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شدتمصرفانرژیدرایران2.5برابرمیانگینجهانیاست

حلقه گمشده 
اقتصاد انرژی

شاید انرژی تنها حوزه از امکانات زندگی در ایران باشد که در مقایسه جهانی از وضعیت مناسبی برخوردار است، اما به نظر 
می رسد این بار هم از آن سوی بام افتاده ایم؛ چراکه طبق گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی، ایران در رتبه اول شدت مصرف 
انرژی جهان قرار دارد، به طوری که شدت مصرف انرژی در کشورمان تقریبا ۱5 برابر ژاپن، بیش از دو برابر چین و 2.5 برابر 
متوسط جهانی است. این وضعیت ریشه در یارانه های پنهان و آشکار دولت دارد و قیمت ارزان انرژی باعث شده تا سهم انرژی...
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نظامبانکی
علی نظافتیان دبیر کمیسیون 

حقوقی کانون بانک ها
چنــد هفتــه قبل در جلســه 
کارشناسی رئیس کل بانک مرکزی 
اقتصاددانان، »علی صالح آبادی«  با 
با اشــاره به اهمیــت رابطه بخش 
پولــی و بخش واقعــی اقتصاد در 
بحث »بانکداری اســامی«، گفت 
که »ایجاد رابطه درست بین بخش 
پولی و بخش واقعی اقتصاد ســبب 
می شــود تا »بانکداری اســامی« 
در عمــل اجرایی شــود؛ زیرا خلق 
ارزش بایستی از مسیر کار، تولید و 
فعالیت واقعی اقتصاد شکل بگیرد 
تــا به ســمت تحقــق »بانکداری 
اســامی« گام برداریــم.« رئیس 
کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه 
»بانکداری اسامی« فراتر از »رابطه 
بانک و مشــتریان« است، توضیح 
داد که »اصاح رابطه دولت و بانک 
مرکزی، جزئــی از فرآیند اجرایی 
شــدن »بانکداری اسامی« است و 
دولت ها در این شــرایط نمی توانند 
بدون خلــق ارزش و ثروت از بانک 
چراکه  کنند؛  اســتقراض  مرکزی 
نتیجه آن، ایجاد تورم در جامعه است 
که در گذشته شاهد آن بوده ایم، این 
موضوع درخصوص قوه قانونگذار و 
ایجاد توازن بیــن هزینه و درآمد و 
بحث تسهیات تکلیفی در تصویب 
بودجه نیــز صادق اســت و بدون 
پایبندی به این مسئله از »بانکداری 

اسامی« دور می شویم.«
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به نظر می رســد در حال حاضر، مستند قانونی مشخصی 
که بــرای بانک ها و مردم دقیقا مشــخص کند »بانکداری 
اسامی« چیست و مرزهای علمی این مکتب نوین بانکداری 
در مقایسه با »بانکداری غربی« کجاست، در دسترس نیست. 
اما اگر منظور رئیس کل بانک مرکزی از اصطاح »بانکداری 
اســامی«، همان اصــول و مبانی »قانــون عملیات بانکی 
بدون ربا« اســت، در این صورت باید گفت که این قانون در 
شهریورماه ۱362 به تصویب مجلس شورای اسامی رسیده 
اســت و از عمر آن بیش از چهار دهه می گذرد؛ یعنی آنکه 
بانکداری بدون ربا پس از گذشت 40 سال همچنان محقق 
نشــده و »ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم« و باید به ســوی 
تحقق بانکداری بدون ربا حرکت کنیم. عدم دســتیابی به 
تحقق کامل بانکداری بدون ربا در طول چهار دهه گذشــته 
می تواند ناشــی از نقض خود قانون باشد که اجرای کامل و 
بدون عیب و نقــص آن را با موانع جدی مواجه می کند. در 
ایــن صورت، اصاح »قانون عملیات بانکی بدون ربا«، امری 
ضروری است، اما اگر عدم دستیابی به اجرای اصول و موازین 
عملیات بانکی بدون ربا، ناشی از مشکات اجرایی )همچون 
روابــط دولت با بانک مرکزی و بانک ها و...( باشــد، در این 
صورت، چاره کار در اصاح روابط چهارگانه »دولت با بانک 
مرکزی«، »دولت بــا بانک  ها«، »بانک مرکزی با بانک  ها« و 

»بانک  ها با مشتریان« است.
ضلعاول:»رابطهدولتبابانکمرکزی«

مطابق »قانون پولی و بانکی کشور«، بانک مرکزی مسئول 
تنظیم و اجرای سیاســت پولی و اعتباری براساس سیاست 
کلی اقتصادی کشور است و اینکه بانک مرکزی، بانکدار دولت 
است. برای اجرای موثر و کارای این نقش در »قانون پولی و 
بانکی کشور« تصریح شده است: »بانک مرکزی ایران جز در 

مواردی که قانون صریحا مقرر داشته باشد، مشمول قوانین 
و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکت های دولتی 
و مؤسســات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول 
مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی باشد.« اما باید اذعان 
کــرد که با وجود صراحت قوانین تاکنــون »رابطه دولت با 
بانک مرکزی« همچون رابطه دولت با شــرکت های دولتی 
بوده اســت. پس با این عملکرد، انتظار استقال عملیاتی و 
کارشناسی بانک مرکزی از دولت ها چندان واقع بینانه به نظر 
نمی آید؛ بنابراین مهمترین موضوع برای اصاح »رابطه دولت 
با بانک مرکزی«، این است که بانک مرکزی، اصول و ضوابط 
مورد نظر خود را برای اصاح این رابطه به نظرخواهی عموم 
بگذارد. مسلما توجه به نقطه نظرات کارشناسان می تواند بر 
غنای کارشناســی طرح های بانک مرکزی بیفزاید و تقویت 

پایه های استقال بانک مرکزی را به همراه داشته باشد.
ضلعدوم:»رابطهدولتبابانکها«

تحوالت یکی دو ســاله اخیر در زمینه سیاســت گذاری 
عملیات بانکی، ظاهرا حاکی از آن است که دولت و مشخصا 
وزارت اقتصاد در مورد بانک های دولتی و همچنین بانک های 
خصولتی، خود را به عنوان رئیس مجمع عمومی این بانک ها، 
صالح به سیاست گذاری بانک های دولتی و خصولتی می داند 
و مطابق این رویه عمل بانکــی، دو نوع »بانکداری دولتی« 
و »بانکداری خصوصی« در کشــور ایجاد شــده اســت؛ در 
حالی که در حال حاضر، سیاســت گذار و ناظر قانونی شبکه 
بانکی کشور، اعم از بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی 
صرفا بانک مرکزی اســت و همانطور که مجامع سهامداران 
بانک هــای خصوصی، حــق مداخله و سیاســت گذاری در 
عملیات بانکی را ندارند، مجامع عمومی بانک های دولتی و 
خصولتی نیز از چنین اختیارات وسیعی برخوردار نیستند. 

نمونه بارز این سیاســت، تکلیف بانک ها به افشای اطاعات 
بدهــکاران کان بانکی اســت؛ در حالی کــه قانون بودجه 
۱40۱، انتشــار این لیست را فقط توسط بانک مرکزی، آن 
هم با مشــخصات خاص مجاز دانسته است و یا آنکه تعیین 
شرایط پرداخت تسهیات بانکی صرفا در صاحیت شورای 
پول و اعتبار و بانک مرکزی اســت. بنابراین اصاح »رابطه 
دولت با بانک ها«، به گونه ای که بانک ها در عمل به صندوق 
پرداخت تســهیات موردنظر دولت تبدیل نشوند، از جمله 
اولویت های مهم بانکی اســت؛ زیرا بیشتر منابع بانک های 
دولتی و بانک های خصوصی، حاصل ســپرده گذاری مردم 
اســت، به امید آنکه بانک ها با به کارگیری سپرده های مردم 
در عملیــات مجــاز و در عین حال ســودآور بانکی بتوانند 
به ســپرده گذاران و ســهامداران بانک ها سودرسانی کنند. 
همچنین تاکنون در مورد تسهیات تکلیفی یا شبه تکلیفی 
که دولت بازپرداخت آنها را برعهده می گیرد، فرآیند حقوقی 

روشن و قابل اتکایی وجود نداشته است.
ضلعسوم:»رابطهبانکمرکزیبابانکها«

بانــک مرکزی، ناظر سیاســت گذار عملیاتــی و در عین 
حال، ناظر قانونی بانک هاســت؛ بنابراین بانک ها بایســتی 
دســتورالعمل های بانک مرکزی را بدون کم وکاســت اجرا 
کنند، اما نکته مهم این اســت که دستورات بانک مرکزی 
به بانک های کشــور بایستی کاما منطبق با قانون و اصول 
حقوقی و مصالح اقتصادی کشــور باشد. پس بانک مرکزی 
نباید در سیاســت گذاری نظارت بر شبکه بانکی کشور، پا را 
از مرزهای قانون فراتر نهد و در عین حال، پشــتیبان شبکه 
بانکی باشــد؛ بنابراین وقتی بانک هــای دولتی و خصوصی 
همگی بر این نکته متفق القول هســتند که بین نرخ ســود 
علی الحساب سپرده های بانکی و نرخ علی الحساب تسهیات 

بانکی، توازن اقتصــادی وجود ندارد و این پدیده منتهی به 
ایجاد زیان برای سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها شده 
اســت، در این صورت، الزمه حسن رابطه »بانک مرکزی با 
بانک  ها«، تاش کارشناسی بانک مرکزی برای حل این قبیل 

مشکات شبکه بانکی کشور است.
ضلعچهارم:»رابطهمجلسبابانکها«

ضلــع چهارم اصاح نظــام بانکی به »رابطــه بانک  ها با 
مشــتریان« برمی گردد، اما فارغ از ایــن چهارضلعی روابط 
بانکی، هرچند سیاســت گذاری پولی و نظارت بانکی صرفا 
در حــوزه اختیارات بانک مرکزی اســت، اما مجلس نیز به 
ویــژه در زمان تصویب بودجه ســاالنه، نقش مهمی در این 
زمینــه ایفا می کند. بنابراین در کنار اصاح »رابطه دولت با 
بانک  ها« می توان از اصــاح »رابطه مجلس با بانک  ها« نیز 
ســخن به میان آورد. در این میان، مجلس شورای اسامی 
بــا تصویب »قانون عملیات بانکی بدون ربا«، اصول و مبانی 

زیر را پذیرفته است:
اول؛ اینکه منابع بانک ها، ســپرده های بانکی مردم است 
که بانک ها به عنوان شــریک یا وکیل سپرده گذاران بایستی 
این ســپرده های مردمی را در عملیات بانکی به کار گیرند، 
کســب سود کنند و ســود را به نسبت مشخصی بین خود 
و ســپرده گذاران تقسیم نمایند. پس این پول ها، پول مردم 

است و نه پول دولت.
دوم؛ تقریبا 40 ســال اســت که بانک ها قسمتی از سود 
عملیاتــی خود را با نرخ مصوب شــورای پــول و اعتبار به 
ســپرده گذاران پرداخــت می کنند و تاکنــون هیچ فقیه 
صاحب نامی برای سود علی الحساب، ایراد شرعی وارد نکرده 
است. پس وقتی اعام غیرشــرعی بودن سود علی الحساب 
مطرح می شــود، بدان معناست که شبکه بانکی کشور برای 

بیش از 40 سال، ســود نامشروع به سپرده گذاران پرداخت 
کرده است.

ســوم؛ در قانون اشاره شــده هم راه های تأمین و تجهیز 
منابع بانک ها و هم اصول و ضوابط پرداخت انواع تسهیات 
و وام قرض الحســنه مشخص شده است. پس اگر قرار است 
ایــن اصول پس از چهار دهه اجــرا تغییر پیدا کنند، بدون 
شک تنها مجلس شورای اسامی صاحیت تغییر و اصاح 
آنها را دارد. چهارم؛ سیاست گذار عملیات بانکی صرفا بانک 
مرکزی است، اما عملکرد مجلس در الزام بانک ها به پرداخت 
انواع و اقسام تسهیات تکلیفی، همانند آن است که گویی 
منابع بانک ها متعلق به دولت است و می بایستی در راستای 
سیاســت های دولت هزینه شود. حتی در بسیاری از موارد، 
متاسفانه مجلس محترم به جای بانک های تسهیات دهنده 
یا به جای شــورای پول و اعتبار، وثیقه تســهیات تکلیفی 
را خود تعیین می کند که این نوع سیاســت گذاری بانکی، 
با اصــول و ضوابط »قانون عملیات بانکی بدون ربا« چندان 
سازگار نیست. پس بانک مرکزی باید در طرح های ابتکاری 
خود، اصول و ضوابط حاکم بر »رابطه مجلس با بانک  ها« را 

مشخص کرده و برای مردم ترسیم نماید.
مخلص کام آنکــه ایجاد توازن بین بخش پولی و بخش 
واقعی اقتصاد در امر بانکداری، چندان ساده و سهل الوصول 
به نظر نمی رســد و نمی توان بدون بررسی دقیق نقش تورم 
در کاهــش ارزش پول ملی و...، به سیاســت گذاری بانکی 
پرداخت و موضوعات بانکی را صرفا از دریچه ایجاد سهولت 
در پرداخت انواع تســهیات نگاه کــرد و به مصالح و منافع 
اقتصادی ســپرده گذاران و ســهامداران بانک ها و آثار سوء 
خروج ســپرده های بانکی و ســرازیر شدن این حجم منابع 

مالی به بازارهای غیرمولد توجهی نداشت.

کارشناســان فناوری می گویند ورود متا به دنیای متاورس، 
بــرای پس گرفتن کنترل اطاعات مصرف کننــده از اپل بوده 
اســت. به گفته کارشناســان، متا می خواهد کنترل اطاعات 
مصرف کننده را از اپل پس بگیرد و تاش چند میلیارد دالری 
این شرکت برای ساخت متاورس و تغییر نام برندش از »فیس 
بوک« به »متا«، برای پس گرفتن کنترل اطاعات مصرف کننده 
از دستگاه های اپل بوده است. تاش متا مشابه تصمیمی است 
که گوگل در ســاخت اندروید گرفت، اما به نظر می رسد پروژه 
زاکربرگ فاقد یک عنصر اساسی است که باعث موفقیت اندروید 

شده است.
اپل در سال گذشته میادی، سیاست حریم خصوصی خود 
را تغییــر داد و دنبال کردن کاربــران و درآمدزایی از تبلیغات 
را برای فیس بوک دشــوارتر کرد. »مارک زگوتوویچ«، تحلیلگر 
متا در »بنچمارک« می گوید: »اپل، درآمد فیس بوک را کاهش 
داده؛ زیرا از نظر دسترســی این شــرکت به اطاعات کاربران 
اپلیکیشــن، منبع اطاعات عظیمی را حذف کرده اســت. این 
تغییر، هزینه ســنگینی برای متا داشته است.« همچنین »الرا 

مارتین«، تحلیلگر فناوری شــرکت نیدهام می گوید: »بیش از 
۹5 درصد درآمد متا از دســتگاه های موبایل است. مدیر ارشد 
عملیاتی متا به سرمایه گذاران گفته که سیاست جدید اپل، به 
۱0 میلیارد دالر درآمد کمتر در ســال 2022 منجر می شود. 
هدف متا، گرفتن موقعیت محوری است که تلفن هوشمند اپل 
در زندگی مصرف کنندگان پیدا کرده اســت.« گوگل بیش از 
یک دهه پیش، اندروید را بــا هدف رقابت با اپل طراحی کرد. 
در کتاب »ســگ جنگی« نوشته »فرد ووگلشتاین« آمده است 
که این شرکت در سال 200۷، عرضه نخستین تلفن اندرویدی 
را درســت چند روز قبل از موعد برنامه ریزی شده، متوقف کرد 
و آن را بازطراحی کرد تا بیشتر شبیه نخستین نسل آیفون به 
نظر برسد. همچنین »والتر ایزاکسون« در کتاب »استیو جابز« 
نوشته است: اســتیو جابز، یکی از موسسان اپل گویا از معرفی 
اندروید توسط گوگل که معتقد بود کپی غیرقانونی آیفون است، 

عصبانی شده بود و آن را محصول سرقت شده خوانده بود.
بــا این حال، یک تفاوت اصلی بین تــاش گوگل برای فرار 
از برتــری اپل و قمار متا وجود دارد. آمارها نشــان می دهد که 

تقاضای مصرف کننده برای محصول گوگل، ناامیدکننده است. 
در مقابل، اپل یک میلیون دستگاه از نسل نخست آیفون را در 
مــدت ۷4 روز از زمان معرفی آن فروخت. در واقع، گوگل دید 
که اپل چه مســیری را طی می کند و به توسعه پلتفرم اندروید 
ادامه داد تا با iOS اپل برابری کند. این شــرکت همچنین به 
سرمایه گذاری در ســاخت تلفن هوشمند خود )دستگاهی که 
می داند مردم می خواهند( ادامه داد. سرمایه گذاری گوگل نتیجه 
داد و اکنون اندروید، سیستم عامل موبایل برتر در سطح جهانی 
است. گوگل دنبال کننده ســریعی بود، اما سرمایه گذاری متا، 
خطرناک تر است؛ زیرا سرمایه گذاری در متاورس است؛ محصولی 
که تا حد زیادی آزموده نشده است. به گفته »زگوتوویچ«، »این 
سرمایه گذاری، ریســک بزرگی دارد و ریسک ابتدایی آن، این 

است که در حال حاضر هیچ نتایج ملموسی ندارد.«
بعضی از تحلیلگران در »وال اســتریت« گمان می کنند متا 
از این پروژه عقب نشــینی خواهد کرد. در حالی که پایبندی به 
مدل کسب و کار قدیمی تحت سیستم حریم خصوصی جدید 
اپل، به بهای از دســت دادن میلیاردهــا دالر درآمد تبلیغاتی 

برای فیس بوک تمام می شــود، ساخت دنیای مجازی از خشت 
اول، ارزان نخواهد بود. طبق گزارش »بیزنس اینســایدر«، متا 
بیش از ۱۹ میلیارد دالر ضرر در کســب و کار متاورس از زمان 
آغاز فعالیت آن در ســال گذشــته تاکنون گــزارش کرده که 
بســیاری از سرمایه گذاران را به وحشت انداخته است؛ از جمله 
سرمایه گذاری که در یک نامه گشوده به زاکربرگ، از او خواست 
جلوی ضرر را بگیرد. ارزش ســهام متا از ابتدای ســال جاری 

میادی تاکنون ۷0 درصد سقوط کرده است.
اما از دیگر خبرهای دنیای فناوری در هفته گذشــته، ادامه 
تحوالت مدیریتی در توییتر با ورود ایان ماســک است. توییتر 
در جدیدترین اقدام از طریق ایمیل به اطاع کارمندانش رسانده 
که آیا اخراج شــده اند یا نه. در این ایمیل که توسط »رویترز« 
مشــاهده شده، آمده اســت: »در تاش برای قرار دادن توییتر 
در یک مســیر مطلوب، فرآیند دشــوار کاهش شمار کارکنان 
جهانــی خود را از روز جمعه آغاز می کنیم. دفاتر این شــرکت 
موقتا تعطیل می شــوند و دسترســی به دفاتر برای کمک به 
اطمینان از ایمنی کارمندان و همچنین سیســتم های توییتر 

و اطاعات مشــتریان معلق می شــود. در مرحلــه بعدی، به 
کارمندانی که اخراج می شــوند، از طریق ایمیل شــخصی آنها 
اطاع داده می شــود.« این اطاعیه در پایان هفته پاکسازی ها 
توسط ایان ماسک منتشر شده است. مدیرعامل جدید توییتر 
خواستار کاهش هزینه شده و به تیم های توییتر دستور داده تا 
یک میلیارد دالر صرفه جویی ســاالنه در هزینه های زیرساخت 
را شناســایی کنند. ایان ماســک که بیشتر از یک هفته قبل 
مالک توییتر شد، مدیران ارشد این شرکت را پاکسازی کرده و 
حاال نوبت به کارمندان رسیده است. پیش از نهایی شدن معامله 
خرید توییتر، هنگامی که ماسک به سرمایه گذاران گفته بود ۷5 
درصد از حــدود ۷ هزار و 500 کارمند توییتر را اخراج خواهد 
کرد، نگرانی های فراوانی شکل گرفت. البته ایان ماسک بعدها 
منکر اخراج کارمندان توییتر شد، اما روزنامه »واشنگتن پست« 
ایــن هفته گزارش داد که ممکن اســت 50 درصد از کارکنان 
توییتر تعدیل شــوند. کارمندان توییتر می گویند این شرکت 
کارمندانش را بدون اطاع کافی حذف می کند که خاف قانون 

فدرال و کالیفرنیا است.

اخراجگستردهکارمندانتوییترآغازشد
درسهایاشتباهیزاکربرگازگوگل

ضلعسوماصالحنظامبانکی

چطورکارآفرینالگویخودمانراپیداکنیم؟
وقتی آدم وارد حوزه تازه ای می شــود همیشه مســیری بی نهایت طوالنی تا قله های موفقیت پیش رویش 
قرار دارد. مثا نقاش تازه کاری را در نظر بگیرید که تازه ترم یک دانشــگاه هســت و آثارش کلی عیب و ایراد 
دارد. بی شــک تبدیل شــدن به هنرمندی همه فن حریف که در همه گالری های هنری حضور دارد، آرزویی 
تقریبا دست نیافتنی برای هنرجوی تازه کار ما محسوب می شود. این وسط تنها یک نکته کلیدی اندکی امید 
به شخصیت اصلی قصه ما می دهد؛ اینکه نقاش های بزرگی در دنیا هستند که همین حاال آثارشان چند صد 
هزار دالر ارزش دارد و همه گالری ها برای همکاری با آنها دست به هر کاری می زنند. این ماجرا درباره دنیای 
کارآفرینی هم مصداق دارد. اگر شــما االن تازه اول راه هستید، دلیل نمی شود خودتان را همیشه در موقعیت 
فعلی تصور کنید. حتی بزرگترین کارآفرینان دنیا هم یک روز دقیقا جای شما بوده اند. پس اگر کسانی در این...
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شاید انرژی تنها حوزه از امکانات زندگی در ایران باشد که در مقایسه جهانی 
از وضعیت مناسبی برخوردار است، اما به نظر می رسد این بار هم از آن سوی 
بام افتاده ایم؛ چراکه طبق گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی، ایران در رتبه 
اول شدت مصرف انرژی جهان قرار دارد، به طوری که شدت مصرف انرژی در 
کشورمان تقریبا ۱5 برابر ژاپن، بیش از دو برابر چین و 2.5 برابر متوسط جهانی 
است. این وضعیت ریشه در یارانه های پنهان و آشکار دولت دارد و قیمت ارزان 
انرژی باعث شده تا سهم انرژی در سبد مصرفی خانوارها افزایش یابد و ایران 
در رتبه نخست شدت مصرف انرژی بایستد؛ یعنی این غنای فراگیر بدون آنکه 
هزینه زیادی به سبد مصرفی خانواده های ایرانی تحمیل کند، ایران را باالتر از 
میانگین جهانی مصرف انرژی قرار داده و اتفاقا یکی از دالیل عمده قطعی برق 
و گاز در سالیان اخیر، همین سرکوب قیمتی انرژی و قیمت گذاری دستوری 
است که باعث اقتصاد نامتوازن انرژی و کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی 

در این صنعت شده است.
در ایران بیش از دو برابر متوســط جهانی بــرای کاال و خدمات، انرژی 
مصرف می شــود و شــدت مصرف برخاف روند کاهشی سایر کشورهای 
جهان مدام بیشــتر می شود. در حال حاضر، بیش از 80 درصد حامل های 
مصرف شده در ایران، سوخت فسیلی است و بایستی در سبد مصرف انرژی 
از انواع انرژی های پاک مثل انرژی هســته ای، خورشیدی و بادی استفاده 
شــود، اما متاســفانه با وجود ظرفیت باالی بسیاری از مناطق کشورمان، 
ســرعت به کارگیری آنها بسیار پایین است و حتی در نیروگاه های تولید 
برق نیز به اندازه  کافی از گاز استفاده نمی شود. به نظر می رسد پای اقتصاد 

انرژی در ایران حاال حاالها لنگ می زند.
پایلنگاقتصادانرژیایران

از جمله خبرهای مهمی که هفته گذشته در رسانه ها خیلی به چشم آمد، 
رتبه نخست ایران در شدت مصرف انرژی است. البد این هم از تناقض های 
جامعه ایرانی اســت که با وجود داشــتن دومین ذخایــر گازی جهان اما 
بــا چالش تامین گاز در زمســتان ها و چالش قطعی برق در تابســتان ها 

مواجهیم. مثال معروف کوزه گری که از کوزه شکسته آب می خورد. تجربه 
خاموشــی های گسترده در ســالیان اخیر و همچنین کمبود گاز و تجمع 
کشــاورزان در خوزســتان و اصفهان و جای جای ایــران زمین به خاطر 
بی آبی، پرده های مختلفی از یک قصه پرغصه اســت که در ابعاد مختلف، 
زندگی ایرانیان را تحت تاثیر قــرار می دهد. چندی پیش، وزارت رفاه در 
سلسله گزارش های »پایش فقر« به مقوله فقر انرژی و میزان دسترسی به 
آب، بــرق و گاز پرداخت و از فقر صفر انرژی در ایران گزارش داد. به بهانه 
مصرف بی رویه انرژی، نگاهی به جزییات این گزارش و جغرافیای استانی 

فقر انرژی، خالی از لطف نیست.
فقر انرژی، یکی از شاخص   های کاربردی برای اندازه   گیری فقر است که به 
بررســی سهم آب، گاز و برق از سبد مصرفی خانوار می   پردازد. گزارش وزارت 
رفاه نشان می دهد ایران در سال 20۱8 مطابق با آمار بانک جهانی در وضعیتی 
باالتر از متوســط جهانی قرار دارد؛ به   طوری که در دسترسی به برق شهری، 
متوسط کشوری ۱00 درصد بوده؛ در حالی که در همان سال متوسط جهانی 
8۹.5 درصد بوده اســت. همچنین متوســط جهانی دسترسی به آب طبق 
گزارش سازمان بهداشــت جهانی برای مناطق شهری 85.۱4 درصد و برای 
مناطق روستایی 53 درصد بوده؛ حال    آنکه متوسط کشوری در ایران مطابق 
آمار شرکت آب و فاضاب برای مناطق شهری ۹۹.82 درصد و برای مناطق 

روستایی ۷5.۹5 درصد است که باالتر از متوسط جهانی است.
همچنین در بین 3۱ استان کشور، کرمان بدترین و قم بهترین وضعیت 
را در شــاخص های پنجگانه فقر انرژی )شــامل »شــاخص برق رسانی، 
آب رسانی و گازرسانی به مناطق شهر و روستایی«، »شاخص سهم هزینه 
انرژی از ســبد هزینه خانوار«، »شاخص درصد بهره مندی خانوار از یارانه 
انرژی«، »شــاخص های کیفیت و امنیت عرضه انرژی« و »شــاخص نوع 
ســوخت خوراک پزی«( دارد. در مجموع، سه استان )کرمان، سیستان و 
بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد( در وضعیت »بسیار بد«، هفت استان 
)بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، زنجان، فارس، کرمانشاه 
و لرســتان( در وضعیت »بد«، ۹ استان )ایام، آذربایجان شرقی و غربی، 
خراســان شمالی، خوزستان، ســمنان، مازندران، هرمزگان و همدان( در 
وضعیت »متوســط« و ۱2 استان )اردبیل، اصفهان، البرز، تهران، خراسان 
رضوی، قزوین، قم، کردستان، گلستان، گیان، مرکزی و یزد( در وضعیت 

»مناسب« به سر می   برند.
جغرافیایاستانیفقرانرژی

در این گزارش برای بررســی مقرون   به   صرفه بودن انرژی از دو شاخص 
»سهم هزینه انرژی از سبد هزینه خانوار« و »یارانه انرژی« استفاده شده 
اســت. اگر خانــواری ۱0 درصد از درآمدش را صــرف خرید انرژی برای 
پخت   وپز، گرمایش و سرمایش خانه خود کند، این خانوار دچار فقر انرژی 
است. در ایران سهم انرژی از سبد مصرفی خانوار در سال ۱3۹8 حدود 4 
درصد بوده که ناشــی از قیمت پایین حامل   های انرژی است. در این سال 
همچنین سهم انرژی در سبد خرید تنها 3.5۷ درصد از خانوارهای ایرانی 
بیش از ۱0 درصد بوده اســت. بدین ترتیب، خانوار ایرانی تنها 4 درصد از 
درآمــد خود را صرف خرید انرژی می کند که دلیل اصلی این موضوع نیز 
انرژی ارزان و در دســترس و یارانه انرژی پرداختی از ســوی دولت است. 
اســتان کرمان با ۱۱ درصد و سیستان و بلوچستان با ۹ درصد بیشترین 
میزان و قم با 0.3 درصد کمترین میزان خانوارهای فقیر انرژی )به لحاظ 
ســهم انرژی از کل هزینه خانوار( را دارند. هر چقدر دهک درآمدی باالتر 
باشــد، درصد کمتری از خانوارها دچار فقر انرژی هســتند؛ یعنی درصد 
کمتری از خانوارها هستند که سهم انرژی از سبد هزینه   شان باالتر از ۱0 
درصد است. در حالی که خانواده   های کرمانی ماهانه و ساالنه سهم بیشتری 
از درآمد خود را صرف انرژی می کنند، این سهم در قم بسیار کمتر است.

با توجه به یافته های این گزارش می توان گفت که ایران کشــوری فقیر 
در زمینه انرژی نیســت. دلیل ساده آن نیز دسترسی آسان و کم هزینه به 
انرژی است، اما مهمترین دلیل این موضوع همانا یارانه های پرداختی دولت 
در این حوزه اســت. آمارها نشــان می دهد که در شاخص های دسترسی 
در حال حاضر بیش از ۹۹ درصد از ســطح کشــور برق رسانی شده اند و 
حدود هزار و ۱۹0 روســتا فاقد برق هســتند که البته از این میان، 250 
روستا در دست برق رسانی است. در ارتباط با آب شرب نیز ۷5.۹5 درصد 
از روســتاهای باالی 20 خانوار و ۹۹.8 درصد از مناطق شــهری کشور از 
امکانات آب شرب سالم برخوردارند. مطابق با سالنامه ۱3۹8 شرکت آبفا، 
مناطق روستایی اســتان های یزد، کرمان، کردستان، بوشهر، سیستان و 
بلوچســتان و هرمزگان به ترتیب کمترین استان هایی هستند که مناطق 

روستایی آنها از آب شرب سالم بهره مندند.

شدتمصرفانرژیدرایران2.5برابرمیانگینجهانیاست

حلقه گمشده اقتصاد انرژی

بــه دنبال افت معامات و کاهش نرخ رشــد ماهیانــه قیمت خانه در 
شــهریورماه، بازار مســکن در مهرماه نیز با رکود دست و پنجه نرم کرد؛ 
به طوری که حجم معامات مســکن، ۱0 درصد در مقایســه با شهریور 
کاهــش یافت و تــورم ماهیانه )با رقم ۱.2 درصد( به حدود یک هشــتم 
اوج رونق بازار در خردادماه رســید. به گزارش ایســنا، روند کاهشی نرخ 
رشــد ماهیانه قیمت در بازار مسکن شهر تهران که از تیرماه امسال آغاز 
شده بود، مطابق گزارش مرکز آمار و بانک مرکزی ادامه یافت. طبق اعام 
بانــک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در تهــران به 43.۷ میلیون 
تومان در هر متر مربع رســید که ۱.2 درصد در مقایســه ماه قبل، رشد 
داشته اما سرعت افزایش آن به حدود یک هشتم خردادماه رسیده است. 
رشد ماهیانه قیمت مسکن در کل کشور نیز در مهرماه 6.۱ درصد بوده و 
انتظار می رود در ماه های آینده بازار مسکن کل کشور به تبعیت از تهران 
به آرامش برسد. همچنین مرکز آمار متوسط وزنی قیمت هر متر آپارتمان 
در تهران را 46.4 میلیون و متوســط حسابی آن را 44.3 میلیون تومان 
اعام کرد. گــزارش بانک مرکزی از رشــد ۱.2 درصدی و گزارش مرکز 
آمار از کاهش 0.۱ درصدی قیمت در مقایســه با شــهریور حکایت دارد. 
درخصوص تعداد معامات نیز به گفته بانک مرکزی، 5 هزار و 4۱6 فقره 
خرید و فروش آپارتمان در مهرماه امســال انجام شده که کمترین میزان 
از فروردین به بعد است. مرکز آمار هم حجم معامات مهرماه را 4 هزار و 

6۱5 فقره برشمرده است.
کارشناسان، دالیل مختلفی را در کسادی بازار مسکن شهر تهران موثر 
می داننــد که از جمله آن می توان به شــرایط فعلی جامعه، رکود معمول 
در نیمه دوم ســال، رشد سنگین قیمت خانه، افول توان خرید متقاضیان 
و کاهش بازده ســرمایه در بخش مسکن اشــاره کرد. طبق گزارش بانک 
مرکزی، در مهرماه امســال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر 
تهران به 43 میلیون و ۷24 هزار تومان رسید که نسبت به ماه قبل و مدت 
مشــابه سال قبل به ترتیب ۱.2 درصد و 38.2 درصد افزایش یافته است. 
حجم معامات مسکن نیز از کاهش ۱0 درصدی و یک درصدی در مقایسه 

با ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد.
نگاهی به آمار بازار مســکن شــهر تهران در هفت ماهه ابتدای ســال 
۱40۱، روند کاهشــی معامات از خرداد به بعد را نشان می دهد؛ چنانکه 
در فروردیــن 3 هزار و 42۷ معامله، اردیبهشــت ۱0 هزار و 4۹0 معامله، 
خرداد ۱3 هزار و 8۷4 معامله، تیرماه ۱0 هزار و 2۹4 معامله، مردادماه ۷ 
هزار و 825 معامله، شهریورماه 6 هزار و 33 معامله و در مهرماه 5 هزار و 
4۱6 معامله انجام شــده است. بدین ترتیب، به جز فروردین ماه که نیمه 
تعطیل است و خرید و فروش چندانی در بازار مسکن انجام نمی شود، بازار 
ملک در مهرماه، رکودی ترین مقطع خود را سپری کرده است. همچنین 

رشد ماهیانه قیمت مسکن در فروردین ماه منفی 2.4 درصد، اردیبهشت 
6.۱ درصد، خرداد 8.4 درصد، تیر 5.8 درصد، مرداد 2.5 درصد، شهریور 
۱.۱ درصد و مهرماه ۱.2 درصد بوده است. بنابراین طی هفت ماه گذشته 
قیمت مســکن شهر تهران 2۷.۷ درصد افزایش یافت و از میانگین متری 
34.2 میلیون تومان در فروردین به 43.۷ میلیون تومان در مهرماه رسید 
که ۱4.5 درصد آن در دو ماه اردیبهشــت و خرداد رخ داد؛ این در حالی 
است که طی هفت ماهه ابتدای سال گذشته رشد قیمت مسکن پایتخت 

8 درصد بوده است.
به نظر می رسد پس از شــوک حاصل از اصاح نظام یارانه ها و افزایش 
تقاضای سرمایه گذاری در مسکن با توجه به انتظارات تورمی و ریسک های 
غیراقتصادی در ماه های ابتدای امســال، به تدریج بازار مسکن به آرامش 
رســیده است. حسن محتشم، کارشــناس بازار مسکن در تحلیل شرایط 
فعلی این بازار می گوید: بازار مسکن همیشه فراز و فرود داشته و به دلیل 
افزایش شــدید قیمت ها بین سال های ۱3۹۷ تا ۱3۹۹، امسال مثل سال 
گذشته انتظار می رفت با یک رکود نسبی مواجه شویم و بازار مسکن کمتر 
از نرخ تورم رشــد کند، اما در هفت ماهه امسال قیمت مسکن در تهران 
حدود 2۷ درصد افزایش یافت که غیرمنتظره بود. به گفته این کارشناس 
اقتصاد مســکن، در شهریور و مهرماه روند افزایش قیمت ها تا حد زیادی 

کاهش پیدا کرد و بازار به لحاظ تعداد معامات و رشد قیمت دچار رکود 
شد. این موضوع از شرایط عمومی اقتصاد نشأت می گیرد که سرمایه گذاران 

در اکثر بخش های اقتصادی دست به عصا راه می روند.
او با بیان اینکه در بخش اماک، دو گروه خریداران مصرفی و سرمایه ای 
وجود دارند، توضیح می دهد: با توجه به کســادی و ابهام موجود، هر دو 
گروه از بازار ملک کنار کشــیده اند. وقتی شــرایط به گونه ای اســت که 
تکلیف مردم با کسب و کارشان قطعی نیست، سرمایه گذاری نمی کنند. 
بخش مصرفی هم در زمانی می تواند اقدام به خرید خانه کند که کســب 
و کارش رونق داشته باشد تا از طریق پس انداز و تسهیات، مسکن بخرد 
اما هم اکنون چنین شرایطی فراهم نیست. متاسفانه فرهنگ گران خریدن 
جا افتاده است. تجربه دهه های گذشته نشان داده وقتی قیمت یک کاال 
مثل مسکن باال می رود، بســیاری از مردم آن کاال را می خرند تا به زعم 
خودشــان، از گرانی جا نمانند. ولی در زمان هایی مانند االن که قیمت ها 
متوقف شده یا کاهش یافته، اقدام به خرید نمی کنند و می گویند نخریم 
چون ممکن است ارزان تر شود، اما معموال بعد از مدتی دوباره شاهد اوج 
گرفتن قیمت مسکن هستیم و افراد بسیاری از بازار جا می مانند. بنابراین 
توقف قیمت مسکن، کمکی به اقتصاد خانواده ها نمی کند و فقط به رکود 

دامن می زند.

رکودمعامالتیدربازارمسکنپایتختادامهدارد
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دریچه

قیمتکاالهایاساسیهمچنانباالمیرود
رکوردشکنیخوراکیها

تغییرات قیمت کاالهای اساسی در یک سال گذشته از رشد قیمت 
خوراکی هــا حکایــت دارد. جدیدترین آمارهای وزارت صمت نشــان 
می دهد که در تیرماه امسال قیمت 2۹ کاال از جمله انواع روغن و برنج 
بیش از ۱00 درصد، قیمت 28 کاال بین 50 تا ۱00 درصد و قیمت 30 
کاال زیر 50 درصد افزایش یافته اســت. از بین 88 کاالیی که تغییرات 
قیمت آنها از تیرماه سال گذشته تا تیرماه امسال منتشر شده، قیمت 
2۹ کاال بیش از ۱00 درصد افزایش یافته و قیمت آنها بین دو تا نزدیک 
به پنج برابر شده است. بیشترین افزایش در قیمت انواع روغن رخ داده، 
به طوری که قیمت روغن مایع سرخ کردنی معمولی 8۱0 گرمی در این 
مــدت 3۷۷ درصد، روغن مایع آفتابگردان معمولی 8۱0 گرمی حدود  
3۷۱ درصد و روغن نیمه جامد معمولی 4.5 کیلویی حدود 320 درصد 

افزایش یافته و بیش از چهار برابر شده است.
رتبه دوم بیشترین افزایش قیمت به برنج اختصاص دارد، به طوری که 
برنج داخلی طارم اعا حدود 206 درصد، برنج هاشــمی 200 درصد و 
برنج خزر ۱۹4 درصد افزایش داشته است. همچنین در تیرماه امسال 
قیمت برنج پاکستانی باسماتی 6۱ درصد، برنج هندی 5۹ درصد و برنج 
تایلندی ۱2 درصد افزایش یافته است. همچنین در همین مدت ذرت 
خارجی 203 درصد نسبت به تیرماه پارسال افزایش قیمت داشته و از 
4 هزار تومان به ۱2 هزار و 300 تومان رسیده است. جو خارجی نیز با 
۱6۱ درصد، ذرت داخلی با ۱48 درصد، کنجاله ســویا وارداتی با ۱۱۷ 
درصد و جو داخلی با ۱08 درصد از دیگر کاالهایی هســتند که بیش 
از ۱00 درصد رشد قیمت داشته اند. این کاالها به عنوان خوراک دام و 

طیور بر قیمت مرغ، گوشت، تخم مرغ و لبنیات تاثیر می گذارند.
بررسی ها نشان می دهد که وزن خوراکی ها در سبد هزینه خانوارها 
افزایش یافته اســت. معموال دو سوم هزینه خانوارها در شهرها صرف 
کاالهای غیرخوراکی می شــود و یک سوم بقیه برای خوراکی ها هزینه 
می شــود، اما این نســبت در سال های گذشــته تغییر کرده و شاهد 
افزایــش هزینه خوراکی ها و کاهش هزینه های غیرخوراکی در ســبد 
خانوارها هســتیم. براســاس آمارهای مرکز آمار ایران، در سال ۱3۹3 
ســهم هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری ۷5.3 درصد و سهم 
خوراکی ها 24.۷ درصد بود، اما در سال ۱3۹4 سهم هزینه غیرخوراکی 
به ۷6.2 درصد افزایش و ســهم هزینه خوراکــی به 23.8 درصد افت 
کرد. این شرایط در ســال های ۱3۹5 و ۱3۹6 نیز ادامه یافت و سهم 
غیرخوراکی ها به ۷6.6 درصد و ۷6.۷ درصد در این دو سال و در مقابل، 

سهم خوراکی ها به ترتیب به 23.4 و 23.3 درصد رسید.
اما با تغییر شرایط از ســال ۱3۹۷ به بعد، سهم هزینه غیرخوراکی 
کاهــش و هزینه خوراکی ها افزایش پیدا کرد، به طوری که در ســال 
۱3۹۷ ســهم غیرخوراکی ها به ۷6 درصد و ســهم خوراکی ها به 24 
درصد رســید. در سال ۱3۹8 نیز سهم غیرخوراکی ها به ۷5.2 درصد 
و هزینــه خوراکی ها به 24.8 درصد تغییر یافت. همچنین در ســال 
۱3۹۹ ســهم غیرخوراکی ها و خوراکی ها به ترتیــب به ۷4.۱ و 25.۹ 
درصد رســید و نهایتا در ســال ۱400 نیز سهم کاالهای غیرخوراکی 
در ســبد هزینه خانوارهای شــهری به ۷3.3 درصد کاهش یافت و در 
مقابل ســهم خوراکی ها به 26.۷ درصد رسید که این نسبت در طول 
ســال های گذشته سابقه نداشته است. اقتصاددانان می گویند با بهبود 
شرایط اقتصادی، سهم کاالهای خوراکی در سبد هزینه های خانوارها 
کاهش پیدا می کند؛ این در حالی اســت که از ســال ۱3۹۷ با خروج 
آمریکا از برجام و بازگشــت تحریم ها، سهم خوراکی ها در سبد هزینه 

خانوارها مدام بیشتر شده است.
سبد هزینه های غیرخوراکی خانوارها، شش گروه مسکن، پوشاک و 
کفش، لوازم، اثاث و خدمات خانوار، بهداشــت و درمان، حمل ونقل و 
ارتباطات و تفریحات، سرگرمی ها و خدمات فرهنگی را دربر می گیرد. 
داده های تازه مرکز آمار ایران نشان می دهد که در سبد هزینه خانوارها 
در این سال ها تغییرات زیادی رخ داده و بخش مسکن به دلیل جهش 
قیمت ها در بازار مسکن و اجاره، سهم سایر گروه ها را بلعیده است؛ یعنی 
خانوارها برای آنکه از پس هزینه های مسکن برآیند، از سایر هزینه های 
خود کاســته اند. بنابراین در میان شش گروه هزینه های غیرخوراکی، 
مسکن بیشترین سهم را دارد و پس از آن به ترتیب بهداشت و درمان، 
حمل ونقــل و ارتباطات، لوازم و اثاث و خدمات، پوشــاک و کفش و 
در انتها تفریحات و سرگرمی قرار دارند. متوسط هزینه ساالنه مسکن 
در ســبد خانوارها از ۱0.8 میلیون تومان در سال ۱3۹6 به رقم ۱3.3 
میلیون تومان در سال ۱3۹۷، رقم ۱۷.2 میلیون تومان در سال ۱3۹8، 
رقم 22.۹ میلیون تومان در سال ۱3۹۹ و نهایتا 33.2 میلیون تومان در 
ســال ۱400 رسیده است. با این حال، از نظر سهم شاهد کاهش سهم 
بخش مسکن در سال گذشته هســتیم، به طوری که در سال ۱3۹6 
سهم مســکن از هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری 33 درصد 
بوده که با روند صعودی در سال های بعد مواجه شده و به 33.۹ درصد 
در ســال ۱3۹۷ و همچنین 36.4 درصد در سال ۱3۹8 رسیده است. 
در سال ۱3۹۹ نیز این سهم با 3۷ درصد به باالترین رقم در این سال ها 

رسیده، اما در سال گذشته مجددا به 36 درصد افت کرده است.
اما دومین گروه پرهزینه در بخــش غیرخوراکی ها برای خانوارهای 
شــهری، گروه بهداشت و درمان اســت، به طوری که متوسط هزینه 
ســاالنه این گروه از 3.4 میلیون تومان در سال ۱3۹6 به ۹.2 میلیون 
تومان در ســال گذشته رسیده است. با این وجود، سهم گروه بهداشت 
و درمان از هزینه های غیرخوراکی خانوارها در طول این سال ها کاهش 
یافته اســت. در سال ۱3۹6 سهم این گروه ۱0.6 درصد بوده است که 
با وجود افزایش به ۱0.۹ درصد در ســال بعد، اما از ســال ۱3۹8 روند 
نزولی به خود گرفته و به ۱0.5 درصد در این سال و ۹.8 درصد در سال 
۱3۹۹ رسیده و سپس در سال گذشته به ۱0 درصد افزایش یافته است. 
همچنین در گروه حمل ونقل و ارتباطات نیز متوسط هزینه ساالنه این 
گروه برای خانوارهای شــهری در سال ۱3۹6 بالغ بر 4 میلیون تومان 
بوده که در سال ۱3۹۹ به 6.۱ میلیون تومان و در سال گذشته به 8.8 
میلیون تومان کاهش یافته اســت. به عبارت دیگر، سهم این گروه در 
هزینه های خانوار در ســال ۱3۹6 حدود ۱2.4 درصد بوده که در سال 
۱3۹۷ به ۱۱.8 درصد، در سال ۱3۹8 به ۱0 درصد، در سال ۱3۹۹ به 
۹.۹ درصد و در سال ۱400 به ۹.5 درصد کاهش یافته است. متاسفانه 
در بین گروه های شش گانه کاالهای غیرخوراکی، کمترین هزینه به گروه 
تفریحات، ســرگرمی ها و خدمات فرهنگی اختصاص دارد. اگرچه این 
گروه طیف گسترده ای از کاالها و خدمات را دربر می گیرد، اما در شرایط 
تورمی همواره مردم ســعی می کنند از هزینه های این بخش بزنند و 

درآمد خود را صرف امور ضروری تر کنند.
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فرصت امروز: قیمت دالر در پایان هفته گذشــته به نیمه باالیی کانال 
34 هزار تومان رســید و همزمان قیمت سکه مرز ۱6 میلیون تومان را رد 
کرد. تحلیلگران، دلیل رکوردشکنی شاخص ارزی را در افزایش انتظارات 
تورمی به دنبــال باتکلیفی مذاکرات احیای برجام می دانند. پس از آنکه 
ایران و سایر طرف های برجامی در طول هفته های گذشته از دستیابی به 
توافق و احیای برجام دور و دورتر شدند، سطح انتظارات تورمی به تدریج 
افزایش یافت و فعاالن ارزی با هدف حفظ ارزش دارایی خود در مقابل تورم 
به خریــد دالر و یورو روی آوردند و این افزایش تقاضا و کاهش عرضه به 
التهاب قیمت اسکناس سبز آمریکایی انجامید. البته از سوی دیگر، رکود 
فرسایشــی بازار سهام نیز مزید بر علت شده تا خروج فزاینده نقدینگی از 
تاالر شیشه ای، به تقاضای بازار ارز دامن بزند و با پیشی گرفتن سطح تقاضا 

از عرضه، زمینه اوج گیری دالر را فراهم آورد.
البته پیشــتر کارشناسان و نهادهای پژوهشی هشدار داده بودند که در 
صورت عدم احیای برجام و ماندگاری تحریم ها، قیمت ارز در پایان ســال 
۱40۱ به بازه 30 تا 34 هزار تومان خواهد رسید. حاال سال هنوز به پایان 
نرسیده، قیمت دالر در بازار آزاد تهران به سقف این برآورد قیمتی رسیده 
است. این در حالی است که موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در 
شهریورماه در گزارشی به پیش بینی آینده بازارها در نیمسال دوم پرداخت 
و نوشت: تلقی صاحب نظران اقتصادی از نرخ ارز در سال ۱40۱ در صورت 
شکست مذاکرات هسته ای در بازه 30 تا 34 هزار تومان و در صورت توافق 
در بازه 2۷ تا 30 هزار تومان است. به نظر می رسد ابهام در نتیجه مذاکرات 
احیای برجام و باال بودن انتظارات تورمی از جمله عوامل تقویت کننده روند 
صعودی نرخ ارز در نیمه دوم امسال است؛ هرچند که افزایش درآمدهای 
ارزی و تمایل کشورها به انعقاد پیمان های پولی دوجانبه می تواند به ثبات 

نسبی بازار ارز کمک کند.
تقاضایدالرخردافزایشیافت

آخرین بار در دهم مهرماه امســال بود که قیمت دالر در کانال 33 هزار 
تومان به یک ســقف تاریخي رسید و سپس با افزایش گمانه زنی ها درباره 
آزادسازی بخشی از دالرهای بلوکه شده در کره جنوبی به مرور ریزش کرد. 
حاال یک ماه از آن زمان گذشته و خبری هم از دالرهای »آزادشده« نیست. 
چنانکه برخي کارشناسان در همان زمان عنوان کردند که این نوع خبرها 
برای تزریق آرامش به بازار ارز منتشر شده است. به اعتقاد اغلب فعاالن بازار 
ارز، سیگنال منفی آمریکا درباره برجام می  تواند به سیگنالی برای افزایش 
هیجان و فضای روانی بازار بینجامد. از طرف دیگر، تحوالت سیاســی به 
تحریک تقاضا در بازار ارز دامن زده است. نگاهی به روند معامات در بازار 

توافقی که با »اسکناس دالر« صورت می  گیرد، نشان می  دهد فضای باالیی 
براي تقاضای اسکناس به وجود آمده است، چنانکه در چهارمین روز هفته 
گذشته، دالر توافقی در سقف قیمتی با حجم باال معامله شد و ارقام نشان 
می دهد که تا 20 میلیون دالر نیز در این بازار خرید و فروش شــده است. 
معامات بازار توافقی توسط بانک مرکزی اداره می  شود. در این بازار، عمده 
صادرکنندگانی حضور دارند که ارز در دسترس خود را به متقاضیان با یک 
نرخ مشخص می فروشند. معموال بانک مرکزی به عنوان بازیگر اصلی این 
بازار، دست به کشف قیمت می زند و در وهله دوم، عرضه و تقاضا است که 
تعیین کننده قیمت گذاری است. این ارزی است که صرافی در بازار توافقی 
از صادرکنندگان می خرد و ســپس به متقاضیان خرید دالر با کارت ملی 
فروخته می  فروشد. براساس آمارها، از 30 مهرماه بدین سو، تقاضای خرید 
دالر به صورت »ُخرد« به  شــدت رشــد کرده و به  طور مثال در دوم آبان، 
۱5.2 میلیون دالر در این بازار معامله شده است. این عدد یک روز بعد به 
حدود ۱۷ میلیون دالر رسید، نهم آبان از ۱8 میلیون دالر عبور کرد و در 
دهم آبان 20 میلیون دالر در این بازار توافقی خرید و فروش شــده است؛ 
این در حالي است که دهم مهرماه )زمانی که نرخ ارز مرز 33 هزار تومان 
را لمــس کرده بود(، کل معامات در بازار توافقی ارز از ۱6.5 میلیون دالر 
فراتر نرفته بود؛ ســطوحي بی  سابقه از تقاضای ارز به صورت اسکناس که 

نشان از تحرکات تازه ای در قیمت ها دارد.
ازبازارارزفرداییچهخبر؟

از طرف دیگر، در بازارهای فردایی ارز نیز قیمت ها صعودی اســت. این 
بازار به نوعي »پیش نگر« نرخ ارز محسوب می  شود. پیش از این و یک سال 
و نیم قبل، پلیس امنیت اقتصادی در ایران، هرگونه معامات فردایی ارز، 
سکه و طا را غیرقانونی اعام کرده و عنوان کرد که فقط معاماتی مجاز 
و قانونی اســت که در واحدهای صنفي قانونی و رسمی و با رعایت قوانین 
و مقررات پولشــویی و مالیاتی انجام شــود. با این حال، این نوع معامات 
هنوز انجام می  شود و مي توان گفت که به یک نوع کشف قیمت براي روز 
آینده نیز تبدیل شده است. این نوع معامله غیررسمی در بازار آزاد صورت 
می گیرد و ظاهرا زمان توافق معامله معموال در پایان روز بوده و مدت انتظار 
بــرای عمل طرفین به تعهدات خــود و تکمیل معامله نیز یک روز، یعنی 
تا »فردای« توافق اولیه اســت. معامله فردایی براساس قدرت پیش بینی 
تحوالت نرخ ارز معموال طی یک روز مبتنی اســت و طرف  های معامله با 
اطمینان از قدرت پیش بینی خود وارد توافق مالی می شــوند. قیمت دالر 
در معامات فردایی تا سطح 33 هزار و ۷۷0 تومان نیز رشد کرده که این 
قیمت ها قطعا به سیگنال افزایشی برای معامله گران بازار ارز منجر می شود.

بانــک مرکزی معموال به عنوان بزرگترین بازیگر این بازار، در شــرایط 
بحرانی وارد بازار شده و با »ارزپاشی« و تزریق دالر، جلوي نوسانات قیمتی 
را تا حدی می  گیرد، اما به نظر می رســد کــه در این برهه زمانی چندان 
تمایلی نیز به این کار دیده نمی  شود. یک هفته دیگر انتخابات میان  دوره اي 
سنای آمریکا برگزار می  شود و شاید تا آن زمان بانک مرکزی فضای بازار را 
با تزریق پشت سر هم و قیمت گذاری دستوری کنترل کند، اما پایین نگه 
داشــتن دستوری نرخ ارز می  تواند با فراهم کردن زمینه خروج سرمایه از 
کشور، ریسک افزایش شدیدتر قیمت ها در آینده را افزایش دهد. از طرف 
دیگر، فرار ســرمایه های خرد از بازار سرمایه و فروش شدید سهام توسط 
ســرمایه گذاران حقیقی، این احتمال را بیشــتر کرده که بخش بزرگی از 
این ســرمایه های سرگردان، به بازار ارز هجوم ببرد؛ اتفاقی که در نهایت با 
سفته  بازی و داللی سودجویان همراه خواهد شد و ممکن است قیمت دالر 

به سطوح باالتری نیز جهش پیدا کند.
نرختورمبه50درصدمیرسد؟

بدین ترتیب، قیمت دالر پس از چند بار پیشــروی در ســطح 33 هزار 
تومان به محدوده 34 هزار تومان رسید و قیمت سکه نیز مرز ۱6 میلیون 
تومان را پشــت سر گذاشت. کارشناسان چشم انداز مبهم توافق هسته ای 
را بیش از هر چیز در این التهاب قیمتی موثر می دانند. البته پیش از این، 
برخی از کارشناســان و موسسات پژوهشی چنین رخدادی را پیش بینی 
کرده بودند. از جمله بازوی پژوهشی وزارت صمت چندی پیش در گزارشی 
به ترســیم آینده بازارها و فراز و فرود اقتصاد ایران در نیمسال دوم ۱40۱ 
پرداخت و چشــم انداز تورم، رشــد اقتصادی و نرخ ارز را در دو سناریوی 
برجامی و غیربرجامی ترســیم کرد. بازه 2۷ تا 30 هزار تومانی قیمت ارز 
در صورت توافق و بازه 30 تا 34 هزار تومانی در صورت شکست مذاکرات، 
برآوردی است که موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در شهریورماه 
و در خال روزهایی که قیمت دالر در مرز 33 هزار تومان قرار داشت، ارائه 
کرد. از ابهام در نتیجه مذاکرات احیای برجام و باال بودن انتظارات تورمی 
به عنوان عوامل تقویت کننده روند صعودی نرخ ارز و از افزایش درآمدهای 
ارزی و انعقاد پیمان های پولی دوجانبه به عنوان عوامل تثبیت کننده بازار 
ارز در این گزارش یاد شده است. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
همچنین از جمله عوامل تهدیدکننده رشــد اقتصادی در ســال جاری را 
شکست توافق هسته ای، فعال شدن مکانیسم ماشه، بیم تشدید تحریم ها 
و افزایش انتظارات تورمی برشمرده و نرخ تورم امسال را حدود 50 درصد 
برآورد کرده است. گفتنی است قیمت دالر آزاد در پایان روز پنجشنبه به 

34 هزار و 800 تومان رسید.

سرمایههایسرگردان،قیمتدالررابهبیشاز34هزارتومانرساند

سایه برجام بر التهاب دالر

رئیس کل بانک مرکزی از انتشار اوراق سکه بهار آزادی از همین هفته 
خبر داد و گفت مرحله اول این اوراق با سررســید شــش ماهه، در بورس 
منتشــر خواهد شــد و قیمت تســویه اوراق نیز قیمت روز سکه خواهد 
بــود. علی صالح آبادی همچنین از برنامــه بانک مرکزی برای ورود بخش 
خصوصی در ضرب و عرضه سکه بهار آزادی خبر داد و افزود: چارچوب این 

طرح در بانک مرکزی در حال تدوین و نهایی سازی است.
طبق اعام بانک مرکزی، صالح آبادی از عرضه گواهی سکه بانک مرکزی 
و همچنین ورود بخش خصوصی به ضرب و عرضه ســکه بهار آزادی خبر 
داد و گفــت: باتوجه به حباب موجود و تقاضای فعاالن بخش خصوصی از 
بانک مرکزی، مقرر شد طای آب شده ارائه و سپس به سکه تبدیل و در 
بازار عرضه شــود؛ لذا با توجه بــه تقاضای فعاالن بخش خصوصی در این 
زمینه در حال حاضر کارگروه ویژه ای در بانک مرکزی تشکیل شده و تحت 

نظارت این بانک و توسط بخش خصوصی می تواند انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به عرضه گواهی ســکه بانک مرکزی 
از هفته پیش رو اشــاره کرد و توضیح داد: این اوراق معاف از مالیات بوده 
و با سررسید شش ماهه در بورس منتشر خواهد شد. قیمت تسویه اوراق 
سکه بهار آزادی، قیمت روز سکه و معامات ثانویه آن در بورس امکان پذیر 
است. بنابراین این اوراق ابزار جدیدی است که می تواند به اشخاص حقیقی 

به فروش برسد و به تعادل بازار کمک کند.
او تعادل در بــازار ارز را حائز اهمیت خوانــد و گفت: برای این منظور 
مقرر شده در سامانه نیما عرضه ها در زمینه ارزهایی که مورد اقبال بخش 
خصوصی است و تقاضای بیشتری دارد همچنان تداوم یابد و تقاضایی که 
برای نیازهای واقعی مردم وجود دارد، پوشــش داده شــود. البته در حال 
حاضر، در سامانه نیما عرضه ها به مراتب بیش از تقاضاست. برای نمونه از 
ابتدای سال تا دیروز )چهارشــنبه ۱۱ آبان( حدود 26.5 میلیارد دالر در 
سامانه نیما معامله انجام شده است و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

6۷ درصد در سامانه یادشده در عرضه ها و معامات رشد داشتیم.
وی ادامه داد: همچنین کل تأمین ارز برای واردات کشور در بازه زمانی 
یادشــده معادل 38.5 میلیارد دالر بوده اســت که نسبت به دوره مشابه 
سال گذشــته 22 درصد رشد داشته اســت. در حوزه اسکناس نیز ۱.5 
میلیارد دالر حجم معامات اسکناس بوده که نسبت به دوره مشابه سال 
گذشته 40 درصد رشد معامات اسکناس بوده است. بنابراین از نظر عرضه 
وضعیت مطلوبی داریم و مشکل خاصی در زمینه عرضه ارز وجود ندارد. در 
هر حال قرار اســت ارزهای پرطرفدار با توجه به ذخایر بسیار خوب عرضه 

شود و قابل استفاده در بازار باشد.

صالح آبادی با بیان اینکه استقبال صادرکنندگان از بازار متشکل ارزی نیز 
بســیار خوب است، افزود: در حال حاضر صادرکنندگان به صورت توافقی 
ارزهای زیادی را در بازار عرضه می کنند و هیچ مشکلی در تأمین اسکناس 
و حواله ارزی وجود ندارد. به گفته وی، بانک مرکزی بر سامانه نیما و نیز 

بر سامانه برخط صرافی ها، نظارت کامل و رصد دقیق دارد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه از هفته آینده )جاری( سامانه 
برخط صرافی ها با هدف تسهیل ارائه خدمات به متقاضیان عملیاتی خواهد 
شــد،  تصریح کرد: افرادی که در صدد هستند ارزی را خریداری کنند به 
جای مراجعه حضوری به صرافی ها از طریق سامانه برخطی که راه اندازی 
شده است، می توانند درخواســت های خود را به صورت برخط به صرافی 
مدنظر خود ارسال کنند و پس از احراز هویت، به صورت حضوری مراجعه 
کرده و ارز خود را دریافت کنند و این گونه ســهولت دسترسی که یکی از 

محورهای مدنظر ماست نیز میسر می شود.
او در ادامه به موضوع مالیات بر ســود ســپرده های اشخاص حقوقی در 
بانک ها اشــاره کرد و گفت: در جلســه روز گذشته )چهارشنبه( با حضور 
معاون اول رئیس جمهور، وزیر اقتصاد و رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
مقرر شد با توجه به آثار این مصوبه در افزایش هزینه تجهیز منابع و سود 
ســپرده ها در شبکه بانکی، الیحه پیشــنهادی  دولت مبنی بر اصاح این 

قانون با همکاری مجلس به طور ویژه پیگیری شود.
صالح آبــادی با تاکید بر اینکه الیحه دولت درخصوص مالیات بر ســود 
ســپرده های اشخاص حقوقی ارائه می شــود، درباره جزییات این الیحه و 
اثرات آن یادآور شــد: با توجه به اینکه الیحه مذکور به مجلس شــورای 
اسامی ارسال شده است، مقرر شد با جدیت این مهم را پیگیری کنیم و 
با مساعدت مجلس، مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی از بودجه 
۱40۱ حذف شود؛ چراکه این الیحه تاکنون اثری نیز بر درآمدهای دولت 
نداشته است و این گونه این دغدغه که فعاالن بخش حقوقی دارند، برطرف 

شود.

بخشخصوصیبهضربوعرضهسکهبهارآزادیواردمیشود

انتشاراوراقسکهازهمینهفته

حملونقلریلی

درپایانفصلتابستان
مردمچقدرچکرمزدارمبادلهکردند؟

از 44۹.۹ هزار میلیارد تومان چک وصول شده در شهریورماه امسال، 
66.6 درصد آن مربوط به چک های عادی است و 33.4 درصد دیگر آن 
را نیز چک های رمزدار تشکیل می دهند. جدیدترین آمار بانک مرکزی 
در شهریورماه ۱40۱، بیانگر این است که از مجموع چک های مبادله 
شــده حدود 6.6 میلیون فقره وصول شده که از این تعداد حدود 6.2 
میلیون فقره عادی و حدود 0.4 میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین 
در کل کشــور ۹3.۹ درصد از کل چک های وصولی را چک های عادی 
و 6.۱ درصد را چک های رمزدار تشــکیل می دهند. از نظر مبلغی نیز 
از بیش از 44۹.۹ هزار میلیارد تومان چک های وصولی در کل کشور، 
حدود 2۹۹.8 هزار میلیارد تومان برای چک های عادی و بالغ بر ۱50.۱ 
هزار میلیارد تومان خاص چک های رمزدار بوده اســت. بر این اساس، 
در کل کشــور 66.6 درصد از کل مبلغ چک های وصولی را چک های 
عادی و 33.4 درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.

در شهریورماه امسال در کل کشور حدود 400 هزار فقره چک رمزدار به 
ارزش حدود ۱50.2 هزار میلیارد تومان وصول شده که نسبت به ماه قبل 
از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 6.4 درصد و 34.3 درصد کاهش داشته است. 
در این ماه همچنین در اســتان تهران حدود ۱30 هزار فقره چک رمزدار 
به ارزش حدود 88 هزار میلیارد تومان وصول شــد. 50.۷ درصد از تعداد 
چک های رمزدار وصولی شــهریورماه در سه استان تهران )32.4 درصد(، 
اصفهان )۹.6 درصد( و خراسان رضوی )8.۷ درصد( وصول شده است که 
بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین ۷۱.6 
درصد از ارزش چک های فوق در استان های تهران )58.6 درصد(، خراسان 
رضوی )8.۷ درصد( و اصفهان )۹.6 درصد( وصول شــده است. چک های 
عادی به چک هایی گفته می شود که اشخاص به حساب جاری خود صادر 
کــرده و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه 
چک ممکن اســت خود صادرکننده یا حامل آن بــوده یا چک در وجه 
شــخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده باشد. چک های رمزدار نیز 
چک هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به نام اشخاص حقیقی یا 
حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و همچنین می تواند 
برعهده سایر بانک ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی صادر شود. این 
قبیل چک ها جهت تسهیل و تســریع در نقل و انتقال وجوه بین بانکی 

صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.

مسافرانچقدرعوارضخروجازکشوردادند؟
عوارضسفربهخارجدرنیمسالاول

براســاس عملکرد درآمدی ســازمان امور مالیاتی در شش ماه نخست 
امسال، بیش از ۱085 میلیارد تومان عوارض خروج از کشور دریافت شده 
اســت. به گزارش ایسنا، عوارض خروج از کشــور، یکی از منابع درآمدی 
برای دولت اســت که میزان آن هر سال در الیحه بودجه تعیین می شود. 
با این حال برخاف سال های گذشته در الیحه بودجه سال ۱40۱، میزان 
عوارض خروج از کشــور برای هر نفر مشــخص نشد بلکه به طور کلی در 
بخش درآمدهای دولت در بخش مالیات بر کاالها و خدمات عوارض خروج 
مسافر از مرزهای کشور ۱500 میلیارد تومان پیش بینی شده بود. در این 
بین، افزایش عوارض خروج از کشــور واکنش هایی را در زمان ارائه الیحه 
برانگیخت و از آنجا کــه در الیحه بودجه رقم دقیقی برای عوارض خروج 
از کشور تعیین نشــده بود و برخی اعداد متفاوتی را برای عوارض خروج 
از کشــور اعام کردند؛ در آن زمان رئیس ســازمان برنامه و بودجه گفت 
اینگونه نیست و پیشنهاداتی در دولت درباره عوارض خروج از کشور مطرح 
اســت که از جمله آن تعیین درصدی از قیمت بلیت است، ولی هنوز هم 
این پیشــنهاد بررسی و تایید نشده است. در این راستا، براساس آمارهای 
عملکرد درآمدی سازمان امور مالیاتی در شش ماهه نخست سال جاری، 
۱085 میلیارد و 58۹ میلیون تومان عوارض خروج از کشور دریافت شده 
اســت؛ این در حالی است که طبق عملکرد درآمدهای مالیاتی کل کشور 
در ســال ۱400، میزان عوارض خروج از کشوری که دریافت شد ۱204 

میلیارد تومان بوده است.
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کارشناسانازرفعدغدغهسهامدارانخردمیگویند
بیمهیکسالهسهامدارانخرد

کارشناســان بازار ســرمایه معتقدند در بازار سهام که در ذات خود 
دارای نوســان های لحظه ای و روزانه اســت، طرح بیمه ســبد سهام 
سهامداران حقیقی، یک دلگرمی مناسب برای آنهاست تا در طول یک 
ســال فارغ از هر جریان مثبت و منفی در بازار بتوانند با خیالی آسوده 
در بازار بمانند و حداقل 20 درصد سود دریافت کنند؛ البته که با توجه 
به ارزندگی بازار، پیش بینی ها از ســودهای به مراتب بیشــتر طی یک 

سال آینده حکایت دارد.
به گــزارش کاالخبــر، وحید حســن پور از فعاالن بازار ســرمایه و 
مدیرعامــل کارگزاری صبــا تامین با بیان اینکه بیمه ســهام در قالب 
اوراق تبعی به نوعی تســهیل دهنده در زمینــه ایجاد تضمین حداقلی 
در راستای ســودآوری سهامداران اســت، می گوید: این ابزار در کنار 
ســایر ابزارهای مشابه از قبیل آپشن می تواند نقش موثری در تضمین 
سودآوری و بازگشت اعتماد افراد داشته باشد و به ماندگاری سرمایه در 
بازار کمک کند. به عقیده وی، این ابزار به واســطه ریسک های موجود 
در بازار سرمایه در راستای پیش بینی پذیری بازار که امری حیاتی برای 
تحلیل سهامداران است، می تواند تسهیلگر در روند معامات باشد و به 

کمک بازار بیاید.
احســان مرادی، مدیرعامل تامین ســرمایه کاردان نیز با اشــاره به 
افزایش اعتماد ســهامداران در این باره معتقد است: بدون شک انتشار 
اوراق تبعی در افزایش اعتماد ســهامداران و رونق بازار ســهام اثرگذار 
خواهد بود. بیمه ســهام از طریق اوراق تبعی به نوعی یک چشــم انداز 
روشــنی پیش روی سهام قرار می دهد و با توجه به اینکه اکنون قیمت 
سهام در بازار در نقطه ارزندگی قرار دارد و برای سرمایه گذاری جذاب 
اســت، بنابراین با در نظر گرفتن چنین مسائلی و حمایت هلدینگ ها و 
سایر بخش ها از بازار، عموم سرمایه گذاران می توانند با اطمینان خاطر 

نسبت به خرید سهام در بازار و سرمایه گذاری در بورس اقدام کنند.
همچنین محمد کفاش پنجه شاهی، مدیرعامل سبدگردان اعتبار به 
تضمین سود برای سهامداران اشــاره می کند و می گوید: انتشار اوراق 
اختیار فروش تبعی یک پیام برای سهامداران دارد و آن، اطمینان ناشر 
از آینده و وضعیت خوب سودآوری سهم شرکت است. او با بیان اینکه 
اوراق تبعی به نوعی تضمین ســود برای سهامداران محسوب می شود، 
توضیــح می دهد: به این معنا که مجموعه منتشــرکننده این اوراق به 
آینده و وضعیت ســودآوری سهم شــرکت اطمینان دارد و بدون شک 
بیمه شــدن سهام باعث اطمینان خاطر ســهامداران می شود. به گفته 
کفاش پنجه شــاهی، با توجه به قوانین و مقرراتی که در مورد کســب 
و کارهــای با درآمد ثابت وجود دارد، بــرای صندوق های درآمد ثابت 
ســهامی که همراه با اوراق تبعی فروش باشد، گزینه مناسب و جذابی 

است.
مهدی زمانی ســبزی، معاون عملیات بازار شرکت بورس نیز با اشاره 
به بیمه شدن از نوسانات بازار اعتقاد دارد: انتشار اوراق فروش تبعی به 
دلیل کارکرد بیمه کردن سهم در نوسانات بورس موثر است و می تواند 
در افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه موثر باشد. او با بیان اینکه 
دستورالعمل اوراق اختیار فروش تبعی از سال ۱3۹۱ اباغ شده است، 
می گوید: کارکــرد اولیه اوراق اختیار فروش تبعی بیمه کردن ســهام 
اســت، به این صورت که ســهامدار عمده می تواند اوراق اختیار فروش 
تبعی منتشــر کند و کف قیمت ســهم را ببندد و در مدتی در آینده 
)تاریخ سررسید( ســهم را از نوسانات قیمت بیمه کند. به گفته زمانی 
سبزی، این اقدام می تواند در افزایش اعتماد سهامداران به بازار سرمایه 
موثر باشــد زیرا شرکت ها بنا به درخواســت سهامداران عمده اقدام به 

انتشار اوراق تبعی می کنند و به ارزندگی سهام خود اطمینان دارند.
فیروزه ســاالرالدینی، یکی از فعاالن بازار سرمایه و مدیرعامل گروه 
مالی رایا نیکان نیز به ارزندگی بازار اشــاره می کند و می گوید: انتشار 
اوراق تبعی در شرایط فعلی از سوی سهامدار عمده به دلیل حمایت از 
ســهام زیرمجموعه و حتی کسب بازدهی به دلیل رسیدن قیمت سهام 
به کف و ارزندگی بازار صورت می گیرد. از آنجایی که سهامدار عمده و 
یا هلدینگ ها به طور کامل از وضعیت درونی شــرکت های زیرمجموعه 
خود مطلع هستند، وقتی می بینند که این سهام به کف قیمتی رسیده 
و یا حتی زیر ارزش در حال معامله اســت، فقط با انتشــار اوراق تبعی 
و بدون فروش ســهام یا انتشــار اوراق اختیار خرید همزمان، اقدام به 
حمایت از سهم شــان می کنند. ســاالرالدینی ادامــه می دهد: در این 
شرایط ناشران معتقدند در آینده نزدیک با افزایش قیمت سهام الزامی 
بــرای اعمال این اختیار فروش وجود ندارد. در این صورت بدون خرید 
ســهام شــرکت زیرمجموعه و افزایش درصد سهامداری از آن حمایت 
کرده اند. در این حالت فــرق اوراق اختیار فروش تبعی با اوراق اختیار 
فروش معمولی این است که خریداران آن همان سهامداران خرد قبلی 
هســتند و بدین شکل به آنان اطمینان داده می شود که نگران کاهش 

قیمت سهم شان نباشند.
عمچنین علی جبل عاملی، کارشــناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به 
بیمه سهام و دلگرمی سهامداران در این خصوص می گوید: انتشار اوراق 
اختیار فروش تبعی تا حد زیادی از ایجاد حباب منفی در روند معامات 
ســهم جلوگیری می کند و خریداران می توانند با اطمینان بیشتری به 
نگهداری و یا معامله ســهم اقدام کنند؛ این رویه قطعا موجب دلگرمی 
فعاالن بازار و افزایش اقبال به ســهم های دارای بیمه خواهد شــد. به 
عقیده جبل عاملی، افراد به کمک اوراق اختیار فروش تبعی می توانند 
ســهامی را که می خرند عما در یک قیمت مشخص بیمه کنند. بدین 
نحو که ناشــر متعهد می شود تا در سررســید اوراق تبعی، آن سهام را 
در قیمتی که در زمان انتشــار مشخص است از دارنده آن بخرد. حال 
اگر قیمت ســهم در زمان سررسید کمتر از قیمت تعهدشده در اوراق 
اختیار فروش تبعی باشد، دارنده این سهم و اوراق، زیانی متحمل نشده 

و ریسک خرید سهم در یک محدوده مشخص می ماند.

بورسنامه

فرصــت امروز: بازار ســرمایه در هفته دوم آبان ماه شــاهد رونمایی از 
بسته حمایتی ۱0 بندی جدیدی بود که باعث تکانه ای مثبت در حرکت 
نماگرهای بورســی شد تا تاالر شیشه ای همزمان با رونمایی و اجرای این 
بســته از ابتدای هفته پس از مدت ها به رنگ ســبز درآید. با وجود اینکه 
به واسطه این حمایت دستوری شــاهد سبزپوشی هفتگی بورس و روند 
صعودی نماگرهای بورسی هســتیم، اما بورس بازان و اهالی بازار سرمایه 
همچنان با بیم و امید به بسته حمایتی سازمان بورس نگاه می کنند. برخی 
از تحلیلگران می گویند بسیاری از مواردی که در این بسته حمایتی مطرح 
شده، تکراری است و پیشتر نیز سابقه داشته است. این دسته از کارشناسان 
با تاکید بر اینکه گفتاردرمانی سیاست گذار بورسی به خروج بازار از رکود 
فرسایشی کنونی کمکی نمی کند، به ۱0 فرمان بورسی دولت در زمستان 
ســال گذشته اشــاره می کنند که با وجود هیاهوی زیاد به تمهیدات آن 
عمل نشد و حاال مجددا شــاهد طرح دوباره این موارد در بسته حمایتی 

جدیدی هستیم.
در سمت مقابل اما دســته دیگری از کارشناسان با دیده مثبت به این 
بســته ۱0 بندی نگاه می کنند و با اشــاره به سیاست های انقباضی بانک 
مرکزی – نرخ ســود بین بانکی – بر این باورند که ارائه این بســته های 
حمایتی در بازارهای مالی دنیا مرســوم است و هر زمان که حال یک بازار 
خوب نیست، سیاســت گذار برای آن تمهیدات حمایتی در نظر می گیرد. 
حال در شــرایطی که بازار سرمایه با سیاست های انقباضی بانک مرکزی 
مواجه اســت و علی رغم ارزندگی از لحاظ بنیادی و قیمتی، ســهامداران 
در بی اعتمادی به سر می برند، اجرای این تمهیدات دهگانه می تواند تاثیر 
مثبتی در سمت و ســوی معامات داشته باشد؛ کما اینکه بورس تهران 
تحت تاثیر این بســته حمایتی، هفته ای تماما سبز را پشت سر گذاشته 

است.
پیداوپنهانصعودونزولبورس

در بســته ۱0 بندی حمایت فوری از بازار ســرمایه که جزییات آن در 
ابتدای هفته گذشته اعام شد، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود 
سهام مردم در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام 
شــرکت های تولیدی بزرگ کشور دیده می شود. کارشناسان بازار سرمایه 
معتقدند در بازار سهام که در ذات خود دارای نوسان های لحظه ای و روزانه 
است، طرح بیمه سبد ســهام سهامداران حقیقی، دلگرمی مناسبی برای 

آنهاســت تا در طول یک  ســال فارغ از هر جریان مثبت و منفی در بازار 
بتوانند با خیالی آســوده در بازار بمانند و حداقل 20 درصد سود دریافت 
کنند. البته با توجه به ارزندگی بازار، پیش بینی ها از ســودهای به  مراتب 

بیشتر طی یک  سال آینده حکایت دارد.
در این میان، دســته ســومی از کارشناســان به تاثیر مثبت این بسته 
حمایتی باور دارند، اما می گویند دولت در کنار این تمهیدات بورسی باید 
به حرکت اصاحی خود ادامه دهد و یک بازنگری کلی در سیاســت های 
اقتصادی داشته باشــد. در همین زمینه، همایون دارابی، کارشناس بازار 
ســرمایه با تاکید بر اینکه طی چند هفته گذشته در بازار سهام با هیجان 
و رفتار احساســی ســهامداران حقیقی مواجه بوده ایــم، می گوید: برای 
اطمینان بخشی به ســهامداران، تصمیمات جدیدی گرفته شده است که 
امید می رود در وضعیت بازار بهبود ایجاد شــود؛ با این حال دولت باید در 

سیاست های خود یک بازنگری کلی داشته باشد.
دارابی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه طبق برآوردها، اکثر سهامداران 
حقیقی که سهام خود را می فروختند، در حال حرکت به سمت بازارهای 
موازی بودند، توضیح می دهد: گزارش های شش ماهه قیمت ها و بازدهی ها 
به گونه ای است که این اطمینان نسبی را درخصوص وضعیت بازار سهام 
در میان مســئوالن ایجاد کرده که می توان به بازدهی 20 درصدی روی 
پورتفوها تا سال آینده اطمینان داشت. بنابرابن برای اینکه هیجان و رفتار 
احساسی معامله گران و ســرمایه گذاران کنترل شود، بحث بیمه پرتفوی 

سهام را مطرح کردند.
او با اشــاره به اینکه این طرح در ســال ۱400 برای پرتفوهای زیر ۱0 
میلیــون تومان با نام طرح حامی عملیاتی شــد، می افزایــد: اکنون قرار 
اســت این طرح برای پورتفوهای زیــر ۱00 میلیون تومان که ۹6 درصد 
ســهامداران حقیقی را دربر می گیرد، اجرایی شــود. در واقع با این اقدام، 
اطمینان خاطری به اکثریت مطلق سهامداران حقیقی داده می شود که به 
ازای حضــور در بازار زیان نخواهند کرد و حداقل به اندازه بازارهای موازی 
پول، بازدهی خواهند داشــت. از این منظر، طرح مطرح شده بسیار خوب 

بوده و امیدوار هستیم که با حمایت دولت به مرحله اجرا در بیاید.
3مشکلسهامدارانحقوقی

این کارشــناس بازار سرمایه با اشاره به ســایر بندهای طرح ۱0 بندی 
حمایــت از این بازار می گویــد: در بندهای این طرح بــه ویژه در بحث 

صندوق های با درآمد ثابت، همکاری با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای 
کنترل نرخ بهره به عنوان یکی از مهمترین عوامل بنیادین آسیب زننده به 
بازار، نکات مهمی گنجانده شده است و امیدواریم نتیجه بخش باشد. این 
طرح به ســرمایه گذاران اطمینان می دهد که از این نقطه به بعد کاهش 
نخواهیم داشت و برای رشد بازار یک سیگنال مثبت تلقی شده و باید به 

دنبال اقدامات دیگر بود.
دارابی به ریزش های اخیر بازار ســهام اشــاره می کند و ادامه می دهد: 
بازار سهام با یک ریزش غیرعادی مواجه شد و ارزش دالری بازار که سال 
۱3۹۹ بدون ورود شرکت های جدید نزدیک به 2۱۷ میلیارد دالر بود، علی 
رغم اضافه شدن شــرکت های جدید به بازار به ۱4۱ میلیارد دالر رسیده 
اســت؛ یعنی ســهامداران حدود ۷6 میلیارد دالر  در دو سال اخیر ضرر 
کرده اند. این یک زیان خردکننده به شــمار می رود؛ در حالی که کشور ما 
نیاز به ســرمایه برای ساخت، توسعه و ایجاد اشتغال دارد. با توجه به این 
شــرایط و اینکه P/E به عنوان یکی از شاخص های ارزندگی در کف قرار 
گرفته و متوســط قیمت بر درآمد آینده نگر بازار بین 4.5 تا 5 است، این 

اطمینان را می دهد که بتوان 20 درصد از بازار سود گرفت.
وی با اشــاره به سیاست های انقباضی بسیار شدید بانک مرکزی تاکید 
می کند: افزایش نرخ بهره و هزینه تسهیات گزافی که به فعاالن اقتصادی 
تحمیل شده، اکثر حقوقی های بازار را چه در بخش دولتی و چه در بخش 

خصوصی با مشکات عدیده ای مواجه کرده است.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه ریشه مشکات حقوقی ها 
را می توان در سه موضوع نرخ بهره و نبود تسهیات بانکی، قیمت گذاری 
دســتوری و اختاف نــرخ ارز نیما و آزاد دنبال کــرد، می گوید: برخی 
سیاست های دولت به حقوقی ها آسیب وارد کرده و سبب شده حقوقی ها 
توانی برای حمایت از بازار نداشــته باشند. متاسفانه دورنمای خوبی در 
اقتصاد بنگاه ها دیده نمی شــود و در تابســتان هم شاهد افزایش شدید 
هزینه و کاهش حاشــیه ســود بنگاه ها بودیم. باید تاش کرد ابهامات 
درآمــدی بنگاه هــا در بودجه ۱402 رفع و  سیاســت های پولی دولت 
ساماندهی شود. دولت باید در سیاســت های خود یک بازنگری داشته 
باشــد؛ چراکه در صورت عدم بازنگری شاهد رکود و تشدید بیکاری در 
ماه های آینده خواهیم بود. بنگاه ها به شــدت با مشــکل تامین سرمایه 

در گردش مواجهند.

بازارسرمایهازرکودفرسایشیخارجمیشود؟

بیم و امید در تاالر شیشه ای

یک اقتصاددان بر این باور اســت که دارایی های صندوق توســعه ملی 
معموال ارزی بوده؛ ولی خرید برخی سهم های دالری در قیمت های فعلی از 
منظر عقانیت اقتصادی توجیه پذیر است؛ یعنی با خرید سهم های دالری، 

به نوعی صندوق توسعه ملی دارایی های خود را به ارز گره زده است.
حســین درودیان درخصوص تاثیر خرید سهام توسط صندوق توسعه 
ملی بر بازار ســرمایه به پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( می گوید: خرید 
سهام توســط صندوق توسعه ملی سابقه نداشته و این صندوق عمدتا به 
بنگاه های اقتصادی تسهیات ارزی اعطا می کرده تا در طرح های توسعه ای 
سرمایه گذاری کنند. به نظر می رسد این اقدام صندوق توسعه ملی بیشتر 
جنبه حمایتی داشته باشد، اما به هر حال اینکه دارایی جدیدی به پرتفوی 
صندوق توســعه ملی اضافه شود، اتفاق مثبتی است. البته که دارایی های 
این صندوق معمــوال ارزی بوده؛ ولی خرید برخی ســهم های دالری در 
قیمت هــای فعلی از منظر عقانیت اقتصادی توجیه پذیر اســت؛ یعنی با 
خرید ســهم های دالری، به نوعی صندوق توسعه ملی دارایی های خود را 

به ارز گره زده است.
او بــا بیان اینکه به دلیل وضعیت بازار ارز و قیمت ســهام، تردیدی در 
ارزنده بودن بازار ســهام وجود نــدارد، می افزاید: کما اینکه معامله بلوکی 
»فارس« و فاصله قیمت سهم در معامله بلوکی با قیمت همان سهم بر روی 
تابلو نشان از ارزان بودن سهم ها دارد. بنابراین معتقدم اگرچه احتماال خرید 
سهام توسط صندوق توسعه ملی با رایزنی و با هدف حمایت از بازار سرمایه 
انجام شده، اما احتماال مدیران این صندوق نیز به این نتیجه رسیده اند که 
خرید سهام در شرایط فعلی می تواند به نفع این صندوق باشد؛ ضمن اینکه 

بســیاری از دارایی های صندوق توسعه ملی نکول شده و در مورد سهام، 
ریسک نکول مطرح نیست. از این رو می توان بخشی از دارایی های صندوق 

توسعه ملی را به سهام اختصاص داد.
درودیان در خاتمه با اشــاره به مثبت بودن این اقدام صندوق توســعه 
ملی، اضافه می کند: خرید سهام توسط صندوق توسعه ملی زمانی در بازار 
سرمایه اثرگذار خواهد بود که فعاالن بازار سرمایه احساس کنند قرار است 
این اقدام ادامه دار باشــد. به هر حال صندوق توسعه ملی باید دارایی های 
کم ریسک ارزی داشته باشد و خرید سهم این هدف را محقق می کند، اما 
هدف مهم تر صندوق توســعه ملی، کمک به تامین مالی اجرای طرح های 
توســعه ای بنگاه های تولیدی است و خرید ســهام و کمک به رونق بازار 

سرمایه، در تحقق این هدف نیز موثر خواهد بود.
در همیــن حال، برخــی از تحلیلگران بر لزوم ادامــه حمایت از بورس 
تاکید می کنند و می گویند که گام بعدی حمایت از بورس می تواند دادن 
سیگنال هایی مثبت از بخش های دیگر مانند کنترل موثر نرخ سود اوراق 
و سپرده ها و یا تعیین تکلیف ابهامات بودجه ای )نرخ گاز، عوارض، مالیات 
و...( باشد؛ کما اینکه طبق خبرهای منتشرشده، حمایت سازمان بورس از 
بازار ســرمایه محدود به بسته ۱0 بندی نیست و قرار است یک پیشنهاد 
چندبندی نیز به ستاد اقتصادی دولت ارائه و مصوبه هایی در راستای رفع 
دغدغه های کان بازار ســهام اخذ شود. در این زمینه، یکی از فعاالن بازار 
ســرمایه می گوید: مهمترین پیشنهادی که در راســتای حمایت از بازار 
سرمایه باید به ستاد اقتصادی دولت داد، کنترل و کاهش نرخ بهره است. 
نرخ باالی ســود بدون ریســک به رقیبی برای بازار سرمایه تبدیل شده و 

باعث شــده حتی سهم هایی با نسبت P/E ســه و نیم جذابیتی نداشته 
باشند. قطعا کاهش سود بدون ریســک به افزایش جذابیت بازار سرمایه 

کمک خواهد کرد.
معین شفیعی، مدیرعامل کارگزاری امین سهم در گفت وگو با سنا، ادامه 
می دهد: دولت با اســتفاده از ابزار مالیات می تواند از جذابیت سفته بازی 
در بازارهــای خودرو و مســکن بکاهد. هیچ کجای دنیا بازار مســکن و 
بازار خودرو به عنوان بازاری برای ســرمایه گذاری محســوب نمی شوند و 
سیاست گذاری های اشتباه در کشور ما بوده که بازار مسکن و بازار خودرو 

را به بازاری جذاب برای سوداگران تبدیل کرده است.
این کارشــناس بازار سرمایه اضافه می کند: در بسته ۱0 بندی حمایت 
فوری از بازار ســرمایه بندی در مورد بیمه سهام و تضمین اصل سرمایه 
به عاوه ســود 20 درصدی برای ســهامدارانی که پرتفوی آنها کمتر از 
۱00 میلیون باشد در نظر گرفته شده که معتقدم بند بسیار جذابی برای 
ســرمایه گذاران خرد خواهد بود. کافی است مردم اطمینان خاطر داشته 
باشــند که در صورت سرمایه گذاری یکســاله در بازار سرمایه، هم اصل 
ســرمایه آنها تضمین خواهد شد و هم ســود 20 درصد تضمینی نصیب 
آنها خواهد شد، تا شاهد ورود سرمایه های خرد به این بازار باشیم. ضمن 
اینکه اگر این بند شامل اشخاصی که از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
وارد بازار سرمایه شده اند نیز شود، حتما اثرگذاری بیشتری خواهد داشت. 
البته پیشــنهادات دیگری هم در مورد پرتفوهــای ۱00 تا 300 میلیون 
تومانی یا عرضه های اولیه می توان مطرح کرد که امیدواریم در بسته های 

بعدی لحاظ شوند.

صندوقتوسعهملیباخریدسهام،داراییارزیذخیرهمیکند

بورسبازیباصندوقارزی
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خودروهایجدیدباعمقداخلیسازیبیش
از80درصدتولیدمیشوند

صادرات قطعه به روسیه نخستین هدف صادراتی قطعه سازان داخلی
دبیر انجمن ســازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ضمن اشاره 
به استقبال مناسب شرکت های قطعه سازی و دانش بنیان از نمایشگاه 
قطعه در ســال جاری از وضعیت تامین قطعــات محصوالت جدید 
خودروســازان داخلی که به زودی وارد بازار کشور می شوند و توأمان 

آمادگی کامل قطعه سازان داخلی برای ورود به بازار روسیه خبر داد.
مازیار بیگلو در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص میزان استقبال و 
حضور شرکت های قطعه سازی و دانش بنیان در هفدهمین نمایشگاه قطعات، لوازم 
و مجموعه های خودرو اظهار داشت: نمایشگاه سال جاری نخستین نمایشگاهی بود 
که پس از گذشــت دو سال از شیوع کرونا، بدون محدودیت های کرونایی برگزار 
شــد. اتفاقاتی همچون خودکفایی، همراهی سازندگان جدید با مجموعه تامین 
خودروســازی، برگزاری برخی رویدادها، افزایش تعداد شرکت کنندگان و متراژ 
نمایشگاه ازعواملی بود که در هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه و افزایش استقبال 
از آن موثر بود. نمایشگاه ســال جاری با رشدی که در آن شاهد بودیم، ویترین 
بسیار خوبی از فعالیت قطعه سازان و خودروسازان داخلی بود که بازخورد بسیار 

خوبی ایجاد کرد.
وی به رویدادهایی از جمله انعقاد تفاهم نامه میان انجمن ها با شرکت ISQI و 
برگزاری چندین رویداد فناورانه با هماهنگی خودروسازان و با حضور شرکت های 
دانش بنیان در نمایشگاه سال جاری اشاره کرد و افزود: این رویدادها تاثیر بسیار 
مثبتی بر فضای نمایشگاه داشت. نمایشگاه در روز نخست با بیشترین بازدید از 

سوی مسئوالن مواجه بود و از روز دوم استقبال بسیار خوب مردمی را داشتیم.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو با اشاره به اینکه نمایشگاه 
سال جاری نخستین حضور شرکت های دانش بنیان فعال در صنعت قطعه سازی 
بود، درخصوص طراحی، کیفیت و تنوع محصوالت و قطعات عرضه شده در این 
نمایشــگاه به ویژه برای اهداف صادراتی و رقابت با قطعات وارداتی گفت: قدرت 
رقابت با قطعات وارداتی برای قطعات ساخت داخل از سال ها پیش وجود داشته 
اما در چند ســال اخیر با توجه به روند افزایشــی نرخ ارز و اعمال سیاست های 
حمایتی از ســوی وزارت صمت از جمله مبارزه بــا کاالی قاچاق و تقلبی بازار 
مناسب تری برای صادرات قطعه ایجاد شده و این موضوع یکی از دالیل افزایش 

تعداد شرکت کنندگان در نمایشگاه سال جاری بود.
بیگلو درخصوص قدرت صادراتی قطعات ســاخت داخل از صادرات قطعه به 
روسیه یاد کرد که در این رابطه مذاکرات بسیار خوبی با شرکت های قطعه سازی 
و خودروسازان روسی در حال انجام بوده و نشان دهنده آمادگی کامل قطعه سازان 
داخلی در ورود به بازار روســیه است و در ادامه تصریح کرد: قراردادهایی در این 
زمینه منعقد شــده و صادرات قطعات خودرو میان ایران و روسیه نیز در جریان 

است.
وی استمرار نسبت به حضور در نمایشگاه ها، خودکفایی در تولید قطعه و حمایت 
از ســاخت داخل را حائز اهمیت دانست و گفت: اگر اهداف و انگیزه ای که از روز 

نخست وجود داشته تداوم داشته باشد قطعا نتایج خوبی کسب خواهد شد.
دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ضمن تایید این مطلب که 
جایگاه صادرات در صنعت قطعه سازی در مقایسه با گذشته پررنگ تر شده است، 
از خودروهایی همچون تارا و شاهین که قابلیت صادراتی باالیی دارند و خودروهای 
جدید آریا محصول شرکت سایپا و »ری را« ایران خودرو اشاره کرد که به زودی 
به بازار می آیند و در ادامه بیان کرد: این خودروها در بازارهای کشورهای اطراف از 

جمله شرکت های CIS و روسیه بازارهای خوبی خواهند داشت.

نماگربازارسهام

عضو هیأت علمی دانشــکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت 
ایران راهکار پایدار توســعه فنــاوری و تامین قطعات را اســتفاده از 
قطعه سازان داخلی و شــرکت های دانش بنیان داخلی دانست و گفت: 
مشارکت خودروسازان داخلی با خارجی، با واسطه شرکت های اقماری 

که شرکای خارجی تاسیس می کنند، قابل انجام خواهد بود.
مســعود مســیح طهرانــی در گفت وگو بــا خبرنــگار خبرخودرو، 
درخصوص راهکارها و مسیرهای تولید محصوالت کیفی و رقابت پذیر 
صادراتی با مشارکت شرکای خارجی در شرایط تحریمی اظهار داشت: 
با توجه به محدودیت های ناشــی از شــرایط تحریمی در مشارکت با 
تامین کنندگان خارجی می بایســت با تامین کنندگان دست چندم که 
عاوه بر برخورداری از تکنولوژی در شرایط تحریم قادر به همکاری با 

خودروسازان داخلی باشند، تعامل داشته باشیم.
وی افزود: همکاری شــرکای خارجی با خودروسازان داخلی که در 
شــرایط تحریمی قرار دارند، موجب از دســت دادن بازارهای دیگر و 

ایجاد محدودیت برای قطعه سازان و خودروسازان خارجی می شود.
این عضو هیأت علمی دانشــکده مهندســی خودرو دانشگاه علم و 

صنعت ایران گفت: تحریم ها موجب خروج شرکت های چینی همچون 
چانگان و برلیانس از ایران شــد و تنها تعدادی شــرکت  محدود باقی 
ماندند و دو تا سه شرکت جدید نظیر ام وی ام نیز که شرایط تحریمی 
برای آنهــا قابل پذیرش بود و بازار محصــوالت آنها محدود به ایران، 
ونزوئا و روســیه و نه شرکت های اروپایی و آمریکایی بود، وارد کشور 
شدند. در این شرایط محدودیت های ناشی از تحریم ها در افت کیفیت 

محصوالت داخلی اثرگذار بود.
مســیح طهرانی بــا بیان اینکه راهــکار پایدارتر توســعه فناوری و 
تامین قطعات از مســیر قطعه سازان داخلی و شرکت های دانش بنیان 
داخلی می گذرد، با اشــاره به مشکل تیراژ تصریح کرد: اگر قصد تنوع 
محصوالت در بازار داخلی داشته باشیم، تامین قطعات در تیراژ اندک 

برای قطعه سازان مقرون به صرفه نیست.
وی با بیان اینکه از ســال ۹6 تاکنون به ویژه در سه سال نخست به 
دلیل از دست دادن تامین کنندگان خارجی صنعت خودروی کشور با 
شوک تیراژ مواجه شــد، گفت: اما پس از گذشت این دوره سه ساله، 

خودروسازان داخلی توانستند کمبود تیراژ را جبران نمایند.

این عضو هیأت علمی تاکید کرد: مشــارکت خودروسازان داخلی با 
خارجی، با واســطه شــرکت های اقماری که شرکای خارجی تاسیس 

می کنند، قابل انجام خواهد بود.
مســیح طهرانی با ابراز خرسندی از رفع مشکات ناشی از تحریم ها 
برای خودروسازان داخلی و بازگشت تیراژ به تیراژ سال های ۹5 و ۹6 
که صنعت خودروســازی در مواجهه مستقیم با تحریم ها قرار نگرفته 
بود، اذعان داشــت: در حال حاضر تیراژ فعلی مجموعه خودروســازی 
کشــور، تیــراژ قابل قبولی بــوده و به قبل از تحریم ها نزدیک شــده 
اســت. این تیراژ در شرایطی به دســت آمده که خودروسازان داخلی 
در همراهی با ســازمان ملی اســتاندارد نسبت به حذف خودروهای با 
کیفیت پایین اقــدام کردند. به طوری کــه در مجموع پنج محصول 
پرتیراژ ســایپا در ســال جاری و سال های گذشــته از چرخه تولید و 

تیراژ حذف شدند.
وی در پایــان خاطرنشــان کــرد: تیــراژ کنونــی نشــان می دهد 
تامین کننــدگان در تامین قطعات با کیفیت مناســب موفق بوده اند و 

توانسته اند خود را به نیاز بازار برسانند.

راهکار پایدار تولید محصوالت جدید و توسعه فناوری از مسیر قطعه سازان 
داخلی و شرکت های دانش بنیان می گذرد

مدیرعامل شــرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو از آمادگی کامل 
شــبکه برای ارائه خدمات مطلوب به مشــتریان هایما 8S خبر داد. بابک 
ســاجقه در حاشــیه آیین آغاز تولید انبوه هایما 8S، با بیان اینکه برای 
نخستین بار است که شبکه خدمات پس از فروش پیش از ورود محصول به 
بازار آمادگی ارائه خدمات را ایجاد کرده، از آموزش نیروهای شبکه خدمات 
خبر داد و گفت: در حال حاضر 83 نمایندگی تجهیز شــده که در روزهای 
آینده به ۹3 باب خواهد رسید. ساجقه با بیان اینکه ابزار مورد نیاز در شبکه 
خدمات داخلی سازی شده و در روزهای آینده در اختیار نمایندگی ها قرار 

خواهد گرفت، افزود: در هر اســتان چهار تا پنج نمایندگی و در تهران نیز 
تعداد ۹ نمایندگی تجهیز شــده و آماده خدمات رسانی هستند. مدیرعامل 
ایســاکو افزود: مستندات فنی تعمیراتی آماده شده و روی سایت اینترنتی 
ایســاکو قرار گرفته اســت. وی تصریح کرد: تامین قطعات یدکی تا هفته 
آینده با ترخیص از گمرک تکمیل خواهد شد. وی با تاکید بر رعایت اصول 
اســتاندارد تعمیرات برای محصول جدید، خاطرنشان کرد: زمان استاندارد 
تعمیرات در سیستم ایساکو به روزآوری شده و نرم افزار به روزرسانی دیاگ 

نیز دریافت و روی شبکه قرار گرفته است.

توزیعقطعاتیدکیهایما8Sقبلازعرضهبهبازار
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شركت نفت و گاز مارون 3 هزار بسته نوشت افزاری به دانش آموزان 
مناطق همجوار اهدا كرد

اهواز - شبنم قجاوند: طی جشنی که در مدرسه" نور" 
بخش غیزانیه برگزار شد، شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
3 هزار بســته نوشــت افزاری را به دانش آموزان کم برخوردار 
شاغل به تحصیل در شــهرها و روستاهای همجوار تاسیسات 

عملیاتی این شرکت تقدیم کرد.
سرپرست این شرکت ضمن تبریک فرارسیدن روزدانش آموز 
و هفته بسیج دانش آموزی، کودکان و نوجوانان را آینده سازان 
و تضمین کنندگان پیشــرفت کشور در کلیه عرصه ها معرفی 
نمود و گفت: عمل به مسئولیت های اجتماعی در کنار رسالت 
اصلی سازمان یعنی راهبری تولید نفت و ثروت ملی، یک رویکرد 

تغییرناپذیر و افتخاری بزرگ در راستای ارائه خدمات عمرانی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی به مردم شریف و همجواران تاسیسات فرآیندی 
شرکت است.

مهندس قباد ناصری افزود: امسال تنها در بخش فرهنگی و آموزشی، توزیع 3 هزار بسته نوشت افزاری به ارزش 10 میلیارد ریال و رنگ 
آمیزی و دیوار نویسی چهار مدرسه با هزینه ای معادل 800 میلیون ریال را به انجام رساندیم.

وی با بیان اینکه اقدامات و پروژه های فنی و عملیاتی شرکت اعم از تزریق پساب نمکزدایی به چاه های دفعی، استحصال نفت با استفاده 
از MOS و MOT جهت جلوگیری از نفت و سوزی و جمع آوری گازهای همراه با هدف صفر شدن گاز به مشعل نیز با لحاظ الزامات 
زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی در قبال مردم به انجام می رسند، یادآور شد: طی ماه های آینده نیز اجرای برنامه های مختلف با 

هدف ارائه خدمات عام المنفعه در جغرافیای شرکت مدنظر قرار داده شده اند.

 عبور موفق از پیک تابستان مرهون تالش گسترده كاركنان 
صنعت برق است

قزوین - مسعود زارع: به گزارش روابط عمومی شرکت 
مدیریت تولید برق شــهید رجایی، عبدالرســول پیشــاهنگ 
مدیرعامل شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی در بازدید 
از نیروگاه شهید رجایی به گذر موفقیت آمیز از پیک تابستان 
1401 اشــاره کرد و گفت: در چند سال اخیر به دلیل کاهش 
نزوالت آسمانی و پایین آمدن سطح آب ذخایر سدهای کشور، 
عمده تولید انرژی الکتریکی بر عهده نیروگاه های حرارتی بوده 
است که تابستان امسال هم با برنامه ریزی های به عمل آمده به 
همراه آگاهی افزایی شهروندان نسبت به سختی های تولید برق 
و البته با تالش گسترده کارکنان این صنعت توانستیم با موفقیت 

از پیک مصرف تابستان عبور کنیم. پیشاهنگ با حضور در واحدهای بخاری و گازی تحت تعمیرات نیروگاه شهیدرجایی، بر ضرورت آماده 
سازی نیروگاه ها برای تولید برق به ویژه در تابستان تاکید کرد و بیان داشت: از دالیل عمده آمادگی واحدهای نیروگاهی، تعمیرات به موقع 

این واحدها است که هرساله برای کسب آمادگی تولید برق، با استفاده از دانش و تجربه متخصصان نیروگاه ها، انجام می شود.
در ادامه، مدیرعامل شرکت برق حرارتی با حضور در اتاق فرمان، سالن توربین و واحدهای سیکل ترکیبی، از تالش مدیریت و کارکنان این 
نیروگاه، تقدیر کرد. ابوالفضل موتابها مدیرعامل نیروگاه شهید رجایی در ادامه، با ارائه گزارشی از فرآیند انجام تعمیرات واحدهای در دست 
تعمیر، مهم ترین اقدامات اساسی برای کسب آمادگی تولید را در نیروگاه شهید رجایی ارائه کرد. موتابها با اشاره به تالش و سخت کوشی 
کارکنان این نیروگاه در خدمت رسانی به شهروندان، بیان داشت: با تالش متخصصان این شرکت، از ابتدای پاییز تاکنون، 4 واحد بخاری و 
گازی برای انجام تعمیرات نیمه سنگین، بازدید محفظه احتراق و تعمیرات بازدید دوره ای از مدار تولید برق خارج شده است که بر اساس 
برنامه تدوینی، تا پایان اردیبهشت سال آینده، تعداد 17 برنامه تعمیراتی به انجام خواهد رسید. نیروگاه شهید رجایی با 13 واحد بخاری 
و سیکل ترکیبی و تولید ساالنه بیش از 12 میلیارد کیلووات ساعت انرژی الکتریکی، برق سه و نیم درصد از نیاز کشور را تامین می کند.

دیدار مدیرمخابرات منطقه مركزی با اعضای هیئت مدیره كانون 
بازنشستگان مخابرات اراک 

اراک- فرناز امیدی: مهندس لطفی ،مدیر مخا برات منطقه 
مرکزی با اعضای هیئت مدیره کانون بازنشســتگان مخا برات 
اراک دیدار وگفتگو کرد.  به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات 
منطقه مرکزی در این نشست صمیمی که دردفتر مدیر منطقه 
برگزار گردید، مهندس لطفی با اظهار خرسندی ازتشکیل این 
جلسه بیان کرد: بازنشســتگان سرمایه های با ارزشی هستند 
که عمر خود را صــرف خدمت به مردم کردند وباید از تجارب 
ارزشمند آنها استفاده شود و شایسته است که همواره مورد توجه 
باشند و البته در حال حاضر سعی شده است که حداکثر تالش 
در جهت رفع مشــکالت وخواسته آنان به عمل آید.  مهندس 

لطفی در ادامه افزود: با تمام توان وامکانات موجود در خدمت همکاران بازنشسته هستیم و نها یت سعی وتالش خود را در جهت تامین 
خواسته های این عزیزان به کار می گیریم.  در این جلسه اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان مخا برات اراک ضمن طرح مطالبات 
خود، خواستار کمک ومساعدت مدیر مخا برات منطقه مرکزی در انعکاس این موارد به مدیران ارشد مخا برات ایران شدندو از مهندس 

لطفی به دلیل توجه وتعامل صمیمانه با کانون بازنشستگان تشکر وقدرانی نمودند.

اجرای فاز اول پروژه تكمیل جاده امیدیه -جایزان آغاز شد
اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت بهره برداری 
نفت و گاز آغاجاری از آغاز به کار عملیات اجرایی فاز اول پروژه 

تکمیل جاده اصلی محور امیدیه-جایزان خبر داد.
مهندس جواد تقی زاده بیان کرد: با پیگیری کارشناســان 
این شــرکت و همکاری شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
فاز اول پروژه تکمیل جاده امیدیه به جایزان  شــامل اجرای 
آســفالت الیه دوم، ایمن سازی نقاط حادثه خیز و خط کشی 
اســت  که با هزینــه ای بالغ بر 310 میلیــارد ریال از محل 
پروژه های سرمایه ای شرکت ملّی نفت ایران، توسط شرکت 
آغاجاری انجام خواهد شــد. وی با اشاره به آغاز به کار فاز اول 

و تاکید بر زمان بندی پروژه افزود: در راســتای تســریع در اجرای این پروژه فاز دوم  نیز با هزینه ای بالغ بر ۶10 میلیارد ریال شامل 
عملیات خاکی، زیرسازی، روسازی، احداث پُل ها و اَبنیه های فنی، درحال واگذاری به پیمانکار می باشد و عملیات اجرایی آن تا چند 
روز آینده شروع خواهد شد. تقی زاده گفت: با تکمیل این دو فاز و بهره برداری از جاده محور امیدیه-میانکوه-جایزان عالوه بر کاهش 
خطرات جاده ای و افزیش ایمنی، کوتاه شدن مسافت و صرفه جویی در مصرف سوخت و زمان را متوقع خواهیم بود. مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در پایان از پیگیری و تالش های مستمر، جهت تأمین اعتبار مورد نیاز به منظور تکمیل و راه اندازی 

تونل ورودی این جاده خبر داد.

انتخاب سردار دادگر به عنوان فرمانده نمونه سال 1400 انتظامي كشور 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: برابر اعالم بازرســي کل فراجا، در راستاي اجراي دستورالعمل انتخاب فرماندهان و مدیران نمونه 
انتظامي کشور، پس از طي فرآیند هاي الزم و تصویب سردار فرمانده کل انتظامي جمهوري اسالمي ایران؛ سردار سرتیپ دوم "محمد سعید 
فاضل دادگر"، فرمانده انتظامي استان گلستان به عنوان مدیر نمونه در سال 1400 انتخاب و معرفي شد.پایگاه خبری پلیس گلستان، این 
موفقیت بزرگ را به کلیه همکاران انتظامي استان گلستان تبریک گفته و از خداوند متعال، آرزوي توفیق روز افزون براي سردار فرماندهي 
محترم، کارکنان خدوم انتظامي استان و خانواده هاي گرامیشان، تحت زعامت و رهبري حضرت آیت اهلل العظمي امام خامنه اي )مدظله 

العالي( را خواستار است .

دستگیری عامالن چاقوكشی در علی آباد كتول 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرهنگ "الیاس تازیکه" گفت: برابر اعالم مرکز 110 مبنی بر درگیری با سالح سرد در یکی از مناطق 
شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پاسگاه مزرعه کتول قرار گرفت.وي افزود: بالفاصله تیمی از ماموران انتظامی در 
محل حاضرشدند و طي بررسي انجام شده مشخص شد متهمان طی درگیري 2نفر از شهروندان را مجروح کرده و متواری شدند.این مقام 
انتظامي با اشاره به تحقیقات میدانی پلیس برای شناسایی متهمان، تصریح کرد: با سرعت عمل پلیس و با هماهنگی مرجع قضایی 2نفراز 
متهمان اصلی درگیری دستگیر و به جرم خود اعتراف کردند.فرمانده انتظامی علی آباد کتول ضمن اشاره به معرفی متهمان به مرجع قضایی 

خاطرنشان کرد: امنیت جامعه خط قرمز پلیس است و ماموران با برهم زنندگان آرامش مردم مقابله خواهند کرد.

ساری  دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری گفت : درحوزه پدافند غیر عامل مباحث سیاســی ، امنیتی ، 
اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی قابل بررسی است و شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ســاری با همین رویکرد درهفته پدافند غیر 
عامل از تالشــهای جهــادی همکارانی که در جلوگیری از آســیبها و 
همچنین پایداری زیر ســاخت های ستاد و انبار نفت ساری موثر بودند 

تجلیل کرد .
به گزارش خبرنگار روزنامه تیرنگ به نقل روابط عمومی ، ســبحان 
رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با 
تاکید بر اهمیت آمادگی نیروهای شرکت قبل از هر بحرانی بیان کرد : 
انجــام مانورهای منظم و مدون از اقدامات مهم برای کنترل پیامدهای 
زیان بار ناشــی از حوادث غیرمترقبه است که الزم است در هر سازمان 

، شرکت و ادارات بسته به نوع فعالیت برنامه ریزی و پیش بینی شود .
وی ادامه داد : به منظور آشنایی بیشتر همکاران با پدافند غیر عامل 
بخصوص ضرورت آن در بحرانها و اتفاقات روز جامعه مراسمی در سالن 
همایشات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری برگزار شد 

که در آن از همکاران موثر در پدافند غیر عامل تقدیر شد .
وی افزود : در این مراســم که با حضور ســردار برســالنی جانشین 
فرماندهی سپاه کربالی استان مازندران و سرهنگ شعبانی مسئول بسیج 
ادارات کل استان مازندران برگزار شد از همکاران و نیروهای متخصص و 
جوان که با قدرت خطر پذیری باالیی ، پست برق انبارنفت و ستاد شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری را نوســازی کرده و توان 

عملیات بارگیری آن را به روز رسانی و افزایش داده اند قدر دانی کرد .
در ادامه مراســم سردار برسالنی جانشــین فرماندهی سپاه کربالی 
اســتان با برگزاری مراسم تریبون آزاد با محوریت پدافند غیر عامل در 

مورد ابعاد فتنه اخیر با هدف روشنگری سخنانی ایراد کرد .
سردار ارسالنی در ادامه گفت : یکی از نقاط حساس پایداری پدافند 
غیــر عامل در حوزه انرژی و صنعت نفت اســت که در حفظ آرامش و 

امنیت جامعه موثر است .
وی در ادامه به ســئواالت متنوع در حوزه پدافند غیر عامل و اتفاقات 
اخیر در جامعه پاســخ داد و توجه مخاطبیــن را به رصد های آماری از 
گروههای مختلف در اختشاشــات آشنا کرده و علت کشاندن تنشها به 
دانشــگاهها و مدارس بخصوص تیز هوشــان و نمونه دولتی آن بودکه 
دشــمن می دانســت صدمه زدن به هر کدام از این آینده سازان باعث 

متوقف شدن و جلوگیری از پیشرفت علمی جامعه خواهد شد .
وی در ادامه گفت : تنش های اجتماعی اخیر برخواســته از حجمه 
رســانه ای غرب و هماهنگی معاندین و ضد انقالب با نگاه تجزیه ایران 
با اســتفاده از جوانان کم سن و ســال بوده ، یکی از اقدامات نظام در 
ایــن ایام با رعایت پدافند غیر عامل مدارا کردن با اختشــاش گران و 
شناساندن چهره واقعی پشت پرده و عوامل نفوذی و معاندین به مردم 
بوده که حضــور و خروش ملت در مقابل این گروه اندک باعث خنثی 

سازی توطئه ها شد .
ســبحان رجب پور اجرای تعویض پست برق را یکی از حساسترین 
و پیچیده ترین پروژه های شــرکت دانســت و افزود : در این مراسم از 
متخصصان واحد خدمات مهندسی که پروژه حساس و پیچیده تعویض 
و نوســازی پست برق ســتاد و منطقه را ظرف مدت یک سال مطالعه 
و آســیب شناســی کرده و پس از طراحی اجرا نمودند ، این ماموریت 
پیشــگیرانه با پشــتیبانی واحدهای برنامه ریزی ، حراست ، بازرگانی ، 
عملیات انبار ، اچ اس ای و ایمنی آتش نشانی ، سامانه هوشمند ، روابط 
عمومی و ... با موفقیت بدون وقفه در سوخت رسانی و هیچ گونه  تنشی  

در استان ، ظرف 48 ساعت با موفقیت به بهره برداری رسید .
در پایان با حضور ســردار برسالنی و سرهنگ شعبانی به نخبه ها و 
متخصصین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری که با 
تالشــهای جهادی موثر در جلوگیری از آسیب ها و زیرساختهای انبار 
نفت منطقه ساری ) تعویض و نوسازی پست برق ( نقش آفرینی کردند 

با اهدائ گل و لوح تقدیر شد .

قم- خبرنگار فرصت امروز: معاون محیط زیست و خدمات شهری 
شــهرداری قم گفت: بوستان موضوعی و آموزشــی - ترویجی پدافند 
غیرعامل در قالب طرح توسعه بوستان جوان به عنوان یکی از مهم ترین 
طرح های آتی شهرداری قم تعریف شده است. مهدی اصفهانیان مقدم 
بااشاره به فرارسیدن هفته پدافند غیرعامل اظهار داشت: مسئله پدافند 
غیر عامل به نوعی با فعالیت  و وظایف بســیاری از دستگاه های اجرایی 
گره خورده است و شــهرداری قم هم به الزامات این موضوع در اجرای 
وظایفــش توجه ویژه دارد. وی با تاکید بر اینکــه اهداف، مالحظات و 
اصول پدافند غیرعامل در فعالیت های شهرداری قم پیگیری و اجرایی 
می شــود افزود: یکی از مهم ترین عرصه های پدافندغیرعامل در حوزه 
شهری تعریف می شود که با همکاری مشترک شهرداری قم و سازمان 
پدافند غیرعامل کشور و اســتفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان 
و دانش محور در دســتور کار شــهرداری قم قــرار دارد. معاون محیط 
زیست و خدمات شهری شهرداری قم با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل 
مجموعه اقدامات غیرمسلحانه برای کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، 

ساختمان ها، تاسیسات و تجهیزات شهری، شریان های شهر و... در مقابل 
اقدامات خصمانه و مخرب دشمن است گفت: برای چنین امری مدیریت 
شهری نیاز به زیرساخت های فکری و مطالعاتی دارد. وی با اشاره به انجام 
مطالعات مورد نیاز برای پدافند غیرعامل در حیطه وظایف شــهرداری 
قم افزود: در این مطالعات کلیه فرآیندهای شــهر قم شناسایی و طبقه 

بندی شده و سناریوهای پایه تهدیدات متصور و نحوه اقدامات مقابله ای 
با تهدیدات مشــخص شده اســت. اصفهانیان مقدم بیان کرد: تبیین 
فعالیت های زیرساختی و ارتباطی حساس و حیاتی سطح شهر و تدوین 
سناریوهای پایه برای کاهش یا حذف خطر طراحی و پیشنهاد شده است.

وی گفت: باید توجه داشــته باشــیم این موضــوع صرفاً محدود به 
مجموعه شــهرداری نمی شود و الزم است همه دستگاه های اجرایی در 

سطح شهر نسبت به پیگیری این موضوع اقدام کنند.
جانشین شهردار در امور پدافند غیرعامل و مدیریت بحران افزود: در 
ســال های اخیر پدافند مردم محور به عنوان یکی از جنبه های پدافند 
غیرعامل مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته که در شــهرداری 

قم نیز این موضوع با محوریت آموزش های شهروندی پیگیری می شود.
وی ابراز داشت: در همین راستا بوستان موضوعی و آموزشی - ترویجی 
پدافند غیرعامل در قالب طرح توســعه بوستان جوان به عنوان یکی از 
مهم ترین طرح های آتی شهرداری قم تعریف شده و هم اکنون در مرحله 

طراحی قرار دارد.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت گاز استان 
اردبیل از پاســخگویی به 12 هزار و 228 تماس در مرکز امداد مکانیزه 
شهرســتان اردبیل طی ســالجاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل، میر سعید سید متین مدیر عامل این شرکت 
در حاشــیه بازدید از مرکز امداد مکانیزه 194 این شرکت؛ این اقدام را 
در جهت افزایش سرعت و کیفیت خدمات رسانی به مشترکین عنوان 
نمود و گفت : تمامی مشترکین در سطح شهرستان اردبیل می توانند به 
صورت شبانه روزی با سامانه گویا و مکانیزه 194تماس حاصل نموده تا 
کارشناسان واحد امداد در کمترین زمان ممکن در محل مورد نظر حضور 

یافته و جوابگوی مطالبات مشترکین و رفع مشکل آنان باشند. 
سید متین، روند صعودی پاسخگویی فوری به درخواست های مردمی 
و کاهش زمان خدمت رسانی را از کارکردهای مرکز امداد مکانیزه دانسته 
و اظهار داشت: مدیریت ناوگان اکیپ های امدادی با نصب موقعیت یاب 
)GPS(، ثبت و ضبط مکالمات ، زمانهای دریافت و ارســال ، انجام کار 

به صورت مکانیزه و همچنین رصد آنالین عملکرد ایستگاههای حیاتی 
شهرستان را از دیگر امکانات این مرکز می باشد. مدیر عامل شرکت گاز 
اســتان اردبیل در رابطه با کارکرد این مرکز چنین توضیح داد: سامانه 
مکانیزه امداد ضمن ارســال دقیق اطالعات به گشتهای امداد سیار در 
سطح شهر، موقعیت هر یک از گشتهای امداد را مشخص کرده و مسئول 
شیفت ضمن شناسایی محل گشتهای امداد، آدرس محل حادثه را به 
نزدیکترین خودرو امداد گزارش می دهد تا ضمن رجوع به محل نسبت 
به رفع موضوع اقدام گردد.     این مقام مسئول تهیه گزارشات مختلف 
در خصوص تماســها و خدمات صورت پذیرفته  به مشترکین و تحلیل 
های مورد نیاز را به عنوان مهمترین ویژگی دیگر این سامانه هوشمند 
نام برد و گفت: این امکان موجب کاهش هزینه، افزایش سرعت واکنش 
در مقابله با حوادث و بحرانها، افزایش صحت تحلیل های آماری و بهره 
گیری هرچه بیشتر از نتایج حاصله، پاسخگویی دقیق در راستای تکریم 
ارباب رجوع و افزایش رضایتمندی مشترکین می شود. میر سعید سید 

متین در خصــوص عملکرد واحد امداد مکانیــزه 194 در هفت ماهه 
سالجاری مراجعه و خدمت رسانی به بیش از 2 هزار و 700 کد آدرس 
و پاســخگویی به 12 هزار و 227 تماس تلفنی را بخشی از فعالیت این 
مرکز عنوان نمود و افزود: مهمترین کارکرد این مرکز، برنامه ریزی و زمان 
بندی حضور به موقع نیروهای امدادی در محل می باشد که بدین منظور 
تمامی واحدهای امدادی شهرســتان تحت سامانه یاد شده به صورت 
متمرکز در خدمت رسانی مستمر به مشترکین انجام وظیفه می کنند. 
وی در پایان توسعه مرکز امداد مکانیزه در سطح استان را از دیگر برنامه 
های راهبردی این شرکت برشــمرد و افزود: با برنامه ریزی های انجام 
گرفته توســعه مرکز امداد مکانیزه 194 در دست انجام بوده و در آینده 
ای نزدیک کلیه شهرستان های استان به این مرکز متصل خواهند شد.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش واحد خبر و رسانه 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندر بوشــهر، حسین 
حیدری شــهردار بوشــهر  در حاشــیه این مانور گفت: توجه ویژه به 
پدافندغیرعامل بدون تردید در مواقع تهدیدهای طبیعی و غیرطبیعی 
خســارت های مالی و جانی را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. 
وی اظهار کرد: شهرداری بندر بوشهر به فراخور اهمیت پدافند غیرعامل 
عمده پروژه های عمرانی خود را با پیوست پدافندغیرعامل اجرایی خواهد 
کرد.  گفتنی اســت از برنامه های اجرا شده در این مانور ترکیبی اطفاء 

حریق، تخلیه اضطراری، امداد و نجات و کار با طناب در ارتفاع ساختمان 
شهرداری بوشهر بوده که با موفقیت اجرا شد.

بدیهی است درمانور ترکیبی شهرداری بوشهر تیم های امدادی آتش 
نشانی، هالل احمر، اورژانس و گاز در ساختمان شهرداری مرکزی بوشهر 
حضور داشــتند.  همچنین پیش از برگزاری این مانور، حسین حیدری 
شهردار بندر بوشهر به همراه دیگر مسئولین استانی از نمایشگاه تجهیزات 
اطفاء حریق و امداد و نجات  که در ســالن شــهرداری برگزار شده بود 

بازدید بعمل آوردند.  

مدیر شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :

تجلیل از همکاران موثر در پدافند غیرعامل منطقه ساری

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم:

بوستان موضوعی پدافند غیرعامل در قم احداث می شود 

مدیر عامل شركت گاز استان اردبیل گفت:

پاسخگویی به بیش از 12 هزار تماس مركز امداد 
مكانیزه در شركت گاز استان اردبیل

مانور تركیبی شهرداری بندر بوشهر به مناسبت هفته 
پدافندغیرعامل برگزار شد

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مریم جاللی معاون صنایع دستی و 
هنرهای سنتی کشور طی مراسمی، حکم دبیر شهر ملی رشتی دوزی را 
به سید امیر حسین علوی شهردار رشت اعطا کرد. به گزارش واحد خبر 
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت - دوشنبه 9 آبان 
1401 مراســمی با حضور مریم جاللی معاون صنایع دستی و هنرهای 
سنتی کشور، سید امیر حسین علوی شهردار رشت، ولی جهانی مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری استان گیالن و جمعی از 
مدیران  و فعاالن حوزه صنایع دســتی گیالن برگزار شد. مریم جاللی 
معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور در این جلسه ظرفیتهای 
شــهر رشت را در حوزه صنایع دستی بســیار چشمگیر و مطلوب با دو 
ویژگی درون زا و برونگرا بودن خواند و ابراز داشت: صنایع دستی تجلی 
و نقطه عطف مفهوم شهر خالق است و با جهانی شدن مسیر دستیابی 
به اهداف و خالقیتهای جدید فراهم می شــود.  معاون صنایع دســتی 
و هنرهای سنتی کشور ضمن اشــاره به موقعیت شهر رشت در حوزه 
شهرهای خالق خوراک یونسکو تصریح کرد: صنایع دستی، حلقه اتصال 

دیپلماسی فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود و گیالن جزو 
مهمترین استانهای کشور در ترویج دیپلماسی فرهنگی است. سید امیر 
حســین علوی شهردار رشت نیز در این مراسم ضمن معرفی کالنشهر 
رشت به  عنوان شهر خالق یونسکو و ظرفیتهای مطلوب این شهر در سایر 
حوزه ها از جمله هنرهای سنتی اظهار کرد: شهرداری رشت برای پیشبرد 

اهداف خود در حوزه شهر خالق، ستادی با همین نام راه اندازی کرده و 
در این راستا ضمن تاکید بر تقویت مناسبات چندجانبه، تفاهم نامه هایی 
را با اداره کل میراث  فرهنگی و سازمان فنی و حرفه ای گیالن منعقد کرده 
اســت. شهردار رشت با اذعان به این نکته که در مدت یک ساله اخیر و 
با توجه به کاهش روند شیوع ویروس کرونا، شهرداری رشت رویدادهای 
مختلفی را با محوریت شهر خالق برگزار کرده است، تصریح کرد: برای 
حفظ برند شــهر خالق خوراک و تقویت جایگاه شهر رشت در یونسکو 

برنامه های گسترده و متنوعی تدوین شده است.
ســید امیر حسین علوی در پایان توجه به همه جنبه های خالقیت 
را اولویــت این نهاد ذکر کرد و گفت: در تالشــیم از تک  عنصری بودن 
گذر کرده و موضوع خالقیت را در همه حوزه ها به ویژه کسب و کارهای 
کوچک ترویج دهیم که در این حوزه صنایع دســتی دارای مزیت بسیار 
ویژه ای اســت. الزم به ذکر اســت در پایان این مراسم و از سوی مریم 
جاللی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور، حکم دبیر شهر ملی 

رشتی دوزی به سید امیر حسین علوی شهردار رشت اعطا شد.

از سوی معاون صنایع  دستی و هنرهای سنتی كشور صورت گرفت

اهدای حكم دبیر شهر ملی رشتی  دوزی به شهردار رشت
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نویسنده: علی آل علی: وقتی آدم وارد حوزه تازه ای می شود 
همیشه مسیری بی نهایت طوالنی تا قله های موفقیت پیش 
رویــش قرار دارد. مثا نقاش تــازه کاری را در نظر بگیرید 
که تازه ترم یک دانشــگاه هست و آثارش کلی عیب و ایراد 
دارد. بی شک تبدیل شــدن به هنرمندی همه فن حریف 
که در همه گالری های هنــری حضور دارد، آرزویی تقریبا 
دست نیافتنی برای هنرجوی تازه کار ما محسوب می شود. 
این وســط تنها یک نکته کلیدی اندکی امید به شخصیت 
اصلی قصه مــا می دهد؛ اینکه نقاش هــای بزرگی در دنیا 
هســتند که همین حاال آثارشان چند صد هزار دالر ارزش 
دارد و همه گالری ها برای همکاری با آنها دست به هر کاری 
می زنند. این ماجرا درباره دنیای کارآفرینی هم مصداق دارد. 
اگر شــما االن تازه اول راه هستید، دلیل نمی شود خودتان 
را همیشــه در موقعیت فعلی تصور کنید. حتی بزرگترین 
کارآفرینان دنیا هم یک روز دقیقا جای شــما بوده اند. پس 
اگر کسانی در این دنیا توانســته اند تبدیل به کارآفرینانی 
موفق شوند، بی شک شما هم می توانید چنین موفقیتی را 
تکرار کنید. دست کم شما کلی الگوی مناسب برای عبور از 

هفت خان کارآفرینی دم دست تان دارید!
پیدا کردن کارآفرینی کــه در بازارهای بی ثبات امروزی 
رنگ موفقیت را دیده باشــد، کار خیلی ســختی نیست. 
کافی اســت نگاهی به لیست ثروتمندترین آدم های مجله 
فورچن بیندازید تا با کلی از کارآفرینان مولتی میلیاردر آشنا 
شــوید. البته پیدا کردن چنین کارآفرینانی لزوما به معنای 
الگوبرداری از آنها نیســت؛ چراکه خیلی از این کارآفرینان 
اصا در حوزه کاری شما فعالیت ندارند. بنابراین باید کمی 
بیشــتر ته توی ماجرا را دربیاورید تا الگوی مناسب تان را 

پیدا کنید. 
ما در روزنامه فرصت امروز پیدا کردن یک کارآفرین موفق 
که اتفاقا در حــوزه کاری خودتان فعالیت دارد را میانبری 

پرســرعت برای طی کردن پله های موفقیت می دانیم. فکر 
می کنم شما هم قبول داشــته باشید استفاده از تجربیات 
کارآفرینان موفق کار آدم را خیلی راحت می کند، مگر نه؟ 
هرچه باشد کسانی مثل بیل گیتس در دنیای نرم افزارها هر 
چالشی که به ذهن آدم برسد را پشت سر گذاشته اند. با این 
حساب استفاده از تجربیات چنین شخصیت هایی به عنوان 

الگوی کارآفرینی آدم را پشیمان نخواهد کرد. 
اگر فکر کرده اید در این مقاله یکسری توصیه های تکراری 
درباره کارآفرینی پیدا می کنید، ســخت دراشتباهید. در 
عوض ما دنبال راهکارهایی برای پیدا کردن یک کارآفرین به 
عنوان الگو برای شما هستیم. اینطوری یکبار برای همیشه از 
شر بن بست های کارآفرینی خاص خواهید شد؛ چراکه هر 
مشکلی به راحتی آب خوردن با مراجعه به الگوی تان یا آثار 
وی حل خواهد شد. اجازه دهید بدون هیچ توضیح اضافه ای 
برویم سراغ پرسش اصلی مقاله مان: »چطور باید کارآفرین 

الگو برای خودمان انتخاب کنیم؟«.
انتخاب کارآفرین الگو: ایده هایی برای شروع

پیدا کردن کارآفرینی که تقریبا همه مشکات احتمالی 
حوزه کارآفرینی شــما را پشت ســر گذاشته باشد، خیلی 
کار راحتی نیســت. قبول دارم این کار در نگاه اول چندان 
سخت به نظر نمی رسد، اما کافی است آستین ها را باال زده 
و وارد گود شوید. آن وقت همین کار ظاهرا ساده تبدیل به 

ماموریتی غیرممکن خواهد شد!
مــا در روزنامه فرصت امروز برای اینکه کار شــما خیلی 
سخت نشود، از قبل سراغ بعضی از راهکارهای خاقانه برای 
پیــدا کردن کارآفرین الگو رفته ایم. پس به جای گشــت و 
گذارهای طوالنی در این زمین بازی پیچ در پیچ تا آخر این 
مقاله با ما همراه باشید. قول می دهم دست آخر فرمول پیدا 

کردن کارآفرین الگوی تان را کشف کنید. 
آنالیز اطرافیان: الگوها همیشه دور نیستند!

اگر همین امروز از شما بخواهیم یک تیم بازاریابی جفت 
و جور کنید، اول از همه ســراغ چه کسانی خواهید رفت؟ 
بی شــک در دنیایی کــه کلی ابزار شــغل یابی وجود دارد، 
پیدا کردن نیروی کار چندان ســخت نیســت. با این حال 
خیلی از کارآفرینــان ترجیح می دهند اول از همه کار را با 
جست وجویی کوتاه بین اطرافیان شان شروع کنند. چه بسا 
در میان دوستان یا همکاران سابق تان کلی بازاریاب درجه 
یک وجود داشــته باشد. آن وقت با تنها چند تماس کوتاه 
یک تیم بی عیب و نقص بازاریابی خواهید داشت. خب اگر 
می شود یک تیم بازاریابی را به این سادگی درست کرد، چرا 
نتوانیم کارفرین الگوی مان را با همین دســت فرمان پیدا 

کنیم؟
قبول دارم کارآفرینانی که صفر کیلومتر هستند شناخت 
زیادی از بــازار و آدم های اطراف شــان ندارند. با این حال 
در دنیایی که فناوری های ارتباطی روز به روز پیشــرفته تر 
می شود، برقراری ارتباط با دیگران اصا کار سختی نیست. 
فرمــول طایی ما در این بخش شــروع کار با یک پرس و 
جوی ســاده از بین اعضای خانواده و دوستان است. شاید 
آنها کارآفرین موفقی را بشناسند که اتفاقا به درد شما هم 

می خورند!
اگر شما از طریق خانواده یا دوستان موفق به پیدا کردن 
کارآفرین الگوی تان نشــدید، می توانید سراغ همکاران تان 
بروید. قبول دارم درد و دل کردن با همکاران برای آدم های 
درونگرا حتــی از زنده مانــدن در دل جنگل های آمازون 
هم سخت تر اســت، اما شــما چاره دیگری ندارید. دنیای 
کارآفرینی نیاز بــه اندکی برونگرایــی و تقویت ارتباطات 
عمومی دارد. با این حســاب جست و جو برای یک الگوی 
خوب نوعی تمرین برای روابط عمومی بهتر هم محســوب 

می شود. اینطوری شما با یک تیر دو نشان خواهید زد.
ارسال ایمیل برای مدیران باسابقه: به وقت کمک گرفتن 

از ابزارهای دیجیتال
اجازه دهید این بخش را با یک ســوال کلیدی شــروع 
کنیم؛ موفق ترین برندهایی که در حوزه کارتان می شناسید، 
کدامند؟ بی شــک هر کارآفرینی دو سه تا اسم بزرگ پس 
ذهنش دارد. قبول دارم چنین برندهایی شاید کارآفرینان 
بی نهایت بزرگی به عنوان مدیرعامل نداشــته باشــند، اما 
دست کم تجربه شــان به کارتان می آید. توصیه ما در این 
بخش پیدا کردن ایمیل مدیران ارشــد چنین برندهایی و 
کمک گرفتن از آنها برای یافتن یک الگوی درجه یک است. 

ماجرا جالب شد، نه؟
از آنجایی که کمتر مدیری حوصله ماقات های حضوری 
در طــول روز را دارد، شــما اصــا نمی توانید روی چنین 
گزینه ای حساب کنید. هرچه باشــد مدیران شرکت های 
بزرگ وقت شــان را از سر راه نیاورده اند که همینطور الکی 
صرف مشاوره به شما یا دوستان تان کنند. البته الزم نیست 
خیلی ناامید شــوید؛ چراکه فناوری های دیجیتال همیشه 
کنار دســت تان هستند. کافی است ســری به سایت برند 
دلخواه تان بزنید تا شماره تماس و ایمیل مدیران ارشدش 

را پیدا کنید. 
بعــد از اینکه ایمیل مدیران ارشــد را پیدا کردید، دیگر 
فقط چند قدم تا رسیدن به مراد دل تان فاصله دارید. یک 
متن کوتاه، دقیق و صدالبته محترمانه برای کمک گرفتن از 
مدیران مورد نظر طراحی کرده و در قالب ایمیل برای شان 
ارسال کنید. شــما در متن تان باید بر روی تازه کار بودن 
خود و همینطور کارنامه کاری شــگفت انگیز مخاطب تان 
تاکید کنید. اینطوری طرف مقابل انگیزه بســیار بیشتری 
برای کمک به شما خواهد داشت. اول از همه درخواست تان 
باید معطوف به یک یا دو پرســش کلیدی باشــد. در انتها 

نیز تاکید کنید اگر کارآفرین موردنظر جواب سواالت شما 
را ندارد، الگوی شــخصی خودش را به شــما معرفی کند. 
اینطوری حداقل سرنخ های بیشتری برای موفقیت در دنیای 

کسب و کار دم دست تان خواهد بود. 
گاهی اوقات مدیران بزرگ بابت ایمیل های محترمانه ای 
که تازه کارها برای شــان ارسال می کنند، حسابی سر ذوق 
می آیند. اگر به اندازه کافی خوش شــانس باشــید، یکی از 
کسانی که ایمیل تان را دریافت می کند از شما برای جلسه 
حضوری دعوت خواهد کرد. آن وقت می توانید یک دل سیر 
درباره سواالت و چالش های کارآفرینی تان با آنها گپ بزنید. 
جســت و جوی انجمن های آناین: مشکل شما مشکل 

همه است!
آیا فکر می کنید فقط شــما در ایــن دنیای بزرگ دنبال 
یک کارآفرین الگو هستید؟ بی شک کارآفرینان باهوش هیچ 
وقت چنین تصوری نخواهند داشــت. به همین خاطر الزم 
نیست خیلی نگران باشــید یا خودتان را بابت این مسئله 
سرزنش کنید. راستش را بخواهید، اینکه مشکل شما برای 
همــه مردم دنیا وجود دارد، یک روزنه بی نهایت امیدبخش 
است؛ چراکه می توانید مسئله تان را با بقیه در میان گذاشته 
و راه حل های طایی پیدا کنید. اصا فلســفه انجمن های 
آناین همین اســت. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال 

دست به کار شده و گوگل را زیر و رو کنید. 
همانطور که یک نوازنده حرفه ای دوست دارد همه وقتش 
در کنســرت های مختلف یا تمرین هــای حرفه ای بگذرد، 
بی شک شــما هم دوســت ندارید درگیر کارهای پیش پا 
افتاده ای مثل پیدا کردن انجمن های کارآفرینی شــوید. به 
همین خاطر ما در این بخش فهرستی از بهترین انجمن های 
دنیا را برای تان کنار هم آورده ایم تا دیگر مو الی درز کارتان 
نرود. پس شــش دانــگ حواس تان را جمــع کنید تا این 

انجمن ها را به شما معرفی کنیم:
)Shopify( انجمن کارآفرینان شاپیفای

)Ecom Strategy( انجمن ایکام استراتژی
لینکدین

)MicroMentor( سایت میکرو منتور
)Score Mentors( والگ اسکور منتورز

از میان موارد باال احتماال لینکدین بیشــتر از همه نظر 
شما را جلب خواهد کرد. هرچه باشد پیدا کردن راهکارهای 
مرتبط بــا دنیای کســب و کار در پلتفرمی که مخصوص 
کارآفرینان اســت خیلی راحت تر خواهد بود. پس به جای 
اینکه خودتان را درگیر هزارتوی گوگل کنید، از همان اول 
موارد باال را زیر و رو کنید. البته به نظر ما تمرکز اصلی تان 
باید روی لینکدین باشد. چه بسا در خوِد لینکدین کلی برند 

تازه و کارآفرین حرفه ای به تورتان بخورد!
رویدادهای کارآفرینی: جایی که همه اسطوره ها کنار هم 

هستند
آیا تا حاال یک مراســم مرتبط با دنیای کارآفرینی برگزار 
کرده اید؟ در چنین مراسم هایی معموال از کارآفرینان موفق 
برای سخنرانی و تقویت روحیه دیگران به عنوان سخنران یا 
مهمان ویژه دعوت به عمل می آید. شاید فکر کنید چنین 
سخنران هایی همینطور شانسی انتخاب می شوند، اما هرچه 
اعتبار مراسم بیشتر باشد سخنران ها هم آدم های موفق تری 
خواهند بود. بنابراین شــما می توانید به راحتی آب خوردن 
با حضور در چنین مراسم هایی بعضی از کارآفرینان مناسب 

برای حل مشکات تان را پیدا کنید. 
همانطور که در پایان مســابقات ورزشــی یک کنفرانس 
مطبوعاتــی برای ســوال و جــواب برگزار می شــود، در 
همایش های بــزرگ هم بخش پایانی مربوط به ســواالت 
حاضران اســت. آن وقت شما می توانید بدون هیچ مشکلی 

دغدغه تان را مطرح کرده و راهنمایی های کلیدی از مهمان ها 
دریافت کنید. خبر خوش اینکه اغلب اوقات اگر سوال شما 
خیلی تخصصی باشــد، مهمان ها وقت ویژه ای برای بعد از 
مراسم به شــما می دهند. اینطوری آرزوی دیرینه تان برای 
ماقات با اســطوره های کارآفرینی محقق خواهد شد. خب 
مگر یک کارآفرین به غیر از گپ و گفت با کارآفرین الگویش 

چه چیز دیگری برای موفقیت در بازار الزم دارد؟
یادتان باشد حضور در مراسم های مرتبط با عرصه کسب 
و کار بــه تنهایی موفقیت شــما را تضمیــن نخواهد کرد. 
مهمترین اصل این وســط حضور در مراسم های مرتبط با 
حوزه کاری تان اســت. وگرنه به جز یــک تفریح جذاب و 
خودمانی دیگر هیچ چیز دستگیرتان نخواهد شد. متاسفانه 
خیلی از کارآفرینان به دام اســم و رسم مراسم ها می افتند. 
نتیجه کار هم حضور در رویدادی اســت که هیچ ربطی به 

کار و کاسبی شان ندارد. 
کمک گرفتن از رقبای غیرمستقیم: آخرین تکنیک برای 

پیدا کردن کارآفرین الگو
تا اینجای کار شــما چند تا فرمول طایی برای پیدا کردن 
کارآفرین الگوی تان پیدا کرده اید. اگر همه این راه ها به بن بست 
خورد، آن وقت باید برگ طایی تان را رو کنید. این برگ طایی 
مراجعه به رقباست. اشتباه نکنید، ما اصا شوخی مان نگرفته 
است. هرچه باشد رقبای شما که اتفاقا موقعیت بهتری در بازار 

دارند باید الگویی داشته باشند، مگر نه؟
یادتان باشــد اســتفاده از الگوهای مربوط به رقبا نباید 
خیلی با عجله صورت گیرد؛ چراکه رقبای مســتقیم هیچ 
وقت گزینه خوبی این وســط نخواهند بود. در عوض شما 
باید بیشــتر دنبال رقبای غیرمستقیم تان باشید. اینطوری 
آنها هم انگیزه بیشتری برای همکاری با شما نشان خواهند 
داد. همانطــور که در برخورد با مدیران برندهای ارشــد از 
ایمیل های مودبانه استفاده کردید، اینجا هم می توانید روی 
معجزه این ایمیل ها حســاب باز کنید. به عاوه، از آنجایی 
که رقبای غیرمستقیم شما معموال برندهای خیلی بزرگی 
نیستند، چه بسا امکان ماقا  های حضوری هم با آنها فراهم 
شــود. اگر از ما می شــنوید، اگر شــما هم بتوانید یکی از 
مشکات آنها را حل کنید، دیگر موفقیت تان ردخور نخواهد 
داشــت. هرچه باشــد کارآفرینانی که عاوه بر یک سوال 
کلیدی یک راه حل هم برای مخاطب شــان دارند، همیشه 

محبوب خواهند بود. 
خیلــی از کارآفرینان به محض اینکه با یک دســت رد 
بــرای پیدا کردن جواب ســواالت یا الگوی شــان رو به رو 
می شوند، همه امیدشــان را از دست خواهند داد. امیدوارم 
دســت کم شــما جزو این کارآفرینان نباشید؛ چراکه پیدا 
کردن الگوی مناسب نیازمند صبر و شکیبایی است. به زبان 
خودمانی، کارآفرینی یک بازی طوالنی است. پس اگر فکر 
کرده اید یک شــبه در این زمین مسابقه تبدیل به قهرمانی 
تکرارنشدنی می شوید، سخت دراشتباهید. در عوض پشتکار 
شــما نتیجه نهایی کار را روشــن خواهد کرد. پس منتظر 
چه هســتید؟ همین حاال دســت به کار شده و از تک تک 
تکنیک های این مقاله برای پیدا کردن کارآفرین الگوی تان 

استفاده کنید. 
منابع:

https://www.shopify.com/blog/how-to-
find-a-mentor
https://articles.bplans.com/how-to-find-
/a-mentor
https://www.entrepreneur.com/growing-
places-to-find-mentors-and--10/a-business
271908/advisors-for-entrepreneurs

راهکاریبرایاستفادهازتجربیاتکارآفرینانموفق

چطور کارآفرین الگوی خودمان را پیدا کنیم؟


