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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بسته سیاستی بانک مرکزی جلوی رشد قیمت ها را می گیرد؟

 نقشه عبور
از التهاب دالر

فرص��ت ام��روز: پس از آنکه قیمت دالر در انتهای هفته دوم آبان ماه به نیمه دوم کانال 34 هزار تومان رس��ید 
و قیمت س��که همزمان مرز 16 میلیون تومانی را درنوردید، بانک مرکزی در واکنش از »عرضه گواهی سکه بهار 
آزادی«، »ورود بخش خصوصی برای کمک به عرضه س��که« و »حذف مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از 

بودجه 14۰1« خبر داد تا بلکه بتواند جلوی جوالن قیم تها در بازار ارز و سکه را بگیرد.
به گفته کارشناسان، التهاب قیمت دالر ریشه در افزایش تقاضا دارد و دالیل افزایش حجم تقاضا برای خرید...

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای 3.45 درصد افزایش ارتفاع داد

صعود به سطح 1.3 میلیونی
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سهام و سپرده بانکی تنها 24 درصد از ثروت ایرانیان را تشکیل می دهد

رسوب دارایی نامولد

8

مدیریتوکسبوکار

3

هزینـه خرید اوراق مسـکن نسـبت به هفته قبـل افزایش یافته اسـت؛ به گونه ای که ایـن نرخ برای 
مجردهای تهرانی حدود 2 میلیون تومان و برای متأهل ها بیش از 3میلیون تومان بیشـتر شـده است. 

به گزارش ایسنا، درحالی که قیمت هر برگ تسهیالت مسکن طی دو ماه اخیر به کمتر از 100 
هزار تومان رسیده بود، از اواخر هفته گذشته دوباره به باالی 100 هزار تومان رسید، اما در...

رشد 2 تا 3 میلیون تومانی قیمت اوراق مسکن

قیمت وام مسکن افزایش یافت

نگـــاه
گرمایش زمین از 1.5 درجه 

عبور می کند
خداحافظی با 1.5 

درجه
در  »اکونومیس��ت«  هفته نام��ه 
س��رمقاله این هفته خود به وضعیت 
گرمای��ش جهانی و عب��ور گرمایش 
زمی��ن از 1.5 درج��ه س��انتی گراد 
پرداخته و نسبت به تبعات آن هشدار 
داده است. به نوشته »اکونومیست«، 
وزیر امور خارجه جزایر مارش��ال در 
س��ال ۲۰15 گفت پذی��رش اینکه 
دمای متوس��ط جهان ممکن است 
بی��ش از 1.5 درج��ه س��انتی گراد 
افزای��ش یابد، ب��ه معن��ای امضای 
»حکم مرگ« کش��ورهای کوچکی 
مانن��د س��رزمین اوس��ت. در کمال 
تعجب، سران کش��ورها در آن سال، 
استدالل او را پذیرفتند و با برگزاری 
کنفرانس آب وهوای��ی در پاریس در 
پی رس��یدن به توافقی در این زمینه 
دور هم گرد آمدند. آنها هدف محدود 
ک��ردن گرمایش زمین به حدود 1.5 
درجه سانتی گراد و هماهنگی میان 
تالش ه��ای ملی برای مهار انتش��ار 
گازهای گلخان��ه ای را در توافق نامه 

پاریس گنجاندند.
با این حال، کشورهایی که توافق نامه 
پاریس را امضا کردند، انتشار گازهای 
گلخان��ه ای خ��ود را به ان��دازه کافی 
کاهش نداده ان��د تا به اهداف تعریف 
شده آن برس��ند. در واقع، گرمایش 
جهان��ی هن��وز در حال گس��ترش 
اس��ت. جهان در ح��ال حاضر حدود 

1.۲ درج��ه س��انتی گراد 
دوران... از  2گرم ت��ر 

11 ربیع الثانی 1443 - س�ال هفتم
شماره   ۲1۲۲

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان

Sun.6 Nov 2022

فرصت امروز: اگرچه آینده رابطه ایران با روسیه، وابستگی زیادی 
به نتیجه جنگ اوکراین دارد، اما به نظر می رس��د با هر نتیجه ای، 
توسعه روابط با همسایه شمالی ضرورت دارد. این تحلیلی است که 
اتاق فکر ژئوپلیتیک اتاق بازرگانی تهران در یک گزارش کارشناسی 
عنوان کرده و آینده روابط تجاری تهران-مس��کو را در پنج سناریو 
برشمرده اس��ت. این گزارش با نگاهی به روندهای تاریخی رابطه 
ایران و روس��یه می گوید: شاید روس ها در کنار بریتانیایی ها جزو 
کشورهایی هستند که هنوز قضاوت مردم ایران درباره شان با یک 
بدبینی عمیق تاریخی درآمیخته است که دلیل اصلی آن، جداسازی 
بخش های مهمی از سرزمین ایران از طریق قراردادهای ترکمنچای 
و گلستان است، اما مطابق نظرات برخی کارشناسان، از سال1۷۲۰ 
تا امروز در بیشتر توافق نامه های امضا شده بین ایران و روسیه فارغ 
از نتیجه آن، ایرانی��ان از نظر تجاری برنده بوده اند. ایرانیان پس از 
توافق نامه گلس��تان و ترکمنچای، روابط خود را با روس ها افزایش 
دادند و این کشور تا سال 131۰، شریک نخست تجاری ایران بود. 
تا اینکه حاکمیت وقت از ترس ورود اندیشه های مارکسیستی، سعی 

در محدود کردن سطح مبادالت کرد.
تحلیلگران اتاق فکر ژئوپلیتیک اتاق تهران با اشاره به روندهای 
راهبردی جاری روس��یه در ارتباط با کشورهای دیگر و همچنین 
تبیین پنج سناریو در ارتباط با سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین، 
به فرصت ه��ای راهبردی ایران در این ش��رایط پرداخته و توصیه 
می کنند که انتخاب رویکرد موازنه ساز در روابط روسیه با غرب برای 
ایران ضرورت حیاتی دارد. »تکمیل حلقه مفقوده کریدور شمال-

جنوب یعنی راه آهن رشت-آستارا در کوتاه ترین زمان«، »تعریف 
مدل همکاری جوینت ونچر با ش��رکت های روسیه برای راه اندازی 
خط حمل ونقل دریایی با کش��تی های رو-رو در خزر«، »تشکیل 
هلدینگ ویژه صادرات مواد غذایی به روسیه با مشارکت شرکت های 
کوچک و متوسط« و »تشکیل کنسرسیوم استخراج و انتقال منابع 
گازی دریای خزر با همکاری روسیه، هند و سایر طرف ها« از جمله 

پیشنهاداتی است که در این گزارش توصیه شده است.
روابط تجاری ایران با روسیه

اتاق فکر ژئوپلیتیک اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با عنوان »نگاه 
ژئوپلیتیکی به روابط تجاری ایران و روسیه« می نویسد: تجارت با 
روسیه، نه یک امکان بلکه ضرورت است. البته آینده روابط اقتصادی 
ایران و همس��ایه ش��مالی تا حد زیادی به نتیجه بحران اوکراین 
بستگی دارد. بنابراین این گزارش، پنج سناریو را درباره بحران شرق 
اروپا برمی شمارد و بسته به شرایط هر کدام، فرصت های راهبردی 
ایران را تعریف می کند. سناریوی نخست، پیروزی روسیه در جنگ 
اوکراین و تبدیل شدن این کشور به ابرقدرتی هم          توان با آمریکاست 
که نتیجتا همکاری تجاری و ترانزیتی ایران با روسیه ضروری است. 
سناریوی دوم، تصرف بخشی از اوکراین و در عین حال، برجا ماندن 
تحریم های روس��یه اس��ت که باز همکاری با روسیه تحریم     شده، 
روابطی ناگزیر برای هر دو طرف است. سناریوی سوم، پایان جنگ با 
آتش     بس است که در این حالت نیز باز همکاری با روس ها ضرورت 
دارد و باید برای کمک به روسیه در مجامع بین المللی تالش کرد 
و به تکمیل کریدور شمال-جنوب همت گمارد. سناریوی چهارم، 
فرسایشی شدن جنگ روسیه و اوکراین است و در این صورت نیز 
کمک به روسیه و تکمیل کریدور ش��مال-جنوب ضروری است. 
س��ناریوی پنجم نیز شکست روسیه و احتمال تجزیه و فروپاشی 

آن است که در این مورد، ارتباط تجاری معنایی نخواهد داشت.
گزارش اتاق تهران با س��فر والدیمیر پوتی��ن به ایران در تیرماه 
امسال برای شرکت در نشس��ت »روند آستانه« آغاز می شود. این 
س��فر، اولین س��فر خارجی رئیس     جمهور روس��یه پس از بحران 
اوکراین بود که در ادبیات دیپلماتیک، پیامی مش��خص دارد و به 
باور کارشناسان، نشانگر اهمیت فزاینده رابطه با ایران است. پوتین 
در این س��فر، پروتکل تجارت آزاد بین ایران و اوراس��یا را تصویب 
ک��رد و گام دیگری در جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران 
و روس��یه برداش��ت. همچنین ایران و گازپروم، قرارداد نفت و گاز 

امضا کردند که طبق برخی برآوردها، ارزش بالقوه آن 4۰ میلیارد 
دالر اس��ت. آنچه مسلم است اینکه قرار است ایران و روسیه روابط 
سیاسی و اقتصادی خود را توسعه دهند، چنانکه مقامات ارشد روس 
پیشتر تاکید کرده بودند که گندم این کشور در دسترس کشورهای 
دوست است و احتماال روسیه گندم بیشتری به ایران عرضه کند. 
ایران و روسیه همچنین در مورد راه های دور زدن تحریم ها از طریق 
کریدور حمل و نقل زمینی، دریایی شمال-جنوب که روسیه را به 
خلیج فارس متصل و کاالهای روس��ی را به هند منتقل می کند، 
مذاکره کردند. بدین ترتیب، تهران و مسکو می توانند تهدیدهای 

غرب را کم اثر کنند.
5 سناریو برای جنگ اوکراین

نگاه کلی روس��یه به ایران همچنان عمدتا ژئواستراتژیک است؛ 
یعنی چگونه ایران می تواند اهرمی برای رقابت روسیه در بعد نظامی 
باشد و تجارت با آن کشور نیز باید از همین منظر بررسی شود. نکته 
دیگر اینکه جنگ اوکراین، نقطه پایانی بر فرض روس��یه به عنوان 
بخشی از غرب است. به نظر می رسد پنج سناریو برای پایان جنگ 
اوکرای��ن وجود دارد که همه به تجارت با ایران گره  خورده اس��ت. 
در سناریوی نخست؛ روسیه پیروز می شود، به پیشروی خود ادامه 
خواهد داد و خود را قدرت همتراز با آمریکا تصویر خواهد کرد. در 
این  صورت ایران باید رابطه خود را با کرملین توسعه دهد، رابطه با 
الیگارش روسی را جدی بگیرد و رابطه ترانزیتی را تقویت کند. در 
سناریوی دوم؛ روسیه تعدادی از استان های اوکراین را تصرف و به 
روسیه منضم می کند و تحریم های مسکو پابرجا می ماند. در این 
 صورت ایران هم باید رابطه خود را با کرملین ادامه دهد. در سناریوی 
س��وم؛ جنگ با آتش بس پایان می پذیرد. در این حالت روس��یه از 
استان های اشغالی خارج و تنها کریمه را خواهد داشت، لذا همکاری 
با روس ها باز هم ضرورت دارد و باید در مجامع بین المللی به روس ها 

کمک و تالش شود تا کریدور شمال-جنوب تکمیل شود.
در سناریوی چهارم؛ جنگ فرسایشی می شود که در این حالت 

نیز همکاری با روسیه به ویژه برای فعال     سازی کریدور شمال-جنوب 
ضروری است. همچنین در سناریوی پنجم؛ روسیه شکست خورده 
و عقب     نش��ینی می کند. در این حالت احتمال فروپاشی و تجزیه 
روسیه وجود دارد و طبیعتا همکاری هم در کار نیست. بنابراین تنها 
در صورت شکست و فروپاشی روسیه است که توسعه تجارت با آن 
را از حالت ضرورت خارج می کند، با این وجود روسیه هیچ گاه دارای 
سیاستی منسجم در رابطه با کشورهای جنوب نبوده و به نوشته این 
گزارش، اکنون نیز نگاهی فرصت     طلبانه به این روابط دارد؛ برخالف 
چین که با ادبیات مختص ابتکار »کمربند و جاده« موفق شده  است 
با کشورهای طرف حساب خود، درگیر روابطی موفق شود. در این 
میان، یکی از بزرگ ترین موانع در توس��عه رابطه دوجانبه ایران و 
روسیه، عدم شکل     دهی به همکاری های استراتژیک به جز نیروگاه 
بوشهر اس��ت. در حال حاضر، فعال     سازی کریدور شمال-جنوب و 
ظرفیت ترانزیتی ای��ران با وجود تمایل کم جمهوری آذربایجان از 
حوزه های اس��تراتژیک همکاری است. در گذشته بیشتر مبادالت 
ای��ران، مواد غذایی بود که در یک س��ال اخیر، ترکیب صادراتی از 
محور محصوالت کشاورزی به محصوالت صنعتی تغییر کرده و با 
رشد 3۰ درصدی ارسال کاالهای صنعتی، تراز صادرات صنعتی به 

روسیه برای اولین بار مثبت شد.
فرصت های راهبردی تهران-مسکو

ایران دارای مالکیت 53 درصدی در بندر س��الیانکا و دارای بندر 
رس��می در آستاراخان روس��یه است. هر دو کش��ور دارای منابع 
گازی در دریای خزر و حوزه های مشترک هستند. تجار غیرروس 
مانند آذری     ها، ارامنه و تاجیک به دلیل اش��تراکات قومی و زبانی 
با ایرانیان، فرصت تجاری مهمی برای گس��ترش روابط هستند و 
البته اس��تان های مسلمان نشین روسیه، بازار بالقوه مناسبی برای 
کاالهای ایران به حس��اب می آین��د و همکاری های چندجانبه در 
آس��یای میانه و قفقاز برای هر دو کش��ور، منافع قابل توجهی دارد. 
اگر رابطه ایران باعث افزایش دامنه نفوذ روسیه و توسعه اقتصادی 

آن ش��ود، امکان دارد ایران در معرض تحریم های غرب قرار گیرد 
و در نتیجه بهتر اس��ت روابط با روس��یه در پیرام��ون قرار بگیرد. 
هرچند روابط ایران و روس��یه به نتیجه جنگ اوکراین بس��تگی 
دارد، اما توس��عه روابط تجاری با روسیه ناگزیر به نظر می رسد. این 
روابط بای��د با درنظرگرفتن مالحظاتی پیش برود، از جمله اینکه 
درهم     تنیدگی اقتصادی و افزایش حجم تجارت دوجانبه به میزانی 
باشد که همکاری اقتصادی با ایران برای روسیه قابل چشم پوشی 
نباش��د؛ تمرکز بر حل نیاز روسیه برای دسترسی به آب های گرم، 
با تکمیل محورهای بر زمین مانده کریدور شمال-جنوب صورت 
گیرد؛ به مدل های همکاری سه جانبه مشترک بین تهران، مسکو و 
دهلی برای توسعه و فعال     سازی چابهار شکل دهی شود؛ به روسیه 
اجازه داده نشود از کارت ایران در صحنه بین المللی استفاده کند؛ 
توسعه روابط صرفا مبتنی بر تامین نیازهای اقتصادی روسیه بدون 
تبلیغ و رسانه ای کردن آن انجام گیرد؛ از شمول تحریم های ثانویه 
غرب به ایران به اتهام همکاری نظامی در جنگ اوکراین جلوگیری 
شود؛ تمرکز بر صادرات کاالیی با توجه به بازار 15۰ میلیون نفری 
روسیه و توسعه همکاری با تجار آذری، ارمنی و تاجیک و استان های 
مسلمان نشین روسیه قرار گیرد و نهایتا بر فعال     سازی شرکت های 
بزرگ صادراتی و تشکیل کنسرسیوم     های صادراتی از شرکت های 

کوچک ویژه بازار روسیه تمرکز شود.
در زمینه اقدامات راهبردی نیز می توان به تشکیل هلدینگ ویژه 
صادرات مواد غذایی به روس��یه با مشارکت شرکت های کوچک و 
متوسط ایرانی؛ تشکیل کنسرسیوم خدمات فنی و مهندسی ایرانی 
برای پروژه     های راهبردی روس��یه؛ تشکیل کنسرسیوم استخراج 
و انتقال منابع گازی دریای خزر با همکاری روس��یه، هند و سایر 
طرف     ها؛ خرید بنادر دیگر روسیه در ماخاچ قلعه یا ولگاگراد عالوه بر 
بندر سالیانکا در صورت در اختیار داشتن منابع مالی کافی و خرید 
زمین و کشت فراسرزمینی در استان های دارای پتانسیل کشاورزی 

به ویژه در استان های مسلمان     نشین اشاره کرد.

ایران و روس��یه این روزها بی��ش از هر زمان دیگری در 
قامت شرکای استراتژیک، سعی در تقویت روابط سیاسی- 
تجاری خود دارند. ش��اهد این مدعا نی��ز رفت و آمدهای 
مک��رر هیأت های بلندپایه سیاس��ی دو کش��ور و امضای 
توافقنامه ها و اس��ناد مهم تجاری میان آنهاس��ت. رد پای 
تالش تهران-مس��کو برای افزای��ش همکاری های تجاری 
دوجانبه آن ه��م در اوج تحریم های غرب، در جدیدترین 
گزارش گمرک روس��یه نمایان است؛ ارقامی که از افزایش 
44.9 درصدی ارزش تجارت دو کش��ور در نیمه نخس��ت 
سال ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل حکایت دارد 
و نش��ان می دهد که ارزش تجارت ایران و روس��یه در این 
بازه زمانی به ۲ میلیارد و 8۰۰ میلیون دالر رس��یده است. 
مطابق این آمارها، تجارت ایران و روسیه در بازه یک  ساله 
س��ال ۲۰۲1 نیز نسبت به سال قبل از آن به میزان 81.4 
درصد افزایش یافت و از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر به 

4 میلیارد دالر رس��ید. همچنین براساس آخرین آمارهای 
گمرک ایران، حجم تجارت دو کش��ور در سال 14۰۰ بالغ 
ب��ر 4.63 میلیارد دالر بوده که از این میزان 4.۰5 میلیارد 
دالر صادرات روسیه به ایران و 583 میلیون دالر صادرات 

ایران به روسیه بوده است.
با این وجود، دولتمردان هر دو کشور معتقدند این اعداد 
هنوز از ظرفیت های تجاری دو کش��ور فاصله زیادی دارد؛ 
کما اینکه جواد اوجی، وزیر نفت و رئیس ایرانی کمیسیون 
مش��ترک اقتصادی ایران و روس��یه هدف گ��ذاری تجارت 
ساالنه ایران و روسیه را 4۰ میلیارد دالر اعالم کرده است. 
هدف گذاری که او پنج ماه پیش گفته بود تا 18 ماه آینده 
محقق خواهد شد. بدین ترتیب، در حالی که مقامات ایران 
از تحق��ق هدف گذاری تجارت س��االنه 4۰ میلیارد دالری 
با روس��یه تا یک س��ال آینده س��خن می گویند، یک بازار 
1۰۰ میلی��ارد دالری تحت تأثی��ر تحریم های غرب علیه 

روسیه برای کاالهای ایرانی در سرزمین تزارها ایجاد شده 
اس��ت. هرچند که بیالن تجارت ایران با همس��ایه شمالی 
در دو س��ال گذشته نش��ان می دهد تراز تجاری دو کشور 
به نفع روس ها بوده  و بیش��تر مب��ادالت ایران متمرکز بر 
مواد غذایی بوده اس��ت، اما اخیرا ترکیب صادراتی ایران از 
محصوالت کشاورزی به محصوالت صنعتی تغییر کرده و با 
رشد 3۰ درصدی در ماه های اخیر، تراز صادرات صنعتی به 

روسیه برای اولین بار مثبت شده است.
اگرچه شرایط تحریمی کشورمان، روسیه را در ردیف 15 
کش��ور مهم شریک تجاری ایران قرار داده است، اما با بروز 
جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا 
علیه روس��یه، انتظار می رود موازنه منفی مبادالت تجاری 
ایران و روس��یه به نفع کشورمان تغییر کند؛ چراکه سهم 
6۰ درصدی تجارت روسیه با اروپا با این شرایط تحریمی 
دگرگون خواهد شد. درست با اشاره به همین شرایط است 

که علیرضا پیمان پاک، رئیس س��ازمان توسعه تجارت در 
مردادماه امسال از ایجاد ظرفیتی 1۰۰ میلیارد دالری برای 
کاالهای ایران در ش��رایط جدید روس��یه خبر داد و گفت: 
»طب��ق برآوردها عددی بین 8۰ ت��ا 1۰۰ میلیارد دالر از 
واردات روسیه از کشورهای غیردوست تأمین می شده و به 
این ترتیب امروز ظرفیت بسیار بزرگی برای کاالهای ایرانی 
وجود دارد. در صورتی که ما بتوانیم با یک اقدام راهبردی 
ش��رایط را به نفع خودمان تغییر دهی��م قطعا می توان از 
بخش زیادی از ظرفیت این بازار استفاده کرد.« تغییر این 
تراز منفی شاید چندان هم هدف دور از دسترسی نباشد. 
به ویژه آنکه در نشست مقامات ایرانی با هیأت های روسی 
که به دنبال پنجمین س��فر پوتین به تهران )بعد از جنگ 
اوکراین و تحریم های غرب علیه روسیه( برگزار شد، رئیس 
سازمان توس��عه تجارت از تأس��یس مرکز توسعه تجارت 
ایران در روسیه به عنوان سفارت تجاری ایران سخن گفت 

و اف��زود: »این امکان وجود دارد ک��ه 8۰ درصد کاالهای 
مبادله ای بین ایران و روسیه تحت عنوان تجارت آزاد انجام 

شود.«
با توجه به اعالم نیازهای وارداتی روس��یه در حوزه های 
واردات مواد غذایی همچون خش��کبار، خ��وراک ماهی و 
میگو، محصوالت پتروش��یمی مانند پلی استایرن، مصالح 
ساختمانی مانند کاشی، سیمان و سنگ، واردات دارو مانند 
آنتی بیوتیک ها و ویتامین ها داروهای استروئیدی و بانداژ، 
لبنیات مانند خامه یخی، واردات فرش ماش��ینی، واردات 
صنایع پالس��تیکی مانند ورق فویل، نوار پلیمرهای ونیل 
کلریدی، پلی اس��تال ها، رزین ها، رنگ های پالس��تیکی و 
پایه آب، واردات تجهیزات پزش��کی مصرفی و سرمایه ای 
و ماشین آالت صنعتی )های تک( باید دید که تشکل های 
صادراتی ایران تا چه اندازه توان تأمین این نیازها و ورود به 

بازار یکصد میلیارد دالری روسیه را خواهند داشت.

جای پای ایران در بازار یکصد میلیارد دالری روسیه محکم می شود؟
بیالن تجارت با همسایه شمالی

روابط اقتصادی ایران و روسیه به نتیجه جنگ اوکراین بستگی دارد

پنج ضلعی تجارت ایران و روسیه

فرصت امروز بررسی می کند
چطور انتظارات مشتریان را برآورده کنیم؟

نویسنده: علی آل علی: اولین آرزوی هر کارآفرینی در دنیا جذب چند تا مشتری برای شروع کارش است. اینطوری 
هم درآمد شرکت کمی افزایش پیدا می کند، هم اینکه اعتماد به نفس آدم برای توسعه برندش بی نهایت بیشتر خواهد 
شد. البته این فقط اول ماجراست؛ چراکه صرفا حضور چند تا مشتری هیچ کارآفرینی را قانع نمی کند. همانطور که 
تیم های ورزشی بزرگ طرفدارهای دوآتیشه دارند، مدیران هم همیشه دنبال مشتریان وفادار هستند. منظور ما از 
مشتریان وفادار آن دسته از خریدارانی است که بارها و بارها محصوالت شما را تهیه کرده و هیچ جوره راضی نیستند 
برندتان را با بقیه رقبا عوض کنند. درست مانند طرفداران یک تیم ورزشی که حتی به حمایت از بقیه تیم ها فکر هم 
نمی کنند! پیدا کردن مشتریان وفادار برای خیلی از کارآفرینان مثل یک پازل پیچیده به نظر می رسد؛ از آن دست 
پازل هایی که هرچه در آن جلوتر می رویم، احساس سردرگمی بیشتری می کنیم. اگر شما هم بارها و بارها در طول...
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در حالی که س��هم مسکن در سبد هزینه خانوارها مدام در این سال ها 
افزای��ش یافته، عمده ثروت ایرانیان نی��ز در دارایی های غیرمالی یا همان 
امالک سرمایه گذاری شده است؛ به طوری که طبق گزارش ثروت جهانی 
۲۰۲۲، ح��دود ۲4 درصد ثروت ایرانیان را دارایی های مالی )مانند س��هام 
و س��پرده بانک��ی( و ۷6 درصد آن را دارایی ه��ای غیرمالی )مانند امالک( 
تش��کیل می دهد. این موازنه غیرمتعارف در حالی اس��ت که در کشوری 
مثل آمریکا بیش از 8۰ درصد ثروت افراد در بازارهای مالی اس��ت و تنها 
۲۰ درص��د آن به دارایی های غیرمالی اختصاص دارد. آنچه از تفاوت زیاد 
س��اختار بازارها در ایران و آمریکا و کوچ بیشتر ثروت به سمت مسکن در 

کشورمان حکایت دارد.
گزارش تازه موسسه کردیت سوئیس نشان می دهد که ایران بیستمین 
کشور ثروتمند جهان است و در گروه کشورهای با درآمد باالتر از متوسط 
جای گرفته اس��ت. نزدیک به 4 میلیون نفر در ای��ران، ثروتی باالی 1۰۰  
هزار دالر دارند و 14۷  هزار نفر  میلیونر با اس��تاندارد جهانی در کشورمان 
س��اکن هس��تند؛ یعنی افرادی که ثروتی بیش از یک میلیون دالر دارند. 
البته ث��روت باالی ایرانیان نه به خاطر پولدار ش��دن واقعی مردم بلکه به 
علت س��رکوب شدید نرخ ارز و پایین بودن مصنوعی قیمت دالر رخ داده 
است. مثال در اغلب سال های دهه 138۰، قیمت دالر تنها ۷۰ درصد رشد 
کرده، اما قیمت مس��کن در ش��هر تهران با جهش تقریبا 6۰۰ درصدی از 
متری 3۲ هزار تومان در س��ال 138۰ به متری ۲1۷ هزار تومان در سال 
139۰ رس��یده است. چنین اتفاقی باعث شده تا قیمت دالری مسکن که 
در ابتدای این دهه حدود 4۰۰ دالر بوده، به نزدیکی ۲ هزار دالر در سال 
138۷ برسد. بنابراین در آن سال ها به علت سرکوب ارزی و همچنین رشد 
قیمت مسکن، دارایی ایرانیان به سطح کم سابقه 13 هزار دالری می رسد.

ایران بیستمین کشور ثروتمند شد
کردیت س��وئیس )Credit Suisse(، یک موسسه مالی اعتباری است 
که از سال  ۲۰۰۰ میالدی، ثروت افراد و خانوارها در سطح جهان را بررسی 
می کند و به تازگی سیزدهمین ویرایش گزارش خود را منتشر کرده است. 
یافته های این گزارش نشان می دهد که کل ثروت جهانی در سال ۲۰۲1 

میالدی، 9.8 درصد رش��د داش��ته و ثروت هر فرد بالغ به 8۷ هزار و 489 
دالر رسیده است. البته اگر تغییرات نرخ ارز در جهان را لحاظ نکنیم، کل 
ثروت جهانی 1۲.۷ درصد در س��ال ۲۰۲1 رشد کرده که سریع ترین نرخ 
ساالنه ثبت شده است. همچنین عمده جمعیت با ثروت باالتر از متوسط 
جهان، در چین س��کونت دارند و براساس آمارها، 44 درصد از افرادی که 
در دهک     ه��ای هفتم تا نهم جهانی قرار می گیرند، امروزه در چین زندگی 
می کنن��د. بنابراین چین، باالترین جمعیت با ثروت متوس��ط جهان را در 
اختیار دارد. آمریکای شمالی نیز ثروتمندترین و آفریقا فقیرترین قاره جهان 
محسوب می ش��وند. در آمریکای ش��مالی حدود نیمی از جمعیت، ثروتی 
ب��االی 1۰۰  هزار دالر دارند و جمعیت فقیر آن )جمعیت با ثروت زیر 1۰  
هزار دالر( حتی در نسبت با اروپا نیز کمتر است، به طوری که نزدیک به 
۲۲ درصد جمعیت در آمریکای ش��مالی، ثروتی زی��ر 1۰  هزار دالر دارند؛ 
حال آنکه این رقم در اروپا 3۲ درصد است. همچنین جمعیت زیر 1۰  هزار 
دالری جهان در چین از آمریکای ش��مالی نیز کمتر اس��ت و 18  درصد از 
جمعیت چین را شامل می شود. به عبارت بهتر، 9۰  درصد بزرگساالن در 
آفریقا و ۷5  درصد بزرگساالن در هند، کمتر از 1۰  هزار دالر ثروت دارند. 
این س��طح از ثروت در اروپا 3۲  درصد جمعیت و در آمریکای ش��مالی ۲۲  
درص��د جمعیت و در چین 18 درصد جمعیت را تش��کیل می دهد. ایران 

نیز در این گزارش، بیستمین کشور ثروتمند جهان شناخته شده است.
در مجموع، دارایی های مالی 54 درصد از دارایی های خالص جهان را تشکیل 
می دهند؛ در حالی که دارایی های غیرمالی تشکیل دهنده 46 درصد از خالص 
دارایی هاست و دیون و سطح استقراض به 11  درصد خالص دارایی ها رسیده 
است. دارایی های مالی نسبتا در کشورهای با درآمد باال، اهمیت بیشتری دارند؛ 
چنانکه ۷۰  درصد از خالص دارایی ها در آمریکای ش��مالی را دارایی های مالی 
تشکیل می دهند. در مناطق درحال توسعه عمدتا دارایی های غیرمالی، عمده 
ثروت خانوار را ش��امل می ش��ود، به طوری که 54 درصد از خالص دارایی ها 
در آمریکای التین و ۷۷  درصد از خالص دارایی های هند، دارایی های غیرمالی 
هس��تند. همچنین ارتباطی نظام     مند میان س��طح توس��عه     یافتگی و سطح 
استقراض خانوار برحسب  درصد دارایی های خالص وجود دارد. این سهم برای 
آفریقا ۷  درصد، هند 8  درصد و چین 11  درصد گزارش ش��ده، اما در آس��یا  

پاسیفیک، اروپا و آمریکای شمالی 1۲  درصد بوده است.
حباب مسکن در ثروت ایرانیان

بررسی ثروت ایرانیان از ابتدای هزاره سوم میالدی نشان می دهد که 

ایرانیان بزرگس��ال در س��ال ۲۰۰1 به طور متوسط ثروتی معادل 9۲5 
دالر داش��ته اند. عددی که هم اکنون به حدود ۷ هزار دالر رسیده است؛ 
یعنی بیش از 65۰ درصد رش��د در میانگین ثروت ایرانیان. نکته جالب، 
همبس��تگی باالی ثروت ایرانیان با قیمت مس��کن و ب��ه عبارت دیگر، 
س��هم باالی مس��کن از ثروت ایرانیان است. براس��اس آمارها، بیشترین 
ث��روت ایرانیان در س��ال های ۲۰1۰ و ۲۰1۷ میالدی )1389 و 1396 
خورشیدی( ثبت شده اس��ت. در این دو سال میانگین ثروت هر ایرانی 
بزرگس��ال به بیش از 13 هزار دالر، یعنی نزدیک به دو برابر رقم کنونی 
رس��یده بود. جالب آنکه پس از هر دو باری که ثروت دالری ایرانیان به 
بیش از 13 هزار دالر رس��یده، ش��اهد توفان اقتصادی و جهش نرخ ارز 
بوده ای��م؛ یعنی ثروت باالی ایرانیان در این س��ال ها نه به خاطر پولدار 
ش��دن واقعی مردم، بلکه به علت س��رکوب شدید نرخ ارز و پایین بودن 
مصنوعی قیمت دالر رخ داده است. مثال در اغلب سال های دهه 138۰، 
قیم��ت دالر تنه��ا حدود ۷۰ درصد رش��د کرده، اما قیمت مس��کن در 
پایتخت با جهش تقریبا 6۰۰ درصدی از متری 3۲ هزار تومان در سال 
138۰ به رقم ۲1۷ هزار تومان در س��ال 139۰ رس��یده اس��ت. چنین 
اتفاقی باعث ش��د تا قیمت دالری مسکن که در ابتدای این دهه حدود 
4۰۰ دالر بوده، به نزدیکی ۲ هزار دالر در سال 138۷ برسد. در نتیجه 
به علت س��رکوب ارزی و همچنین رش��د قیمت مسکن در آن سال ها، 

دارایی ایرانیان به سطوح کم سابقه 13 هزار دالری می رسد.
براساس بررسی ها، متوسط قیمت دالری مسکن از سال 138۰ تا 14۰۰ 
با رش��د تقریبا س��ه برابری همراه ش��ده و در همین مدت ثروت ایرانیان 
هم رش��د ۷.5 برابری داشته است؛ یعنی ساالنه 1۰ درصد افزایش ثروت؛ 
عددی که نش��ان می دهد ایرانیان با نرخ باالیی نسبت به کشورهای دیگر 
توانس��ته اند ثروت خود را افزایش دهن��د. در مقابل، ثروت آمریکایی ها در 
همین دوره تنها ۲.6 برابر ش��ده و ساالنه 5 درصد افزایش ثروت رخ داده 
است؛ یعنی نصف سرعت رشد ثروت ایرانیان. در همین مدت سرانه تولید 
ناخالص داخلی ایران تنها 6۰ درصد و آمریکا 1۰۰ درصد رشد کرده است. 
بنابراین بخش عمده افزایش 1۰ درصدی ثروت ایرانیان نه به خاطر تجمع 
ثروت در نتیجه پس انداز بلکه به خاطر باد شدن مداوم حباب بازار مسکن 
بوده اس��ت؛ یعنی ایرانیان در دو دهه گذشته به جای آنکه واقعا به خاطر 
رشد اقتصادی ثروتمندتر شده باشند، تنها به واسطه حباب قیمت مسکن 

پولدارتر به نظر می رسند.

سهام و سپرده بانکی تنها 24 درصد از ثروت ایرانیان را تشکیل می دهد

رسوب دارایی نامولد

بازار مسکن در تهران و ایران با رکود دست و پنجه نرم می کند، چنانکه 
طبق اعالم بانک مرکزی، حجم معامالت مس��کن پایتخت، 1۰ درصد در 
مهرماه در مقایس��ه با ش��هریورماه کاهش یافت و تورم ماهیانه با رقم 1.۲ 
درصد، به حدود یک هش��تم اوج رونق بازار مسکن در خردادماه رسید. به 
گفته بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر خانه در تهران به 43.۷ میلیون 
تومان در هر متر مربع رس��یده که 1.۲ درصد در مقایس��ه ماه قبل، رشد 
داشته و همچنین رشد ماهیانه قیمت مسکن در کل کشور در مهرماه 6.1 
درصد بوده اس��ت؛ این در حالی اس��ت که مرکز آمار ایران، میانگین وزنی 
قیمت هر متر آپارتمان در تهران را 46.4 میلیون و میانگین حسابی آن را 
44.3 میلیون تومان اعالم کرده و حجم معامالت مهرماه را 4 هزار و 615 
فقره برشمرده است. در سوی دیگر اما بانک مرکزی، تعداد معامالت مسکن 
پایتخت در ماه گذشته را 5 هزار و 416 فقره اعالم کرده که کمترین میزان 
از فروردین ماه بدین س��و محسوب می ش��ود. کارشناسان مسکن، دالیل 
مختلفی را در کسادی بازار مسکن شهر تهران دخیل می دانند که از جمله 
آنها می توان به رکود معمول در نیمه دوم سال، رشد سنگین قیمت خانه، 
توان خرید پایین متقاضیان و کاهش بازدهی س��رمایه در بخش مس��کن 

اشاره کرد.
در حال��ی ک��ه خرید و ف��روش واحده��ای 3۰ تا 4۰ مت��ری در تهران 
چن��دان رواج ن��دارد و قانون هم اجازه س��اخت آپارتمان های کمتر از 35 
متر را نمی دهد، اما آمار و ارقام مهرماه می گوید که 3.4 درصد معامالت را 
آپارتمان های کمتر از 4۰ متر به خود اختصاص داده اند. به گزارش ایسنا، 
ضوابط ساخت و ساز، اجازه ساخت واحدهای با متراژ حداقل 35 متری را به 
سازندگان داده اما عمال کمتر کسی نسبت به ساخت یا خرید این واحدها 

تمایل نشان می دهد. بر این اساس در شهر تهران تعداد آپارتمان های 3۰ 
تا 4۰ متر چندان زیاد نیس��ت و س��هم این واحدها از معامالت مسکن در 
مهرماه کمتر از 4 درصد بوده اس��ت. رش��د سنگین قیمت مسکن از سال 
1396 به بعد باعث ش��د تا برخی مس��ئوالن و کارشناس��ان برای افزایش 
توان خرید مس��کن، ایده ساخت واحدهای کمتر از 35 متر را ارائه کنند. 
اواخر سال 1398 زمزمه هایی درخصوص احداث آپارتمان های ۲5 متری 
مطرح ش��د که بعدها مسئوالن شهری گفتند که از این عدد سوءبرداشت 
شده است. در حالی که برخی کارشناسان، ساخت واحدهای ۲5 متری را 
رواج زندگی مجردی عنوان کردند، اما کاوه حاجی علی اکبری، مدیرعامل 
سابق سازمان نوسازی شهر تهران اواخر سال گذشته در این زمینه گفت: 
»در طرح جامع شهر تهران حداقل سرانه زیربنا 1۷.5 متر مربع است که 
اگر یک نفر را به عنوان یک خانواده به رسمیت بشناسیم می تواند در یک 
خان��ه 1۷.5 متری زندگی کند.« به گفته وی، »مس��کن کوچک مقیاس، 
یک موضوع حل ش��ده اس��ت و علت انتقاداتی که آن زمان مطرح ش��د، 
بی اطالعی از نیاز به این مسئله و ضرورت آن بود. کسی نمی خواهد مردم 
را به خانه های ۲۰ تا 3۰ متری بفرستد، می گوییم هر فردی با هر توانایی 
مالی چه خانه ۲۰۰ متری و چه خانه 5۰ متری باید امکان خرید و زندگی 

در این شهر را داشته باشد.«
طبق طرح تفصیلی، س��اخت واحدهای کمتر از 35 متر ممنوع اس��ت. 
البته گفته می شود در صورتی که دو طبقه به صورت دوبلکس ساخته شود 
و به یکدیگر راه داش��ته باشند، این امکان وجود دارد که مجموع مساحت 
هر دو واحد به 35 متر برسد؛ یعنی در هر طبقه امکان ساخت 1۷.5 متر 
وجود دارد. تیرماه 1399 بود که در زمان شهرداری پیروز حناچی، توافقی 

بین وزارت کش��ور و مدیریت شهری برای س��اخت آپارتمان های کوچک 
مطرح شد، اما پس از آن شورای شهر و شهردار فعلی یعنی علیرضا زاکانی 
چندان درخصوص موضوع س��اخت آپارتمان های ۲5 متری ورود نکردند. 
در حال حاضر، ش��هرداری برای س��اخت واحدهای کمتر از 35 متر مجوز 
صادر نمی کند. با این حال، 3.4 درصد معامالت به آپارتمان های 3۰ تا 4۰ 
متر و حدود ۰.4 درصد معامالت به واحدهای کمتر از 3۰ متر تعلق دارد. 
بررس��ی ها نشان می دهد عمده واحدهای 3۰ تا 4۰ متر عمدتا در منطقه 
1۰ و محالتی همچون جیحون، دامپزشکی، سلسبیل، کارون و نواب واقع 

شده است.
در همین زمینه، رامین گوران، کارش��ناس اقتصاد مسکن می گوید: »به 
طور کلی، عرضه مس��کن کاهش یافته است. ش��هرداری ها و  وزارت راه و  
شهرس��ازی هم به وعده هایی مثل تس��هیل صدور پروانه یا عرضه نهضت 
ملی مس��کن که طی یک سال گذش��ته داده اند، عمل نکردند. بنابراین به 
نظر می رس��د احتماال تا پایان سال ثبات بازار مس��کن ادامه می یابد.« او 
هزینه های تحمیل ش��ده از سوی دس��تگاه های خدمات رسان را در رشد 
قیم��ت تمام ش��ده مس��کن موثر می دان��د و توضیح می ده��د: »در حال 
حاضر، توان متقاضیان به قیمت مس��کن نمی رسد. تسهیالت خاصی هم 
که قیمت ها را پوش��ش دهد، وجود ندارد. در این ش��رایط انتظار می رود 
ک��ه نرخ ها به ثبات برس��د، اما به هر میزان که هزینه های تولید مس��کن 
افزایش پیدا کند، قیمت نهایی نیز باال می رود.« به اعتقاد گوران، »به دلیل 
ثبات قیمت مصالح س��اختمانی و کاهش جابه جایی ها تا پایان سال، بازار 
ملک آرام است، اما با توجه به سایر مولفه های اثرگذار بر قیمت تمام شده  

ساخت، توقف کامل قیمت ها در طوالنی مدت دور از ذهن است.«

رکود معامالتی در بازار مسکن پایتخت ادامه می یابد؟

برگ ریزان معامالت مسکن

نگاه

گرمایش زمین از 1.5 درجه عبور می کند
خداحافظی با 1.5 درجه

هفته نامه »اکونومیست« در سرمقاله این هفته خود به وضعیت گرمایش جهانی 
و عبور گرمایش زمین از 1.5 درجه س��انتی گراد پرداخته و نسبت به تبعات آن 
هش��دار داده است. به نوشته »اکونومیست«، وزیر امور خارجه جزایر مارشال در 
س��ال ۲۰15 گفت پذیرش اینکه دمای متوسط جهان ممکن است بیش از 1.5 
درجه سانتی گراد افزایش یابد، به معنای امضای »حکم مرگ« کشورهای کوچکی 
مانند سرزمین اوست. در کمال تعجب، سران کشورها در آن سال، استدالل او را 
پذیرفتند و با برگزاری کنفرانس آب وهوایی در پاریس در پی رسیدن به توافقی در 
این زمینه دور هم گرد آمدند. آنها هدف محدود کردن گرمایش زمین به حدود 
1.5 درجه سانتی گراد و هماهنگی میان تالش های ملی برای مهار انتشار گازهای 

گلخانه ای را در توافق نامه پاریس گنجاندند.
با این حال، کش��ورهایی که توافق نامه پاریس را امضا کردند، انتش��ار گازهای 
گلخانه ای خود را به اندازه کافی کاهش نداده اند تا به اهداف تعریف شده آن برسند. 
در واقع، گرمایش جهانی هنوز در حال گسترش است. جهان در حال حاضر حدود 
1.۲ درجه سانتی گراد گرم تر از دوران ماقبل صنعتی شدن است. با توجه به تاثیر 
پایدار گازهای گلخانه ای که قبال منتشر شده اند و عدم امکان توقف یکباره انتشار 
تمامی گازها، هیچ راهی وجود ندارد که بتوان از افزایش دمای زمین به بیش از 
1.5 درجه س��انتی گراد جلوگیری کرد. هنوز هم این امید وجود دارد که افزایش 
بیش از حد ممکن است بزرگ نباشد و یا فقط موقتی باشد، اما حتی این احتماالت 

تسلی دهنده نیز هر روز کمتر می شوند.
عواقب ناکامی جهان در مهار انتشار گازهای گلخانه ای فاجعه بار است و دیگر 
فقط محدود به صخره های مرجانی در اقیانوس آرام نیست. هر روزه دامنه بالیای 
مرتبط با آب وهوا در حال گسترش است، از پاکستان که توسط باران های موسمی 
شدید در تابستان امسال غرق شد، تا فلوریدا که در سپتامبر مرگبارترین توفان خود 
را از سال1935 تجربه کرد. در بین رویدادهای کمتر مرگبار تغییرات آب هوایی، 
موج گرمای شدید تابستان امسال در اروپا قرار دارد که همچنان صدمات اقتصادی 
عظیمی وارد می کند، مانعی بر س��ر راه حمل ونقل شده، زیرساخت ها را تخریب 

کرده و بهره وری را کاهش می دهد.
اکثر فعاالن محیط  زیست، تمایلی به اعتراف اینکه پروژه محدود کردن تغییرات 
به 1.5 درجه س��انتی گراد، هدفی از پیش شکس��ت خورده است، ندارند. این امر، 
عواقب فاجعه آمیز خود را داشته و باعث طوالنی شدن اشتباهات محاسبه نشده 
پاریس می ش��ود؛ جایی که دولت های جهان، هدف دست نیافتنی را بدون هیچ 
برنامه قابل قبولی برای رسیدن به آن دنبال کردند. کمترین توقع از نمایندگانی که 
طی هفته پیش رو در کنفرانس آب وهوایی در مصر گرد هم می آیند، این است که 
با شکست مواجه شده و آن را بپذیرند. بهتر آنکه این بار کشورها به جای سرگرمی 
با امیدهای واهی، به دنبال رویکردهای عمل گراتری باشند و شجاعت مواجهه با 

حقایق سخت را داشته باشند.
اول؛ کاهش انتشار گازهای گلخانه ای به بودجه بیشتری نیاز دارد. انتظار می رود 
سرمایه گذاری جهانی در انرژی پاک به بیش از سه برابر مقدار فعلی یک تریلیون 
دالر در سال افزایش یابد و تمرکز آن روی کشورهای در حال توسعه ای باشد که 
بیش��ترین نقش را امروزه در انتشار گازهای گلخانه ای دارند. ساخت و راه اندازی 
انرژی خورشیدی و بادی می تواند ارزان تر از انواع جایگزین های آالینده باشد، اما 
این زیرساخت ها برای مقابله با فرسایش احتمالی در برابر خورشید و باد نیاز به 
مداومت در بازس��ازی و نگهداری دارند. اعطای وام و فناوری های اهدایی از سوی 
کشورهای توس��عه یافته، بیش از هر چیزی ضروری و یک الزام اخالقی است. با 
این حال، مبلغ مورد نیاز برای تامین چنین پروژه ای، بسیار بیشتر از آن است که از 

خیرین یا سازمان هایی چون بانک جهانی بتوان انتظار داشت.
در این راستا بهتر آنکه دولت ها در کشورهای درحال توسعه به ویژه کشورهای 
با درآمد متوسط، با کشورهای ثروتمند در تجمیع و بسیج سرمایه گذاری خصوصی 
همکاری کنند. از سوی کشورهای در حال توسعه، این امر مستلزم بهبود فضای 
اجرایی و پذیرش این ایده اس��ت که باید کنترل سیاس��ت  های انرژی را واگذار 
کنند. اهداکنندگان نیز الزم اس��ت بر طرح هایی که به تله ای برای سرمایه های 
دریافتی تبدیل می شوند، متمرکز شوند و با اعمال جریمه هایی همچون غرامت 
سرمایه گذاران در برابر ریسک های سیاسی و نظارتی، گرفتن سهام در پروژه های 
خصوصی و توافق برای پوش��ش زیان های احتمالی به مدیریت بپردازند. در این 
میان، الزم اس��ت اقداماتی صورت پذیرد که ممکن اس��ت در کوتاه مدت به نفع 
هیچ کدام نباشد. یکی از بارزترین مثال ها می تواند همکاری با فقیرترین کشورها در 

متوقف ساختن کارخانه های زغال سنگ باشد.
دوم؛ حقیقت تلخی که گریزی از آن نیست، اعتراف به این است که سوخت های 
فس��یلی به یک باره حذف شدنی نیستند. اروپا در حال تالش برای تسهیالت در 
زیرساخت های گاز طبیعی است؛ زیرا در حال حاضر منابع روسیه را از دست داده و 
نمی تواند جایگزین فوری پیدا کند. برای برخی از کشورهای فقیرتر، سرمایه گذاری 

در گاز، همراه با انرژی های تجدیدپذیر هنوز ضروری است.
س��وم اینکه با کنار گذاشتن چش��م انداز محدود شدن تغییرات به 1.5 درجه 
سانتی گراد، الزم است تا تالش بیشتری برای انطباق با تغییرات اقلیمی صورت 
گیرد. سازگاری همیشه بخش نادیده گرفته شده سیاست های اصالحی آب وهوایی 
بوده که متناوبا مورد بی اعتمادی فعاالن به عنوان عامل موثری در راه کاهش انتشار 
گازهای گلخانه ای بوده است و بدتر آنکه از سازگاری به عنوان بهانه ای برای انفعال 
اس��تفاده می شود. جهان اکنون با سیل، خشکس��الی، توفان و آتش سوزی های 
جنگلی بیشتری مواجه است و بیش از هر زمان دیگری به انطباق با شرایط محیط 

زیستی جدید نیازمند است.
بسیاری از سیاست های انطباقی مقرون به صرفه هستند و می توانند به سادگی 
ارائه گونه های مقاوم تری از بذرهای گیاهان به کشاورزان و ارسال هشدارهای توفان 
به مردم در منطقه خطر باش��ند. چنین اقداماتی ع��الوه بر کمک به مردم برای 
رویارویی با تغییرات آب وهوایی، مزایای بیش��تری به همراه خواهد داشت. اعمال 
چنین سیاست هایی، حوزه ای است که حتی کمک های اندک از سوی کشورهای 
ثروتمند می تواند تاثیر زیادی داشته باشد. با این حال، خیرین هنوز پولی را که قول 
داده بودند به کشورهای فقیر اهدا کنند، پرداخت نکرده اند. این ناعادالنه است که 
کشاورزان آفریقایی که تقریبا هیچ نقشی در ایجاد تغییرات آب وهوایی نداشته اند، 
در صف اول آسیب قرار بگیرند. اگر جهان ثروتمند اجازه دهد که گرمایش جهانی، 
کشورهای شکننده را ویران کند، ناگزیر بهای آن را به شکل کمبود غذا و افزایش 

پناهندگان خواهند داد.
ب��ا اعتراف به اینکه دمای زمین به طور خطرناکی در حال باالتر رفتن اس��ت، 
سیاس��ت گذاران باید راه های رادیکال تری برای خنک کردن این س��یاره در نظر 
بگیرند. مثال فناوری مکش دی اکسید کربن از جو که اکنون در مراحل ابتدایی 
است، نیاز به توجه بیشتری دارد. همچنین ایده »ژئومهندسی خورشیدی« که 
مانع از ورود نور خورش��ید می شود، از اهمیت باالیی برخوردار است. هرچند هر 
دو مورد - اولی به عنوان وعده دروغین و دومی به بهانه تهدید ترسناک - مذمت 
می شوند و مورد بی اعتمادی فعاالن محیط زیستی قرار گرفته اند. درست است که 
تغییر بیش از 1.5 درجه س��انتی گراد، سیاره زمین را نابود نمی کند، اما کماکان 
می تواند به معنای حکم اعدام برای برخی از مردم، شیوه های زندگی، اکوسیستم ها 

و حتی کشورها باشد.
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فرص��ت امروز: پ��س از آنکه قیمت دالر در انتهای هفت��ه دوم آبان ماه 
به نیمه دوم کانال 34 هزار تومان رس��ید و قیمت س��که همزمان مرز 16 
میلیون تومانی را درنوردید، بانک مرکزی در واکنش از »عرضه گواهی سکه 
بهار آزادی«، »ورود بخش خصوصی برای کمک به عرضه سکه« و »حذف 
مالیات بر سود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه 14۰1« خبر داد تا بلکه 

بتواند جلوی جوالن قیم تها در بازار ارز و سکه را بگیرد.
به گفته کارشناس��ان، التهاب قیمت دالر ریش��ه در افزایش تقاضا دارد 
و دالی��ل افزایش حجم تقاضا برای خرید ارز نیز در گس��تردگی انتظارات 
تورمی اس��ت؛ چراکه ایران و س��ایر طرف های برجامی در طول هفته های 
گذشته از دستیابی به توافق احیای برجام دور و دورتر شده اند و در نتیجه 
به دنبال افزایش سطح انتظارات تورمی، فعاالن ارزی با هدف حفظ ارزش 
دارایی خود در مقابل تورم به خرید دالر و یورو روی آوردند و این افزایش 
تقاضا و کاهش عرضه به التهاب قیمت اس��کناس سبز آمریکایی انجامید. 
تحلیلگران البته رد پای افزایش تقاضای ارز را در رکود فرسایشی بازار سهام 
نیز جست وجو می کنند؛ زیرا موج فزاینده خروج نقدینگی از بازار سهام به 
سمت بازار ارز گسیل شده و با دامن زدن به تقاضا، زمینه اوج گیری قیمت 
دالر را فراهم آورده اس��ت. در واکنش به این التهاب قیمتی، بانک مرکزی 
در یک بس��ته سیاستی از »عرضه گواهی سکه بهار آزادی«، »ورود بخش 
خصوصی برای کمک به عرضه س��که« و »حذف مالیات بر س��ود سپرده 
اش��خاص حقوقی از بودجه 14۰1« رونمایی کرده اس��ت. حال سوال این 
اس��ت که آیا تمهیدات بانک مرکزی کارگ��ر خواهد افتاد و قیمت دالر به 

سطوح پایین تر بازخواهد گشت؟
دالر چرا و چگونه ترمز برید؟

قیمت دالر در یک هفته گذش��ته حدود ۲هزار تومان در معامالت آزاد 
بازار تهران افزایش یافته و در پایان روز پنجشنبه )1۲ آبان ماه( با ایستادن 
در س��طح 34 هزار و 85۰ تومان، در آستانه ورود به کانال 35 هزار تومان 
ق��رار گرفت. افزایش تقاضای ارز در نتیجه گس��ترش انتظارات تورمی )و 
همچنین سرایت نقدینگی خارج شده از بورس(، علت اصلی التهاب قیمتی 
اسکناس سبز است. در همین روز، رئیس کل بانک مرکزی نیز در واکنش 

به اوج گیری قیمت ها از »انتش��ار اوراق س��که بهار آزادی از هفته آینده«، 
»ورود بخش خصوصی برای کمک به عرضه سکه با نظارت بانک مرکزی« 
و »حذف مالیات بر س��ود سپرده اشخاص حقوقی از بودجه 14۰1« خبر 
داد. به نظر می رسد مهمترین عاملی که در بلندمدت و در یک سال گذشته 
از روی کار آمدن دولت سیزدهم باعث ثبات قیمت ها در بازار ارز شده بود، 
امیدواری به احیای برجام و لغو تحریم ها بوده است. هرچند که همچنان 
چش��م ها به وین و احتمال ازسرگیری گفت وگوهای برجامی دوخته شده 
است و روی کاغذ کماکان امیدواری به کنار زدن تحریم ها از دست و پای 
اقتصاد ای��ران وجود دارد، اما به عقیده برخی از کارشناس��ان، بالتکلیفی 
مذاکرات هسته ای در طول هفته ها و ماه های اخیر موجب شده تا کار بانک 
مرکزی برای مهار انتظارات تورمی س��خت و دش��وارتر شود. البته پیشتر 
برخی کارشناس��ان و نهادهای پژوهشی هش��دار داده بودند که در صورت 
عدم احیای برجام و ماندگاری تحریم ها، قیمت ارز در پایان سال 14۰1 به 
بازه 3۰ تا 34 هزار تومان خواهد رسید. حاال سال هنوز به پایان نرسیده، 

قیمت دالر از سقف این برآورد قیمتی فراتر رفته است.
یکی از گام های س��ه گانه سیاست گذار پولی برای مهار التهاب قیمت ها در 
بازار ارز و سکه، انتشار گواهی سکه بهار آزادی از همین هفته است. در همین 
خصوص و در پاسخ به این سوال که عرضه اوراق سکه چه تاثیری بر بازار سکه 
و طال خواهد داش��ت، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران پیش بینی می کند: 
»اگر اوراق سکه با قیمتی پایین تر از قیمت سکه در بازار عرضه شود، قیمت 
سکه را کاهش خواهد داد و به ثبات بازار منجر می شود.« »نادر بذرافشان« در 
رابطه با انتشار اوراق سکه بهار آزادی از هفته جاری و تاثیر آن بر بازار سکه به 
»ایسنا« می گوید: »آنطور که اعالم شده است، قرار است اوراق در بورس کاال 
عرضه و قیمت آن تعیین شود؛ یعنی مردم می توانند اوراق را خریداری کنند و با 
توجه به اینکه دیگر، تحویل فیزیکی سکه مطرح نیست، هر زمانی که بخواهند 
می فروشند. باید منتظر ماند تا ببینیم قیمت این اوراق در این هفته به چه میزان 

تعیین و اعالم خواهد شد.«
تاثیر اوراق سکه بر بازار

به عقیده رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، »چنانچه بتوانند با مناسب 

اع��الم کردن قیمت اوراق س��که در بورس، روند عرض��ه را پیش ببرند و 
همچنین در بخش کنترل و نظارت بانک مرکزی بر بازار ارز، نرخ ارز کنترل 
و مدیریت ش��ود، روند ثبات و کاهش قیمت س��که در بازار در هفته های 
پیش رو پیش بینی می شود. البته که این ثبات و کاهش قیمت همانطور که 
اشاره شد، به قیمتی که برای اوراق تعیین می شود، بستگی دارد؛ چنانچه 
قیمتی کمتر از قیمت بازار تعیین شود، 1۰۰ درصد تاثیرگذار خواهد بود 
و منجر به کاهش قیمت  س��که در بازار نیز خواهد شد. بایستی عرضه در 
هفته جاری انجام شود و شرایط عرضه مشخص شود تا بتوان دقیق تر بازار 
را پیش بین��ی کرد، اما قطعا نظارت و مدیریت بانک مرکزی پس از فروش 
اوراق س��که در بورس موثر خواهد بود؛ نوسانات افزایشی نرخ ارز در هفته 
گذشته سبب شد که بازار داخلی سکه و طال نیز مسیر افزایشی طی کند.«
او ابراز امیدواری می کند که »عرضه اوراق سکه در بورس کاال، منجر به 
یک قیمت رقابتی و کاهشی شود تا ضمن کنترل نرخ ارز در بازار، قیمت ها 
در بازار سکه نیز کاهش پیدا کند و به ثبات برسد. چنانچه قیمت اعالمی 
حداقل بین س��ه تا پنج درصد زیر قیمت بازار باشد، تاثیر قابل توجهی در 
کنترل قیمت سکه خواهد داشت و روندی صعودی که طی هفته های اخیر 

در پیش گرفته است را متوقف و مسیر آن را کاهشی خواهد کرد.«
»بذرافش��ان« در پاسخ به این س��وال که آیا قیمت اوراق سکه را تقاضا 
در ب��ورس تعیین  خواهد کرد و یا بانک مرکزی، می گوید: »تعیین قیمت 
به چند عامل بس��تگی دارد. طبق روال، بخش��ی از قیمت سکه و طال در 
بازارهای داخلی متأثر از اونس جهانی اس��ت، بخش��ی دیگر نیز مربوط به 
نرخ ارز در بازار اس��ت )گاها پیش آمده است که قیمت اونس طال در بازار 
جهانی روندی نزولی داش��ته اما نوسانات افزایشی نرخ ارز در داخل، تاثیر 
بیش��تری داشته و منجر به افزایش قیمت سکه و طال در بازارهای داخلی 
شده است(. ضمن اینکه بخشی از قیمت هم به عرضه و تقاضا مربوط است؛ 
در حال حاضر، رکود در س��طح بازار دیده می ش��ود و تقاضا شدت خاصی 
نداشته اس��ت. به طور مثال، هفته گذشته علی رغم روند افزایشی قیمت 
س��که و طال در بازار، افزایش تقاضا دیده نش��د؛ این در حالی است که اگر 

تقاضا هم شدت می گرفت، بیشتر هم شاهد افزایش قیمت ها می بودیم.«

بسته سیاستی بانک مرکزی جلوی رشد قیمت ها را می گیرد؟

نقشه عبور از التهاب دالر

هزینه خرید اوراق مس��کن نس��بت به هفته قبل افزایش یافته است؛ 
به گونه ای که این ن��رخ برای مجردهای تهرانی حدود ۲ میلیون تومان 
و برای متأهل ها بیش از 3میلیون تومان بیش��تر ش��ده است. به گزارش 
ایس��نا، درحالی که قیمت هر برگ تس��هیالت مسکن طی دو ماه اخیر 
به کمتر از 1۰۰ هزار تومان رس��یده بود، از اواخر هفته گذش��ته دوباره 
به باالی 1۰۰ هزار تومان رس��ید، اما در س��اعات ابتدایی معامالت روز 
گذش��ته )شنبه( این اوراق در س��ال جاری با قیمتی کمتر از 1۰۰ هزار 
تومان معامله می ش��ود. بررس��ی آخرین وضعیت قیمت اوراق مس��کن 
در حال حاضر نش��ان می دهد که هر برگ اوراق وام مس��کن )تسه( در 
فروردین ماه س��ال گذش��ته 99 هزار و ۷۰۰ هزار تومان، در اردیبهشت 
ماه 9۷ هزار و 5۰۰ تومان و در خردادماه 1۰۰ هزار تومان قیمت دارد. 
همچنین هر برگ اوراق تس��هیالت مسکن بانک مسکن در تیرماه سال 
گذش��ته 98 هزار و 3۰۰ تومان، در مردادماه س��ال گذشته 9۷ هزار و 
1۰۰ تومان و در ش��هریورماه سال گذشته 9۷ هزار و 8۰۰ تومان داد و 
س��تد می شود. این اوراق در ماه مهر س��ال گذشته نیز 99 هزار و 4۰۰ 
توم��ان، در آبان ماه 99 هزار و 9۰۰ توم��ان و در آذرماه 96 هزار تومان 

قیمت داش��تند. در عین حال، اوراق تس��هیالت مسکن در دی  و بهمن 
سال گذشته نیز با قیمت های 99 هزار و 6۰۰ تومان و 94 هزار و 4۰۰ 
تومان معامله می ش��ود. این اوراق در سال جاری 99 هزار تومان قیمت 

دارد که این گزارش براساس همین قیمت نوشته شده است.
محاس��به قیمت اوراق برای مجردها و متأهل های تهرانی نشان می دهد 
مجردهای ساکن تهران می توانند تا ۲8۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت 
کنند که شامل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 8۰ میلیون 
تومان وام جعاله می ش��ود؛ بنابراین برای دریافت ۲۰۰ میلیون تومان وام 
باید 4۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه این تعداد اوراق 
با تس��ه 99 هزار تومانی، بالغ بر 39 میلیون و 6۰۰ هزار تومان می ش��ود. 
همچنی��ن با در نظر گرفتن 8۰ میلیون تومان وام جعاله که برای آن باید 
16۰ ورق به مبلغ 15 میلیون و 84۰ هزار تومان خریداری کنند، مجموع 
هزینه خرید اوراق به 55 میلیون و 44۰ هزار تومان می رسد؛ این رقم در 
حالی اس��ت که این نرخ هفته قبل 53 میلیون و 536 هزار تومان بود که 

بیانگر افزایش حدود ۲ میلیون تومانی آن در یک هفته است.
زوج های تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا س��قف 48۰ میلیون 

تومان ش��امل ۲۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن برای هر نفر و 
8۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 8۰۰ برگه 
تسهیالت مس��کن خریداری کنند که هزینه آن ۷9 میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان می شود که همراه با هزینه 15 میلیون و 84۰ هزار تومانی وام جعاله 
که برای آن باید 16۰ ورق تس��هیالت مسکن خریداری کنند، در مجموع 
بای��د 95 میلیون و 4۰ ه��زار تومان پرداخت کنند. این رقم 95 میلیون و 
4۰ هزار تومانی، افزایش بیش از 3 میلیون تومانی را نسبت به هفته اخیر 
نش��ان می دهد؛ چراکه این هزینه در هفته قبل بالغ بر 91 میلیون و ۷۷6 

هزار تومان بوده است.
همچنین س��قف تسهیالت مسکن برای مراکز اس��تان ها و شهرهای با 
جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر نیز برای مجردها به 16۰ میلیون تومان و 
برای زوجین به 3۲۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین با توجه به اینکه 
مجردها باید 3۲۰ برگه تسهیالت مسکن و متأهل های ساکن این شهرها 
نیز باید 64۰ برگه تس��هیالت مسکن خریداری کنند، در نتیجه مجردها 
بایس��تی 31 میلیون و 68۰ تومان و متأهل ها هم باید63 میلیون و 36۰ 

هزار تومان برای آن پرداخت کنند.

رشد 2 تا 3 میلیون تومانی قیمت اوراق مسکن

قیمت وام مسکن افزایش یافت

بانکنامه

با رسیدن به رقم 328 هزار میلیارد تومان
طلب بانک مرکزی از دولت و بانک ها بیشتر شد

براس��اس آمارهای پولی و بانکی منتشرش��ده از سوی بانک مرکزی تا 
پای��ان مرداد 14۰1، مطالبات بانک مرک��زی از بانک ها و دولت به ترتیب 
1۷۰.9 هزار میلیارد تومان و 156.9 هزار میلیارد تومان اعالم شده است. 
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان 
مردادماه امسال، حجم نقدینگی را 54۰1 هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعالم 
کرد که حاکی از رشد 3۷.8 درصدی نقدینگی نسبت به مقطع مشابه در 
سال گذشته است. این در حالی است که این شاخص نسبت به پایان سال 
گذشته 11.8 درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان 
مردادماه امسال معادل 8.۰33 است که نسبت به پایان و مرداد سال قبل 
به ترتیب 5.۷ و  ۰.4 درصد رشد داشته است. میزان دارایی های خارجی 
بانک مرکزی در پایان مردادماه به ۷56.1 هزار میلیارد تومان رس��ید که 
در مقایسه با پایان سال قبل 3.3 درصد زیاد شده و نسبت به مدت مشابه 
سال قبل 15.3 درصد رشد داشته است. همچنین خالص مطالبات بانک 
مرکزی از بخش دولتی با ۲۲.3 درصد رش��د نسبت به پایان سال قبل به 
۲19 هزار میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 16.8 درصد 
افزایش در مقایسه با پایان سال قبل به 1۷۰.9 هزار میلیارد تومان رسید. 
مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک ها در مردادماه امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 8.8 و 3۷.6 درصد رشد داشته است. البته رقم 
بدهی دولت، شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به 
ترتیب معادل 156.9 هزار میلیارد تومان و 6۲.1 هزار میلیارد تومان بوده 
که هر یک در مقایس��ه با پایان س��ال قبل با رشد 18.۲ و 33.8 درصدی 
مواجه ش��ده اند. همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی نس��بت به مدت 
مشابه در سال قبل، 5.۲ درصد کم اما بدهی شرکت ها و موسسات دولتی 

۷3.1 درصد رشد داشته است.
این گزارش حاکی اس��ت که میزان دارایی های خارجی در این بخش با 
۲۰.6 درصد رشد نسبت به پایان مردادماه سال قبل همراه بوده و به 165۷ 
هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رس��یده است. حجم اسکناس و مسکوک نیز 
با ۲۰.8 درصد افزایش به 11.۲ هزار میلیارد تومان رسید. سپرده بانک ها 
و موسس��ات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با 3۲.4 درصد افزایش 
نس��بت به پایان مرداد س��ال قبل به 5۷۲.1 هزار میلیارد تومان رس��ید. 
همچنین بدهی بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی 
نیز در پایان مردادماه امسال با 3۷.6 درصد رشد به 1۷۰.9 هزار  میلیارد 
تومان رسیده است. میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور در 
پایان مردادماه امسال معادل ۲38.5 هزار میلیارد تومان است که نسبت به 
مدت مشابه سال پیش ۲۲.3 درصد رشد نشان می دهد. سپرده بانک های 
تج��اری نزد بانک مرکزی نیز 136.8 هزار میلی��ارد تومان بوده که 6۰.5 
درصد افزایش یافته است. جمع کل دارایی های بانک های تجاری در دوره 
مورد بررس��ی، ۲1۰5.۲ هزار میلیارد تومان  بوده که نسبت به پایان سال 
قبل، دارای 5.3 درصد رشد بوده و میزان بدهی بانک های تجاری به بانک 
مرکزی در پایان مردادماه امسال به 45.3 هزار میلیارد تومان رسیده است.

از سوی دیگر، میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در پایان 
مردادماه امس��ال معادل 398.۷ هزار میلیارد تومان است که نسبت به 
س��ال قبل 18 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی های بانک های 
تخصصی در این دوره رقم 16۲1.۲ هزار میلیارد تومان است که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 31.1 درصد رشد دارد. همچنین میزان بدهی 
بانک های تخصصی به بانک مرکزی 5۷ هزار میلیارد تومان اس��ت که 

معادل ۲1.1 درصد نسبت به مردادماه سال قبل افزایش داشته است.

پیش بینی بازارهای جهانی طال
به افزایش قیمت طال خوش بین باشیم؟

جهش طال از پایین ترین س��طح دو س��ال اخیر و به دنبال آن افزایش 
حدود 3درصدی در روز جمعه، شتاب صعودی قوی را در میان تحلیلگران 
وال استریت ایجاد کرده است. با این حال، برخی همچنین اعتقاد دارند که 
ای��ن فلز گرانبها هنوز باید برای معکوس کردن روند نزولی چند ماهه خود 
کار انجام دهد. آخرین نظرسنجی کیتکو نیوز نشان می دهد که احساسات 
در بازار همچنان رو به بهبود اس��ت و اکثر تحلیلگران بازار انتظار دارند در 
کوتاه مدت ش��اهد قیمت های باالتر باشند. تمایل سرمایه گذاران خرد نیز 

همچنان در حال بهبود است اما زیر آستانه 5۰ درصد باقی می ماند.
احساس��ات صعودی در تمام هفته پ��س از پایان قیمت طال در ماه 
اکتبر با هفتمین کاهش متوالی ماهانه که طوالنی ترین روند زیان آن در 
5۰ سال گذشته است، افزایش یافته است. افزایش بازده اوراق قرضه و 
دالر آمریکا که نزدیک به باالترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته نگه 
داشته شده است، همچنان در مقابل طال قرار دارد. با این حال، برخی 
از تحلیلگران اظهار کردند که نگرانی های فزاینده از رکود باعث افزایش 
تقاضای امن برای طال ش��ده است. »اوله هانس��ن«، رئیس استراتژی 
کاال در ساکسو بانک می گوید که رکود در ایاالت متحده، فدرال رزرو را 
مجبور می کند تا قبل از رس��یدن به هدف خود یعنی تورم ۲درصدی، 
به چرخه انقباض خود پایان دهد. به اعتقاد وی، محیط رکود تورمی با 
رشد اقتصادی پایین و تورم باال برای طال صعودی خواهد بود. همچنین 
»کریستوفر وکیو«، تحلیلگر ارشد بازار در DailyFX  می گوید که او 
نسبت به طال خنثی است زیرا می خواهد شاهد افزایش اولیه به باالی 

168۰ دالر باشد که به 1۷3۰ دالر منتهی شود.
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آیا امیدی به رونق دوباره بورس هست؟
فروکش التهاب در بورس تهران

بس��ته حمایتی تازه سازمان بورس باعث صعود دوباره نماگرهای بورسی 
شده و در این میان، برخی تحلیلگران بر لزوم ادامه رویکرد حمایتی از بورس 
تاکی��د می کنند و می گویند که گام بعدی حمایت از بورس می تواند دادن 
س��یگنال هایی مثبت از بخش های دیگر مانند کنترل موثر نرخ سود اوراق 
و س��پرده ها و یا تعیین تکلیف ابهامات بودجه ای )نرخ گاز، عوارض، مالیات 
و...( باش��د؛ کما اینکه طبق خبرهای منتشرشده، حمایت سازمان بورس از 
بازار س��رمایه محدود به بس��ته 1۰ بندی نیست و قرار است یک پیشنهاد 
چندبندی نیز به س��تاد اقتصادی دولت ارائه و مصوبه هایی در راستای رفع 

دغدغه های کالن بازار سهام اخذ شود. 
درباره سمت و سوی کنونی بورس و تاثیر بسته حمایتی، همایون دارابی، 
کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی می نویسد: »بسته دولت برای حمایت 
از بازار سرمایه منتشر شد. این بسته تالشی است برای اینکه بتوان بازار را 
باثبات کرد و هم اینکه نگرانی سهامداران رفع شود. اولین بند بسته حمایتی 
از بازار س��رمایه درباره بیمه کردن پورتفوی تا 1۰۰ میلیون تومانی افزایش 
حقیقی اس��ت. همانطور که می دانید، 96 درصد سهامداران عمال زیر 1۰۰ 
میلیون تومان هس��تند و مشمول این قضیه می ش��وند. به عبارتی، بورس 
می گوید عمال من آماده هس��تم برای یک  س��ال ۲۰ درصد به ش��ما بازده 
بدهم، اگر پرتفوی شما این بازده را برای شما حاصل نکند. این موضوع عمال 

می تواند به سهامداران کمک کند.
از سوی دیگر، برای صندوق های درآمد ثابت که نگرانی روی ارزش سهام 
آنه��ا وجود دارد، ت��ا 4۰ هزار میلیارد تومان تضمین اصل و اوراق تبعی اش 
در این بندها منتش��ر شده است. همچنین تالش شده هماهنگی بیشتری 
بین حقوقی ها و بازارگردان ها برقرار باشد. در عین حال، همکاری مشترک 
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مدیریت نرخ س��ود دیده شده که در حال 
حاضر مهمترین عامل ریزش بازار، نرخ سود بانکی است. اینها تالشی است 
برای اینکه ش��رایط بازار س��هام تغییر کند. امیدواریم این بسته تا حدودی 
بتواند نگرانی را از بازار رفع کند؛ آن هم در ش��رایطی که بازار در وضعیت 

خوبی قرار ندارد.
در حال حاضر نرخ س��ود بانکی باال است و همین مسئله باعث می شود 
که تمایلی به سرمایه گذاری مولد وجود نداشته باشد. بانک ها رقابت بسیار 
شدیدی روی س��ود بانکی انجام می دهند و سپرده ها را جذب می کنند. از 
طرفی، ش��رکت های بزرگ دسترسی به تس��هیالت بانکی ندارند و فروش 
دارایی ها را در دستور کار قرار می دهند. در کنار آن، نرخ نیمایی ارز آسیب 
بس��یار شدیدی را به بازار زده است. یعنی در شش ماه در حدود 1۰6 هزار 
میلیارد تومان تقریبا شرکت های بورسی از محل مابه التفاوت نرخ نیما و آزاد 
زیان دیده اند که تازه خیلی کمتر بوده نسبت به شش ماهه دوم امسال که 
در آن قرار داریم. قیمت گذاری دس��توری هم فش��ار زیادی به شرکت های 
بورس��ی آورده است. همین االن یک ش��رکت الستیک سازی گزارش داده 
از اینک��ه 38 درصد مواداولیه اش گران ش��ده، اما فق��ط 15 درصد افزایش 
نرخ داش��ته است. بر همین اس��اس، طبیعی است که شرکت ها زیانده یا با 
افت ش��دید درآمد مواجه شوند. تا مادامی که شرایط این گونه باشد، تقریبا 

نمی توان به شرایط آینده بازار سرمایه امیدوار بود.«
همچنین احسان عس��کری، دیگر کارشناس بازار سرمایه در این باره به 
بورسان می گوید: »در شرایط کنونی که وضعیت عملیاتی و مالی شرکت ها 
به خوبی گذش��ته نیست، این دست از حمایت ها تاثیر قابل توجهی دارند، 
اما اگر این حمایت ها در زمانی که ش��رایط مساعدتر بود صورت می گرفت، 
می توانست بهتر باشد.« او درباره بند اول این بسته که به نوعی بیمه سرمایه 
و ارائه یک سود ۲۰ درصد ساالنه است، ادامه می دهد: »این موضوع بی تاثیر 
نخواهد بود اما وجود بازارهای موازی با بازدهی های جذاب تر و همچنین نیاز 
به تغییر چینش سبد سهام در طول زمان باعث می شود که برخی این میزان 
س��ود را جذاب ندانند. همچنین مباحثی همچون دستور به توقف فروش 
حقوقی ها و بازارگردان ها به نوعی باعث از بین رفتن ماهیت اصلی بورس به 
عنوان یک بازار خواهد شد و عرضه و تقاضا را دستکاری می کند که می تواند 
تبعات بیش��تری همچون دفعات گذشته داشته باشد.« این کارشناس بازار 
س��رمایه، بهبود سیستم بانکداری کش��ور و عدم پرداخت سودهای باال به 
س��پرده های س��نگین و همچنین عدم ضربه به وضعیت عملیاتی و مالی 

شرکت ها در مصوبه های مختلف را از الزمات حمایت از بورس می داند.
معین ش��فیعی، مدیرعامل کارگزاری امین س��هم هم با اش��اره به بسته 
حمایتی 1۰ بندی س��ازمان بورس به سنا می گوید: »این بسته، حمایت از 
بازارهای اول و دوم بورس و فرابورس را ش��امل می ش��ود و به همین دلیل، 
بخش بزرگی از بازار را نسبت به طرح های پیشین پوشش می دهد.« او بیمه 
س��هام را نقطه قوت این بسته برمی ش��مارد و می افزاید: »شرایط بازار طی 
مدت اخیر به گونه ای بود که صندوق های با درآمد ثابت به دلیل تعهد خود 
برای پرداخت سود ثابت، کمتر تمایل به خرید داشتند؛ اکنون با بیمه سهام، 
صندوق های با درآمد نیز با یک اطمینان مطلوب به خرید س��هام متمایل 
خواهند ش��د. با این اقدام، حجم نقدینگی زیادی را به سمت بازار سرمایه 

هدایت می شود و محرک بخش تقاضا در بازار نیز خواهد شد.«
او با اش��اره به اینکه دولت پشتیبان این طرح است، ادامه می دهد: »این 
نکته باید در ردیف بودجه 14۰۲ در نظر گرفته ش��ود تا دریابیم دولت چه 
میزان بودجه به این امر اختصاص خواهد داد. در مجموع،  با بیمه س��هام، 
اطمینان خاطری به سهامداران خرد داده می شود که جذابیت بازار سرمایه 

را نیز افزایش می دهد و تا حدودی فشار را از سمت عرضه می کاهد.«

بورسنامه

فرصت امروز: بازار س��رمایه در ابتدای هفته گذش��ته شاهد رونمایی از 
بسته حمایتی 1۰ بندی توسط سیاست گذار بورسی بود که باعث تکانه ای 
مثبت در حرکت نماگرهای بورسی شد تا دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در 
پایان این هفته، رش��د 3.4۲ درصدی را به ثبت برساند. این روند صعودی 
در ش��روع هفته جاری به رش��د قابل توجه 3.45 درصدی دماسنج اصلی 
تاالر شیشه ای انجامید تا بار دیگر شاهد صعود بورس به کانال 1.3 میلیون 
واحدی باش��یم. این بهترین رش��د روزانه شاخص بورس تهران در ۲۰ ماه 

اخیر است.
البته با وجود بازگش��ت معامالت بورس تهران به ریل صعودی اما روند 
خروج س��رمایه کماکان ادام��ه دارد، تا جایی که خ��روج پول حقیقی در 
هفته دوم آبان ماه به مبلغ 1484  میلیارد  تومان رس��ید. هرچند برخی از 
تحلیلگران، نگاه چندان مثبتی به بس��ته حمایتی جدید ندارند و بندهای 
مطرح شده در آن را تکرار موارد پیشینی می دانند که از قضا در 1۰ فرمان 
بورسی دولت در زمستان س��ال گذشته ارائه شده بود، با این وجود، رشد 
هفتگی بورس تهران نش��ان می دهد که در ص��ورت تداوم این حمایت ها 
می توان به تاثیر مثبت تمهیدات ده گانه در سمت و سوی معامالت بورس 
همچنان چش��م داشت. به باور کارشناس��ان، در شرایطی که بازار سرمایه 
با سیاس��ت های انقباضی بانک مرکزی روبه روس��ت و علی رغم ارزندگی از 
لحاظ بنیادی و قیمتی، سهامداران در بی اعتمادی و فضای نااطمینانی به 
سر می برند، اجرای کامل این بسته حمایتی می تواند بازه هفته تماما سبز 
بورس را طوالنی تر کند. یکی از بندهای این بسته، طرح بیمه شدن اصل 
و سود سهام در یک سال آینده است. به نظر می رسد در بازار سهام که در 
ذات خود دارای نوس��ان است، طرح بیمه سبد سهام سهامداران حقیقی، 
دلگرمی خوبی برای آنهاست تا با خیالی آسوده فارغ از هر اتفاقی به سود 

حداقل ۲۰ درصدی در طول سال برسند.
موج خوش بینی در تاالر شیشه ای

بازار س��رمایه هفته س��وم آبان ماه را س��بزرنگ آغاز کرد و شاخص کل 
ب��ورس تهران توانس��ت با صعود بیش از 44 هزار واح��دی )3.4۲ درصد( 
ضمن بازگشت به کانال یک میلیون و 3۰۰ هزار واحد، بهترین رشد روزانه 
خ��ود در ۲۰ م��اه اخیر را ثب��ت نماید. از تاریخ ۲5 بهم��ن ماه 1399 که 
ش��اخص کل بورس رش��د روزانه 3.9 درصدی را ثبت کرده بود، تاکنون 
هیچ گاه رش��د روزانه بورس به حدود 3.5 درصد نرس��یده بود. این شتاب 
در صعود روزانه بورس نشان می دهد که به علت کاهش های اخیر، قیمت 
س��هم ها بسیار ارزنده ش��ده و فعاالن حرفه ای در حال خرید هستند. این 
اتفاق می تواند بیش از هر چیز تحت تاثیر بسته 1۰ بندی سازمان بورس 
باشد. در این بسته، مصوباتی از جمله بیمه شدن اصل و سود سهام مردم 
در یک سال آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام ناشران بزرگ 
مدنظر قرار گرفت که به نظر می رسد توانسته بار دیگر امید را به سهامداران 
و نیز صعود را به ش��اخص های بورس بازگرداند. از جمله بندهای شاخص 
این بس��ته حمایتی، طرح سبد س��هام یا همان اوراق تبعی تا سقف 1۰۰ 
میلیون تومان است که 96 درصد سهامداران حقیقی را پوشش می دهد و 
این طرح مورد تایید اکثر فعاالن حاضر در بازار قرار گرفته است. به عبارت 
دیگر، مقرر ش��د سهام حاضر در پورتفوی اشخاص حقیقی تا سقف 1۰۰  
میلیون تومان برای هر نفر که ح��دود 96  درصد از تعداد کدهای حقیقی 

فعال حاضر در بازار را تشکیل می دهند، از طریق انتشار عمومی اوراق تبعی 
و خرید توسط سرمایه گذاران بیمه شود. سررسید  اعمال این اوراق یک ساله 
ب��وده و مبلغ تعهد خرید ۲۰  درصد باالتر از ارزش ترکیب س��بد افراد در 

آخرین روز معامالتی چهار     شنبه      4 آبان ماه 14۰1 خواهد بود.
اما یکی از بندهای مهم این بس��ته که داستان پرتکرار اما حل     نشدنی 
اقتصاد و بالطبع بازار سهام نیز هست و در فرمان 1۰ بندی پیشین نیز 
بر آن تاکید شده بود، کنترل نرخ سود است. کارشناسان زیادی در این 
نکته متفق     القول هس��تند که کنترل نرخ س��ود در حال حاضر برای بازار 
س��رمایه بس��یار حیاتی است اما این موضوع در بس��تر اقتصاد کالن در 
جریان است و به نظر نمی رسد به این راحتی     ها قابل حل باشد، همین امر 
بر بدبینی و بی     اعتمادی برخی کارشناسان نسبت به این بسته حمایتی 
افزود؛ در مقابل اما برخی به جنبه مثبت و روانی این بس��ته امید بسته 
و معتقدند مواردی که در بس��ته حمایتی ذکر شده، موارد مثبتی است، 
ول��و به صورت کوتاه     مدت و موقتی. از دیگر بندهای این بس��ته می توان 
به تزریق منابع جدید توس��ط صندوق های حاکمیتی برای خرید سهام 
در بازار س��رمایه و به مرور افزایش مبلغ مذکور و واریز منابع مندرج در 
ردیف بودجه  سال  14۰1 به صندوق تثبیت از روز شنبه جمعا به مبلغ 

حدود 5۰ هزار  میلیارد  ریال اشاره کرد.
بهترین رشد بورس در 20 ماه

روند صعودی بورس تهران که از ابتدای هفته گذش��ته آغاز شده بود، 
بهترین رش��د روزانه بورس طی ۲۰ ماه اخیر را در ش��روع معامالت این 
هفته رقم زد. در جریان معامالت روز ش��نبه 14 آبان ماه، ش��اخص کل 
بورس تهران ب��ا افزایش 44 هزار و ۷8۲ واحدی )3.4۲ درصد( به تراز 
یک میلیون و 3۲8 هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 9 هزار 
و 34 واح��د )۲.44 درصد( افزایش، رق��م 3۷4 هزار و ۷84 واحد را به 
ثبت رس��اند. بیش از 8 میلیارد و 84۲ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 

به��ادار ب��ه ارزش 53 هزار و 598 میلیارد ریال در ب��ورس اوراق بهادار 
تهران دادوستد شد.

گ��روه فرآورده های نفتی در معامالت ای��ن روز با 36 هزار و ۷۷ معامله 
به ارزش 5 هزار و 3۰4 میلیارد ریال در صدر گروه های بورس��ی نشس��ت. 
همچنی��ن گروه خودرو ب��ا 43 هزار و 649 معامله به ارزش 3 هزار و 346 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با ۲4 ه��زار و ۷6۰ معامله به ارزش 3 
ه��زار و 153 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با ۲3 ه��زار و ۷6۷ معامله به 
ارزش 3 هزار و 95 میلیارد ریال و گروه چند رش��ته ای صنایع با 18 هزار 
و ۷۷1 معامل��ه به ارزش یک هزار و 538 میلیارد ریال به ترتیب در صدر 
برترین گروه ها قرار گرفتند. شرکت فوالد مبارکه اصفهان با 4 هزار و 341 
واحد، ملی صنایع مس ایران با 3 هزار و 6۷5 واحد، پاالیش نفت تهران با 
۲ هزار و 919 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس با ۲ هزار و 5۰6 واحد 
و گسترش نفت و گاز پارسیان با ۲ هزار و 149 واحد بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رشد شاخص کل داشتند. در سمت مقابل نیز شرکت کابل البرز با ۲4 
واحد، تامین سرمایه نوین با 16 واحد، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش 
با 14 واحد، شهد ایران با 4.۲ واحد و تامین سرمایه امید با 4 واحد با تاثیر 

منفی بر رشد شاخص کل همراه شدند.
در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 3۲1 واحدی به رقم 
1۷ هزار و ۷۰۷ واحد رسید. در این بازار بیش از 4 میلیارد و ۲83 میلیون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 55 ه��زار و 9۰8 میلیارد ریال 
دادوستد شد. شرکت پلیمر آریاساسول با 54 واحد، پتروشیمی زاگرس با 
19 واحد، پتروشیمی تندگویان و پاالیش نفت الوان هر کدام با 14 واحد 
و س��رمایه گذاری صبا تامین با 13 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد 
ش��اخص داشتند. همچنین شرکت تامین س��رمایه دماوند با ۰.39 واحد، 
بیمه سامان ۰.۲8 واحد و مبین وان کیش با ۰.14 واحد، تنها منفی های 

فرابورس بودند.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای 3.45 درصد افزایش ارتفاع داد

صعود به سطح 1.3 میلیونی
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تعادل در بازار تایرهای بایاس به  رغم خروج از 
قیمت گذاری دستوری

سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران عنوان کرد به رغم خروج تایرهای 
بایاس از قیمت گذاری دس��توری تاکنون هیچ گونه ش��واهدی مبنی بر 
افزایش قیمت و عدم تعادل در بازار این نوع تایرها دیده نمی شود. مصطفی 
تنها در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با اشاره به خروج تایرهای بایاس 
از قیمت گذاری دستوری اظهار داشت: تایرهای بایاس عمال از خردادماه 
امسال از قیمت گذاری خارج شدند، اما تاکنون هیچ گونه شواهدی مبنی 
بر افزایش قیمت و عدم تعادل در بازار این نوع تایر دیده نمی ش��ود که 
این موضوع بیانگر این است که حذف قیمت گذاری دستوری به معنای 
آشفتگی بازار نیست. وی درخصوص افزایش قیمت 1۰ درصدی تایرهای 
بایاس پس از حذف قیمت گذاری دس��توری عن��وان کرد: قاعدتا وقتی 
کاالیی از شمول قیمت گذاری خارج می شود قیمت آن باید متناسب با 
رشد بهای مواد اولیه و کشش بازار افزایش پیدا کند که تایرهای بایاس 
نیز از این قاعده مستثنی نیست. سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران در 
پاس��خ به س��والی مبنی بر اینکه آیا تصمیمی برای حذف قیمت گذاری 
تایرهای رادیال نیز گرفته شده است، گفت: همواره در تالش برای خروج 
تایرهای رادیال از قیمت گذاری دستوری هستیم، اما این موضوع تاکنون 
اجرایی نش��ده اس��ت. تنها درخصوص آخرین افزایش قیمت در صنعت 
تایر بیان ک��رد: آخرین افزایش قیمت مصوب برای انواع تایر 3۰ درصد 
در خردادم��اه بوده اس��ت، اما ما به دنبال خروج صنعت تایر از ش��مول 
قیمت گذاری هستیم، چراکه مشکالت صنعت تایر تنها با افزایش قیمت 
حل نمی ش��ود. وی تصریح کرد: قیمت گذاری دستوری در صنعت تایر، 
در حالی که کل زنجیره تامین کنندگان مواد اولیه در قیمت گذاری آزاد 
هس��تند و در هر بار فروش مواد اولیه مورد نیاز صنعت تایر قیمت های 
جدیدی مطالبه می کنند عمال صنعت تایر را با مش��کالت مالی مواجه 
کرده که در کدال بورس به وضوح قابل مشاهده است. سخنگوی انجمن 
صنعت تای��ر ایران از عدم توازن بین قیمت مواد اولیه و محصول نهایی 
در صنعت تایر انتقاد کرد و گفت: متاس��فانه در صنعت تایر قیمت مواد 
اولیه با قیمت آزاد و محصول نهایی با قیمت دستوری به فروش می رسد 
و در واقع سیاست حاکم بر قیمت گذاری از ابتدا تا انتهای زنجیره تامین 
عادالنه و متوازن نیس��ت. لذا تولیدکنندگان ک��ه امکان افزایش قیمت 
متناسب با نوسانات قیمت زنجیره تامین را ندارد ناچارند نوسان قیمت 
مواد اولیه را از سود کارخانجات خود تامین کنند که نتیجه آن در کدال 
بورس مش��هود است. تنها در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه 
میزان افزایش قیمت در صنعت تایر برای تولیدکنندگان توجیه اقتصادی 
دارد، بیان کرد: قیمت گذاری در ش��رایط ع��دم ثبات اقتصادی معنایی 
ندارد و نمی توان درصد مشخصی برای افزایش قیمت تایر در نظر گرفت، 
چراکه با نوسان قیمت مواد اولیه و تعمیر قطعات قیمت های امروز، روز 
بعد باطل است. البته عامل این نوسانات اقتصاد کالن کشور است و وقتی 
اقتصاد کشوری رو به اضمحالل است از صنایع نیز نمی توان انتظار داشت 

در شرایط ثبات اقتصادی فعالیت کنند.

نماگربازارسهام

عضو فراکسیون استاندارد و کیفیت مجلس شورای اسالمی جمع آوری 
خودروهای کف و حذف خودروهای قدیمی پراید، سمند و پژو و جایگزینی 
خودروهای جدید را اقدام مثبتی دانس��ت و گفت افزایش تیراژ و تکمیل 
و جم��ع آوری خودروه��ای کف می توان��د کمک ج��دی در جهت ایجاد 
فض��ای رقابتی در صنعت و بازار خودرو باش��د. به��روز محبی نجم آبادی 
در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخودرو، ضمن اینک��ه جمع آوری خودروهای 
کف دو خودروس��ازی  ایران خودرو و س��ایپا و ح��ذف خودروهای قدیمی 
پراید، س��مند و پژو و جایگزینی خودروهای جدید را اقدام مثبتی دانست 
درخصوص راهکارهایی که ضامن تداوم حرکت خودروس��ازان در مس��یر 

ارتقای اس��تاندارد و بهبود کیفیت محصوالت است، اظهار داشت: یکی از 
مطالب��ات عموم مردم از مجلس و فعاالن این حوزه ضرورت رفع مش��کل 
انباش��ت خودروهای کف پارکینگ خودروسازان بود که خوشبختانه وعده 
دول��ت و وزیر صمت در این باره عملیاتی ش��د. وی افزود: به دلیل فاصله 
عرضه و تقاضای خودرو در کشور، دولت و به ویژه وزارت صمت می بایست 
توجه ویژه ای به این موضوع داش��ته باشند تا تیراژ تولید خودرو به میزان 
قابل توجهی افزایش بیابد. نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب 
و داورزن در مجلس شورای اسالمی گفت: ریاست جمهوری نیز در فرامین 
هشت بندی توجه ویژه ای به رشد تیراژ خودرو، پدیده خودروهای کف به 

دلیل نواقص موجود در تامین قطع��ه و ضرورت جمع آوری این خودروها 
داشتند که به طور جدی مورد پیگیری وزارت صمت نیز قرار گرفت.

محبی نجم آبادی در پایان خاطرنش��ان کرد: به نظر می رس��د افزایش 
تی��راژ و تکمیل و جمع آوری خودروه��ای کف می تواند کمک جدی در 
جهت ایجاد فضای رقابتی در صنعت و بازار خودرو باشد. تولیدکنندگان 
داخل��ی توانای��ی قاب��ل توجهی دارند و ب��ا توجه به اینکه مش��ارکت با 
تولیدکنن��دگان خارج��ی نیز به ط��ور ویژه مطرح اس��ت و در آینده از 
ظرفیت این ش��رکت ها اس��تفاده می شود، بهبود ش��رایط کمی و کیفی 

خودرو در کشور رقم خواهد خورد.

افزایش تیراژ و جمع آوری خودروهای کف در ایجاد فضای رقابتی کمک می کند

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی رشد تولید خودروهای تجاری در 
کشور را بر ارتقای کیفیت حمل و نقل، کاهش مصرف سوخت و بهبود مسائل زیست 
محیطی تاثیرگذار دانست. غالمرضا شریعتی اندراتی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
با اشاره به رشد تولید خودروهای تجاری در کشور و تاثیر آن بر شبکه حمل و نقل اظهار 
داش��ت: رشد تولید خودروهای تجاری اعم از اتوبوس، مینی بوس، کامیون و کشنده 
با توجه به عمر باالی ناوگان تجاری کش��ور و نبود ش��رایط مناسب در این بخش از 
موضوعات مهم کشور و اولویت های شبکه حمل و نقل است و قطعا تاثیر فراوانی بر 
ارتقای کیفیت حمل و نقل و بار، کاهش مصرف سوخت و بهبود مسائل زیست محیطی 
خواهد داشت. وی ضمن تقدیر از خودروسازان تجاری و وزارت صمت برای رشد تیراژ 
خودروهای تجاری در کشور یادآور شد: هر اقدامی که وزارت صمت و خودروسازان در 

راستای افزایش تیراژ خودرو چه در حوزه سواری و چه تجاری انجام دهد مورد حمایت 
مجلس است، اما در بخش خودروهای تجاری با توجه به عقب افتادگی موجود تالش ها 
و اقدامات بیش��تری باید در دس��تور کار قرار بگیرد. نماینده مردم بهشهر در مجلس 
شورای اسالمی در پایان در کنار بهره مندی از ظرفیت های داخلی بر ضرورت واردات 
خودروهای تجاری به کشور تاکید و عنوان کرد: عدم اتخاذ سیاست های مناسب در 
صنعت خودرو طی س��ال های اخیر و ممنوعیت واردات خودرو به کشور مانع رقابت 
و ارتقای تکنولوژی در محصوالت داخلی ش��ده اس��ت. بنابراین تولیدات داخلی در 
کوتاه مدت پاسخگوی نیاز کشور نخواهد بود و در کنار استفاده از ظرفیت های موجود 
داخلی باید واردات خودروهای تجاری را در کوتاه مدت داشته باشیم. مضاف بر اینکه 

واردات خودرو موجبات رقابت در صنعت خودرو را فراهم می کند.

مجلس از رشد تولید خودروهای تجاری در کشور حمایت می کند
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نویس��نده: علی آل علی:  زندگی پر از مش��کالت مختلفی است که هر روز رو به 
روی آدم صف می کش��د. حتی اگر بهترین روز زندگی تان را داش��ته باش��ید، یک 
تلنگر کوچک کافی اس��ت تا با مرور مشکالت جاری حسابی افسرده شوید. بعضی 
از کارآفرینان چالش ها و مش��کالت پیش روی شان را به عنوان دیوارهای محکمی 
می نگرن��د که هیچ راه فراری از آنها وجود ندارد. تنها کاری هم که انجام می دهند، 
انتظار بی پایان برای حل و فصل جادویی مشکالت است. انگار که دست روی دست 
گذاشتن معجزه می کند! بی شک همه ما در طول زندگی مان بارها و بارها با مشکالت 
مختلف دس��ت و پنجه نرم کرده ایم. با این حال قرار نیست وقتی یک دردسر تازه 
سر و کله اش پیدا می شود، بدون حتی یک دقیقه مقاومت تسلیم شویم. کافی است 
سری به زندگینامه کارآفرینان بزرگ بزنید تا خیلی خوب متوجه ماجرا شوید. بحران 
اصلی در دنیای کارآفرینی نه مش��کالت ریز و درش��ت، بلکه تالش خستگی ناپذیر 
کارآفرین��ان برای ارائه یک تصویر بی نقص از خودش��ان اس��ت. به طوری که همه 
مش��تریان باور کنند با یک انس��ان کامال متمایز رو به رو هس��تند که اتفاقا اصال 

شکست نمی خورد.
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم کارآفرین بی عیب و نقص اصال وجود ندارد. 
شاید در دنیای سینمایی مارول قهرمان های این شکلی به چشم بخورد، اما در دنیای 
واقعی اصال از این خبرها نیس��ت. در عوض حتی بزرگترین کارآفرینان دنیا هم به 
طور مداوم با مشکالت مختلفی رو به رو هستند. البته چنین کارآفرینان موفقی در 
مواجهه با مش��کالت رویکرد تدافعی ندارند. در عوض با تمام قوا دنبال حل کردن 
چالش ها و رسیدن به قله های موفقیت هستند. ماجرا آنطور که فکر می کردید پیش 
نرفت، مگر نه؟ ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم مشکالت به خودی خود مانعی 
بر سر راه کارآفرینی نیست. این مدیران یا به زبان خودمانی اهالی دنیای کسب و کار 
هستند که چالش ها را تبدیل به بهانه هایی مناسب برای در رفتن از زیر کار می کنند. 
فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید بهانه تراشی بابت ناکامی های حرفه ای خیلی 
راحت تر از تالش برای حل مش��کالت و تبدیل شدن به همان کارآفرینی است که 

مشتریان انتظارش را دارند. 
اگر ش��ما هم احساس می کنید مشکالت زیادی رو به روی مسیر کارآفرینی تان 
قرار دارد، این مقاله کامال مخصوص شماست. ما در این مقاله قصد داریم خیلی ساده 
و خودمانی به ش��ما یاد دهیم چطور چالش ها و موانع عرصه کارآفرینی کمک تان 

می کند تا مسیر موفقیت را طی کنید. 
مشکالت و مسئله انتخاب آینده کارآفرینی

کس��انی که س��ابقه طوالنی در زمینه مصاحبه های کاری دارن��د، معموال اولین 
س��وال این جلسات نفس��گیر را از حفظ هستند. اینکه »خودتان را پنج سال آینده 
کجا می بینید؟« س��والی اس��ت که کمتر کس��ی جواب مش��خصی برای آن دارد. 
انگار همه فقط دنبال کار کردن هس��تند و نتیجه آن اصال مهم نیس��ت. راس��تش 
را بخواهی��د، تصمیم گیری درباره نکات مهم زندگی معموال همراه با دلهره فراوانی 
است. به همین خاطر خیلی از مردم عمال تصمیم های مهم را دائما به فردا موکول 
می کنند. کارآفرینان هم در این میان چنین وضعیتی دارند. البته تا زمانی که س��ر 
و کله مش��کالت پیدا نشده باشد! وقتی یک کارآفرین با مشکالت مختلف رو به رو 
می شود، در واقع زنگ خطر مهمی به گوشش می رسد. اینکه واقعا در آینده چه مدل 
کارآفرینی خواهد بود. آیا برای همیشه در یک بازار محدود فعالیت می کند یا اینکه 
باالخره بعد از مدت ها قرار است تحولی شگرف در زمینه فعالیت کاری اش روی دهد. 
این س��وال و هزاران پرسش دیگر معموال در حالت عادی به ذهن آدم نمی رسد. به 
همین خاطر اولین کمک شگفت انگیز مشکالت به کارآفرینان روشن کردن تکلیف 

آنها با آینده شان است. 
گاهی اوقات آدم ها باید در ش��رایط س��خت و تحت فشار قرار گیرند تا دست به 
انتخاب ه��ای مهم بزنند. مثال دانش آموزی را در نظ��ر بگیرید که به تازگی کنکور 

داده و حاال بعد س��ال ها باید خیلی زود تصمیم بگیرد که چه رش��ته ای را دوست 
دارد. اینطور وقت ها نگاه آدم به اطرافش متفاوت خواهد شد. اگر نظر ما را بخواهید، 
مشکالت دنیای کارآفرینی هر چقدر هم که سخت باشند، دست کم شما را مجبور 
می کند آینده تان را از میان هوای مه آلود بیرون بکشید. اینطوری حداقل تالش های 
روزانه ت��ان جهت خاصی پیدا خواهد کرد. پس دفع��ه بعد که چالش های مختلف 

خودی نشان دادند، کمی هم درباره آینده کاری تان فکر کنید. 
 استراحت در میان چالش های بزرگ!

واکنش ش��ما به مشکالت کارآفرینی چیست؟ احتماال خیلی از خوانندگان پر و 
پاقرص ما تالش بی نهایت برای پیدا کردن راه حل را بهترین جواب به س��وال باال 
می دانند. اگر شما هم چنین عقیده ای دارید، احتماال یک کارآفرین بی نهایت متعهد 
محس��وب می شود. منظور ما آن دس��ت کارآفرینانی است که وقتی سنگی جلوی 
پای شان قرار می گیرد، عزم شان را جزم می کنند تا هر طور شده آن سنگ را کنار 

بزنند. البته یک راه دیگر هم جلوی پای شما قرار دارد: کمی استراحت. 
قبول دارم استراحت کردن، آن هم وسط مشکالت، دردی را دوا نمی کند. با این 
حال ش��ما قرار نیست ۲4 ساعته کار کنید. هرچه باشد دستگاه های اتوماتیک هم 
ساعت هایی در روز خاموش می شوند. پس چرا فکر می کنید به عنوان کارآفرین باید 

همیشه مشغول کار کردن باشید؟
گاهی اوقات وقتی مش��کل بزرگی سر و کله اش پیدا می شود، نشانه مثبتی برای 
کم کردن دور موتورتان خواهد بود. چه بسا کمی استراحت هم روحیه تان را تقویت 
کند، هم اینکه دیگر خبری از ایده های تکراری برای رفع مشکالت نباشد. راستش 
را بخواهید، معموال کارآفرینان به این بخش از دنیای کسب و کار توجه زیادی نشان 
نمی دهند. به همین خاطر دائما در دفترش��ان احس��اس خستگی کرده یا کیفیت 

کاری شان بی نهایت کاهش پیدا می کند. 
قبول دارم تبدیل شدن به یک کارآفرین همه فن حریف و خستگی ناپذیر جذابیت 
بس��یار زیادی دارد، اما شما قرار نیست همیشه طبق این دست فرمان رویایی جلو 
بروید. در دنیای واقعی کارآفرینان معموال با کلی مشکالت گوناگون پنجه به پنجه 
می شوند. این وس��ط اگر شما دائما به دنبال مخفی کردن مشکالت یا نشان دادن 
اعتماد به نفس در برابرشان باشید، خیلی زود اوضاع تان به هم خواهد ریخت؛ چراکه 
دنیا همیشه مطابق میل تان پیش نمی رود. در عوض باید در برابر مشکالت خیلی 
ب��زرگ از دیگران کمک گرفت��ه یا حتی به فکر کم��ی دوری از ماراتن کارآفرینی 
باش��ید. اینطوری کمی هوای تازه به کمک تان آمده و مشکالت تان را بهتر ارزیابی 

خواهید کرد. 
اجازه دهید این بخش را با یک س��وال کلیدی تمام کنیم؛ آخرین باری که یک 
تعطیالت کامل داشته اید، کی بود؟ اگر برای جواب دادن به این سوال بیشتر از چند 
ثانیه وقت الزم دارید، احتماال مدت هاست با مفهوم تعطیالت بیگانه بوده اید. در این 
صورت اولین توصیه ما به شما استفاده از نزدیک ترین تعطیالت در دسترس برای 
کمی خوش��گذرانی است. هرچه باشد دنیای کسب و کار هیچ وقت در عرض یکی 
دو روز شما را حذف نمی کند. با این حال اگر سال های سال فقط سخت کار کنید، 

احتماال در اولین فرصت رقبا جای تان را خواهند گرفت. 

لذت بیشتر از دنیای کارآفرینی
مهمترین آرزوی ش��ما در دنیای کسب و کار چیست؟ احتماال هر کارآفرینی در 
ای��ن دنیا آرزوهای خاص خودش را دارد. با این حال قرار نیس��ت چنین رویاهایی 
همیشه یکسان باقی بماند. چه بسا با تحقق هر کدام از آنها رویاهای جسورانه تری 
در ذهن آدم ش��کل بگیرد. همانطور که یک بازیگر تئاتر در ابتدای راه فقط دوست 
دارد نقش��ی کوچک در نمایش ها داش��ته باشد، اما کم کم فقط نقش های اصلی را 
قبول خواهد کرد، کارآفرینان هم رقابت ش��ان را با اهداف کوچک شروع می کنند. 
وقتی شما مشکالت را یکی پس از دیگری پشت سر می گذارید، اعتماد به نفس تان 
طوری باال می رود که نگو. خب حق هم دارید، وقتی از پس یک چالش برآمده اید، 

چه دلیلی دارد در برابر بقیه چالش ها کمر خم کنید؟ 
ما در روزنامه فرصت امروز چالش های مس��یر کارآفرینی را بیشتر شبیه تابلوی 
راهنم��ا در جاده های بین ش��هری می بینی��م. همانطور که ای��ن تابلوها فاصله تان 
تا مقصد را نش��ان می دهد، مش��کالت و چالش های مختلف هم راه باقی مانده تا 
اهداف بزرگ تان را نمایش خواهد داد. فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید که 
کارآفرینی در دنیایی که همه چیز گل و بلبل است، احتماال خیلی مشکوک خواهد 
بود؛ چراکه رقابت در بازار هیچ وقت اوضاع را کامال مطابق میل یک ش��رکت جلو 
نخواهد برد. در عوض تمام بازیگران بازار فراز و فرودهای خاص خودشان را خواهند 
داش��ت.  گاهی اوقات کارآفرینان وقتی ارزیابی های نادرستی از وضعیت بازار دارند، 
خیلی زود چش��م انداز پیش روی شان را کامال امیدبخش در نظر می گیرند. درست 
در همین مواقع سر و کله شکست های بزرگ به آرامی پیدا می شود. پس اگر شما 
هم در عرصه کسب و کار هیچ مشکل یا چالشی ندارید، باید کمی با عینک بدبینی 

اطراف تان را زیر نظر بگیرید. وگرنه خیلی زود اوضاع تان به هم خواهد ریخت. 
ورزشکارانی که در طول مسابقات دائما به قرعه استراحت می خورند، معموال لذت 
زیادی از مدال شان نخواهند برد. در عوض آنهایی که از دور اول با رقبای سرسخت 
رو به رو ش��ده و پشت ش��ان را به خاک می زنند، قهرمانی لذت بخش تری را تجربه 
خواهند کرد. ماجرا درباره دنیای کسب و کار هم تقریبا به همین شکل است. پس 
اگر دوس��ت دارید از مسیرتان نهایت لذت را ببرید، نباید خیلی نگران چالش های 
مسیرتان باشید. در عوض آمادگی برای رویارویی با آنها بهترین گزینه خواهد بود. 

یادگیری اصول رهبری
رهبران تجاری یک ش��به س��ر و کله ش��ان در بازار پیدا نمی شود. آنها سال های 
سال در شغل های مختلف تجربه کسب کرده و حتی با شکست هم غریبه نیستند. 
ش��اید فکر کنید مدیریت هم مثل بقیه رش��ته های دانشگاهی در عرض چند سال 
آموزش داده می شود. در این صورت باید حسابی ناامیدتان کنیم؛ چراکه ماجرا خیلی 
پیچیده تر از این حرف هاست. کارآفرینان بزرگ نه پشت میزهای دانشگاه، بلکه در 
متن ب��ازار درس های رهبری تجاری را یاد می گیرن��د. تا وقتی هم که چالش های 
بزرگ س��ر راه شان سبز نش��ود، آشنایی با اصول رهبری تجاری بیشتر شبیه نوعی 

شوخی خواهد بود. 
اگ��ر ش��ما فکر می کنید چالش های ب��زرگ فقط به ضرر کس��ب و کارتان تمام 
می شود، باید هرچه زودتر نظرتان در این رابطه را تغییر دهید. یادتان باشد طرز نگاه 

شما به دنیای اطراف سیگنال مهمی برای دیگران ارسال می کند. شما را نمی دانم، 
ولی من که اگر قرار بود تبدیل به یک سرمایه گذار شوم هیچ وقت سراغ کارآفرینی 
که از مش��کالت وحش��ت دارد، نمی رفتم. دلیل آن هم کامال روش��ن است؛ چنین 
کارآفرینی حتی یک دقیقه هم توانایی رهبری تجاری کسب و کارش را ندارد. پس 

اصال چرا باید کسی به او اعتماد کند؟
همانط��ور که گیمرها در بازی های ویدئویی برای رس��یدن به مراحل باالتر باید 
سختی های زیادی را متحمل شوند، کارآفرینان هم برای تبدیل شدن به یک رهبر 
تجاری درجه یک باید از مراحل گوناگون عبور کنند. پس دفعه بعدی که مشکالت 
کارآفرینی سر و کله شان پیدا شد، دیگر خیلی ماجرا را دراماتیک نکنید. در عوض 
آن را به چش��م فرصتی عالی برای تغییر اوضاع نگاه کنید. قول می دهم نتیجه کار 

حسابی غافلگیرتان خواهد کرد. 
خالقیت بیشتر

 ت��ا وقتی هم��ه چیز مطابق برنامه پیش می رود، هیچ ک��س اعتراضی به جریان 
کارها ندارد. این ماجرا درباره کارآفرینان شدت بسیار بیشتری پیدا می کند. گاهی 
اوقات کارآفرینان بدون اینکه متوجه باشند، سال های سال از یک استراتژی قدیمی 
استفاده می کنند. این ماجرا تا وقتی ادامه پیدا می کند که یکهو سر و کله چالش های 

بزرگ پیدا شود. آن وقت همه دنبال راه حلی فوری برای مشکالت خواهند بود. 
بی ش��ک کارآفرینانی که میانه خوبی با برنامه ریزی و آماده سازی اعضای شرکت 
برای ش��رایط اضطراری ندارند، همیشه در چنین ش��رایطی دست شان در پوست 
گردو می ماند. در عوض مدیران باتجربه همیشه خطرات را بیخ گوش شان احساس 
می کنند. به همین خاطر هیچ وقت بدون برنامه ای دقیق کارشان را شروع نخواهند 
کرد. البته داس��تان ما به اینجا ختم نمی ش��ود؛ چراکه مشکالت کسب و کار فقط 

آدم ها را با برنامه نمی کند، بلکه خالقیت شان را هم بیشتر خواهد کرد. 
کارآفرین��ان بزرگ که ه��ر روز ایده های تازه دارند، همیش��ه اینطوری نبوده اند. 
ماجرا از جایی شروع می شود که سر و کله مشکالت تازه پیدا شود. آن وقت دیگر 
روش های قدیمی جوابگو نخواهد بود. در چنین شرایطی خیلی از کارآفرینان شروع 
ب��ه تغییر روندهای کاری قبل��ی می کنند. اینطوری کم کم اوضاع عوض ش��ده و 

کارآفرینان انگیزه بیشتری برای آزمون و خطا پیدا می کنند. 
یادتان باشد در بازار هیچ کس با روش های قدیمی موفق نخواهد شد. بنابراین شما 
دیر یا زود باید روش های تان را کامال عوض کنید. مشکالت مختلف این وسط فقط 
نقش اهرم فشار را دارند؛ چراکه اغلب کارآفرینان اگر همه چیز به خودشان بستگی 
داشته باشد، هیچ وقت ایده های خالقانه را جایگزین روش های قدیمی نخواهند کرد. 
با این حساب شما دیگر نباید خیلی از مشکالت مسیر کارآفرینی وحشت زده شوید؛ 

چرا که مثل زنگ خطری برای خالقیت بیشتر عمل می کنند.
منابع:
ways-your--3/https://www.entrepreneur.com/leadership
4368۷4/obstacles-are-your-biggest-blessings
https://www.linkedin.com/pulse/facing-challenges-makes-
you-stronger-kaanchan

چطور مشکالت به موفقیت کارآفرینان کمک می کند؟
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اخبار

در هفت ماهه سال ۱۴۰۱
تولید بیش از  ۴میلیون مگاوات ساعت انرژی برق در نیروگاه رامین اهواز

اهواز - شبنم قجاوند: نیروگاه رامین اهواز طی هفت ماهه اخیر توانست 
۴ میلیون ۸۳۹ هزار ۶۲۸ مگاوات ساعت انرژی برق تولید و به شبکه سراسری 

برق منتقل کند.
مهندس "شکراله عباسی" سرپرست نیروگاه رامین اظهار داشت: روند تولید 
انرژی برق در نیروگاه رامین به پارامترهای متعددی وابســته است و با توجه به 
قدمت باالی واحد های تولیدی این نیروگاه و فرسودگی تجهیزات ، شاهد تولید  
۴ میلیون  ۸۳۹ هزار  ۶۲۸ مگاوات ساعت انرژی برق توسط این نیروگاه قدیمی 
بودیم. عباســی با اشاره به دانش و تجربه ارزشمند کارکنان این نیروگاه و لزوم 
تامین نقدینگی الزم جهت رفع چالشهای نیروگاه گفت: نیروگاه رامین پتانسیل 

بهبود تولید این انرژی حیاتی را دارد و با توجه به کاهش دمای هوا و کاهش مصرف انرژی برق در نیمه دوم سال، رفع محدودیت های تولید 
و چالش های فنی واحدهای نیروگاه را در دستور کار قرار دادیم تا با آمادگی بهتری برق مورد نیاز مردم و صنایع را تامین کنیم. عباسی اظهار 
امیدواری کرد با رفع چالش های فنی و تولید پایدار انرژی برق، خدمت رسان شایسته ای برای مردم باشیم. الزم بذکر است نیروگاه رامین 

اهواز با ۶ واحد تولیدی بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است و نقش مهمی در پشتیبانی از شبکه برق کشور ایفا می کند.

یازدهمین رزمایش سراسری ارزیابی آماده به کار مولدهای برق اضطراری 
صنعت برق 

اصفهان - قاسم اسد: یازدهمین رزمایش سراسری رزیابی آماده به کار مولدهای برق اضطراری مراکز حیاتی ، حساس و مهم پدافند 
با هدف پدافند دانش بنیان ، حفاظت از زیر ساخت ها و تداوم راهکارها ی صنعت برق با حضور رئیس و معاونان سازمان پدافند غیرعامل 
کشور و مدیرعامل توانیر در مرکز پایش صنعت برق توانیر برگزار شد. دریازدهمین رزمایش سراسری ارزیابی آماده به کار مولدهای برق 
اضطراری صنعت برق که ازطریق ویدئو کنفرانس با کلیه اســتان ها برگزار شــد آمادگی نیروهای شرکت های برق و همچنین نهادهای 
حســاس در موقع قطع برق و به کار گیری ژنراتورهای برق ادارات و مراکزحســاس مورد آزمون قرار گرفت. سرپرست شرکت توزیع برق 
اصفهان در حاشیه برگزاری این مانور سراسری در گفتگو با کارشناس خبر شرکت توزیع برق اصفهان از حضور ۱۴مرکز حساس و مهم در 
این مانور ازشهر اصفهان خبر داد و گفت:دو سازمان به دلیل خرابی ژانراتورهایشان وارد مدار نشد در این صورت ۱۱ مرکز دیگر با قطع یک 
ساعته برق و با هماهنگی که از قبل صورت گرفته بود ژنراتورهای خود را وارد مدار کردند و عملیات به خوبی انجام شد . علیرضا کشانی 
با اشاره به اینکه تاکنون ۵۱۴ مرکز مهم و حیاتی در شهر اصفهان شناسایی شده اند افزود:از این تعداد ۴۳۱ معادل ۸۶ درصد ازاین مراکز 
دارای مولد برق و آماده به کارهستند و ۳۶ درصد دارای مولد معیوب ؛ ۵ درصد معادل ۲۵ مرکزفاقد مولد و از ۱۲مورد معادل ۲ درصد 
موفق به انجام بازرسی نشدیم.  درادامه این آیین سردار جاللی مدیر عامل پدافند غیر عامل با اشاره به اینکه از قابلیت های ارزشمند پدافند 
غیر عامل، مدیریت بحران است ، افزود:با کاهش مصرف می توان کمبود برق را مدیریت کرد. وی با اشاره به اینکه امسال شرکت تولید 
برق مدیریت خوبی را در بخش برق اعمال کرد و مشترکین بخش خانگی رضایتمندی خوبی در این زمینه داشتند افزود:مدیریت امسال 
در بخش برق باید به عنوان الگویی برای سال های اینده قرار گیرد . وی با انتقاد از ناهمطرازی مصرف انرژی در کشور در بخش اب ،برق 
،گاز گفت:باید الگوهای مصرف اصالح شود . سردار جاللی با بیان اینکه در دولت قبل بخش تولید برق متوقف بود و مصرف نیز باال بود 
افزود:امیدواریم در این دولت کمبود ۳۵ هزار مگاوات برق برطرف شود که این میزان برق از طریق نیروگاه های خورشیدی و اتمی می 
تواند تولید شود. وی گفت:فرسودگی شبکه های توزیع برق موضوعی است که باید به آن توجه جدی شود.بهینه سازی وابستگی های 
پیش تولید برق و صنایع برق یک موضوع پدافند غیر عامل است که باید به آن توجه شود . مدیر عامل پدافند غیر عامل کشور گفت:با 
روش های متنوع دیگر باید سطح وابستگی های نیروگاه ها را به گاز کم کنیم تا با کمبود گاز در زمستان نیروگاه های برق از مدار خارج 
نشوند از سویی با سوخت های مایع شاهد آلودگی هوا و محیط زیست نباشیم. وی افزود:تمامی مراکز حساس و مهم باید دارای مولد های 
برق اضطراری باشند و ازاین مولد ها باید در دیگر مواقع نیز استفاده کرد . وی در ادامه به بحث امنیت سایبری در ادارات برق پرداخت و 
گفت:خدمات شرکت برق به علت اینکه ۲۴ ساعته در اختیار مردم است باید شرایط امنیت شبکه ها در آن به شدت مورد توجه قرار گیرد 
و تیم های امداد سایبری باید در همه وقت اماده به کار باشند . در ادامه مدیر روابط عمومی و امور بین الملل توانیر با اشاره به اینکه در 
این مانور ۴۰۰دستگاه شرکت دارند افزود:۱۴ شرکت زیر مجموعه نفت ؛۱۴۱دستگاه زیر مجموعه وزارت کشور،۵۷دستگاه زیر مجموعه 
وزارت اقتصاد،۳۹دستگاه زیر مجموعه وزارت نیرو،۲۳دستگاه استانی صدا وسیما،۲۴دستگاه زیر مجموعه وزارت ارتباطات،۶۵دستگاه زیر 

مجموعه وزارت بهداشت،۲۵ دستگاه زیر مجموعه راه و شهرسازی و ۳ دستگاه قوه قضاییه هستند.

28 هزار و ۱۳۱ تن محصوالت زراعی توسط تعاون روستایی استان مرکزی 
خریداری شد
اراک - فرناز امیدی:  مدیر تعاون روســتایی استان مرکزی گفت: ۲۸ هزار 
و ۱۳۱ تن گندم، جو و کلزا در ســال زراعی گذشته توسط تعاون روستایی این 
استان از کشاورزان به صورت توافقی خریداری شد. حسین هاشمی افزود: این 
محصوالت به ارزش ســه هزار و ۴۹۸ میلیــارد و ۱۴۱ میلیون ریال به صورت 
توافقی از از طریق اتحادیه ها و شرکت های تحت پوشش تعاون روستایی استان 
مرکزی به صورت توافقی خریداری شد. وی ادامه داد: ۲ هزار و ۱۳۸ تن کاالی 
اساسی از جمله روغن، قند، شکر و برنج با قیمت ستاد تنظیم بازار امسال توسط 
تعاون روســتایی استان مرکزی در سطح بازار توزیع شد. مدیر تعاون روستایی 

اســتان مرکزی خاطرنشان کرد: ۵۵ هزار و ۵۰۵ تن گندم نیز امسال توسط تعاون روستایی این استان به صورت تضمینی از کشاورزان 
استان خریداری و در سیلوهای ذخیره این محصول ذخیره سازی شد. هاشمی افزود: ۲۴ هزار و ۳۱۸ لیتر سموم کشاورزی و ۱۷ هزار و 
۵۰ تن نهاده های دامی از جمله سبوس، ذرت، کنجاله، سویا، ذرت دانه ای و جو توسط تعاون روستایی استان مرکزی در بین کشاورزان 
توزیع شد. وی ادامه داد: توزیع چهار هزار و ۵۰۰ تن بذر گواهی شده گندم و جو، ۱۳ هزار و ۶۷۰ تن انواع کودهای ریز مغذی و ۲۸ هزار 
و ۹۱۵ تن کود شیمیایی، کود پتاسه و فسفاته از دیگر اقدامات تعاون روستایی استان مرکزی در سال جاری بوده  است. هاشمی درپایان 
خاطرنشان کرد: یک هزار و ۲۰۰ شرکت تعاونی فعال در استان مرکزی وجود دارد که ۲۰ هزار و ۱۲۶ نفر در آن ها مشغول به فعالیت است.

تکریم ارباب رجوع، اولویت مجموعه شهرداری نسیم شهر
اسالمشهر- سحر عمروانی: مهندس باباحسینی در نشست با همکاران با 
تاکیــد بر اینکه تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم و تالش بی وقفه در بخش 
های مختلف مدیریت شــهری از اولویت های شهرداری میباشد گفت: با توجه 
به ضرورت خدمت رســانی به موقع به مردم، مدیران و کارکنان همه واحدهای 
زیرمجموعه شــهرداری ارتباط مستقیم و پاسخگویی به شهروندان شریف را با 
جدیت ادامه دهند. تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم و تالش بی وقفه در حوزه 
های مختلف شهرداری از مهمترین اولویت های مجموعه شهرداری نسیم شهر 
اســت. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری نسیم شهر، مهندس باباحسینی در 

نشست با همکاران  با تاکید بر اینکه  تکریم ارباب رجوع و احترام به مردم و تالش بی وقفه در بخش های مختلف مدیریت شهری از اولویت 
های شهرداری میباشد گفت: با توجه به ضرورت خدمت رسانی به موقع به مردم، مدیران و کارکنان همه واحدهای زیرمجموعه شهرداری 
ارتباط مســتقیم و پاسخگویی به شهروندان شــریف را با جدیت ادامه دهند. ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ارتقای 
سطح خدمات رسانی به شهروندان در زمینه های مختلف خدمات شهری،امور عمرانی، زیربنایی و ترافیک ، توسعه و نگهداری فضاهای سبز 
شهری و برنامه های فرهنگی و اجتماعی حائز اهمیت میباشد، گفت:  اقداماتی از قبیل رفت و روب  و تنظیف سیمای محله ها، شستشوی 
دیوار های عمومی و حذف زوائد بصری، اجرای عملیات عمرانی شامل تخریب جداول فرسوده و بهسازی و جدولگذاری و لکه گیری و آسفالت 
معابر، جمع آوری خاک و نخاله های ساختمانی، شستشوی سطل های مکانیزه، اجرای زیباسازی دیواری در جهت تلطیف روحیه شهروندان، 

رسیدگی به تجهیزات بوستان ها و رنگ آمیزی وسایل بازی کودکان و بسیاری امورات دیگر به صورت مدون پیگیری و اقدام شود .

همایش نکوهداشت پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در گاز گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  همایش نکوداشــت پدافند غیر عامــل و مدیریت بحران با حضور محمدتقی محمدی مدیر کل 
پدافندغیر عامل اســتانداری و نعمت اله حاجی زاده مدیر کل مدیریت بحران  استان در محل شرکت گاز استان گلستان برگزار گردید.

در این همایش که باموضوع پدافند دانش بنیان،حفاظت از زیرساختها و تداوم کارکردها برای مردم انجام شد قاسم نجاریان رئیس پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران شرکت گاز ضمن خوشامدگویی به تشریح اهداف برگزاری این همایش و ارائه گزارش عملکرد و برنامه های اجرا 
شده در این شرکت پرداختند.وی با ارائه مطالبی در خصوص اهمیت پدافند غیرعامل در تمام فعالیت های سازمان جهت صرفه جویی و 
امنیت تاسیسات ، جاری سازی آن   بر اساس استانداردهای روز را موجب تعالی سازمانی شرکت برشمردند.در ادامه مدیر کل پدافندغیر 
عامل استانداری گلستان نیز با تقدیر از برگزاری این همایش ،ضرورت توجه دستگاه های اجرایی استان به مقوله هوشیاری و آمادگی در 
برابر خطرات احتمالی ،حفاظت و صیانت از تاسیسات و زیر ساخت های موجود و انجام بهینه فعالیت ها و خدمات به مردم و تکریم آنها 
تاکیدنمود.علی طالبی مدیرعامل گاز گلستان نیز در این همایش با گرامیداشت این ایام گفت:بیشتر مصارف گاز استان و حتی کشور در ایام 
سرد ، مصارف گرمایشی بوده به طوری که  در اوج باردر فصل زمستان ، مصرف گاز استان به  بیش از ۱۴ میلیون متر مکعب نیز می رسد.

وی با اشاره به بحث آسیب پذیری از لحاظ پدافند غیرعامل در تامین انرژی گفت:یکی از راه های قابل توجه در زمینه کاهش آسیب پذیری 
، ذخیره سازی زیر زمینی گاز طبیعی است که خوشبختانه اقدامات مهمی در این زمینه در شرف انجام است،ضمن اینکه لحاظ نمودن 
مدیریت بر مصرف گاز بویژه در زمان زمان اوج بار نیز از اقدامات مهم دیگری است که باید در نظر گرفته شود،چرا که با همدلی و همراهی 

مردم شریف بوانیم ایام سرد سال را همچون سال های گذشته بدون نگرانی و هیچ مشکلی به پایان برسانیم.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن، نشست کاری با ریاست کل دادگستری استان گیالن و فرماندار 

شهرستان رشت را در محل پست غرب رشت برگزار کرد.
بهمن داراب زاده در این نشست گفت: پست ۶۳/۲۳۰ کیلوولت غرب 
رشت از نظر زیرساختی، حجم کاری، ظرفیت سازی و مقدار نقدینگی 
بزرگترین پروژه در حال اجرای استان می باشد و می تواند نقش اساسی 

در تعدیل بار پست های رشت شمالی و نفوت داشته باشد.
وی افزود: این پروژه به دلیل اهمیتش، از ماموریت های ویژه شرکت 
برق منطقه ای گیالن می باشد و به دلیل نقش محوری آن برای وزارت 

نیرو و شرکت توانیر، از اولویت خاصی برخوردار است.
داراب زاده گفت: این پروژه می تواند بســتر مناســبی برای سرمایه 
گذاران جهت سرمایه گذاری در بخش های مختلف ایجاد کند و نقش 

موثری در توسعه پایدار استان دارد.
وی با اشــاره به اینکه اســتان گیالن پس از استان تهران پربارترین 
شــبکه برق را دارا می باشد، گفت: خط چهار مداره رشت - انزلی - پره 
ســر نیز از پروژه های ملی و کشوری است و عالوه بر تولید انرژی برق 
نیروگاه پره سر و رفع حبس تولید این نیروگاه و اتصال شبکه برق شمال 
استان به جنوب اســتان، در افزایش ۵۰ مگاواتی تولید نیروگاه پره سر 

نقــش موثری دارد که این امر با توجه به شــرایط ویژه تولید برق، می 
تواند برای شــبکه سراسری برق بسیار حائز اهمیت باشد. وی افزود: در 
صورت تامین زیرســاخت از نظر احداث خط بابت انتقال برق تولیدی 
نیروگاه پره ســر، امکان توســعه و افزایش دو برابری تولید این نیروگاه 
وجود خواهد داشــت. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: 
خوشبختانه بخش سخت و سنگین این پروژه، یعنی فونداسیون پروژه 
انجام شده و با مشخص شدن پیمانکار اجرایی پروژه، به زودی سیم کشی 

دکل ها نیز آغاز خواهد شد.

وی با اشــاره به متفاوت و خاص بودن اجرای پــروژه های برقی در 
استان گفت: وضعیت ویژه اقلیمی، حاصلخیز بودن زمین ها و زیر کشت 
بودن آن در نیمی از سال، بارش فراوان باران و کم بودن روزهای کاری، 
ارزشمند بودن و تعدد مالکین زمین، سست بودن زمین و بالتبع حجم 
باالی خاکبرداری و مصالح، شالیزار بودن زمین و وجود مشکالت فراوان 
جهت بردن مصالح پای دکل ها و مشــکالت حقوقی موجب می شود 
تا پیشــرفت پروژه ها به کندی صورت بگیرد. داراب زاده گفت: با توجه 
به این مشــکالت عدیده از سیستم قضایی و در راس آن از ریاست کل 
محترم دادگســتری گیالن تقاضا داریم تا با صدور دستورات الزم برای 
رفــع ممانعت ها، بدون تضییع حقوق مردم  مــا را در انجام این پروژه 
ملی و استراتژیک همراهی کنند. امام پناهی فرماندار شهرستان رشت 
نیز در این نشســت گفت: با تالش مضاعف مجموعه کارکنان شرکت 
برق منطقه ای گیالن تابستان را بدون خاموشی سپری کردیم که کار 

بسیار ارزشمندی بود.
وی افزود: با توجه به کشاورزی بودن استان و امرار و معاش مردم عزیز 
استان از کشاورزی، انتظار می رود تا حد امکان در اجرای پروژه، بهترین 
مسیر با کمترین خسارت انتخاب شود و در صورت وارد شدن خسارت 
به کشاورزان ، خسارت آنان در اسرع وقت و تمام و کمال پرداخته شود.

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
اداره کل زندان های استان بوشهر، این ماجرا برمی گردد، هنگامی که ۲ 
جوان برای تملک یک قطعه زمین کشاورزی با هم درگیر شدند و در این 
میان یکی ناخواسته قربانی خشم دیگری شد؛ حاال حدود ۶ سال بود که 
خانواده ای داغدار جوان از دســت داده و خانواده ای در برزخ امید و انتظار 
زندگی می کردند. از همان روزهای نخست صدور رای قصاص نفس برای 
مددجو ض -ب ، تالش های اعضای شورای حل اختالف شعبه ۱۴ زندان 
مرکزی بوشهر و مددکار زندان آغاز شده بود و امروز پس از گذشت پنج 
سال و نیم نتیجه داد؛ سخاوت خانواده مقتول، قاتلی را از چوبه دار رهایی 
بخشید و به او حیاتی دوباره داد. امروز در این جلسه خبری از اضطراب، 
نگرانی و ناراحتی نبود و روزی که می توانست با کشیدن یک صندلی از 
زیر پای یک انسان جانی گرفته شود با تصمیمی سخت اما جان بخش 
جان دوباره ای به یک انسان بخشید.. همه خوشحال و منتظر اجرای یک 
حکم بودند البته نه حکم اعدام و زدن مهر پایان زندگی بلکه امضای حکم 
برگشت به زندگی و گذشت از جان انسانی که اگر خطاکار بود اما امروز 
متوجه اشتباه خود شده و قدردان رافت و نگاه مهربانانه خانواده مقتول بود.

امروز داغداریم اما آرام
دراین بین با برادر مقتول هم صحبت شدیم او می گفت: همه خانواده 
در ابتدا خواستار گرفتن انتقام خون عزیزمان بودیم. او ادامه می دهد: اگر 
چه همه چیز برای اعدام آماده بــود، اما خانواده من باز هم آرام نبودند، 
نگــران و ناراحت بودیم، "انگار دنیا برایمان تنگ شــده بود"؛ باالخره با 
میانجیگری بزرگان و تالش شورای حل اختالف ومددکاران سخت کوش 
زندان مرکزی بوشــهر تصمیم خانواده مبنی بر بخشش شد تصمیمی 
سخت اما جان بخش و لذت بخش. این برادر داغدار می گفت: امروز من 
به همراه خانواده ام در زندان مرکزی بوشــهر حاضر شده ایم و اما دیگر 
آن نگرانی و ناراحتی دیگر وجود ندارد هرچند دیگر برادرم نیســت اما 
خیالمان راحت اســت که خانواده دیگری نیز بی سرپرست نشده است، 
هرچنــد خداوند وقانون حق قصاص را به ما داده بود اما با گذشــت، به 
آرامش رســیده ایم، فکر می کنم روح بــرادر جوانم هم با این تصمیم در 
آرامش باشــد.. او به همه کسانی که در چنین شرایطی قرار دارند و قرار 
اســت تصمیمی سخت بگیرند می گوید: قصاص حق است اما لذتی که 
در بخشش است در قصاص وجود ندارد و جواب بدی همیشه نباید بدی 
باشد. او معتقد است که ما با خدا معامله کردیم و پاداش این بخشش را 
از خدا می خواهیم.. سید محتشم حسینی مدیرکل زندان ها و اقدامات 
تامینی و تربیتی اســتان بوشهرگفت: امســال تاکنون ۹ نفر از زندانیان 
محکوم به قصاص نفس در این اســتان با تالش شوراهای حل اختالف، 
مراجع قضایی، هیات های صلح و سازش، ستاد صبر و شورای حل اختالف 

زندان و مجموعه ریش ســفیدان و معتمــدان آزاد و به دامان خانواده و 
اجتماع بازگشته اند. سید محتشم حسینی اظهارداشت: ترویج فرهنگ 
عفو، گذشــت و تاثیر این حرکت خداپسندانه در تلطیف فضای جامعه 
بســیار اثر گذار و مهم و باید در جامعه رواج داده شود. به بیان حسینی 
براساس آموزه های دینی و با بخشیدن جان و روح دوباره به زندانی این 

کار می تواند نقش مهمی در ارتقای سطح امنیت اجتماعی داشته باشد.
رتبه پنجم استان بوشهر در مصالحه پرونده های قصاص

به گفته معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر 
این استان سال گذشــته رتبه پنجم مصالحه پرونده های قصاص را از 
آن خود کرده اســت و تالش می شود استان در جایگاه باالتری در این 
بخش قرار گیرد. الماس گشتاســبی ادامه می دهد: در سالجاری از ۱۱ 
هزار و ۷۳۶ پرونده ورودی به شــورای حل اختالف اســتان سه هزار و 
۷۸۳ پرونده منجر به ســازش شده است. به بیان گشتاسبی ۳۲ درصد 
از پروندهای قابل مصالحه در شوراهای حل اختالف استان بوشهر منجر 
به صلح و سازش و ختم دعوا شده است. او معتقد است در زمان حاضر 
تعدادی از محکومان به قصاص در زندانهای این اســتان منتظر عفو و 
بخشش و گذشت اولیای دم هستند که انتظار می رود این افراد باگذشت 
و عفو و بخشــش خود این فرهنگ دینی ارزشمند را در استان ترویج و 
سند افتخاری برای این استان باشد. گشتاسبی معتقد است سعه صدر 
و گذشــت اولیای دم از حق قانونی خود کاری بزرگ اســت که باید در 

جامعه ترویج داده شود.

ساری - دهقان : علي پور معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهاي 
صنعتي مازندران از برگزاري سیزدهمین کلینیک سیار تخصصي مشاوره 

کسب و کار استان در شهرک صنعتي شهداي نور )چمستان( خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
صنعتي مازندران، کامران علي پور در این مراسم گفت: برگزاري کلینیک 
سیار تخصصي کسب و کار و ارائه تجارب کاربردي به واحدهاي تولیدي 
که در حوزه هاي مختلف نیاز به مشاوره دارند از اهمیت ویژه اي برخوردار 
اســت. معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهاي صنعتي مازندران بیان 
داشــت: بهره گیري از مشاوران مجرب براي واحدهاي تولیدي، راهگشا 
مي باشــد و واحدهاي صنعتي جهت استفاده از توانمندیهاي مشاوران 
متخصص، از طریق معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهاي صنعتي 

همآهنگي الزم را بعمل آورند.
وي افزود: با بکارگیري تجارب و دانش مشــاوران حاذق شــاهد حل 

بسیاري از مشکالت واحدهاي تولیدي و در نتیجه افزایش تولید داخلي، 
اشتغال پویا و توسعه اقتصاد و صنعت در سال تولید، دانش بنیان، اشتغال 

آفرین خواهیم بود.
علي پور تصریح کرد: با شرایط ایجاد شده، زمینه براي ارائه خدمات 
مشــاوره اي، عارضه یابي و آموزشــي، با حضور مشــاوران با تجربه و 
متخصص در حوزه هاي امور مالي و سرمایه گذاري، امور گمرکي، محیط 
زیســت، بازاریابي و بازرگاني، حقوقي، بهینه سازي سیستم ها، کاهش 

هزینه هاي تولید و مدیریت کیفیت، مهیا گردیده است.
معاون صنایع کوچک شــرکت شــهرکهاي صنعتي مازندران اظهار 
داشــت: هدف از برگزاري کلینیک تخصصي مشاوره کسب و کار، هم 
اندیشي و تعامل علم و دانشگاه و صنعت و تولید بمنظور برقراري ارتباط 
مســتمر بین این دو حوزه است تا در فرآیند تولید بر پایه دانش بنیان، 
اثرگذار باشند. وي خاطرنشان کرد: در سیزدهمین کلینیک سیار مشاوره 

کسب و کار مازندران که با حضور ۱۵ مشاور مجرب در شهرک صنعتي 
شــهداي نور )چمستان( برگزار شد، جمعي از مدیران و تولیدکنندگان 

بمنظور انجام مشاوره در حوزه هاي مختلف، شرکت نمودند.
الزم به توضیح اســت، شهرک صنعتي شــهداي نور )چمستان( با 
مســاحت ۳۶ هکتار در ســال ۱۳۷۱ به تصویب هیئت دولت رسید و 
عملیات عمراني آن نیز در همان ســال آغاز گردید و تاکنون تعداد ۶۹ 
واحد بهره بردار با حجم ســرمایه گذاري ۱۳۸۹ میلیارد ریال و اشتغال 

۱۳۸۴ نفر در این شهرک صنعتي مشغول فعالیت مي باشند.   

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی 
اســتان قم با صدور بیانیــه ای از حضور حماســی و کم نظیر مردم در 
راهپیمایی روز ۱۳ آبان تشکر و قدردانی کرد. متن پیام شورای هماهنگی 
تبلیغات اسالمی به شــرح زیر است: برگزاری راهپیمایی عّزت آفرین و 

تماشایی ۱۳ آبان با حضور مثالزدنی اقشار مردم متدیّن و استکبارستیِز 
پایگاه انقالب اســالمی و فریاد رسای »مرگ بر آمریکا« مشت محکم 
ملّت شــجاع عش آل محمد )ص( بر دهان ســردمداراِن جنایت پیشه 
آمریــکا و نمایش اقتدار و عظمت مردم بصیر و لحظه شــناس قم بود. 
بیانیه افزوده است: خلق حماسه ای باشکوه و برازندۀ مردم هوشمندی 
که پیشگام نهضت الهی احیاگر اسالم ناب محمدی )ص(  امام خمینی 
بوده و بار دیگر با نمایش پیوند ناگسســتنی خود با اسالم عزیز ، آرمان 
شــهدای گرانقدر و تبعیت از اوامر ولی امر مسلمین آیت اهلل خامنه ای، 
برگ زّرین دیگری بر اوراق سراسر مباهات کتاب قطور سلحشوری این 
بلد طیبه افزوده شــد. بیانیه حاکی اســت: شورای هماهنگی تبلیغات 

اســالمی صمیمانه از آحاد مردم آگاه، دشمن شناس و بصیر قم قهرمان 
بــه ویژه نوجوانان و جوانان عزیــز قدردانی نموده و مزید توفیقات توأم 
با عّزت روزافزون شرکت کنندگان گرانقدر در راهپیمائی بیادماندنی ۱۳ 
آبان سالجاری و تمامی دست اندرکاران صدیق این مراسم استثنایی را از 
خداوند قادر متعال مســألت می نماید. آبان سالروز تبعید امام خمینی 
)ره(، بنیانگذار انقالب اســالمی ایران از ایران به ترکیه در سال ۱۳۴۳، 
کشــتار دانش آموزان توسط رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر النه 
جاسوســی آمریکا به دست دانشــجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸ 
به عنوان روز ملی مبارزه با اســتکبار جهانی و روز دانش آموز نام گذاری 

شده است.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:

توسعه نیروگاه پره سر و افزایش دو برابری تولید آن امكان پذیر است

در استانه میالد امام حسن عسکری )ع(بخشش و 
سخاوت بار دیگر در زندان مرکزی بوشهر معنا شد

برگزاري سیزدهمین کلینیك سیار تخصصي مشاوره 
کسب و کار در مازندران

نمایش اقتدار و عظمت مردم بصیر قم 
در راهپیمایی ۱۳ آبان

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مانور انفجار و آتش ســوزی در 
اثر عملیات خراب کارانه در ایستگاه CGS انزاب اردبیل با سناریوی از 
پیش تعیین شده به منظور کسب آمادگی پرسنل جهت مقابله با شرایط 
اضطراری و در راســتای آسیب شناسی برای انجام اقدامات اصالحی و 
کنترلی جهت افزایش تاب آوری و کاهش آســیب پذیری دارایی های 
ســازمان با همکاری تیم های عملیاتی و امدادی و با حضور مدیر کل 
پدافند غیر عامل استانداری ، رئیس HSE و پدافند غیر عامل شرکت 
ملی پاالیش و پخش فــرآورده های نفتی و رئیس پدافند غیر عامل و 

مدیریت بحران شرکت برق استان اردبیل برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل، میر سعید سید 
متین مدیر عامل این شــرکت در حاشــیه برگزاری این مانور در رابطه 
با چگونگــی و نحوه آغاز رزمایش ؛ گفت: این مانــور به دنبال گزارش 

شروع آتش سوزی توسط چند نفر و طی عملیات خرابکارانه در قسمت 
ورودی ایستگاه آغاز و با اعالم کد مربوطه شروع و تیم های عملیاتی و 
آتش نشانی با حضور در محل با توجه به وظایف مشخصه و بکارگیری 
تجهیزات الزم ، آتش و دود فرضی را مهار و اقدامات اولیه به منظور ثبات 

شرایط و پایداری شبکه گاز طبیعی انجام پذیرفت.
سید متین استقرار گروه های تعمیراتی در محل مانور جهت تعمیرات 
هرگونه آســیب دیدگی احتمالی و شــروع عملیات اجرایی را از دیگر 
بخشــهای این مانور برشمرد و گفت: پس از برقراری وضعیت سفید در 
منطقه و تست و راه اندازی کلیه تاسیسات آسیب دیده، گزارشات حادثه 
و رزمایش توسط تمامی اکیپ ها وصول شده و طی جلسه ای نقاط قوت 
و ضعف مانور استخراج و نســبت به تدوین برنامه های بهبود اقدامات 

الزم صورت میگیرد. 

وی ادامه داد : ایجاد آمادگی و افزایش توانمندیهای واحدهای عملیاتی 
برای توســعه راه حلهای مقابله با بحــران ، حصول اطمینان از کفایت 
تمهیدات حفاظتی زیرساختها، کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدات، 
شناسایی نقاط قوت و ضعف و مشخص نمودن نقش ها و مسئولیت ها در 

حین شرایط اضطراری از اهداف این قبیل مانورها می باشد.
مدیر عامل شــرکت گاز استان اردبیل در پایان در رابطه با چگونگی 
انجام این رزمایش و نتایج آن؛ اظهار داشت:  در این تمرین سعی شد که 
همه مراحل و دستورالعمل ها به نحو مطلوب اجرایی شود و پس از پایان 

مانور ، نشست بررسی و تجریه و تحلیل مانور برگزار می شود.

با هدف ارتقاء سطح آمادگی واکنش در شرایط اضطراری انجام شد؛

مانور انفجار و آتش سوزی در اثر عملیات خراب کارانه 
در شرکت گازاستان اردبیل اجرا شد
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نویسنده: علی آل علی: اولین آرزوی هر کارآفرینی در دنیا 
جذب چند تا مشتری برای شروع کارش است. اینطوری هم 
درآمد شرکت کمی افزایش پیدا می کند، هم اینکه اعتماد به 
نفس آدم برای توس��عه برندش بی نهایت بیشتر خواهد شد. 
البت��ه این فقط اول ماجراس��ت؛ چراکه صرفا حضور چند تا 
مشتری هیچ کارآفرینی را قانع نمی کند. همانطور که تیم های 
ورزشی بزرگ طرفدارهای دوآتیشه دارند، مدیران هم همیشه 
دنبال مشتریان وفادار هستند. منظور ما از مشتریان وفادار آن 
دس��ته از خریدارانی است که بارها و بارها محصوالت شما را 
تهیه کرده و هیچ جوره راضی نیستند برندتان را با بقیه رقبا 
عوض کنند. درست مانند طرفداران یک تیم ورزشی که حتی 

به حمایت از بقیه تیم ها فکر هم نمی کنند!
پیدا کردن مشتریان وفادار برای خیلی از کارآفرینان مثل 
یک پازل پیچیده به نظر می رسد؛ از آن دست پازل هایی که 
هرچه در آن جلوتر می رویم، احس��اس سردرگمی بیشتری 
می کنیم. اگر شما هم بارها و بارها در طول زندگی تان چنین 
احساسی داشته اید و دست آخر هم تمام مشتریان تان جذب 
رقبا ش��ده اند، دیگر الزم نیست نگران باشید. فرمول طالیی 
جذاب همیشگی مش��تریان در یک کلمه خالصه می شود: 

برآورده کردن انتظارات آنها. 
بی ش��ک صحبت کردن درب��اره برآورده ک��ردن انتظارات 
مشتریان خیلی راحت تر از اجرای آن است. به همین خاطر 
اغلب مقاالت دنیای کسب و کار فقط شامل توصیه های بی سر 
و ت��ه در این باره اس��ت. از آنجایی که م��ا در روزنامه فرصت 
امروز اصال دوست نداریم وقت شما را تلف کنیم، در این مقاله 
خالف جهت رودخانه شنا کرده ایم. هرچه باشد وقت طالست 
و نباید همینطور الکی پای مقاالت کلیش��ه ای هدرش داد. 
پس اگر دوس��ت دارید یک بار برای همیشه به این سوال که 
»چطور انتظارات مشتریان را برآورده کنیم؟« پایان دهید، این 
مقاله کامال مخصوص شماست. در ادامه بعضی از مهمترین 
تکنیک ها در این ماموریت به ظاهر غیرممکن را مرور خواهیم 

کرد. 
شناخت دوباره مشتریان: عنصر فراموش شده 

دنیای کسب و کار

خیل��ی از کارآفرین��ان فکر می کنند مش��تریان را مثل 
کف دست شان می شناس��ند. دقیقا به همین خاطر حتی 
یک دقیقه هم وقت ش��ان را برای شناخت خریداران تلف 
نمی کنند. راستش را بخواهید چنین کاری مثل بی خیالی 
یک کارگردان بابت اجرای نمایش��ش در سالنی چند هزار 
نفری اس��ت. فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید که 
ی��ک تئاتر بی برنامه همراه ب��ا کارگردانی تنبل هیچ وقت 

رضایت مخاطب را به دست نمی آورد، مگر نه؟
اولی��ن فرمول م��ا برای جلب رضایت مش��تریان تالش 
برای شناخت دوباره ش��ان است. قبول دارم هر کارآفرینی 
کمابی��ش درکی از وضعیت مش��تریانش دارد. با این حال 
چنین درکی هرگز به ش��ما کمک نخواه��د کرد؛ چراکه 
مش��تریان روز به روز سطح انتظارات ش��ان از شما بیشتر 
شده و اگر دیر بجنبید حتی با یک کارت قرمز مستقیم از 

بازار اخراج خواهید شد. 
شناخت دوباره مش��تریان فرصتی طالیی برای تجدید 
نظر در س��اختارهای کس��ب و کارتان به دس��ت می دهد. 
چه بس��ا شما در طول س��ال های اخیر برخالف انتظارات 
مش��تریان فعالیت کرده باش��ید و حاال نوبت بازگشت به 
مسیر اصلی باشد. اگر هیچ وقت نظر مشتریان درباره اوضاع 
کسب و کارتان را جویا نشوید، کم کم مشتریان هم دیگر 
توجهی به شما نخواهند کرد. اگر هم فکر می کنید بازیابی 
مش��تریان مث��ل فیلم های هری پاتر با ی��ک ورد جادویی 
امکان پذیر است، احتماال خیلی وقت است برندتان در مرز 

ورشکستگی به سر می برد. 
همانطور ک��ه مردم درباره روش ه��ای پخت یک غذای 
درجه یک کلی با هم اختالف نظر دارند، درباره شیوه های 
شناخت دقیق مشتریان هم کلی جنگ و دعوا وجود دارد. 
ما برای اینکه شما در چنین نبرد سهمگینی زخمی نشوید، 
از قبل یک راه حل اس��تاندارد را برای ت��ان جدا کرده ایم. 
 Market« راهکار ما »مطالعه ب��ازار« یا به قول فرنگی ها
Research« اس��ت. در ای��ن تکنی��ک ش��ما بای��د تمام 
اطالعات در دس��ترس درباره مش��تریان مثل سن، محل 
سکونت، میزان درآمد و طبقه اجتماعی را گردآوری کنید. 

این اطالعات اساسی به شما برای شناخت دوباره مشتریان 
کمک زیادی خواهد کرد. دست آخر هم برای اطمینان از 
دقت باالی ش��ناخت تان می توانید یک گفت و گوی کوتاه 
یا نظرسنجی از مشتریان داشته باشید. اینطوری دیگر مو 

الی درز کارتان نمی رود. 
تعامل با مشتریان درست: اتالف وقت ممنوع!

گاهی اوقات آدم فکر می کند در حال فروش محصوالت 
به مش��تریان درست است اما عمال فقط کارش را سخت و 
سخت تر می کند. اجازه دهید از یک مثال دم دستی برای 
فهم هرچه بهتر این مسئله استفاده کنیم. فرض کنید شما 
دوستی دارید که طرفدار پر و پاقرص مسابقات فرمول یک 
است. احتماال این دوس��ت تان برای اینکه هنگام تماشای 
این مسابقات در پیست های حرفه ای تنها نباشد، یک بلیت 
اضافه هم برای شما تهیه خواهد کرد. حاال اگر شما حتی 
رانندگی هم دوست نداشته باشید، چه اتفاقی خواهد افتاد. 
بگذارید یک پیشگویی دقیق بکنم، به راحتی با دوست تان 

دعوای تان خواهد شد!
وقتی کس��ی به کسب و کار ش��ما عالقه ای ندارد، الکی 
نبای��د وقت تان را تل��ف کنید؛ چراکه ن��ه از چنین آدمی 
مش��تری وفادار برای ت��ان درمی آید، نه حت��ی می توانید 
رضایتش را جل��ب کنید. در ع��وض کارآفرینان حرفه ای 
همیشه دنبال کسانی هستند که اندک عالقه ای به کسب 
و کارش��ان داشته باش��ند. آن وقت با یک سرمایه گذاری 
دقیق و تعامل نزدیک طوری دل شان را به دست می آورند 

که نگو و نپرس.
اگر ش��ک دارید مش��تریانی که روی آنها هدف گذاری 
کرده اید به دردتان می خورند یا نه، الزم نیس��ت خیلی به 
خودتان سخت بگیرید. در عوض سواالت زیر را از خودتان 
بپرس��ید و س��عی کنید بدون رو در بایستی به آنها جواب 

دهید:
• آیا مش��تریان مدنظر شما با دیدن محصوالت تان کمی 
شگفت زده می شوند؟ به زبان خودمانی اصال محصوالت تان 

برای آنها جذابیتی دارد؟
• کسانی که به عنوان مشتری هدف انتخاب کرده اید، در 

زندگی به محصوالت یا خدمات شما نیاز دارند؟
•  چرا فکر می کنید مش��تریان کنونی به درد کس��ب و 

کارتان نمی خورند؟
کارآفرینانی که به اندازه کافی با خودشان صادق باشند 
تا به سواالت باال جواب های الکی ندهند، خیلی زود درباره 
مش��تریان به جمع بندی درس��ت خواهند رسید. آن وقت 
می توانید تخته گاز به سمت برآورده ساختن انتظارات آنها 

بروید. 
رفع نیازهای مشتریان به سبکی متفاوت: تغییر 

همیشه خوشایند است
ح��اال که مش��تریان تان را دوباره از نو ش��ناختید و دور 
آنهای��ی که عالقه ای به برندتان ندارد هم خط کش��یدید، 
کم کم باید برویم س��راغ اصل مطلب. در این مرحله شما 
با نیازهای مش��تریان آشنا ش��ده و آنها را تا جای ممکن 
رفع خواهید کرد. اجازه دهید با هم روراس��ت باشیم، شما 
همین االن هم پیشفرض هایی درباره نیاز مشتریان دارید. 
پس الزم نیس��ت خیلی به خودتان س��خت بگیرید. گپ 
و گفت های دوس��تانه با مش��تریان هنگام خرید، برگزاری 
همایش های مخصوص مشتریان و صدالبته توجه به باشگاه 
مش��تریان منابع اطالعاتی مهمی برای شناسایی نیازهای 
آنها خواهد بود. متاسفانه خیلی از کارآفرینان فکر می کنند 
همین که یکبار نیاز مش��تریان را بررس��ی کردند، دیگر تا 
آخر عمرش��ان باید فقط آنها را برآورده کنند. اگر شما هم 
اینطور فکر می کنید، باید بگوییم س��خت دراش��تباهید؛ 
چراکه نیازهای مش��تریان خیلی زود تغییر می کند؛ دقیقا 
مثل فصل های سال که تا به خودتان بیایید عوض شده اند!

امروزه ش��بکه های اجتماعی نقش بی نهایت پررنگی در 

زندگی روزمره مردم پیدا کرده اس��ت. بنابراین بد نیست 
کم��ی از برنامه های ت��ان را هم با توجه ب��ه این پلتفرم ها 
طراحی کنید. اشتباه نکنید، ما قصد نداریم الکی گیج تان 
کنی��م. در عوض همه حرف مان اس��تفاده از ظرفیت های 
آنالین برای اطالع از نیازهای مشتریان است. هرچه باشد 
مردم در ش��بکه های اجتماعی فقط دنبال خنده و تفریح 
نیستند، بلکه مشکالت ش��ان را هم با یکدیگر به اشتراک 
می گذارند. بنابراین اگر نیم نگاهی به اینس��تاگرام، توییتر 

با بقیه پلتفرم ها داشته باشید، خیلی ضرر نخواهید کرد. 
بعد از اینکه نیازهای تازه مش��تریان به دست تان رسید، 
باید به فکر رفع آنها از طریق روش های تازه باش��ید. قبول 
دارم برخ��ی از نیازه��ای مش��تریان در ط��ول زمان هیچ 
تغییری نمی کند، اما قرار نیس��ت ش��ما به س��بک دوران 
باس��تان آن نیازها را رفع کنید؛ چراکه مردم دوست دارند 
برندها برای جلب رضایت ش��ان همیشه در تالش باشند. 
وقتی ش��ما نیازها و خواسته های مشتریان را با روش های 
جدید رفع می کنی��د، ناخودآگاه تاثیر وی��ژه ای روی آنها 
خواهید گداش��ت. همین هم کافی است تا برندتان طوری 
بین مردم مش��هور ش��ود که دیگر حتی یک رقیب هم به 

گرد پای تان نرسد.
تعریف استانداردهای واضح برای تیم شرکت: 

تقویت نیروی کار و دیگر هیچ
پش��ت هر کارآفرین موفقی تعداد زیادی کارمند وجود 
دارد که با تمام قوا کار می کنند. متاسفانه خیلی از مدیران 
به این نکت��ه ظریف توجه ندارند و همه فکر و ذکرش��ان 
مشتریان است. اگر شما هم چنین رفتاری از خودتان نشان 
می دهید، احتماال دیر یا زود مشتریان از دست تان عصبانی 
خواهند شد؛ چراکه در بازارهای امروز فقط تولید محصول 
بهتر مالک نیس��ت. در عوض مش��تریان قبل از خرید زیر 
و بم وضعیت ش��رکت ها را زیر ذره بین می برند. اگر ش��ما 
رفتار خوبی با نیروی کار نداشته یا استانداردهای کاری تان 
ناقص باش��د، خیلی زود از فهرست طالیی مشتریان خط 
خواهید خ��ورد. به همین خاطر معم��وال برندهای بزرگ 
استانداردهای کاری سفت و سختی دارند که هیچ جوره از 

آنها کوتاه نمی آیند. 
شاید فکر کنید استانداردهای کاری فقط فشار بیشتری 
روی نی��روی کار م��ی آورد. در ای��ن صورت بای��د نگاه تان 
درباره اس��تانداردهای کاری را ع��وض کنیم. وقتی درباره 
ای��ن موضوع حرف می زنی��م، در واقع قوانین فضای کاری 
را م��د نظ��ر داریم. مثال اینک��ه هر کارمن��د در طول ماه 
چن��د تا مرخص��ی دارد و چقدر بای��د کار کند نیز در این 
چارچوب قرار می گیرد. از آنجایی که مش��تریان در دنیای 
مدرن دوس��ت ندارند محصولی را بخرند که با کار سخت 
و طاقت فرس��ای نیروی کار تولید شده، رعایت این نکات 
احساس رضایت بیشتری به آنها می دهد. احتماال شما هم 
تبلیغات برندهای مختلف درباره رعایت حقوق کارمندان یا 
رس��یدگی به وضعیت رفاهی نیروی کار را دیده اید. چنین 
کمپین های س��فت و س��ختی نه از روی دلخوشی صرف 
بلکه برای برآورده کردن انتظارات باالی مشتریان طراحی 

می شود. ماجرا به بخش جالبش رسید، نه؟
اگر شما هم دوست دارید مشتریان همیشه از دست تان 
راضی باشند، باید خیلی زود به فکر تعریف استانداردهای 
کاری دقیق و روشن برای تیم شرکت بروید. به عالوه، مانور 
دادن روی این استانداردها را هم فراموش نکنید. اینطوری 
مشتریان بابت فعالیت درست تان هم که شده خرید بیشتر 

از برندتان را در دستور کار قرار خواهند داد. 
توسعه فرهنگ مشتری محور: همه چیز به 

مشتریان ختم می شود!
همه دوست دارند در کانون توجه دیگران باشند. اینکه 
ش��ما دائما مورد محبت و توجه بقیه باشید، از نظر روانی 
احس��اس اعتماد به نف��س باالیی به هم��راه دارد. چنین 

رویکردی در تعامل با مشتریان نیز همیشه جواب می دهد. 
بی ش��ک هر کارآفرینی به خوبی می داند مشتریان دوست 
دارند مثل سوپراستارهای سینما همیشه در کانون توجه 
برندها باش��ند. پس چرا دس��ت روی دس��ت گذاشته اید؟ 
همی��ن ام��روز کارتان را برای جلب نظر مش��تریان با این 

دست فرمان شروع کنید. 
یادتان باشد توجه به مشتریان همینطور خشک و خالی 
نمی ش��ود. اگر ش��ما فقط در حرف به مشتریان تان توجه 
کنید، دیر یا زود دس��ت تان برای آنها رو خواهد ش��د. آن 
وقت دیگر حتی یکی از حرف های تان هم خریدار نخواهد 
داش��ت. توصیه ما در روزنامه فرصت امروز توجه واقعی به 
مشتریان اس��ت. مثال اگر ادعا دارید عملکردتان براساس 
نیازها و خواس��ته های مش��تریان اس��ت، وقتی مشتریان 
درخواست های تازه از شما دارند باید عملکردتان را عوض 
کنید. اینطوری اعتماد مشتریان به شما بی نهایت افزایش 
پیدا کرده و دامنه مش��تریان وفادارتان روز به روز بیش��تر 

می شود. 
این روزها بعضی از برندها حتی برای تصمیم گیری های 
مهم برندشان هم از نظرات مش��تریان استفاده می کنند. 
قب��ول دارم ای��ن کار خیلی س��خت به نظر می رس��د، اما 
فناوری های دیجیتال همیش��ه بغل دس��ت تان هس��تند 
تا اوضاع تان هرچه بهتر ش��ود. پس اگر دل تان خواس��ت 
مش��تریان را در تک تک تصمیم گیری های برند ش��ریک 
کنید، همیشه شبکه های اجتماعی همین گوشه و کنارها 

هستند تا در یک چشم به هم زدن به هدف تان برسید. 
سرمایه گذاری بر روی خدمات مشتری: مهمترین 

بخش کار
آیا ت��ا به حال فک��ر کرده اید چرا مراکز ف��روش بزرگ 
همیشه کلی مش��تری دارند؟ شاید یک جواب دم دستی 
تنوع محصوالتی باشد که در این مراکز به چشم می خورد 
ام��ا اگر کمی دقیق تر ماجرا را بررس��ی کنی��م، به جواب 
جالب تری می رس��یم. اغلب مراکز ف��روش بزرگ خدمات 
جانبی بی نهای��ت جذابی برای مش��تریان دارند. دقیقا به 
همین خاطر مردم همیش��ه خری��د از آنها را به هر گزینه 

دیگری ترجیح می دهند. 
ما در روزنام��ه فرصت امروز خدمات مش��تری را کلید 
اصلی جلب رضایت مش��تریان می دانیم. کافی است کمی 
بیش��تر به این بخش توجه کرده و یک تیم مجزا برای آن 
طراحی کنید. وظیفه اصلی تیم خدمات مش��تری تعامل 
نزدیک با مشتریان و تالش برای رفع نیازهای جانبی شان 
به س��اده ترین شکل ممکن اس��ت. بی شک کارآفرینان در 
حال��ت عادی وقت کافی برای گ��وش دادن مداوم به درد 
و دل یا خواس��ته های مشتریان را ندارند. به همین خاطر 
راه اندازی ی��ک تیم مجزا برای چنین کاری بهتری گزینه 
ممکن خواهد بود. اینطوری دیگر الزم نیس��ت خودتان را 

خیلی به زحمت انداخته یا از کار روزمره تان بزنید. 
یادتان باش��د رضایت مشتریان آنقدر معیار مهمی برای 
توسعه کسب و کار هس��ت که یک تیم مجزا با بودجه ای 
مناس��ب ب��رای آن طراحی کنی��د. پس لطف��ا بهانه های 
کلیش��ه ای را کنار گذاشته و بخشی از بودجه تان را به این 

بخش مهم اختصاص دهید. 
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فرصت امروز بررسی می کند

چطور انتظارات مشتریان را برآورده کنیم؟


