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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

فروش اوراق گواهی ارزی از روز گذشته آغاز شد

زورآزمایی
با اسکناس دالر

فرصت امروز: پس از آنکه با مبهم شــدن چشــم انداز احیای برجام، به تعداد متقاضیان ارز افزوده شد و در نتیجه 
افزایش حجم تقاضا، قیمت دالر در بازار آزاد به سقف تاریخی رسید، بانک مرکزی در واکنش به التهاب دالر به معرفی 
شعب منتخب بانک ها برای خرید و فروش ارز توافقی و انتشار اوراق سکه پرداخت و از ابتدای این هفته نیز طبق وعده 
رئیس کل بانک مرکزي، فروش اوراق ارزی در شعب منتخب بانک ملي آغاز شد. اوراق گواهی ارزی با عاملیت بانک 
ملی ایران منتشر می شود و حداکثر میزان خرید این اوراق توسط هر شخص ۴ هزار دالر است. طبق اعالم بازارساز، 
اوراق جدید ارزی برای افراد باالی ۱۸ سال، با نام و معاف از مالیات است و در سررسید سه ماهه منتشر می شود، اما...

بیشترین رشد اجاره مسکن در مهرماه ثبت شد

رفتار عجیب بازار اجاره
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بیشترین فارغ التحصیالن بیکار در استان های تهران، خوزستان و کرمان هستند

ناهمخوانی تحصیل و شغل
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بورس تهران یکی از شــدیدترین نوسان ها را در ماه آبان تجربه کرد. در حالی روزهای 
پایانی این ماه را سپری می کنیم که شاخص کل بورس تهران در پایان هفته نخست این ماه و در ادامه 

روند نزولی هفته های گذشــته به ارتفاع یک میلیون و 241 هزار واحد رسید، اما با اوج گیری 
تاریخی قیمت دالر در بازار آزاد تهران و افزایش قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی و...

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای با افت 1.44 درصدی به سطح 1.3 میلیونی بازگشت

پشت چراغ قرمز بورس تهران

نگـــاه
وزارتخانه ها مدام چاق و 

الغر می شوند
آزمون و خطای 
تفکیک و ادغام

سابقه ادغام و تفکیک وزارت 
بازرگانــی و صنعــت و معدن 
به ســال ۱۳۲۶ برمی گردد که 
بــرای اولین بار در این ســال 
وزارت بازرگانــی ادغام شــد و 
البته این ادغام تنها هفت سال 
پابرجا ماند. با شروع دهه ۴0 بار 
دیگر ادغام بخش های بازرگانی 
و صنایــع و معادن در دســتور 
کار قرار گرفــت و با نگاهی به 
تجربیــات توســعه صنعتی در 
آلمان و ژاپن، وزارتخانه بزرگی 
به نــام وزارت اقتصاد )یا وزارت 
اقتصاد ملی( تشــکیل شد. این 
امــا پایان کار نبــود و در دهه 
50 مجــددا زمزمــه تفکیک و 
جداسازی وزارت اقتصاد شنیده 
شــد تا در نهایت این وزارتخانه 
حجیم و بزرگ به سه وزارتخانه 
بازرگانی، صنایع و معادن و امور 

اقتصادی و دارایی تفکیک شد.
نیــز  انقــالب  از  پــس 
وزارتخانه های اقتصادی تغییرات 
زیــادی کردند و مــدام چاق یا 
الغر شــدند؛ چنانکه در ســال 
۱۳۶0، چهار معاونت به وزارت 
بازرگانــی افزوده شــد، اما اوج 
آزمون و خطای تفکیک و ادغام 
وزارتخانه هــا در دهه 90 بود و 
در صدر آن، احیا یا جداســازی 

از  بازرگانــی  وزارت 
2وزارت صمت در مرکز..

۲5 ربیع الثانی ۱۴۴۳ - سـال هفتم
شماره   ۲۱۳۲

۸ صفحه - 5000 تومان

Sun.20 Nov 2022

فرصت امروز: هفته نامه »اکونومیست« در سرمقاله این هفته 
خود به بهانه برگزاری نشســت گــروه ۲0 در بالی اندونزی، به 
چشــم انداز اقتصادی این کشور آسیای جنوب شرقی پرداخته 
و با طرح این پرســش که »چرا اندونزی مهم است؟« می گوید: 
اندونزی بر روی نقشه بازگشته است و اهمیت آن در دهه آینده 
بیشتر خواهد شد. به نوشته »اکونومیست«، نشست این هفته 
گروه ۲0 در اندونزی برگزار شــد. آخرین بــاری که اقتصاد و 
سیاســت اندونزی بر سر زبان ها افتاد و در کانون توجه جهانی 
قرار گرفت، در جریان آشوب دهه۱990 بود. زمانی که یک نظام 
دوستدار سرمایه داری در بحبوحه بحران مالی آسیا فرو پاشید و 

باعث سقوط دیکتاتوری ۳۲ ساله سوهارتو شد.
با گذشت یک ربع قرن، اندونزی بار دیگر اهمیت پیدا کرده 
است. این کشور بزرگ ترین کشور با اکثریت مسلمان، سومین 
دموکراسی بزرگ و چهارمین کشور پرجمعیت جهان است؛ با 
۲۷۶ میلیون نفر پراکنده در هزاران جزیره که از اقیانوس هند 
تا اقیانوس آرام امتداد دارند و در میان رقابت اســتراتژیک بین 
آمریکا و چین گرفتار شــده است. اندونزی همانند هند و سایر 
بازارهای نوظهور، در حال تطبیق با نظم جدید جهانی است که 
در آن جهانی شــدن و برتری غرب در حال عقب نشینی است. 
به عقیده »اکونومیســت«، در طول ربع قــرن آینده، نفوذ این 
کشور می تواند به طور چشمگیری افزایش یابد و اولین دلیل آن، 
اقتصاد است. اندونزی ششمین بازار نوظهور بزرگ از نظر تولید 
ناخالص داخلی را دارد و طی دهه گذشته سریع تر از هر اقتصاد 

دیگری که تولید ناخالص داخلی آن بیش از یک تریلیون دالر 
است، رشد داشته است.

یکی از دالیل پویایی اقتصادی این کشور، گستردگی خدمات 
دیجیتال است که به ایجاد بازار مصرفی یکپارچه کمک می کند. 
جمعیتی بیش از ۱00 میلیون نفر با اســتفاده از پرداخت های 
الکترونیکــی تــا اپلیکیشــن های آنالین حمل ونقــل، معادل 
۸0میلیارد دالر هزینه می کنند. اندونزی با داشــتن یک پنجم 
ذخایر جهانی نیکل که در باتری ها مورد استفاده قرار می گیرد، به 
حلقه ای حیاتی  در زنجیره تامین وسایل نقلیه الکتریکی تبدیل 
شده اســت. اکنون نیکل، یکی دیگر از کاتالیزورهای اقتصادی 
مختص اندونزی است؛ به طوری که با افزایش یارانه های غرب، 
چین و هند برای سرمایه گذاری روی خودروی برقی، به فرصتی 
تاریخی بدل شــده اســت. با وجود این، اندونزی به جای آنکه 
به تجارت گســترده نیکل بپردازد، سیاست ملی سازی را دنبال 
می کند و صادرات مواد خام را ممنوع کرده است تا شرکت های 
جهانی را مجبور به ســاخت کارخانه در اندونزی کند. هرچند 
چنین رویکردی، اندکی غیرمتعارف به نظر می رسد، اما تاکنون 

بیش از ۲0 میلیارد دالر سرمایه جذب شده است.
دومیــن دلیل پیش بینی چشــم انداز قوی بــرای اندونزی، 
راهی اســت که برای ترکیب دموکراسی با اصالحات اقتصادی 
در پیش گرفته اســت. در سایه آســیب های دهه ۱990، نظام 
سیاسی معیوب اما کثرت گرایی ایجاد شده است که بر سازش و 
هماهنگی اجتماعی تاکید دارد. جوکو ویدودو، رئیس جمهوری 

که از ســال ۲0۱۴ بر صدر قدرت است، به نمایندگی از ائتالف 
گسترده ای بر سر کار است که بسیاری از مخالفانش او را انتخاب 
کرده اند. امور مالی عمومی با دقت اداره می شــود، پیشــرفت 
روزافزون به صورت توسعه زیرساخت ها، پاکسازی شرکت های 
دولتی و مدرن ســازی آموزش و قوانین کار شکل یافته است. با 
وجود اینکه فســاد هنوز مشکل جدی اســت، اما اقتصاد بازتر 
از ۱0 ســال پیش اســت. دلیل نهایی پیش بینی افزایش نفوذ 
اندونزی، ژئوپلیتیک اســت. موقعیت مکانی، گستردگی خاک 
و منابع اندونزی، این کشــور را به نقطــه ای کلیدی در رقابت 
ابرقدرت ها تبدیل کرده اســت. اندونزی بر پایه سنت عدم تعهد 
که به دهه ۱950 باز می گردد، بر بی طرفی پافشــاری می کند. 
این کشور از هر دو طرف، طلب سرمایه می کند و عرصه رقابت 
مستقیم میان شرکت ها و سرمایه گذاران چینی و آمریکایی شده 
اســت. در عین حال که غول باتــری چینی کتل در یک پروژه 
۶ میلیارد دالری این کشــور ســرمایه گذاری می کند، ویدودو 
به عنوان رئیس جمهور در پی جلب نظر مســاعد تســال است. 
در دیپلماســی نیز ویدودو به دنبال میانــه روی و صلح بوده و 
ممکن است تنها فردی باشــد که در سال جاری با جو بایدن، 
شــی جین پینگ، والدیمیر پوتین و والدیمیر زلنسکی مالقات 
کرده است. اگر اندونزی برای یک دهه در این مسیر باقی بماند، 

می تواند به یکی از ۱0 اقتصاد بزرگ جهان تبدیل شود.
هم اکنون نیز این کشور در مقابل شوک ها نسبتا انعطاف پذیر 
مانده است: واحد پول اندونزی در سال جاری با وجود آشفتگی 

مالی جهانی، عملکرد بهتری از همتایان ثروتمند خود داشــته 
اســت. پیش بینی می شود اســتانداردهای زندگی بیش از این 
نیز بهبود یابد: چنانچه اکنــون تنها ۴ درصد از مردم درآمدی 
معادل یا کمتر از ۲.۱5 دالر دارند، این میزان ۷5 درصد از آمار 
سال ۲0۱۲ کمتر اســت. گرچه بعید است اندونزی به معجزه 
تولیدی به سبک چینی دست یابد، با این حال، طبقه متوسط   

بزرگی ظهور خواهد کرد. با وجود این، در مسیر توسعه اندونزی 
خطراتــی نیز وجــود دارد که از جمله مهمتریــن آنها، بحران 
جانشینی اســت. دوره نهایی ریاست جمهوری ویدودو در سال 
۲0۲۴ به پایان می رسد و او جانشین مشخصی ندارد. برخی از 
هواداران از ویدودو می خواهند که با زیر پا گذاشتن قانون اساسی 
بر سر قدرت بماند. انتخابات می تواند به رقابتی برای جلب نظر 
رأی دهندگان متدین با حمایت از سیاســت های مســلمانان 
شوونیستی تبدیل شود. از سوی دیگر، شخصیت های سرمایه دار 
و سیاســیون افراطی که بخشــی از ائتالف ویدودو را تشکیل 
می دهند، می توانند قدرت را به دست آورند و دولت را دوباره به 
حکومت الیگارشی تبدیل کنند. ویدودو، جاده ها و فرودگاه های 
زیادی ساخته اســت، اما نهادهایی که بتواند تداوم راهی را که 
آغاز کرده تضمین کند، تقویت نکرده است. اندونزی کشوری با 
سابقه طوالنی ملی گرایی افراطی است. ملی سازی صنایع ممکن 
اســت در نیکل که اندونزی در آن قدرت بازار را دارد، کارســاز 
باشــد، اما ممکن است در صنایع دیگر، نتیجه معکوس داشته 
باشد. اندونزی هنوز نتوانسته است زنجیره تامین اپل را که در 

حال کوچ از چین به ســایر بخش های آسیاست، جذب کند؛ تا 
حدی به این دلیل که بازار کار این کشــور هنوز خام و غیرقابل 
نفوذ اســت. با این حال از منظر »اکونومیســت«، بزرگ ترین 
خطری که این کشــور را تهدید می کند، موقعیت ژئوپلیتیک 
آن اســت که حتی در مســیر فعلی خود، خطر افتادن به مدار 
چینی، آن را تهدید می کند. به ازای هر دالری که شرکت های 
آمریکایی از ســال ۲0۲0 در اندونزی سرمایه گذاری کرده اند، 
شرکت های چینی نزدیک به چهار برابر آن را پرداخت کرده اند. 
اگر تنش ها میان چین و آمریکا شدت بگیرد، اندونزی متحمل 
هزینه های بیشتری خواهد شــد. جنگ بر سر تایوان می تواند 
راه های دریایی را که اندونزی به آن متکی اســت، مسدود کند، 
در همان حال که تحریم های غرب ممکن اســت شرکت های 
چینی را که اندونزی به آنها وابسته است، مورد حمله قرار دهد. 
به اعتقاد »اکونومیســت«، هند و اندونزی ستاره های درخشان 
آسیا هستند. در شرایطی که جهانی شدن در حال عقب نشینی 
اســت، هر دوی این کشــورها باید رأی دهندگان را راضی نگه 
دارند و راهی برای رشــد پیدا کنند. هند راه توسعه مبتنی بر 
فناوری و تولید را انتخاب کرده اســت و از طریق اعطای یارانه، 
سیاســت های شوونیستی و جدا شــدن از چین، آن را تقویت 
می کنــد. همچنین اندونزی بر منابــع، اصالح حمایت گرایی و 
سیاست بی طرفی متکی است. اگر اندونزی با موفقیت راه خود 
را ادامه دهد، زندگی بیش از ۲50 میلیون نفر را بهبود می بخشد 

و حتی می تواند توازن قدرت جهانی را تغییر دهد.

از هر ۱0 نفر روی زمین به گفته ســازمان ملل، 9 نفر هوای آلوده 
تنفس می کنند. همچنین براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت، 
هر ســاله حدود ۷ میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست 
می دهند که بیش از شش برابر تعداد مردمی است که از ماالریا و بیش 
از چهار برابر تعداد مردمی است که از بیماری ایدز می میرند. سوزاندن 
ســوخت های فســیلی برای انرژی، حمل و نقل و صنعت، علت اصلی 
آلودگی هواســت؛ همانطور که عامل گرمایش زمین و انتشار فزاینده 

کربن نیز همین سوخت های فسیلی هستند.
در همین زمینه، رئیس گروه ســالمت هوا و تغییــر اقلیم وزارت 
بهداشــت با اشاره به اینکه مرگ و میر ناشــی از آلودگی هوا باالتر از 
مرگ و میر ایدز و ماالریاســت، می گوید: هر ســاله ۷ میلیون مرگ 
زودرس به دلیل آلودگی هــوا در جهان اتفاق می افتد. به گفته دکتر 
عباس شاهسونی، تعداد مردمی که ســاالنه از آلودگی هوا می میرند، 
بیش از شش برابر تعداد مردمی است که از ماالریا و بیش از چهار برابر 

مردمی است که از بیماری ایدز می میرند.
او با اشــاره به ۷ میلیون مرگ زودرس ســاالنه بــه دلیل آلودگی 
هوا در دنیا، از گســترش شهرنشینی و افزایش جمعیت و الگوی های 
مصرف نامناسب به عنوان زمینه های تشدید آلودگی هوا یاد می کند و 
می افزاید: آلودگی هوا، یکی از مسائل عمده شهرهای بزرگ جهان شده 
است. گسترش شهرنشینی، افزایش جمعیت،  رشد بخش های صنعتی، 
حمل و نقل و الگوی های مصرف نامناســب و... نگرانی ها را نســبت 

به تشــدید آلودگی هوا افزایش داده اســت که این آلودگی ها تاثیرات 
نامطلوبی بر سالمتی، رفاه و بهره وری جامعه دارد. آلودگی هوا، یکی از 
مهمترین عوامل خطر زیست محیطی است و جوامع از طریق کاهش 
سطح آالینده های هوا می توانند بار بیماری های مربوط به سکته مغزی، 
بیماری قلبی،   سرطان ریه و بیماری های تنفسی حاد و مزمن را کاهش 
دهند. رهنمود سازمان بهداشت جهانی در سال ۲005 نشان می دهد 
که کاهش غلظت ذرات PM۱0 از ۷0 میکروگرم در مترمکعب به ۲0 

میکروگرم در متر مکعب، میزان مرگ را ۱5 درصد کاهش می دهد.
این مقام مســئول در وزارت بهداشت با اشــاره به گزارش سازمان 
جهانی بهداشــت درباره آلودگی هوا، ادامه می دهد: ســازمان جهانی 
بهداشت در سال ۲0۱9 تخمین زده بود که آلودگی هوای آزاد و داخل 
در مناطق شهری و روستایی سالیانه منجر به بیش از ۷ میلیون مرگ 
زودرس می شود. همچنین براساس گزارشی که در سال ۲0۱9 منتشر 
شد، در جهان به طور میانگین حدود 5۴ درصد از مرگ های زودرس 
مربوط به آلودگی هوا در فضای آزاد به دلیل بیماری ایسکمیک قلبی 
و ســکته مغزی است. همچنین ۷ درصد از مرگ و میر زودرس ناشی 
از سرطان ریه و ۱9 درصد مرگ و میر زودرس ناشی از بیماری مزمن 

انسداد ریوی از آلودگی هوا در فضای آزاد نشأت می گیرد.
دکتر عباس شاهســونی، آلودگی هوا را چهارمین عامل خطر مرگ 
در کشورهای توسعه یافته و سومین عامل مرگ در کشورهای در حال 
توســعه می خواند و می گوید: آلودگی هوا براساس آخرین گزارش بار 

بیماری هــا، چهارمیــن عامل خطر مرگ در جهان اســت. مواجهه با 
آلودگی هوا در کشورهای توسعه یافته چهارمین عامل مرگ در جهان 
پس از خطرات متابولیک، رژیم غذایی و دود سیگار است؛ این در حالی 
است که در کشورهای در حال توســعه، آلودگی هوا سومین ریسک 

فاکتور مرگ است.
وی با بیان اینکه آلودگی هوا، یک خطر بهداشتی پیشرو در جهان 
است، توضیح می دهد: در سال ۲0۱9 از هر 9 مرگ، یک مورد به علت 
آلودگی هوا رخ داده اســت که آن را در جایگاهی باالتر از بیماری ایدز 
و ماالریــا قرار می دهد. در حال حاضر، 99 درصد از جمعیت جهان در 
مناطقی زندگی می کنند که در آن سطح آلودگی هوا باالست )غلظت 
سالیانه ذرات معلق PM۲.5 باالتر از رهنمود سازمان جهانی بهداشت 
یعنی بیش از 5 میکروگرم در متر مکعب اســت(. نکته شــایان توجه 
این اســت که این خطر در کشورهای با درآمد متوسط و پایین بیشتر 
است. احتمال مرگ در بچه های با سن کمتر از پنج سال در کشورهای 
کم درآمــد به علت مواجهه با آلودگی هوا، بیش از ۶0 برابر بیشــتر از 
کشورهای پردرآمد است. همچنین تعداد مردمی که در جهان به طور 
ساالنه از آلودگی هوا می میرند، بیش از شش برابر تعداد مردمی است 
که از ماالریا  و بیش از چهار برابر تعداد مردمی اســت که از بیماری 

ایدز می میرند.
رئیس گروه سالمت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به سهم 
باالی مردان از مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا، کودکان و سالمندان 

را از گروه های اصلی آســیب پذیر در برابر آلودگی هوا برمی شــمارد و 
می گوید: در سال ۲0۱۳ حدود 5 درصد از مرگ بچه های زیر پنج سال 
و ۱0 درصد از مرگ بزرگساالن باالتر از 50 سال، منتسب به آلودگی 
هوا بوده است. این الگوی سنی مرگ و میر از سال ۱990 بدون تغییر 
مانده اســت. از سوی دیگر در بین همه ســنین و طی همه بازه های 
زمانی، سهم مردان در مرگ زودرس ناشی از آلودگی هوا بیش از زنان 
گزارش شده است. به گفته این مقام مسئول، از سال ۱990 تا ۲0۱۳ 
میالدی، مرگ زودرس منتسب به ذرات معلق PM۲.5 به میزان ۳0 
درصد افزایش داشته است و از ۲.۲ میلیون مرگ به ۲.9 میلیون مرگ 
در سال در سطح دنیا رسیده است و در همین بازه زمانی هزینه های از 
دست رفتن آسایش به علت مواجهه با ذرات معلق PM۲.5 هوای آزاد 
۶۳ درصد افزایش داشته و این هزینه ها به ۳.55 تریلیون دالر رسیده 
اســت که انعکاس دهنده بدتر شدن مواجهه مردم با آلودگی هواست. 
همچنین هزینه های از دست رفتن درآمد حاصل از کار به علت آلودگی 
هــوای آزاد ذرات معلق PM۲.5 از ۱0۳ میلیارد دالر به ۱۴۴ میلیارد 

دالر در هر سال رسیده است.
شاهســونی در پایان با اشــاره به اینکه هوا، یکی از اساســی ترین 
نیازهای فیزیولوژیک انســان است، می افزاید: تصور ادامه حیات بدون 
هوا حتی برای چند دقیقه هم غیرممکن است و این در حالی است که 
براساس آخرین گزارش بار بیماری ها، چهارمین عامل خطر مرگ در 
جهان و مهمترین تهدید زیست محیطی برای سالمت انسان، آلودگی 

هوا است. براســاس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت، آلودگی 
هوای آزاد و هوای داخل ســالیانه منجر بــه بیش از ۷ میلیون مرگ 
زودرس در جهــان می شــود که این یعنی از هــر 9 مرگ یک مرگ 

منتسب به آلودگی هوا است.
گفتنی است براســاس اعالم اداره کل هواشناسی استان تهران، تا 
پایان هفته در مناطق پرتردد شــهری، قســمت های مرکزی، غربی و 
جنوبی استان افزایش غلظت آالینده ها و کاهش کیفیت هوا پیش بینی 
می شود. با بررســی آخرین نقشه های هواشناسی تصاویر ماهواره ای و 
خروجی مدل های پیش یابی عددی از روز شــنبه )۲۸ آبان( تا پایان 
هفته به دلیل جو نسبتا پایدار و عدم وزش باد قابل مالحظه در مناطق 
پرتردد شهری، قســمت های مرکزی، غربی و جنوبی استان، افزایش 
غلظت آالینده ها و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شــود. همچنین 
در چند روز آینده افزایش در بیشــینه دما و از روز چهارشنبه )۲ آذر( 
کاهش نســبی دما مورد انتظار است. طبق اعالم اداره کل هواشناسی 
اســتان تهران، ایســتگاه فیروزکوه با کمینه دمــای منفی ۳ درجه 
سانتیگراد سردترین نقطه اســتان تهران در ۲۴ ساعت اخیر گزارش 
شــده است. آسمان تهران در روز یکشــنبه )۲9 آبان( صاف همراه با 
غبار محلی و گاهــی وزش باد با حداقل دمای ۸ و حداکثر دمای ۱9 
درجه سانتیگراد و در روز  دوشنبه )۳0 آبان( صاف همراه با غبار محلی 
بــا حداقل دمای 9 و حداکثر دمای ۱9 درجه ســانتیگراد پیش بینی 

می شود.

هر ساله ۷ میلیون نفر بر اثر آلودگی هوا می میرند
سهم آلودگی هوا از مرگ و میرها

چرا اهمیت اندونزی در دهه آینده بیشتر می شود؟

در متن ژئوپلیتیک شرق و غرب

چه سواالتی در جلسات استخدامی رد و بدل می شود؟
نویســنده: علی آل علی: شرکت در جلسات اســتخدامی هیچ وقت راحت نیست. فشار باال جهت پیدا کردن 
یک کار درست و حسابی در ترکیب با استرس ناشی از سناریوهای وحشتناکی که همه ما درباره مصاحبه های 
اســتخدامی شنیده ایم، چنین جلســاتی را تبدیل به یک کابوس تمام عیار برای هر کارآفرین می کند. اینطور 
وقت ها حتی اگر بهترین ســخنران دنیا هم باشید، تپق های بی نهایت زیادی سر جواب دادن به سواالت زده و 
دقیقا مثل یک تازه کار به نظر می رســید. بی شــک کسانی که در جلسات استخدامی کنترل اوضاع را از دست 
می دهند، شانس زیادی برای کسب موقعیت دلخواه شان نخواهند داشت. هرچه باشد کسی در دنیای کسب و 
کار شوخی سرش نمی شود. کافی است یک لحظه حواس تان پرت شود تا دیگر یک نفر هم در بازار سراغ تان را 
نگیرد. به همین خاطر ما در روزنامه فرصت امروز مصاحبه های استخدامی را مثل امتحان کنکور سرنوشت ساز...



فرصت امــروز: بیــکاری فارغ التحصیالن دانشــگاهی از یکی دو دهه 
گذشته به یک مســئله بحث برانگیز در ســطح جامعه تبدیل شده و در 
اکثر خانواده های طبقه متوســط دست کم یک یا چند فرزند حضور دارند 
که در دانشــگاه ها و موسسات مختلف آموزش عالی تحصیل کرده و حاال 
بیکار هســتند. موج فزاینده بیکاران دانشگاهی، حاصل سیاست های غلط 
و اشــتباهی است که در طول سال های گذشــته در حوزه آموزش عالی 
اجرا شــده و تاسیس بی حساب و کتاب دانشــگاه های مختلف به موازات 
افزایش ظرفیت کنکور سراسری )که آن هم معضل دیرینه دیگری است( 
باعث افزایش کمیت و افول کیفیت دانشگاه در ایران شد. سیاست گذاران 
به جای آنکه معضل اشــتغال جوانان را حل کنند، تالش کردند با رشــد 
چشمگیر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، دست کم برای چند سالی 
معضل اشتغال جوانان را عقب بیندازند و به جای حل مسئله صورت مسئله 

را حذف کنند.
حــاال یافته های یک گزارش رســمی نشــان می دهد تعــداد بیکاران 
فارغ التحصیل دانشــگاهی زیر ۴0 سال در ســال ۱۳99 به بیش از ۱.۷ 
میلیون نفر رسیده که ۸۲ درصد آنها مجرد و غالبا به عنوان فرزند در کنار 
خانواده زندگی می کردند. براساس داده های سامانه ملی اشتغال، در اقتصاد 
ایــران بیش از یک میلیون و ۷۱۱ هزار نفر فارغ التحصیل دانشــگاهی زیر 
۴0 ســال بیکار وجود داشته که ۸۲ درصد آنها مجرد بودند و بیش از 90 
درصد آنها در کنار خانواده زندگی می کردند. البته مرکز آمار ایران، ســهم 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی از جمعیت بیکاران کشور در سال ۱۳99 را 
۳۸.9 درصد و جمعیت آنها را کمتر از 9۶۳ هزار نفر تخمین زده است، اما 
برآوردهای مبتنی بر اطالعات سامانه ملی اشتغال و کسب وکار که از سوی 
دفتر مطالعات رفاه اجتماعی وزارت کار منتشر شده، اختالفات چشمگیری 
با روایت مرکز آمار دارد و ســهم بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی زیر ۴0 
سال از جمعیت بیکاران کشــور را ۶۱.۲ درصد و جمعیت آنها را بیش از 

یک  میلیون و ۷۱۱ هزار نفر اعالم می کند.
زندگی خصوصی بیکاران دانشگاهی

برآوردهای مبتنی بر داده های ســامانه ملی اشتغال حاکی از این است 
که در ســال ۱۳99 در اقتصاد ایران بیش از یک  میلیون و ۷۱۱ هزار نفر 
فارغ التحصیل دانشگاهی زیر ۴0 ســال بیکار وجود داشته که ۸۲ درصد 
آنها مجرد بودند و غالبا به عنوان فرزند در کنار خانواده زندگی می کردند؛ 
این در حالی اســت که مرکز آمار ایران، سهم فارغ التحصیالن دانشگاهی 
و آموزش عالی از جمعیت بیکاران کشــور در سال ۱۳99 را ۳۸.9 درصد 
و جمعیت آنها را کمتر از 9۶۳ هزار نفر تخمین زده اســت؛ اما برآوردهای 

مبتنی بر داده های ســامانه ملی اشتغال و کسب وکار که از دفتر مطالعات 
رفــاه اجتماعی وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه منتشــر 
شــده، اختالفات چشــمگیری با روایت مرکز آمار دارد و به  عنوان نمونه، 
ســهم بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی زیر ۴0 سال از جمعیت بیکاران 
کشــور را ۶۱.۲ درصد و جمعیت آنها را بیش از یک  میلیون و ۷۱۱ هزار 

نفر اعالم می کند.
بیــکاری جوانان فارغ التحصیل دانشــگاه ها و آموزش عالی جدا از بار 
روانــی و اجتماعی بیکاری و اتــالف عمر برای خود ایــن افراد، برای 
خانواده های شــان نیــز آزاردهنده بــوده و به ویژه از منظــر اقتصادی 
دارای هزینه باالیی اســت. عالوه بر این، تأثیر وضعیت اشتغال جوانان 
درس خوانده در ازدواج و تشکیل خانواده نیز امر بدیهی و اثبات شده ای 
اســت؛ آن هم در شــرایطی که یک جوان بیکار بــدون اتکا به وضعیت 
اقتصاد خانواده، به ســختی قــادر به تأمین ملزومــات ازدواج و زندگی 
مشــترک است. بر همین اساس، یکی از موضوعاتی که در گزارش دفتر 
مطالعــات رفاه اجتماعی وزارت کار و با اســتناد به داده های مرکز آمار 
ایران مورد بررسی قرار گرفته، پیشنهاد طرحی برای اشتغال این دسته 
از بیکاران از طریق آموزش و تدریس به دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
در دوران کروناست که در بهترین حالت می تواند شرایط اشتغال موقت 
۳5 هزار نفر از آنها را بعد از یک دوره آموزشــی و با دستمزد ماهانه ۲ 
میلیون تومان تضمین کند. گذشــته از اینکه چنین طرحی در مقایسه 
با جمعیــت یک  میلیون و ۷۱۱ هزار نفــری فارغ التحصیالن بیکار زیر 
۴0 ســال کارگشاست یا نه، آمارهای ارائه شــده در این گزارش بسیار 
قابل تأمل اســت. یافته های این گزارش در مورد وضعیت تأهل بیکاران 
دارای تحصیالت عالی نشان می دهد که ۸۴ درصد از این جمعیت یک 
 میلیون و ۷۱۱ هزار نفری در ســال ۱۳99 مجرد، ۱۴ درصد متأهل و 
۲ درصد )به دلیل فوت یا طالق( بدون همســر هستند. از نگاهی دیگر 
به این ماجرا، بیشــترین تعداد این گروه از بیکاران معادل یک  میلیون 
و 5۴۷ هزار نفر، در خانواده نقش فرزند را دارا هســتند. به عبارت  دیگر، 
بیش از 90 درصد بیکاران فارغ التحصیل دانشگاهی زیر ۴0 سال کشور 
همچنــان به عنوان فرزند در کنار خانــواده زندگی می کنند و عمدتا بار 

مالی معیشت آنها نیز بر گرده خانواده هاست.
جغرافیای بیکاری از مسیر دانشگاه

جغرافیای اســتانی بیکاران فارغ التحصیل زیر ۴0 ســال نشان می دهد 
کــه کانون اصلی این جمعیت در تهران اســت و ۲5۴ هــزار و ۴۴5 نفر 
از فارغ التحصیالن دانشگاهی زیر ۴0 ســال بیکار در سال ۱۳95 در این 

اســتان زندگی می کنند. البته این موضوع بــرای تهران به عنوان پایتخت 
و پرجمعیت ترین اســتان کشــور که بیشــترین مهاجرت پذیری را دارد، 
دور از انتظار نیســت، اما نکته مهم اینجاســت که در این بین، اســتان 
خوزستان به عنوان پنجمین استان پرجمعیت کشور، در رتبه دوم بیکاران 
فارغ التحصیل دانشــگاهی قرار گرفته و کرمان به عنوان نهمین اســتان 
پرجمعیت کشــور در رتبه ســوم قرار دارد. فارس و اصفهان نیز به عنوان 
چهارمین و سومین استان های کشور از لحاظ جمعیت، در رتبه های سوم 
و چهارم میزبانی از فارغ التحصیالن بیکار جای می گیرند. بنابراین بدترین 
شــرایط به استان خوزستان تعلق دارد که با وجود سهم ۱۴.۸ درصدی از 
تولید ناخالص ملی، فارغ التحصیالن دانشگاهی آن چنین شرایط نامساعدی 
دارند. در مقابل نیز استان های یزد، قزوین، خراسان جنوبی و قم به ترتیب 
از نظر جمعیت بیکاران فارغ التحصیل زیر ۴0 سال بهترین شرایط را دارند؛ 
چنانکه در سال ۱۳99 فقط ۸ هزار و ۳0۷ فارغ التحصیل دانشگاهی بیکار 
زیر ۴0 ســال در استان یزد وجود داشــته و جمعیت این افراد در استان 
قزوین ۸ هزار و ۶۱0 نفر  و در خراســان جنوبی ۸ هزار و ۸۴0 نفر بوده 

است.
براساس اطالعات سامانه ملی اشــتغال و مرکز آمار ایران همچنین در 
ســال ۱۳99 حدود 5۲ درصد بیکاران دارای تحصیالت دانشــگاهی زیر 
۴0 ســال را مردان و ۴۸ درصد را زنان تشکیل می دادند. به لحاظ دهک 
درآمدی نیز بیشــترین ســهم از جمعیت بیکاران معادل ۱۴.۳ درصد به 
دهک هفتم درآمدی مربوط می شــود و در مجموع، دهک های متوســط 
درآمدی )از ۴ تا ۷( با ســهم ۴۶.۳ درصدی، بیشــترین سهم از بیکاران 
فارغ التحصیل زیر ۴0 ساله کشــور را دارند. کمترین تعداد بیکاران نیز با 
۶.۱ درصد متعلق به دهک اول درآمدی است. جایگاه درآمدی خانوارهای 
دارای فرزند فارغ التحصیل دانشــگاهی نشان می دهد که سهم خانوارهای 
ضعیف تر از بیکاران فارغ التحصیل کمتر اســت و این رویه تا دهک هفتم 
درآمدی که مرز میان دهک های فقیر و دارا محسوب می شود، ادامه دارد. 
احتماال همراهی فارغ التحصیالن در خانوارهای فقیر با مشــاغل با درآمد 
کمتر یا نامتناسب با تحصیالت در خانوارهای فقیر، یکی از دالیل کاهش 
ســهم درس خوانده ها در این خانوارها باشــد؛ به خصوص که بیش از 90 
درصد فارغ التحصیالن بیکار زیر ۴0 ســال کشور همچنان به عنوان فرزند 
در کنار خانواده زندگی می کنند و طبیعتا هزینه معیشــت آنها به خانوار 
تحمیل خواهد شــد. باال ماندن سهم این جمعیت در خانوارهای ۴ دهک 
باالی درآمدی هم می تواند نمایانگر تاب آوری اقتصادی باالتر این خانوارها 

باشد.

بیشترین فارغ التحصیالن بیکار در استان های تهران، خوزستان و کرمان هستند

ناهمخوانی تحصیل و شغل

اجاره نشــینی در حالی از سال های گذشــته تاکنون، یکی از معضالت 
خانوارهای فاقد مسکن بوده که این موضوع در یکی دو سال اخیر از نقطه 
بحران عبور کرده و بازار اجاره مسکن با یکی از کم سابقه ترین نرخ های تورم 
مواجه شــده است. نکته جالب اینجاست که با ورود به فصل پاییز و پایان 

موعد جابه جایی ها همچنان رشد اجاره مسکن ادامه دارد.
بررسی رشــد ماهیانه اجاره خانه در کل کشــور طی مهرماه امسال از 
افزایش ۶.۱ درصد در مقایســه با شــهریورماه حکایت دارد که بیشترین 
میزان افزایش در ســال ۱۴0۱ محسوب می شود. معموال با ورود به فصل 
پاییز، بازار اجاره فروکش می کرد اما از ســال گذشته به دلیل رکود خرید 
و فروش مســکن و تورم عمومی، اجاره بها روند صعودی داشته است. به 
گزارش ایسنا، مهرماه امسال نرخ اجاره مسکن در کل کشور ۶.۱ درصد و 
در شــهر تهران ۷ درصد در مقایسه با شهریورماه افزایش یافت که در هر 
دو بخش شاهد ثبت بیشــترین میزان تورم ماهیانه اجاره در سال جاری 
هســتیم. به نظر می رسد اثر فروکش کردن بازده سرمایه در بخش خرید 
و فروش مسکن شــهر تهران به شکل سرعت گرفتن تورم اجاره بها بروز 

یافته است.
براساس گزارش مرکز آمار، میزان رشد ماهیانه نرخ اجاره در کل کشور 
در اردیبهشــت ۲.5 درصد، خرداد ۲.۳ درصد، تیر ۳.۸ درصد، مرداد ۲.9 
درصد، شــهریور ۳.5 درصد و مهر ۶.۱ درصد بوده اســت. در شهر تهران 
نیز طبق شاخص بانک مرکزی، رشد ماهیانه اجاره بها در اردیبهشت ۱.9 
درصد، خرداد ۲.۷ درصد، تیر ۴.5 درصد، مرداد ۴.۶ درصد، شهریور ۴.۶ 
درصد و مهر ۷ درصد اعالم شــده است. منحنی کرایه خانه در شرایطی 

رو به باال حرکت می کند که درآمد بســیاری از اقشار اجاره نشین چندان 
متناســب با آن رشد نکرده است. از سوی دیگر، انتظار می رفت با ورود به 
نیمه دوم سال و پایان پیک جابه جایی، بازار اجاره فروکش کند اما به دلیل 
تاثیرپذیــری از تورم عمومی و جبران عقب ماندگی در مقایســه با قیمت 

مسکن، مسیری متفاوت با انتظارات را سپری کرد.
در حال حاضر، مســکن به عنوان ســنگین ترین کاال در سبد هزینه 
خانــوار حدود ۶0 درصد درآمد خانواده های تهرانی را به خود اختصاص 
می دهد که به ۱.۳ برابر حد مجاز رســیده اســت. این برآورد مربوط به 
تیرماه ۱۴0۱ اســت که با توجه به رشدهای پس از آن در حال حاضر 
این عدد طبیعتا بیشــتر شده اســت. طبق اعالم مرکز آمار، در مهرماه 
امســال قیمت مسکن در کل کشور ۶.۱ درصد نســبت به شهریورماه 
امســال و ۳۶.۳ در مقایسه با مهرماه سال گذشته افزایش داشته است. 
رشــد قیمت مسکن شهر تهران در دو شاخص ماهیانه و سالیانه نیز به 
ترتیب 0.۷ درصد و ۴۴.۷ درصد بوده است. از طرف دیگر، تورم ماهیانه 
اجاره بها در کل کشور ۶.۱ درصد و تورم نقطه به نقطه اجاره )نسبت به 
مهرماه ۱۴00( به میزان ۳۶ درصد اعالم شــد. در شهر تهران نیز طبق 
اعالم بانک مرکزی اجاره بها ۷ درصد نســبت به شهریور امسال و حدود 

۴۱ درصد در مقایسه با مهر سال گذشته رشد کرد.
دولت در سه ســال اخیر به منظور کمک به مستاجران، برنامه هایی را 
شامل پرداخت وام ودیعه مسکن و تعیین سقف برای قراردادهای اجاره در 
نظر گرفت. اردیبهشت امسال سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به 
اجاره بهای سال ۱۴00، در تهران حداکثر ۲5 درصد، کالنشهرهای باالی 

یک میلیون نفر جمعیت ۲0 درصد و ســایر شهرها ۱5 درصد به تصویب 
رسید. همچنین به مستاجران در تهران ۱00 میلیون، مراکز استان ها ۷0 
میلیون و شهرهای باالی ۲00 هزار نفر ۴0 میلیون تومان وام ودیعه مسکن 

پرداخت می شود.
اما همانطور که آمارها نشان می دهد، تعیین حد مجاز چندان نتوانسته 
در جلوگیری از رشــد قیمت ها در بازار اجاره موفق عمل کند. بازار اجاره 
معموال نســبت به جهش قیمت مسکن، دیر واکنش نشان می دهد، اما به 
مرور از تحوالت قیمت مســکن و تورم عمومی تاثیر می گیرد. نرخ اجاره، 
بخشی از جاماندگی نسبت به قیمت مسکن را در سال های گذشته جبران 
 R به P کرده، اما هنوز در حالت ســر به ســر قرار نگرفته اســت. بحث
ارزش ســرمایه گذاری روی ملک نســبت به درآمد از محل اجاره و میزان 
توجیه پذیری آن در مقایسه با قیمت مسکن را نشان می دهد. تا سال های 
گذشته این نســبت در محدوده عدد ۲0 قرار داشت که با رشد قیمت ها 
در چهار ســال اخیر، این نســبت تا ۴0 افزایش پیدا کــرد؛ یعنی ارزش 
ســرمایه گذاری ملک به نیت درآمد از اجاره نصف شد. با رشد اجاره بها در 
 R به P یک ســال گذشته اجاره بها ۱.۷ برابر قیمت مسکن رشد کرده و
به عدد ۳0 رسیده، اما همچنان 50 درصد نسبت به گذشته در ضرر است؛ 
یعنی کسی که به قصد اجاره نسبت به خرید ملک سرمایه گذاری می کند 
در مقایســه با چهار سال قبل، ســود کمتری می برد. بر همین اساس، تا 
زمانی که نرخ اجاره در حالت معقولی در مقایسه با ارزش ملک قرار نگیرد، 
ســرمایه گذاری در بخش خرید و فروش و همچنین ســاخت و ساز دچار 

رکود می شود.

بیشترین رشد اجاره مسکن در مهرماه ثبت شد

رفتار عجیب بازار اجاره

دریچه

وزارتخانه ها مدام چاق و الغر می شوند
آزمون و خطای تفکیک و ادغام

ســابقه ادغام و تفکیک وزارت بازرگانی و صنعت و معدن به سال 
۱۳۲۶ برمی گردد که برای اولین بار در این سال وزارت بازرگانی ادغام 
شــد و البته این ادغام تنها هفت سال پابرجا ماند. با شروع دهه ۴0 
بار دیگر ادغام بخش های بازرگانی و صنایع و معادن در دســتور کار 
قرار گرفت و با نگاهی به تجربیات توســعه صنعتی در آلمان و ژاپن، 
وزارتخانه بزرگی به نام وزارت اقتصاد )یا وزارت اقتصاد ملی( تشکیل 
شــد. این اما پایان کار نبود و در دهــه 50 مجددا زمزمه تفکیک و 
جداسازی وزارت اقتصاد شنیده شد تا در نهایت این وزارتخانه حجیم 
و بزرگ به سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و امور اقتصادی و 

دارایی تفکیک شد.
پس از انقالب نیــز وزارتخانه های اقتصادی تغییرات زیادی کردند 
و مدام چاق یا الغر شــدند؛ چنانکه در سال ۱۳۶0، چهار معاونت به 
وزارت بازرگانی افزوده شــد، اما اوج آزمون و خطای تفکیک و ادغام 
وزارتخانه ها در دهه 90 بود و در صدر آن، احیا یا جداســازی وزارت 
بازرگانی از وزارت صمت در مرکز این تغییر و تحوالت قرار داشــت. 
با این حال، با وجود درخواســت دولت برای احیای بخش بازرگانی و 
تفکیک آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت اما در سه نوبت گذشته 
مجلس یا شــورای نگهبان هر بار مانع از این تفکیک شــدند؛ چراکه 
جداسازی و احیای وزارت بازرگانی، بار مالی باالیی برای دولت داشت 
و همچنین در مغایرت با اســناد باالدســتی بود. با این وجود، اجرای 
تفکیک وزارت صنعت از بازرگانی در دولت یازدهم و دوازدهم با قوت 
در مجلس پیگیری شــد، ولی مجلس دهم هر بار به دولت حســن 
روحانی، پاسخ منفی داد و نه گفت. حاال گویا این بار نوبت به مجلس 
یازدهم و دولت ســیزدهم رسیده تا داســتان کشدار تفکیک وزارت 

صمت و احیای وزارت بازرگانی را یکبار دیگر ادامه دهند.
پس از آنکه در ســال ۱۳9۴ با گذشــت چهار ســال از ادغام دو 
وزارتخانه صنایع و معــادن و بازرگانی، احیای مجدد وزارت بازرگانی 
بر ســر زبان ها افتاد، این موضوع در دولت قبلی و فعلی پیگیری شد، 
اما در نهایت به نتیجه مشــخصی نرســید و طبق اعالم وزیر صمت، 
طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت منتفی شــد. هرچند با 
تجربیات این سال ها مشخص نیست که آیا اینجا نقطه پایان تفکیک 
وزارت صمت است یا در آینده باز هم سریال تکراری تفکیک و ادغام 
اکران خواهد شــد. به گزارش ایسنا، وزارت صنعت،  معدن و تجارت 
در ســال ۱۳90 با ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی و در 
راستای کوچک سازی دولت تشکیل شد،  اما بعد از هشت سال مجلس 
شورای اسالمی سرانجام در جلسه علنی روز چهارشنبه سوم مهرماه 
سال گذشته با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی 
موافقت کرد. البته در سال ۱۳9۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو 
وزارتخانه، احیای مجدد وزارت بازرگانی بر سر زبان ها افتاد و دولت نیز 
در ســال ۱۳9۶، الیحه ای با موضوع انفصال بخش بازرگانی از وزارت 
صنعت به مجلس ارسال کرد، اما مجلسی ها به این طرح روی خوش 
نشــان ندادند و با وجود اینکه مجلس سه بار درخواست دولت مبنی 
بر تفکیک صنعت از بازرگانی را رد کرد، در نهایت دولت پیروز میدان 

شد و رأی مثبت مجلس را برای این طرح گرفت.
نهایتا در روز یکشــنبه۲۱ اردیبهشــت ماه ۱۳99، بررسی ایرادات 
شورای نگهبان در طرح تشــکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی 
در  دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت. یکی از ایرادات شورای 
نگهبان به تبصره یک ماده واحده این طرح بود که نمایندگان، مصوبه 
کمیسیون برای رفع این ایراد را تصویب نکردند. مصوبه کمیسیون این 
بود که از تاریخ تصویب این قانون، کلیه وظایف و اختیارات هر یک از 
وزارتخانه هــای بازرگانی و صنایع و معادن مطابق وظایف و اختیارات 
دستگاه های تابع آنها قبل از قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب ۸ تیرماه ۱۳90 است. 
در نهایت بعد از اینکه این ماده رأی نیاورد، این طرح از دســتور کار 

مجلس خارج شد.
البته ماجرای تفکیک وزارت صمت با پایان فعالیت دولت دوازدهم 
به پایان نرســید و در دولت جدید نیز مجلس پیگیر تفکیک وزارت 
صمت شــد. بعد از مدتی بحث اســتیضاح وزیر صمت مطرح شد و 
در تیرماه امسال رئیس مجلس شــورای اسالمی از فرصت دو ماهه 
بهارستان به پاستور برای ارسال الیحه تفکیک وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و اصالح ســاختار در این وزارتخانه خبر داده است. هرچند 
این اســتیضاح، حواشــی دیگری از جمله وضعیت خودروســازی و 
معادن هم داشت و برخی معتقدند تفکیک وزارتخانه بیشتر بهانه ای 
برای اســتیضاح بوده است. در نهایت رضا فاطمی امین، وزیر صمت 
استیضاح شد، اما استیضاح موفق نبود و او وزیر صمت باقی ماند. وزیر 
صمت ســپس چند روز بعد از جلسه استیضاح در جمع خبرنگاران 
درباره ماجرای تفکیک این وزارتخانه گفت که موضوع تفکیک وزارت 

صمت منتفی شده است.
ماجــرای تفکیــک وزارت بازرگانی در دولت قبــل هم منجر به 
برکنــاری رضا رحمانی، وزیر صمت وقت شــد. در اردیبهشــت ماه 
۱۳99، رئیس جمهوری وقت با صدور حکمی حسین مدرس خیابانی 
را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب کرد و 
رضا رحمانی را از رأس این وزارتخانه کنار گذاشت. حسن روحانی در 
نامه ای از مدرس خیابانی، سرپرســت این وزارتخانه خواسته بود که 
نســبت به مدیریت بازار و تأمین کاالهای اساسی، ساماندهی قیمت 
خودرو، رفع موانع تولید و تعمیق ســاخت داخل، کمک به توســعه 
صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کســب و کار اقــدام کند، اما این 
ماجرا حواشــی زیادی داشــت؛ چراکه رحمانی بعد از برکناری طی 
نامه ای بدون تاریخ و شماره به رئیس جمهوری گفته بود که در ۱۷ 
اردیبهشت ماه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، او را تهدید 
کرده در صورت رأی نیاوردن طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس 
شورای اسالمی برکنار خواهد شد و بر همین اساس از او خواسته بود 
تــا با البی، نمایندگان مجلس خصوصا نمایندگان آذری زبان را قانع 
و برای این طرح رأی جمع کند. در نهایت روز دوشــنبه واعظی طی 
تماسی از او خواســت تا از سمت خود استعفا دهد. عمدتا مخالفان 
این طرح نگران بی توجهی به تولیــد و رونق واردات در پی تفکیک 
وزارت صمت هستند و موافقان طرح می گویند در حال حاضر تجارت 
خارجی و همچنین وضعیت تنظیم بازار مورد توجه کافی نیســت. 
حال باید دید که آیا اینجا نقطه پایان تفکیک وزارت صمت است یا 
در آینده باز هم سریال تکراری ادغام و جداسازی باز هم محل بحث 

و جدال خواهد شد.
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فرصت امروز: پس از آنکه با مبهم شدن چشم انداز احیای برجام، به تعداد 
متقاضیان ارز افزوده شــد و در نتیجه افزایش حجم تقاضا، قیمت دالر در 
بازار آزاد به ســقف تاریخی رسید، بانک مرکزی در واکنش به التهاب دالر 
به معرفی شــعب منتخب بانک ها برای خرید و فروش ارز توافقی و انتشار 
اوراق سکه پرداخت و از ابتدای این هفته نیز طبق وعده رئیس کل بانک 
مرکزي، فروش اوراق ارزی در شــعب منتخب بانک ملي آغاز شــد. اوراق 
گواهی ارزی با عاملیت بانک ملی ایران منتشــر می شود و حداکثر میزان 
خرید این اوراق توســط هر شخص ۴ هزار دالر است. طبق اعالم بازارساز، 
اوراق جدید ارزی برای افراد باالی ۱۸ سال، با نام و معاف از مالیات است 
و در سررسید سه ماهه منتشر می شود، اما سود آن به صورت ریالی خواهد 

بود و بازار ثانویه ای برای معامله آن وجود نخواهد داشت.
به گفته کارشناســان، اوراق گواهی ارزی، ابزار خوب و مطلوبی برای 
جذب تقاضای ســرمایه ای و سفته بازی در بازار ارز است. با فروش اوراق 
ارزی، فشــار از روی اسکناس برداشته شــده و تعادل در بازار ارز ایجاد 
می شــود؛ یعنی سیاست گذار ارزی با فروش آن می تواند ریال را از بازار 
جمع کند و نهایتا نوسانات بازار ارز را کاهش دهد. البته این ابزار مالی، 
خالی از اشکال نیست و کارکرد مثبت آن منوط به استقبال متقاضیان 
ارز اســت، اما به نظر می رسد عدم کشــف قیمت توسط اوراق ارزی و 
وابســته بودن آن به نرخ بازار متشکل ارزی می تواند جذابیت این اوراق 
نسبت به اسکناس را در نگاه متقاضیان و سرمایه گذاران کاهش دهد. از 
آنجــا که بازار ثانویه ای برای معامله گواهی اوراق ارزی وجود ندارد، این 
اوراق در بازار قابل خرید و فروش نیست و در نتیجه قیمت آن در بازار 
تعیین نمی شــود. بنابراین اغلب افراد ترجیح می دهند – در زورآزمایی 
اوراق ارزی و اســکناس دالر - اســکناس نگهداری کنند تا اوراقی که 

ریالی است و سود آن با ریال تغییر می کند.
عملیات عقب راندن دالر

سه شنبه هفته گذشته بود که بانک مرکزی از ابزار جدید معامالت ارزی 
رونمایی کرد و از انتشــار اوراق ارزی پس از انتشــار اوراق سکه خبر داد. 
آنطور که روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرده، اشخاص حقیقی باالی 
۱۸ســال از روز ۲۸ آبــان می توانند با مراجعه به شــعب ارزی بانک ملی 
نســبت به خرید این اوراق اقدام کننــد و حداکثر میزان خرید این اوراق 
توســط هر شــخص ۴هزار دالر خواهد بود. در مشخصات این اوراق آمده 
اســت که اوراق گواهی ارزی با نام و معاف از مالیات اســت و در سررسید 
سه ماهه منتشر می شود، اما سود آن به صورت ریالی خواهد بود. همچنین 
بازار ثانویه ای برای معامله آن وجود نخواهد داشت و مبنای محاسبه برای 

تعیین مبلغ ریالی در زمان انتشار، بازخرید و سررسید اوراق، نرخ پایانی روز 
قبل نماد دالر توافقی اســکناس بازار متشکل معامالت ارزی است. همین 
موضوع باعث نگرانی و تردید کارشناسان در مورد جذابیت این اوراق برای 
متقاضیان ارز شده است. به عقیده کارشناسان پولی و بانکی، عدم کشف 
قیمت توسط اوراق ارزی و وابستگی آن به نرخ بازار متشکل ارزی، می تواند 

پاشنه آشیل اوراق جدید ارزی باشد.
اگرچه اوراق ارزی می تواند فشار را از روی اسکناس بردارد و در بازار 
ارز تعادل ایجاد کند، اما از آنجا که این اوراق ریالی اســت، ســود آن با 
ریال تغییر می کند؛ یعنی اگر در مدت ســه ماهه سررســید این اوراق، 
قیمت دالر افزایش قابل توجهی پیدا کند، بانک مرکزی باید سود آن را 
از محــل پایه پولی پرداخت نماید که طبیعتا باعث افزایش پایه پولی و 
رشــد نقدینگی و رشد تورم می شود. همانطور که گفته شد، برای اوراق 
ارزی، بازار ثانویه ای شکل نمی گیرد و در نتیجه خرید و فروشی در بازار 
اتفاق نمی افتد که نرخ آن در بازار تعیین شود. بنابراین قیمت این اوراق 
بســته به نرخ بازار متشکل ارزی اســت و این امر می تواند جذابیت این 
ابــزار جدید ارزی ا در همان  ابتدای کار کاهش دهد. از ســوی دیگر، 
در شــرایطی کــه نااطمینانی در اقتصاد ایران زیاد اســت، خرید اوراق 
پرریسک می شــود و اغلب افراد طبیعتا اسکناس دالر را به اوراق ارزی 
ترجیح می دهند. بنابراین برای این اوراق در مقایســه با اسکناس دالر 

بایستی جذابیتی در نظر گرفته شود.
چند نکته درباره اوراق ارزی

با وجودی که انتشار گواهی اوراق ارزی از آغاز این هفته کلید خورده 
اســت، به نظر می رســد تا زمانی که مزایای این اوراق برای متقاضیان 
و شــهروندان روشن نشــود، فروش آن با چالش مواجه خواهد شد. در 
همین راســتا، بانــک مرکزی در یک اطالعیه ۱5 بنــدی، نحوه عرضه 
این اوراق را توضیح داده اســت: ۱-ناشــر این اوراق، بانک مرکزی و از 
طریق بانک عامل اســت. ۲-اوراق با نام، صرفا و اصالتا قابل خرید توسط 
اشخاص حقیقی ایرانی باالتر از ۱۸ سال و تاریخ انتشار و سررسید آن به 
ترتیب ۲5 آبان ماه ۱۴0۱ و ۲5 بهمن ماه ۱۴0۱ خواهد بود. ۳-حداقل 
و حداکثر میزان خرید اوراق توســط هر شــخص حقیقــی به ترتیب 
معــادل ریالی هــزار دالر و ۴ هزار دالر اســت. ۴-پرداخت وجه اوراق 
در زمان انتشــار صرفا به »ریال« خواهد بود. 5-بانک مرکزی به وکالت 
از خریداران اوراق نســبت به تامیــن ارز )دالر( و نگهداری آن تا زمان 
سررســید اوراق اقدام می کند. ۶-دارندگان اوراق در سررسید می توانند 
یکــی از این روش ها را انتخاب کنند: پرداخت حق الوکاله مذکور معادل 

۷ درصد مبلغ ریالی در زمان سررســید و دریافت اسکناس ارز )دالر( از 
بانک عامل یا تســویه نقدی )ریالی( که در ایــن صورت حق الوکاله ای 
دریافت نخواهد شــد. ۷-مبنای محاســبه برای تعیین مبلغ ریالی در 
زمان بازخرید، سررسید و انتشار اوراق، نرخ پایانی روز قبل دالر توافقی 
)اســکناس( است. نرخ پایانی روز قبل نماد دالر توافقی )اسکناس( بازار 
متشکل معامالت ارزی )میانگین موزون معامالت نماد دالر توافقی روز 
قبل( در پایگاه اطالع رســانی شرکت مدیریت بازار متشکل معامالت ارز 
ایران به آدرس www.ice.ir قابل  مشاهده است. ۸-بانک عامل مکلف 
اســت به صورت هفتگی منابع ریالی حاصل از فروش این اوراق را پس 
از انجام هماهنگی الزم با اداره عملیات ارزی این بانک، به حســاب های 
معرفی شــده نزد اداره معامالت ریالی بانک مرکــزی واریز کند. 9-در 
صورت درخواســت دارنــده اوراق مبنی بر بازخریــد اوراق، بانک عامل 
موظف اســت نسبت به تسویه حساب با دارنده اوراق در همان روز اقدام 
کند. ۱0-در صورت عدم مراجعه صاحب اوراق در سررسید، بانک عامل 
موظف است ریال حاصل از تسویه اوراق مذکور را محاسبه و به حساب 

ریالی شخص که در زمان خرید اوراق معرفی کرده، واریز کند.
اوراق ارزی؛ معاف از مالیات

در ادامه اطالعیه بانک مرکزی آمده است: ۱۱-پس از انجام تسویه حساب 
با صاحبان اوراق در روز سررسید یا پیش از آن حسب ترتیبات بندهای )۶( 
و )۷(، بانک عامل موظف است به منظور وصول وجوه پرداختی به دارندگان 
اوراق از این بانک، نسبت به ارسال گزارش معامالت در مقاطع هفتگی به 
»اداره عملیات ارزی« در روز دوشنبه هر هفته اقدام کند. ترتیبات اجرایی 
این بند توسط اداره مذکور ابالغ خواهد شد. ۱۲-بانک عامل مکلف است 
به منظور دریافت مبالغ ریالی و ارزی پرداخت شــده به دارندگان اوراق در 
سررسید )حسب ترتیبات بندهای )۶( و )۷(( اطالعات مربوطه را  به اداره 
عملیات ارزی اعالم کند. ۱۳-اوراق موضوع این بخشــنامه به استناد ماده 
)۲9( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، معاف از 
مالیات خواهند بود. ۱۴-کارمزد عاملیت بانک عامل برای فروش، بازخرید 
و تســویه اوراق به صورت جمعی تعیین و متعاقبا توسط اداره حسابداری 
کل و بودجه محاسبه و به حساب بانک عامل واریز خواهد شد. ۱5-اوراق 
از طریق ســامانه ســیما متعلق به بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
عرضه و بازخرید می شود و انجام معامالت ثانویه اوراق امکان پذیر نخواهد 
بود. همچنین براساس این اطالعیه، خریداران اوراق گواهی ارزی ملزم به 
دادن تعهدنامه مبنی بر آگاه  بودن و قبول مفاد ضوابط اوراق گواهی ارزی 

بانک مرکزی خواهند بود.

فروش اوراق گواهی ارزی از روز گذشته آغاز شد

زورآزمایی با اسکناس دالر

جدال ضدتورمی بانک های مرکزی و در صدر آنها، فدرال رزرو با ابزار نرخ بهره 
در ایــن روزها مباحث مربوط به این متغیر پولی را در کانون توجهات قرار داده 
است. بروز پاندمی کرونا در بیش از دو سال گذشته و جنگ روسیه و اوکراین در 
شش ماه اخیر به رشد شدید نرخ های تورم در اقتصادهای مختلف منجر شده و 
بانک ها تالش می کنند با افزایش نرخ بهره بر ارزش پول ملی خود بیفزایند و تورم 
را مهار کنند. در این میان، شرکت گلدمن ساکس در یادداشتی تحقیقاتی اعالم 
کرد: ســرمایه گذارانی که مشتاق تعیین زمانی هستند که دالر باید به اوج خود 
برسد، احتماال باید چند فصل دیگر منتظر بمانند. به گزارش اینوست، گلدمن 
ساکس اعالم کرده که براساس چرخه های تاریخی، اوج های دالر معموال با افت 

در مقیاس های رشد ایاالت متحده و جهانی و کاهش فدرال رزرو همراه است.
گلدمن با اشاره به اینکه انتظار ندارد فدرال رزرو تا سال ۲0۲۴ روند کاهشی 
را آغاز کند، به نظر می رسد اوج دالر هنوز چند فصل دورتر باشد. به گفته بانک 
ســرمایه گذاری ایاالت متحده، دالر از طریق فعالیت های اقتصادی ثابت ایاالت 
متحده حمایت شــده است و با وجود افزایش شدید نرخ بهره همچنان تورم را 
باال می برد. فدرال رزرو اذعان کرده که مفهوم نرخ سیاستی »محدودکننده« یک 
هدف متحرک است و برآوردهای نرخ خنثی دوره ای افزایش یافتند. اقتصاددانان 
گلدمــن اکنون انتظار دارند که این چرخه طوالنی تر و نرخ نهایی حتی باالتر از 

نرخ فدرال رزرو باشد.
از سوی دیگر، منطقه یورو همچنان با چالش های سخت ناشی از کمبود انرژی 
مواجه است، در حالی که اقتصادهای کوچک تر گروه ۱0 نسبت به نرخ های باالتر 
یا تغییر در نرخ های سیاست حساس تر هستند که بخشی از آن به دلیل افزایش 
نرخ های متغیر وام مسکن است. در مقابل، گلدمن گفت که اقتصاد ایاالت متحده 
چشم انداز اقتصادی روشن تری دارد و ممکن است حساسیت کمتری نسبت به 

نرخ های باالتر داشته باشد که باید از دالر حمایت کند.
پیش بینی سه ماهه گلدمن حاکی از آن است که یورو در برابر دالر به 0.9۴ 
دالر می رسد که حدود 9 درصد نسبت به سطح فعلی کاهش یافته است. گلدمن 
گفته که اوج نهایی دالر باید با چشم انداز بهتر رشد جهانی و تجدید جریان سرمایه 
به خارج همزمان شــود. با این حال، اگر فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را متوقف 
یا چین اقتصاد خود را ســریع تر بازگشایی کند، مسیری به سوی تامین انرژی 
پایدارتر در اروپا پدیدار می شــود و زمان باالترین سطح دالر ممکن است زودتر 

از حد انتظار فرا برسد.
به دنبال رشد بی        سابقه تورم در اقتصاد آمریکا، فدرال         رزرو از ابتدای سال جاری 

و با هدف مقابله با نرخ فزاینده تورم، پیگیری سیاست های انقباضی را در دستور 
کار قرار داد. نرخ بهره که با هدف مبارزه با آثار رکودی بحران کرونا به صفر درصد 
تنزل داده  شده  بود، با تهاجمی ترین سیاست پولی دهه        های اخیر، در شش مرحله 
تا ســطح ۴ درصدی افزایش پیدا کرد. با وجود افزایشی شدن نرخ بهره آمریکا، 
نــرخ تورم همچنان افزایش یافت و تا قلــه 9.۱ درصدی نیز پیش         رفت، پس از 
این نقطه بود که روند تورم شکل نزولی به خود گرفت و کاهشی شد، با این حال 
اعضای کمیته بازار باز فدرال و رئیس فــدرال         رزرو در اظهارات متعددی اعالم 
کردند تا زمان رســیدن نرخ بهره به ســطح هدف گذاری شده ۲ درصدی، این 
نهاد به سیاست های انقباضی خود ادامه خواهد داد و قرار نیست به این سرعت 
سیاســت های انقباضی تعدیل شوند، با این حال نرخ تورم در ماه اکتبر متفاوت 
با پیش بینی        ها عمل کرد و درحالی که پیش بینی می شــد نرخ تورم از ۸ درصد 
پایین تر نیاید، سطح ۷.۷ درصدی را به ثبت رساند. این کاهش قابل توجه موجب 
شد تا بسیاری از کارشناسان انتظار کاهش سیاست های انقباضی را داشته باشند.
بر این اساس به  نظر می رسد فدرال         رزرو قصد دارد سیاست انقباضی خود را 
با سرعت کمتری ادامه دهد و پس از چهار مرحله 0.۷5 واحد درصدی افزایش 
نرخ بهره سیاستی، در ماه دسامبر نرخ بهره را تنها 0.5  واحد درصد افزایش دهد. 
با وجود اینکه این تصمیم برای بازارها می تواند اخبار خوبی را به  دنبال داشــته 
باشد، گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که این تعدیل در این شرایط می تواند 
به بدترشدن وضعیت منتهی شود و عواقب نامناسبی را برای اقتصاد آمریکا به 

 دنبال داشته باشد.
نظرسنجی        های رویترز از اقتصاددانان نشان می دهد که صاحب نظران از این 
تصمیم احتمالی فدرال         رزرو برداشــت مثبتی ندارند. به گفته این اقتصاددانان 
در حال حاضر مهمترین خطری که اقتصاد آمریکا از جانب آن تهدید می شــود 
دوره طوالنی        تر انقباض در اقتصاد آمریکا و نرخ بهره نهایی باالتر برای این کشور 
است. با وجود کاهشی شدن تورم، نظرسنجی        ها نشان می دهد که پیش بینی        ها از 
تورم ۲0۲۳ و ۲0۲۴ افزایشی بوده و به  نظر می رسد هنوز زمان آن فرا نرسیده 
که فدرال         رزرو پایان زودهنگام سیاســت های انقباضی        اش را اعالم کند. برخی 
کارشناسان بر این باورند که رشد تورم در آمریکا علل بنیادی دارد و این مسئله 
می تواند فدرال  رزرو را مجبور کند تا نرخ بهره را به سطحی باالتر از آنچه در حال  
حاضر پیش بینی         می شود، افزایش دهد. بسیاری از سیاست گذاران فدرال         رزرو 
اعالم کرده اند برای متوقف شدن سیاست های انقباضی این نهاد آنها باید شاهد 

کاهش مداوم و معنا دار افزایش سطح قیمت ها باشند.

گلدمن ساکس:

دالر هنوز به اوج نرسیده است

بانکنامه

واکنش ها به انتشار اوراق ارزی
سکه افت کرد، دالر باال نرفت

پــس از دو هفته صعودی در بازار طال، قیمت هر انس از این فلز گرانبها در معامالت 
جهانی، با نوســانی ریزشــی به کار خود پایان داد. قیمت هر انس طال در بازار به ۱۷50 
دالر رسید که نسبت به روز قبل 0.0۲ درصد کاهش را نشان می دهد، اما همراه با این 
روند کاهشــی در معامالت جهانی طال، قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار تا پیش از ساعت 
۱۲ امروز با کاهش زیر یک درصدی به یک میلیون و ۴9۳ هزار تومان رسیده، درحالی 
که در پایان هفته گذشته، قیمت هر گرم طالی ۱۸ عیار، یک میلیون و 5۱۴ هزار تومان 
گزارش شده بود. همچنین قیمت سکه امامی با افت 0.۱۲ درصدی به ۱۶ میلیون و ۲55 
هزار تومان رسید؛ این در حالی است که در اواسط هفته گذشته قیمت هر سکه امامی 
به بیش از ۱۶ میلیون و ۴00 هزار تومان رســیده بود. قیمت نیم سکه هم در معامالت 
شنبه کاهش یافت و با افت 0.5۶ درصدی به رقم ۸ میلیون و ۸50 هزارتومان رسید؛ در 
حالی که در پایان هفته گذشته، قیمت هر نیم سکه به 9 میلیون تومان نزدیک شده بود. 
قیمت ربع سکه هم دیروز با کاهش 0.۸5 درصدی به 5 میلیون و ۸50 هزار تومان رسید 
و سکه گرمی هم ۳ میلیون و ۳50 هزار تومان قیمت خورد. همچنین عملکرد بازار ارز تا 
زمان تنظیم این گزارش نشان می دهد که قیمت دالر با وجود گمانه افزایشی، باال نرفته و 
یورو با نرخ معامالتی هفته گذشته عرضه شده است. یورو در بازار آزاد بدون تغییر قیمت 
نسبت به روز پنجشنبه با قیمت ۳۶ هزار و ۱۲۷ تومان معامله شد. با وجود پیش بینی ها 
از احتمال افزایش قیمت دالر، مشاهده بازار از معامله دالر آزاد در کانال ۳5 هزار تومان 
حکایت دارد؛ این در حالی است که قیمت دالر در بازار هرات در کانال ۳۴ هزار تومان در 
حال انجام است. عدم افزایش قیمت دالر با وجود گمانه زنی ها در سطح بازار را می توان به 
انتشار عرضه اوراق ارزی توسط بانک مرکزی از ابتدای این هفته نسبت داد. قیمت درهم 
امارات هم در جریان معامالت روز شــنبه با کاهش 0.۲ درصدی نسبت به پایان هفته 

گذشته با نرخ 9.590 تومان معامله شد.

2 هزار »سکه مرکزی« در ۷ روز معامله شد
استقبال از اوراق سکه

در هفت روز معامالت اوراق »ســکه مرکزی« بیش از ۲ هزار ســکه طال در 
بورس کاال معامله شده است. در هفته های گذشته به دلیل افزایش قیمت سکه 
و به تبع آن افزایش حباب ســکه موجب شد تا بانک مرکزی در بازار طال ورود 
کند. بانک مرکزی برای خواباندن هیجانات بازار طال اقدام به انتشــار اوراق سکه 
بهار آزادی کرد. تا قبل از انتشــار این اوراق، حباب سکه رکورد بی سابقه ای را به 
ثبت رســاند و به ۲ میلیون و ۷00 هزار تومان رســید، اما با انتشار اوراق سکه 
بهار آزادی، حباب سکه به شــدت کاهش یافت. این موضوع نشان می دهد که 
متقاضیان از اوراق سکه استقبال کرده اند. آنطور که ایِبنا از معامالت اوراق سکه 
در هفت روز معامالتی گزارش داده است، اوراق سکه بهار آزادی در روز سه شنبه 
۱۷ آبان در بورس کاالی ایران عرضه شــد. اوراق ســکه در بازار سرمایه با نماد 
»سکه مرکزی« شناخته می شود، معاف از مالیات بوده و کلیه اشخاص حقیقی 
می توانند حداکثر معادل ۱00 ســکه تمام بهــار آزادی طرح جدید و همچنین 
صندوق های سرمایه گذاری طال بدون محدودیت، نسبت به خرید این اوراق اقدام 
کنند. سررسید اوراق سکه بانک مرکزی، شش ماه پس از عرضه اولیه، با تسویه 
نقدی در سررســید بوده و قیمت تسویه نقدی اوراق نیز معادل میانگین موزون 
قیمت های پایانی تمامی گواهی های ســپرده ســکه بانک ها و اوراق سکه بانک 
مرکزی در بورس کاالی ایران در آخرین جلســه معامالتی خواهد بود.  براساس 
بررســی ها، اوراق »ســکه مرکزی« در هفت روز معامالتی 0.۳۲ درصد افزایش 
قیمــت را تجربه کرد و از قیمت ۱.5۸۷.500 ریال به ۱.۶۱۶.5۶۷ ریال افزایش 
یافــت؛ یعنی در هفت روز معامالتی نزدیک به ۳00 هزار ریال افزایش قیمت را 
تجربه کرد. در این هفت روز کل حجم معامالت سکه به ۲ هزار و 59 سکه طال 
رسید که ارزش آن بیش از ۳ هزار و ۲۸۳ میلیارد ریال است. گفتنی است انتشار 
اوراق گواهی سکه منجر به جمع آوری نقدینگی می شود و به عبارتی، پول های 
نقد از دست مردم جمع می شود و به خرید اوراق اختصاص پیدا می کند، بنابراین 
به این واســطه تورم نیز کنترل می شود. این ابزار بورسی موجب شده هیجانات 
کنترل شود تا سرمایه گذاران بهتر بتوانند در مورد معامالت خود تصمیم گیرند، 
بنابراین این ابزار می تواند با کنترل هیجان، نرخ سکه و دالر را کنترل و ثبات را در 
بازار ها برقرار نماید. همچنین انتشار این اوراق در بازار سرمایه انواع سرمایه گذاری 

را پوشش می دهد و عاملی برای جلوگیری از خروج نقدینگی است.
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تا روز چهارشنبه دوم آذرماه
مهلت خرید »سهام یار« تمدید شد

فرصت خرید بیمه ســبد سهام تمدید و امکان مشارکت سهامداران در 
این طرح تا پایان هفته فراهم شد. از صبح دیروز اخباری از سوی مسئوالن 
بازار ســرمایه مبنی بر احتمال تمدید فرصت خرید بیمه ســهام تا پایان 
هفته منتشر و در این راســتا اعالم شد که تصمیمات الزم در این زمینه 
تا پایان معامالت شــنبه اعالم می شود. حال پیگیری ها حاکی از آن است 
که تصمیمات الزم در این زمینه اتخاذ شده و براساس صحبت های انجام 

شده قرار بر این است تا طرح بیمه سبد سهام تا پایان هفته تمدید شود.
»بیمه سبد سهام« از جمله بندهای مطرح شده در بسته ۱0 بندی بود 
که به منظور اطمینان بخشــی ســهامداران برای آینده بازار سهام در نظر 
گرفته شد و همین امر زمینه ساز کاهش عرضه و فروش از سوی سهامداران 
و جبران بخشی از ضرر و زیان سهامداران از طریق بازگشت دوباره شاخص 
بورس به مدار صعود شد. طرح »بیمه سبد سهام« یا همان اوراق تبعی تا 
ســقف ۱00 میلیون تومان است و 9۶ درصد از سهام سهامداران حقیقی 
را پوشــش می دهد. سررسید اعمال این اوراق یک ساله بوده و مبلغ تعهد 
خرید ۲0 درصد باالتر از ارزش ترکیب سبد افراد در آخرین روز معامالتی 
چهارشــنبه، ۴ آبان ۱۴0۱ است. در این راستا، سهامداران دارای پرتفوی 
کمتر از ۱00 میلیون تومان می توانند با خرید یک ریالی این نماد پرتفوی 
ســهام خود را بیمه کنند و تا زمان سررسید بازدهی حداقل ۲0 درصدی 

برای آنها تضمین شود.

همه بازارها وضعیت نزولی داشتند
فرود شاخص ها در هفته آخر آبان

ارزش و حجــم کل معامالت در بورس اوراق بهــادار تهران طی هفته 
چهارم آبان ماه )منتهی به ۲5 آبان ماه( نسبت به هفته قبل کاهشی شد. 
همچنین شاخص هم وزن در این هفته افزایش 0.9۸ درصدی را به ثبت 
رساند. بررسی معامالت بازار سهام در هفته گذشته حکایت از آن دارد که 
ارزش کل معامالت این بازار در این هفته نسبت به هفته قبل با ۲۷ درصد 
کاهش از ۳۲۷ هزار و ۱۳9 میلیارد ریال به ۲۳۷ هزار و ۲۷۴ میلیارد ریال 
رسید. همچنین حجم کل معامالت این بازار از 5۲ میلیارد و ۲90 میلیون 
ســهم در هفته قبل به ۳۴ میلیارد و ۳۴۱ میلیون سهم رسید که کاهش 

۳۴ درصدی را نشان می دهد.
در هفته ای که گذشــت، همه بازارهای بورس تهران نســبت به هفته 
گذشته وضعیت نزولی داشتند. بر این اساس، ارزش معامالت در بازار اول 
ســهام، کاهش ۳۱ درصدی را در این هفته نسبت به هفته گذشته خود 
تجربه کرد و از 99 هزار و 9۱ میلیارد ریال به ۶۸ هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال 
رســید. حجم معامالت این بازار نیز که در هفته قبل ۲۱ میلیارد و ۱50 
میلیون ســهم بود، به ۱۴ هزار و ۴۴۸ میلیارد سهم در این هفته رسید و 
کاهش ۳۱ درصدی را به ثبت رســاند. روند حرکت ارزش معامالت بازار 
دوم ســهام در این هفته همانند با بازار اول سهام بود؛ به طوری که ارزش 
معامالت این بازار در این هفته نسبت به هفته گذشته خود با کاهش ۳۱ 
درصــدی از ۸0 هزار و ۲۸۱ میلیارد ریال به 5۴ هزار و ۷۷۱ میلیارد ریال 
رسید. حجم معامالت این بازار نیز با کاهش ۴۱ درصدی از ۲۲ میلیارد و 

50۲ میلیون سهم به ۱۳ میلیارد و ۷۶ میلیون سهم رسید.
همچنین ارزش معامالت بازار بدهی با افت ۳0 درصدی از ۱۷ هزار و ۱۳ 
میلیــارد ریال در هفته قبل به ۱۱ هزار و 9۳۳ میلیارد ریال در این هفته 
)منتهی به ۲5 آبان( رســید. حجم معامالت بازار بدهی نیز از ۱9 میلیون 
برگه به ۱۳.۳0 میلیون برگه رسید که افت ۳0 درصدی را نشان می دهد. 
ارزش معامالت در بازار مشــتقه نیز در هفته قبل ۲ هزار و ۱۱۱ میلیارد 
ریال بود و در این هفته به یک هزار و 5۸9 میلیارد ریال رسید و افت ۲۴ 
درصدی را تجربه کرد. حجم معامالت در این بازار با کاهش ۲۴ درصد، از 
۱۴ میلیون قرارداد در هفته قبل به ۱0.۶۲ میلیون قرارداد در هفته منتهی 
به ۲5 آبان ماه رســید. نهایتا ارزش معامالت صندوق های سرمایه گذاری 
قابــل معامله در هفته منتهی به ۲5 آبان ماه در مقایســه با هفته پیش، 
روندی کاهشی داشت. ارزش معامالت این بازار از ۱۲۸ هزار و ۶۴۲ میلیارد 
ریال در هفته قبل به ۱00 هزار و ۸۷۱ میلیارد ریال در هفته یادشده رسید 
و افت ۲۱ درصــدی را تجربه کرد. حجم معامالت در این بازار نیز با افت 
۲۱ درصدی در این هفته نسبت به هفته قبل از ۸ میلیارد و ۶05 میلیون 

یونیت به ۶ میلیارد و ۷9۲ میلیون یونیت رسید.
در همین حال، شــاخص کل بورس در هفته منتهی به ۲5 آبان نسبت 
به هفته گذشــته خود افت 0.0۶ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون 
و ۴۱۴ هــزار واحد به یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحد کاهش یافت که افت 
۷۸۳ واحدی را نشان می دهد. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن نیز 
در هفته منتهی به ۲5 آبان هفته نسبت به هفته قبل افزایش داشت و با 
0.9۸ درصــد افزایش از ۳9۷ هزار و 5۶۸ واحد به ۴0۱ هزار و ۴۶۷ واحد 

رسید که رشد ۳ هزار و ۸9۸ واحدی را نشان می دهد.

جزییات آمار هفتگی معامالت بازار آتی
معامله ۶9 هزار قرارداد آتی در بورس کاال

در بازار قراردادهای آتی در هفته ســوم آبان بیش از ۶9 هزار قرارداد 
به ارزش نزدیک به ۳۴۷ میلیارد تومان میان معامله گران دست به دست 
شد که حجم معامالت نسبت به هفته قبل از آن، افزایش ۲0.۴ درصدی 
داشت. سهم زعفران از حجم قراردادهای آتی، نزدیک به 5۷ هزار قرارداد 
به ارزش بیش از ۲09 میلیارد تومان و سهم صندوق طال از این معامالت 
بیــش از ۱0.5 هزار قرارداد به ارزش ۱۳5 میلیارد تومان بود. به گزارش 
کاالخبــر، ۶9 هزار و ۳90 قرارداد آتی به ارزش نزدیک به ۳۴۷ میلیارد 
تومان در بازار مشــتقه در هفته منتهی به ۲۷ آبان دست به دست شد. 
بیشترین سهم معامالت بازار قراردادهای آتی در هفته ای که سپری شد، 
متعلق به زعفران با 5۷ هزار و ۳۸0 قرارداد به ارزش بیش از ۲09 میلیارد 
تومان برای ســه موعد تحویلی آبان، دی و اسفند سال ۱۴0۱ بود. برای 
صنــدوق طال نیز ۱0 هزار و 5۶۴ قرارداد به ارزش بیش از ۱۳5 میلیارد 
تومان در ســه موعد تحویلی آذر و بهمــن ۱۴0۱ و فروردین ۱۴0۲ در 
هفته منتهی به ۲۷ آبان دســت به دست شد. نقره هم با دست به دست 
شــدن یک هزار و ۴۴۶ قرارداد به ارزش نزدیک ۳ میلیارد و ۱9 میلیون 
تومان در دو موعد تحویلی آذر و دی ۱۴0۱ روبه رو بود. زعفران با سهم 
۸۳ درصدی در حجم و ۶0 درصدی در ارزش بیشترین سهم را از حجم 
و ارزش کل قراردادهــای آتی را در اختیار داشــت و این دارایی در رتبه 

نخست ایستاد.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران یکی از شــدیدترین نوســان ها را در ماه 
آبان تجربه کرد. در حالی روزهای پایانی این ماه را سپری می کنیم که 
شاخص کل بورس تهران در پایان هفته نخست این ماه و در ادامه روند 
نزولی هفته های گذشته به ارتفاع یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحد رسید، 
اما با اوج گیری تاریخی قیمت دالر در بازار آزاد تهران و افزایش قیمت 
کامودیتی ها در بازارهای جهانی و همچنین رونمایی از بســته حمایتی 
سیاست گذار بورســی، دو هفته صعودی متوالی را در هفته های دوم و 
سوم آبان تجربه کرد و ضمن آنکه به کانال ۱.۴ میلیون واحدی رسید، 
بیشترین رکورد رشد روزانه بورس در ۲0 ماه اخیر را شکست. دماسنج 
اصلی تاالر شیشه ای پس از تجربه دو هفته مثبت متوالی در میانه آبان 
ماه، هفته گذشــته را با بازدهی منفی 0.05 درصدی سپری کرد و در 

پایان این هفته به سطح یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحد رسید. 
بــا وجودی که نماگر اصلی بازار در معامالت شــنبه هفته گذشــته 
یازدهمین رشــد متوالی خود را تجربه کرد و با صعود بیش از ۱۱ هزار 
واحد به سطح یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحد و باالترین ارتفاع یک ماه 
گذشته خود رســید، اما در پایان معامالت این هفته به عملکرد منفی 
0.05 درصدی بسنده کرد و با این حال همچنان در کانال ۱.۴ میلیون 
واحدی باقی ماند. همچنین شــاخص کل با معیــار هم وزن که نمای 
بهتری از وضعیت بازار را نمایش می دهد و از همه نمادها به یک اندازه 
تاثیــر می پذیرد، عملکرد مثبت 0.9۸ درصــدی را در کارنامه هفتگی 
خــود به ثبت رســاند. در آغاز معامالت هفته جاری نیز شــاخص کل 
بورس ۱.۴۴ درصد و شــاخص هم وزن 0.۸۷ درصد در پایان معامالت 

روز شنبه کاهش یافتند.
نوسان شدید بورس در آبان

پس از آنکه سازمان بورس از ابتدای هفته دوم آبان از بسته حمایتی 
خود رونمایی کرد و همزمــان قیمت دالر در بازار آزاد تهران و قیمت 
کامودیتی هــا در بازارهای جهانی افزایــش یافت، روند صعودی بورس 
آغاز شــد و نماگر اصلی بازار از ســطح یک میلیون و ۲۴۱ هزار واحد 
در پایان هفته اول آبان ماه )منتهی به چهارشــنبه ۴ آبان( به ســطح 
یک میلیون و ۴۱۴ هزار واحد در پایان هفته سوم آبان ماه )منتهی به 

چهارشنبه ۱۸ آبان( رسید. بدین ترتیب، ۱۷۳ هزار واحد طی ۱0 روز 
معامالتی به حساب شاخص بورس تهران واریز شد و نزدیک به نیمی از 
ریزش شــش ماه گذشته )از ابتدای خرداد( را جبران کرد. شاخص کل 
بورس در معامالت اولین روز از هفته چهارم آبان )شــنبه ۲۱ آبان( نیز 
یازدهمین رشــد متوالی خود را تجربه کرد و با بیش از ۱۱ هزار واحد 

افزایش در ارتفاع یک میلیون و ۴۲۶ هزار واحد ایستاد.
بورس تهران ســپس از روز یکشنبه وارد مدار کاهشی شد و در این 
روز بیش از ۶ هزار واحد و در روز دوشــنبه بیش از ۱0 هزار واحد افت 
کرد تا پس از ۱۱ روز رشــد متوالی شاهد اســتراحت دو روزه بورس 
باشــیم. در معامالت روز سه شــنبه مجددا نماگرهای بورسی به روند 
مثبت بازگشــتند و به موازات رشــد 0.۱۳ درصدی نماگر اصلی بازار، 
نماگــر هم وزن نیز 0.۲5 درصد افزایش یافت تا بار دیگر برای ورود به 
محدوده مهم ۴00 هزار واحد خیز بردارد. در این روز همچنین قیمت 
دالر و ســکه نیز باال رفت تا شــاهد همگرایی بورس با دالر و سکه در 
بیســت و چهارمین روز آبان باشیم. نهایتا در روز چهارشنبه )۲5 آبان( 
شــاخص کل بورس با ثبت رشــد ۳ هزار و ۱۴9 واحد )0.۲۲ درصد( 
در ارتفاع یک میلیون و ۴۱۳ هزار واحد ایســتاد و شاخص کل هم وزن 
با هزار و ۷0۱ واحــد )0.۴۲ درصد( افزایش به تراز ۴0۱ هزار و ۴۷0 

واحد رسید.
بدین ترتیب، روند صعودی شــاخص کل بورس تهران سرانجام پس 
از ۱۱ روز مثبت در روز دوازدهم و ســیزدهم متوقف شــد، اما در روز 
چهاردهم مجددا به روند صعودی بازگشت و با رشد 0.۱۳ درصدی به 
ســطح یک میلیون و ۴09 هزار واحد در پایان معامالت روز سه شنبه 
رســید. در روز پانزدهم نیز با وجودی که رشــد 0.۲۲ درصدی برای 
نماگر اصلی بازار و رشد 0.۴۲ درصدی برای نماگر هم وزن بازار به ثبت 
رسید، اما در مجموع هفته افت 0.05 درصدی برای نماگر اصلی و رشد 
0.9۸ درصدی برای نماگر هم وزن ثبت شــد تا وضعیت شــاخص های 

بورسی نمایانگر هفته ای خنثی باشند.
سقوط به سطح 1.3 میلیونی

بورس همچنان با دغدغه های قبلی مواجه بوده و شــرایط ناپایداری 

دارد. ابهام و حتی ناامیدی در مورد سرنوشــت مذاکرات احیای برجام، 
سرگردانی در مورد سرنوشت قیمت گذاری دستوری، هراس از نرخ گاز 
و خوراک صنایع در بودجه و... از جمله مســائلی اســت که در ماه های 
اخیر بورس را تحت تأثیر قرار داده اســت. قطعنامه اخیر شورای حکام 
و تالش برای فشــار به ایران از طریق پرونده هسته ای که بهانه ای برای 
تحریم بیشــتر کشــور خواهد بود، گرچه پیشتر در برآوردهای بورسی 
مدنظر قرار می گرفت، اما اکنون با ضریب اهمیت بیشتری، فعاالن بازار 
ســرمایه را نگران کرده اســت. در این میان، تالش های سازمان بورس 
برای حمایت از این بازار و کمک به تثبیت وضعیت آن اگرچه شاخص 
کل را از مــدار منفی دور کــرده، اما همچنان هــدف غایی آن یعنی 

بازگشت آرامش به معامالت، ناکام بوده است.
در معامالت روز گذشــته )شــنبه ۲۸ آبان(، جــو منفی غالب بود و 
اغلب نمادهای بــزرگ و مهم بازار در بازه منفی معامله شــدند. غلبه 
فضای منفی باعث شد تا در پایان معامالت این روز شاخص کل بورس 
بــا ریزش ۲0 هزار واحدی معادل ۱.۴۴ درصد افت کند و با شکســت 
حمایــت ۱.۴ میلیون واحدی، به رقم یک میلیون و ۳9۳ هزار و ۱50 
واحد برســد. از مجموع ۳۳۸ نماد بورسی در معامالت شنبه ۲۴۷ نماد 
در بــازه منفی، ۶ نمــاد بدون تغییر و ۸5 نماد در بــازه مثبت معامله 
شــدند. همچنین در فرابورس ایران از مجموع ۳09 نماد قابل معامله، 
۲۱۱ نمــاد در بازه منفی، 5 نماد بدون تغییر و 9۳ نماد در بازار مثبت 
معامله شدند. بخش قابل توجهی از حجم معامالت به صندوق های قابل 
معامله به خصوص صندوق های با درآمد ثابت اختصاص داشت؛ این در 
حالی است که ابطال گسترده واحدهای سرمایه گذاری در صندوق های 
قابل معامله و خــروج انبوه پول از این صندوق ها، به عنوان یک چالش 
دامنگیر بازار شــده و در این میــان، اختصاص منابع این صندوق ها به 
خریــد اوراق بدهی دولت، به ناترازی آنها دامن زده اســت. در جریان 
معامالت روز گذشــته نمادهای فوالد، فملی، شــبندر، شتران، شپنا، 
شــپدیس و شستا به ترتیب بیشــترین تأثیر را در کاهش شاخص کل 
بورس داشتند و در فرابورس ایران نیز نمادهای شاوان، شراز، زاگرس، 

فغدیر، غصینو، شگویا و فزر اثرگذارترین نمادها بودند.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای با افت 1.44 درصدی به سطح 1.3 میلیونی بازگشت

پشت چراغ قرمز بورس تهران

در روزی کــه قیمــت دالر در معامالت آزاد و غیررســمی پایتخت در 
واکنش به انتشــار اوراق ارزی از ســوی بانک مرکزی افزایش نیافت و در 
همان ســطح ۳5 هزار تومانی باقی ماند، قیمت سکه و طال کاهش یافت 
و شــاخص کل بورس تهران نیز با ریزش بیش از ۲0 هزار واحدی و ثبت 
بازدهی منفی ۱.۴۴ درصدی در پایان معامالت روز شنبه مجددا به سطح 
۱.۳ میلیون واحدی برگشــت. در معامالت این روز بازار ســرمایه، فضای 
منفــی بر کلیت بازار غالب بود و اغلب نمادهای بزرگ و مهم بازار در بازه 
منفی معامله شدند. با این وجود همچنان معامالت پرحجم در صندوق های 

با درآمد ثابت به چشم می خورد.
به نظر می رســد آنچه به غلبه فضای منفی در بورس تهران پس از رالی 
صعودی اخیر منجر شده است، ابهام و به عبارت بهتر، ناامیدی از مذاکرات 
احیای برجام و ادامه قیمت گذاری دستوری و همچنین نگرانی بودجه ای 
بورس بازان از جمله در مورد تعیین نرخ گاز و خوراک صنایع و... است. البته 
قطعنامه اخیر شــورای حکام و تالش برای فشار به ایران از طریق پرونده 
هســته ای که بهانه ای برای تحریم بیشتر اقتصاد کشور خواهد بود، مزید 
بر علت شده اســت تا تحلیل های برجامی بیش از گذشته در برآوردهای 
بورسی مدنظر سهامداران و فعاالن بازار سرمایه قرار بگیرد. با وجودی که 
تالش سیاســت گذار بورسی با تدوین بسته حمایتی ۱0 بندی به تثبیت 

وضعیت شاخص های بورسی کمک کرده اما نتوانسته همچنان آرامش را 
به معامالت بازگرداند. در جریان معامالت روز شنبه ۲۸ آبان ماه، شاخص 
کل بورس با ۲0 هزار و ۴۲0 واحد کاهش به رقم یک میلیون و ۳9۳ هزار 
واحد و شــاخص کل با معیار هم وزن نیز با ۳ هزار و 509 واحد کاهش به 
رقم ۳9۷ هزار و 95۷ واحد سقوط کرد. بیش از ۷میلیارد و ۶۳۲ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۴۶ هزار و ۸9۶ میلیارد ریال دیروز 
در بورس تهران معامله شــد. گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )وامید( با 
۱۳۱ واحد، به پرداخت ملت )پرداخت( با ۱۱۴ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
شفا دارو )شفا( با ۴5 واحد، سیمان آبیک )سآبیک( با ۴0 واحد و سیمان 
تهران )ستران( با ۳۷ واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند. در مقابل 
اما فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲ هزار و ۲9۱ واحد، ملی صنایع مس 
ایران )فملی( با یک هزار و 9۴5 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شــبندر( 
با یک هزار و ۳۷9 واحد، پاالیش نفت تهران )شــتران( با یک هزار و ۳۲۲ 
واحد و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با یک هزار و ۱۸0 واحد با تاثیر منفی 
بر شاخص بورس همراه شدند. گروه فرآورده نفتی هم صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شــد و در این گروه ۷۶5 میلیون و ۸۶۴ هزار برگه سهم 

به ارزش ۴هزار و ۲۲۱ میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از ۱۳۳ واحد کاهش 

داشــت و به ۱۸ هزار و ۳۴5 واحد رسید. در این بازار بیش از ۲ میلیارد و 
۷۸۴ میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت 
فرابورس بیش از ۱۸۶ هزار و 5۶۱ نوبت بود. داروســازی دانا )ددانا(، بیمه 
کوثر )کوثر(، داروســازی کاسپین تامین )کاسپین( و مدیریت انرژی امید 
تابان هور )وهور( با تاثیر مثبت و پاالیش نفت الوان )شاوان(، پاالیش نفت 
شــیراز )شراز(، پتروشیمی زاگرس)زاگرس(، فوالد غدیر ایرانیان )فغدیر(، 
صنعتی مینو )غصینو( و پتروشــیمی تندگویان )شگویا( با تاثیر منفی بر 

این شاخص همراه شدند.
از مجموع ۳۳۸ نماد بورســی در معامالت روز شنبه ۲۴۷ نماد در بازه 
منفی، ۶ نماد بدون تغییر و ۸5 نماد در بازه مثبت معامله شدند. همچنین 
در فرابــورس ایران از مجموع ۳09 نماد قابــل معامله، ۲۱۱ نماد در بازه 
منفــی، 5 نماد بدون تغییــر و 9۳ نماد در بازار مثبت معامله شــدند. از 
نــکات قابل توجه بازار این بود که بخش قابل توجهی از حجم معامالت به 
صندوق های قابل معامله به خصوص صندوق های با درآمد ثابت اختصاص 
داشت؛ این در حالی است که ابطال گسترده واحدهای سرمایه گذاری در 
صندوق های قابل معامله و خروج انبوه پول از این صندوق ها، به عنوان یک 
چالش دامنگیر بازار شده و در این میان، اختصاص منابع این صندوق ها به 

خرید اوراق بدهی دولت، به ناترازی آنها دامن زده است.

شاخص بورس ریخت، سکه افت کرد، دالر باال نرفت

روز قرمز بازارهای مالی
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سقف ارزی در آیین نامه واردات مانع از افزایش 
قیمت خودروهای داخلی و وارداتی می شود

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی درخصوص عدم شــفافیت و دالیل شناور بودن نرخ 
تعرفه و تعیین ســقف ارزی برای واردات گفت تعیین تعرفه 
شــناور و سقف ارزی در واردات خودرو به دلیل نوسانات نرخ 

و منابع ارزی است.
جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
آیین نامه واردات خودرو اظهار داشــت: در آیین نامه واردات 
خودرو به شناور بودن نرخ تعرفه و سود بازرگانی برای واردات 
خودرو اشــاره شده در حالی که این موضوع در قانون نیامده 
است، اما ضرورت انعطاف نرخ تعرفه به دلیل نوسانات نرخ ارز 
را می توان علت این بند از آیین نامه دانســت و در کارگروهی 
که به این منظور تشکیل می شود به سهولت قابل تعیین است 

اما تغییر قانون به آسانی امکان پذیر نیست.
وی درخصوص مزیت های شناور بودن نرخ تعرفه و تاثیر آن 
بر عدم شــفافیت قانون واردات گفت: کارگروهی که براساس 
آیین نامه تشکیل می شــود، می تواند در مقاطعی و متناسب 
با شــرایط، نرخ ثابت یا تغییراتی را برای تعرفه اعمال نماید 

بنابراین نیازی به اصالح آیین نامه دولت نیست.
نماینده مردم شــیراز در مجلس شورای اسالمی با توجه به 
سقف ارزی یک میلیارد دالر برای واردات خودرو که متناسب 
با آن ورود ۶0 تا ۷0 هزار دستگاه خودرو امکان پذیر می شود، 
در پاســخ به این پرسش که این تعداد خودرو قادر به تنظیم 
بازار خودرو نخواهد بود، افزود: هدف از این آیین نامه و سقف 
ارزی تعیین شــده، واردات خودرو بــرای ایجاد یک جریان 
رقابتــی در بازار و در عین حال عدم بروز مشــکل جدی در 
مســیر تولید داخل و ورود لطمه بــه تولیدکنندگان داخلی 
است. بنابراین اولویت اصلی واردات نیست و از واردات بیشتر 

باید به عنوان یک ابزار تنظیم کننده استفاده شود.
قادری تصریح کرد: طبیعی اســت اگر ســقف ارزی تعیین 
نشود با توجه به محدودیت های ارزی کشور، واردات به منابع 
ارزی فشــار وارد می کند و در نهایــت موجب افزایش قیمت 

خودروهای تولید داخل و خودروهای وارداتی خواهد شد.
وی در ادامــه بیان کــرد: اصل را نمی بایســت بر واردات 
گذاشــت بلکه تالش دولت باید بر افزایش تیراژ تولید داخل 
باشــد. کارگروه موردنظر در آیین نامــه واردات از این اختیار 
برخوردار اســت تا با توجه به شرایط و با هدف تنظیم و رفع 

مشکل بازار سقف ارزی را تغییر دهد.

چرایی افت صادرات ایران به عراق
رئیس اتاق بازرگانی ایران و عــراق می گوید بیرون آوردن 
آمار صــادرات گاز به عراق عامل اصلی افت آمار صادراتی در 
ماه های گذشــته بوده و امکان جبران آن تا پایان سال وجود 

دارد.
یحیی آل اســحاق در گفت وگو با ایســنا، اظهــار کرد: در 
ماه های گذشــته با توجه به برخی مشکالتی که در رابطه با 
مسائل حسابرسی و تبادالت گازی در صادرات به عراق وجود 
داشــت بنا شــد در آمارهای صادراتی کشور اعداد مربوط به 
این بخش لحاظ نشــود. از این رو یکــی از اصلی ترین دالیل 
کاهشی شــدن آمار صادرات ایران به عراق مربوط به همین 

حوزه می شود.
وی با بیان اینکه برخی مشــکالت داخلی در اقتصاد ایران 
نیز همچنان در مســیر افزایش صادرات به عراق وجود دارد، 
بیان کرد: خوشبختانه با توجه به همسایگی و ارتباطات قوی 
و همه جانبه سیاســی، فرهنگی و مذهبی بازار عراق همواره 
برای تجار ایرانی فرصت بســیار مناسبی به حساب می آمده 
اســت. با این وجود اما بــرای حفظ آمارهــای صادراتی به 
عراق و افزایش آن نیاز به برطرف شــدن برخی مشــکالت و 

محدودیت ها احساس می شود.
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران و عراق ادامــه داد: کاهش 
محدودیت های بوروکراسی، اعمال سیاست های حمایتی در 
حوزه هایی مانند ارز و البته به نتیجه رساندن مذاکرات برای 
بهبود شرایط در عقد قراردادهای جدید مسائل مهمی است 
که به مــا کمک می کند تا آمار تجاری بــا عراق را افزایش 

دهیم.
آل اســحاق با بیان اینکه رســیدن به هدف گذاری تجارت 
مشترک ساالنه ۲0 میلیارد دالری با عراق ممکن خواهد بود، 
توضیح داد: با وجود کاهش آمار صادرات ارزیابی ما این است 
که با حضور قدرتمند می توان تا پایان سال جاری صادرات به 
عراق را به مرز ۱0 میلیارد دالر رساند تا بدین ترتیب کاهشی 
ثبت نشود. برای رســیدن به اهداف بلندمدت نیز باید شاهد 
همکاری های همه جانبه دولت ها و البته فعال شــدن ظرفیت 

شرکت های بخش خصوصی باشیم.
وی با اشاره به برخی تحوالت ثبت شده در اقتصاد عراق در 
سال های گذشته تصریح کرد: عراق در سال های اخیر توانسته 
میزان درآمد نفتی خود را به شکل قابل توجهی افزایش دهد 
تا جایی که در حال حاضر ماهانه صادرات این کشور به حدود 
۱۱ میلیارد دالر رســیده است. این به معنای آن خواهد بود 
که به زودی عراق به یکی از اصلی ترین مقاصد سرمایه گذاری 
زیرســاختی و عمرانی تبدیل می شــود و در چنین شرایطی 
ما باید آمــاده حضور رقبای قدرتمند از چین، امارات متحده 

عربی، عربستان سعودی و اروپا باشیم.
رئیس اتــاق بازرگانی ایران و عراق افزود: پیش بینی ما این 
است که تا ۱5 ســال آینده فرصت ها برای سرمایه گذاری در 
عراق بســیار باال خواهد بود در چنین شــرایطی شرکت های 
ایرانی باید از مزیت همســایگی و ارتباطات گســترده خود 
نهایت استفاده را ببرند. با توجه به مشکالتی که در سال های 
گذشته در عراق وجود داشته هنوز شرکت های اروپایی برای 
سرمایه گذاری تردیدهایی دارند، اما با کنار رفتن این تردیدها 
فضای رقابتی شــدیدی به وجود خواهد آمد و ایران نیز باید 

تالش کند که این بستر را به بهترین شکل حفظ کند.

نماگربازارسهام

رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکی خودرو و ماشــین آالت تهران 
ضمن اشــاره به وضعیت عرضه و تقاضا و چالش های ترخیص قطعات از 
گمرکات گفت گرانی برگرفته از شاخصه هایی است که عدم ثبات نرخ ارز 
از جمله آنها است و این موضوع بیشترین عاملی است که بازار لوازم یدکی 

را به چالش می کشد.
سیداحمد حســینی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
نرخ ارز بر تمامی کاالها اثر مستقیم و یا غیرمستقیم دارد و تمامی بازارها 
را دچــار چالش می کند و بازار قطعات یدکی خــودرو نیز از این موضوع 
مستثنی نیســت. زیرا بسیاری از قطعات وارداتی هســتند و یا در حوزه 
تولیدات داخلی نیز بســیاری از مواد اولیه موردنیــاز آن از طریق واردات 

تامین می شود. بر همین اساس بازار از نرخ ارز متأثر می شود.
وی همچنین این نکته را که می بایســت میان گرانی و گران فروشــی 

تفکیک قائل شــویم، حائز اهمیت دانســت و افزود: در صنف لوازم یدکی 
گران فروشی وجود ندارد و یا به ندرت ممکن است گران فروشی رخ بدهد، 
اما گرانی برگرفته از شاخصه هایی است که عدم ثبات نرخ ارز از جمله آنها 
است. رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران 
گفت: رشــد نرخ ارز به همان سرعت نوسان قیمت ارز بر بازار کاال اثرگذار 
نیست و آنچه که بیشتر بازار لوازم یدکی را به چالش می کشد بی ثباتی نرخ 
ارز است. حسینی بیان کرد: بی ثباتی نرخ ارز آرامش بازار را بر هم می زند 

و به هر حال بر قیمت ها نیز اثرگذار خواهد بود.
وی درخصوص وضعیــت ترخیص قطعات از گمرکات اذعان داشــت: 
متاسفانه بوروکراسی های اداری گمرک، تامین کنندگان قطعات یدکی بازار 
به ویژه تولیدکنندگان داخلی را دچار چالش های عمده ای ســاخته است. 
علی رغم بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از تولید داخل، اما در 

عمل این موضوع در بوروکراسی های اداری و گمرکات مشاهده نمی شود. 
بــه عنوان مثال دپوی مواد اولیه وارداتی در گمرکات که در برخی نزدیک 
به دو ماه به طول انجامیده منجر به تعطیلی موقت بخشی از کارخانجات 

شده است.
رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم یدکی خودرو و ماشــین آالت تهران 
درخصــوص وضعیت فروش و تقاضای بازار گفــت: عرضه به بازار صورت 
می گیرد، اما میزان تقاضا با توجه به نوسانات ارزی و شرایط حاکم بر جامعه 

کاهش یافته و این موضوع بازار را به رکود کشانده است.
حســینی در پایان درخصوص حجم قطعات وارداتی و تولید داخل در 
بازار لوازم یدکی خاطرنشــان کرد: رقم دقیقــی نمی توان عنوان کرد، اما 
براســاس آمارها حدود ۱5 درصد از قطعات موجــود در بازار را تولیدات 

داخلی تشکیل می  دهند.

بی ثباتی نرخ ارز آرامش بازار قطعات یدکی را بر هم زده است

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور می گوید که به کاه و آخال 
حبوبات در داخل کشــور نیاز داریم و صادرات آن ممکن است بر قیمت 
این اقالم در داخل کشور اثر بگذارد و حتی با کمبود آنها نیز مواجه شویم، 
ولی صادرات خوراک دام و کنسانتره اگر باعث توقف در تولید داخل نشود 
و نهاده بدون محدودیت وارد شود مشکلی ندارد و حتی باعث خواهد شد 

کارخانه ها به ظرفیت تولید برسند.
افشین صدر دادرس در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به اینکه آیا آزادسازی 
صــادرات آخال و خوراک طیور مشــکلی در بازار داخلــی ایجاد نخواهد 
کرد؟ گفت: کاه و آخال حبوبات در داخل کشــور تولید می شود و پسماند 
کشاورزی است و نباید از کشور خارج شود زیرا عالوه بر اینکه در داخل به 
آن نیاز داریم و در حال حاضر با کمبود آن مواجهیم این اقدام بر افزایش 
قیمت این محصوالت نیز تاثیر می گذارد؛ آن هم در فصلی که دیگر تولید 
نداریم و هرچه که در حال صادرات است از ذخایر انجام می شود. بنابراین 

طبیعی است که در داخل کشور کمبود به وجود خواهد آمد.

وی ادامه داد: در بحث کنســانتره، خــوراک دام و مکمل ها اما تا زمانی 
که نهاده بدون محدودیت وارد می شود، مشکلی وجود ندارد. زیرا نهاده ها 
با ارز نیمایی وارد کشــور می شــوند، هر کس بخواهد می تواند نهاده وارد 
کند، بنابراین هرچه خوراک نیاز باشد قابل تامین است و ایرادی ندارد که 

کارخانه ها خوراک دام و کنسانتره را تولید و صادر کنند.

مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام ســبک کشور اضافه کرد: اگر مانند دوره 
قبل نهاده قطره چکانی توزیع می شد و کارخانه ها نمی توانستند نیاز داخل 
را تامین کنند نباید صادرات انجام می شــد. ولی امروزه نهاده و کنسانتره 
زیاد اســت و اتفاقا صادرات باعث می شود که کارخانه ها به ظرفیت تولید 

برسند به شرط اینکه این اتفاق توقفی در تولید داخل ایجاد نکند.
وی تصریح کرد: نگران این هستیم که کیفیت تولید داخل فدای تولیدات 
صادراتی شود. در دو سه سال گذشته بزرگترین مشکلی که تولیدکنندگان 
داشــتند کیفیت بود. کیفیت خوراک دام تولیدی در کشور پایین است و 

بعضا مشکالتی برای تولیدکنندگان و ســالمت دام های شان ایجاد کرده 
بنابراین ضروری است که بر روی این مسئله در کشور کار شود و مکانیزمی 
بــرای کنترل کیفی محصوالت کارخانجات دام و طیور نیز در نظر گرفته 
شود. در حقیقت بیشتر به جای اینکه نگران صادرات باشیم نگران کیفیت 

محصوالت تولیدی هستیم.
صــدر دادرس در پایــان افزود: تاکنون هیچ دســتگاهی بــر تولیدات 
خوراک دام نظارت نکرده اســت. تا به امــروز  فرآیند تولید اینگونه بوده 
که فرمول مشــخصی را به کارخانه ها می دادند و تولید صورت می گرفت 
ولــی بر چگونگی تولید و کیفیت نظارتی نبود. مثال باید ذرت در خوراک 
دام مصرف می شــد و ســهمیه ذرت نیز داده شده بود ولی برخی از ذرت 
زیرســرند کارخانه ها اســتفاده کردند که کار درستی نیست. یا مثال باید 
ســبوس گندم زده می شد ولی سبوس برنج زده شد. یا مثال درصد امالح، 
نمک و اوره کم و زیاد شده که باعث ایجاد مشکالتی برای دام های سبک 

و سنگین شده است.

دبیر انجمن صنعت موتورســیکلت ایران با توجه به حجم باالی واردات 
قطعــات موتورســیکلت درخصوص حمایــت از قطعه ســازان داخلی و 

خودکفایی در صنعت موتورسیکلت توضیحاتی را مطرح کرد.
بهمن ضیاء مقدم در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به حجم 
باالی واردات قطعات موتورسیکلت به ویژه در برخی از انواع موتورسیکلت ها 
درخصــوص ضرورت حمایت از قطعه ســازان داخلــی و افزایش ضریب 
داخلی ســازی به منظور نزدیک شدن به خودکفایی در این صنعت اظهار 
داشــت: ضریب داخلی ســازی و یا حجم واردات در هر نوع موتورسیکلت 
متفاوت است و مدل موتورسیکلت از عوامل اثرگذار بر میزان واردات است 

که در سایر صنایع نیز این وضعیت وجود دارد.
وی افــزود: تولید داخلی برخی از قطعــات به دلیل تیراژ اندک به هیچ 
عنوان توجیه اقتصادی ندارند و تجهیزات تامین کننده و اینکه سازنده قطعه 

از ماشــین آالت روز بهره ببرد، حائز اهمیت اســت. به عنوان مثال قطعه 
چراغ های روشنایی یک نمونه از قطعاتی است که در یک محصول خودرو با 
دو مدل ساخت از لحاظ شکل ظاهری متفاوت است. در موتورسیکلت نیز 
به همین ترتیب است به طوری که با ورود مدل های مختلف موتورسیکلت 

قطعه چراغ نیز دچار تغییرات ظاهری می شود.
دبیــر انجمن صنعت موتورســیکلت ایران گفت: هزینه ســاخت قالب 
باال اســت و تولیدکننده داخلی با توجه به الزام تولید برمبنای استاندارد 

موردنظر قادر به تامین هزینه  ساخت قالب های متعدد نیست.
ضیاء مقدم به تیراژ تولید موتوســیکلت نیز اشــاره کرد که در برخی از 
مدل های موتورســیکلت شاید تیراژ ســاالنه در مجموع کمتر از ۱0 هزار 
دستگاه باشــد و در ادامه بیان کرد: بنابراین ســاخت داخل قطعات این 
موتورسیکلت ها غیراقتصادی است از این رو، بخشی از قطعات اصلی این 

موتورسیکلت از طریق واردات تامین می شود.
وی تصریح کرد: موتورسیکلت هایی که تیراژ تولید باالیی دارند، در حال 
حاضر ســاخت داخل این نوع موتورســیکلت ها در جریان است و درصد 

مشخصی برای واردات و تامین داخلی قطعات آن تعیین شده است.
دبیر انجمن صنعت موتورسیکلت ایران تاکید کرد: توانایی قطعه سازان 
داخلی می بایســت در حدی باشــد که پاســخگوی نیاز تولیدکنندگان 
موتورسیکلت باشد که در این صورت تولیدکنندگان و انجمن تولیدکنندگان 
برای دســتیابی به تیراژ موردنظر در انواع مدل های موتورسیکلت از تولید 
داخــل حمایت می کنند. ضیاء مقدم در پایان خاطرنشــان کرد: در حال 
حاضر بیش از ۶0 درصد از قطعات ۴ تا 5 مدل موتورسیکلت، داخلی سازی 
می شوند که قطعات شاسی، قطعات فلزی، زین، فرمان، باک، باتری و تایر 

مجموعه قطعاتی هستند و از طریق قطعه سازان داخلی تامین می شوند.

صادرات کاه، آخال حبوبات و کنسانتره؛ تهدید یا فرصت؟

عوامل موثر بر کاهش حجم واردات و افزایش ضریب داخلی سازی در صنعت موتورسیکلت تشریح شد
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اخبار

سرپرست شرکت گاز مازندران؛
میزان مصرف گاز ادارات و سازمان های دولتی کنترل می شود

ساری - دهقان : سرپرست شرکت گاز مازندران از اهمیت مصرف بهینه و 
بازرسی از سازمانهای دولتی در فصل سرد سال خبر داد و گفت: میزان مصرف 
گاز در سازمانها و ادارات دولتی کنترل می شود. به گزارش خبرنگار مازندران 
به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، قاسم مایلی رستمی تصریح 
داشت: با توجه به فرا رسیدن فصل سرد سال و افزایش مصرف گاز و الزام به 
رعایت مصرف استاندارد توسط ادارات، سازمان ها و ساختمان های دولتی پر 
مصرف و صرفه جویی در مصرف گاز، نیاز است سال جاری نیز مانند گذشته، 
بازدیدهای دوره ای و مستمر از ادارات و ساختمان های دولتی در دستور کار 

کلیه ادارات گازرسانی قرار گیرد. وی در ادامه افزود: رعایت دمای رفاه ۱۸ تا ۲۲ درجه و الزام ادارات و سازمان ها به خاموش کردن 
سیستم گرمایشی پس از اتمام ساعت کار اداری و بهینه کردن  سیستم موتورخانه ها امری ضروری است و بازدید سر زده و بدون 
اطالع قبلی، پس از اتمام ساعت کار، از ادارات و ساختمان های دولتی انجام می شود و خاموش بودن سیستم گرمایشی کنترل و در 

صورت خاموش نبودن سیستم گرمایشی و تکرار این کار، اخطار قطع جریان گاز صادر می شود.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد؛
تخلیه 121 هزار و 500 تن  گندم در بزرگترین بندر تجاری ایران

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل بنــادر و دریانوردی 
هرمزگان گفت: در حال حاضر دو فروند کشتی حامل گندم در اسکله های 
بندر شهید رجایی به مجموع تناژ ۱۲۱ هزار و 500 تن درحال تخلیه کاالی 
خود هستند. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
"حسین عباس نژاد" در تشریح آخرین وضعیت واردات کاالهای اساسی در 
بزرگترین بندر تجاری ایران، با بیان اینکه درحال حاضر دو فروند کشــتی 
گندم در اســکله های ۱4 بندر شــهید رجایی در حال تخلیه کاال هستند، 
میزان واردات گندم از ابتدای امســال تاکنون را یک میلیون و ۲76 هزارو 

۲۲3 تن اعالم کرد که 76 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش واردات گندم به ثبت رسیده است. وی در خصوص آخرین 
وضعیت حضور کشتی های حامل کاالی اساسی در لنگرگاه بندرعباس نیز گفت: درحال حاضر ۱۱ فروند کشتی به مجموع تناژ 
6۸5هزار و 396 تن درحال طی کردن فرآیند اسناد خود برای پهلودهی در اسکله های ویژه کاالی اساسی هستند. به گفته مدیر 
منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی؛ این ۱۱ کشتی شامل ۲ فروند کشتی ذرت، ۲ کشتی جو و هفت فروند دیگر نیز حامل 
کاالی اســتراتژیک گندم می باشد. عباس نژاد بیان کرد: از 6۸5هزار و 396 تن کاالی اساسی در این ۱۱ کشتی، 437هزار و ۲۲۱ 
تن گندم، ۱34هزار و 55 تن جو و ۱۱4هزار و ۱۲0تن نیز ذرت است. گفتنی است؛ از ابتدای سال جاری تاکنون 3۸ فروند کشتی 
حامل انواع کاالی اساسی به مجموع تناژ ۲ میلیون و 35هزار و 490 تن پهلودهی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت 

دهم درصد کاهش داشته است.

در جلسه شورای اطالع رسانی استان صورت پذیرفت:
 کسب رتبه برتر توسط روابط عمومی اداره کل راهداری 

و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی
اراک- فرناز امیدی: شــورای اطالع رســانی استان مرکزی در جلسه 
شورای اطالع رسانی استان مرکزی از مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان بعنوان روابط عمومی برتر در ارزیابی عملکرد 

اطالع رسانی اقدامات یکساله دولت سیزدهم در هفته دولت تقدیر شد.
بهنام نظری رئیس شورای اطالع رسانی استان و معاون سیاسی، امنیتی 
و اجتماعی استانداری مرکزی به پاس قدردانی از زحمات "حامد عشایری" 
مدیر روابط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با صدور لوحی 
از اقدامات و عملکرد مطلوب وی در راستای تشریح عملکرد یکساله دولت 

سیزدهم و کسب رتبه برتر در ارزیابی عملکرد روابط عمومی های دستگاه های اداری و اجرایی استان در هفته دولت تقدیر کرد.
گفتنی اســت در پی کسب این موفقیت طی مراســمی که با حضور بهنام نظری معاون امنیتی سیاسی و اجتماعی استاندار، 
محسن کریمی فرمانده سپاه روح اهلل استان، فائزه عقیلی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری و مدیران روابط عمومی 
دستگاه های اجرایی استان در سالن غدیر استانداری مرکزی برگزار شد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی با اهدا 

لوح سپاس از مدیر روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تقدیر کرد.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای گیالن:
بهره برداری از 7 پروژه تا قبل از پایان سال جاری

رشت- خبرنگار فرصت امروز: 7 پروژه برقی به ارزش 9۸0 میلیارد 
ریال قبل از پایان سال جاری در مدار قرار خواهند گرفت. بهمن داراب زاده 
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: تا پایان سال جاری 7 پروژه 
برقی در بخش نیروگاه، پست و خط افتتاح و به مرحله بهره برداری خواهند 
رســید. وی افزود: احداث پست ۲0/63 کیلوولت ضیابر و برقراری اتصاالت 
63 کیلوولت آن، احداث یک بی  از پســت مصوب شــهید چمران، ورود و 
خروج خط 63 کیلوولت ســیادتی- نفوت  در پست سلیمانداراب، افزایش 
ظرفیت خطوط عضدی- رشــت ۱-مقدم و نیروگاه های مقیاس کوچک 

شــهرک صنعتی ماسال و کشتارگاه کیسم از جمله این پروژه ها می باشند. داراب زاده گفت: این پروژه ها در مناطق جغرافیایی 
رشــت، صومعه سرا، ماسال و آستانه اشرفیه احداث و به بهره برداری خواهند رسید. پیشرفت فیزیکی تعدادی از این پروژه ها در 

حال حاضر باالی ۸0 درصد می باشد.

80درصد مشترکان برق ایالم کمتر از الگو مصرف می کنند
ایالم-هدی منصوری: مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم گفت: ارزیابی های صورت گرفته نشان می دهد در مجموع میزان 

مصرف برق بخش خانگی استان در تابستان ۱40۱ به نسبت دوره مشابه پارسال حدود پنج درصد کاهش یافته است.
ولی اهلل ناصری با اعالم این خبر اظهار داشت: الگوی مصرف در پیک تابستان امسال برای مناطق معتدل 300 کیلووات ساعت و 
در خارج از ساعت پیک ۲00 کیلووات ساعت تعیین شده بود که اگر مشترک در این بازه زمانی محدوده مصرف را رعایت می کرد، به 
عنوان مشترک خوش مصرف شناخته می شد. مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم یادآور شد: خوشبختانه با تمهیدات اندیشیده شده 
و اطالع رسانی مناسب به عموم شهروندان شاهد رعایت الگوی مصرف در سطح باالیی از استان بودیم، بطوریکه ۸0 درصد مشترکان 
بخش خانگی زیر الگوی تعیین شده مصرف کردند و تنها پنج درصد نیز به عنوان مشترک پرمصرف معرفی شدند و مابقی در حد 
متوسط مصرف داشته اند. مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالم با اشاره به سوالی در خصوص صادرات برق به عراق گفت: صادرات 

برق تابع سیاست های وزارت نیرو و رایزنی های وزارت خارجه بوده و هم اکنون نیز بخشی از برق عراق را ایران تامین می کند.
ناصری ادامه داد: صادرات برق متناسب با ظرفیت تولید کشور و پیک بار انجام می گیرد و در استان ایالم با توجه به نزدیکی به 

شهرهای مهم عراق بویژه پایتخت این کشور موضوع صادرات از مرزهای مهران و دهلران مورد توجه وزارت نیرو قرار دارد.

پنجمین جلسه کارگروه مدیریت جامع حوزه های آبخیز برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: جلســه کارگروه مدیریت جامع حــوزه های آبخیز با حضور اعضای کارگروه در محل دفتر 
مدیرکل برگزار شد.حمید سالمتی ابراز داشت: مدیریت جامع آبخیز از استراتژی مهم و اصلی سازمان جنگل ها بوده و اجرای دقیق و 
نظام مند مدیریت جامع حوزه آبخیز در دستور کار مدیریت منابع طبیعی قرار دارد.سالمتی گفت: طی چند سال گذشته این مسئله 
آشکار شد که طرح های آبخیزداری از وقوع سیالب و خسارت به زیرساخت های کشاورزی، کنترل سیالب و افزایش منابع آبی و 
افزایش میزان آب دهی قنوات و از فرونشست زمین و کاهش ورود رسوب به مخازن سدها جلوگیری خواهد کرد.وی افزود: بالیای 
طبیعی از جمله سیل، زلزله، طوفان، فرونشست زمین و خشکسالی حوادثی هستند که همیشه در کشور و به خصوص در استان ما 
اتفاق افتاده و در حال وقوع هستند و اگر این واقعیت را مهم ندانیم و اقدامات پیشگیرانه را در حوزه کنترل و مدیریت بالیای طبیعی 
اعمال نکنیم، هر ساله باید منابع مالی بیشتری را برای جبران خسارات ناشی از بالیای طبیعی هزینه کنیم.مدیرکل منابع طبیعی 
و آبخیزداری به اهمیت مدیریت حوزه های آبخیز اشاره نمود و گفت: جهت رسیدن به اهداف مدیریت حوزه های آبخیز گام های 
مهمی بایستی برداشته شود که از مهمترین آن ها می توان به تهیه نقشه، جا نمایی وضعیت مطالعه و اجرای عملیات آبخیزداری بر 
روی نقشه، تعیین حوزه های بحرانی و تعیین اولویت های پیشگیری و مدیریت بحران های طبیعی در حوزه های بحرانی و برگزاری 
جلسه فرا سازمانی با ادارات و سازمان های مرتبط و عضو کار گروه اشاره کرد.حمید سالمتی خاطرنشان ساخت: موضوع گرد و غبار 
در شمال استان نیز از جدیت بسیاری در سطح استان برخورداربوده که بایستی با راهکارهایی همچون نهالکاری، بذرکاری، مدیریت 
هرزآب ها، تله های رسوبگیر، مدیریت منابع جنگلی و ساماندهی چرای دام و بازنگری و تهیه طرح های مطالعاتی و اجرای عملیات 

آبخیزداری و آبخوان داری مانع گسترش این مشکل چالشی شد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه بوشهر گفت: 
باتوجــه به عدم افزایش تعرفه تلفن ثابت در سال های گذشــته انتظار 
می رود سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات موضوع افزایش تعرفه 
ها و زیان دهی مخابرات را شــفاف ســازی کند چون تعرفه ۱۲ســال 

قبل، جوابگوی هزینه های نگهداری و توسعه شبکه تلفن نیست.
علــی مهرپویــا  در گفت و گو بــا ایرنا در خصــوص افزایش تعرفه 
تلفن ثابت افزود: طی ۱۲ ســال گذشته هیچ افزایش تعرفه  تلفن ثابت 
نداشــته ایم و شــرکت مخابرات ایران برای نگهداری و توسعه شبکه 

موجود، نیازمند افزایش درآمد است.
وی بیان کرد: شــرکت مخابرات ایران، طی مکاتبه با ســتاد تنظیم 
بازار و موافقت شورای عالی رقابت ، جدولی به تائید رسانده که طی آن 

حداقل هزینه تلفن ثابت اعالم شده است.
مدیر مخابرات منطقه بوشــهر اظهارداشــت:  از ابتدای شهریور ماه 
ســال جاری کمترین هزینه نگهداری خطوط تلفن ثابت در قبض های 
مشتریان اعمال شده ولی در روستاها افزایش تعرفه صورت نگرفته است 
با این وجود این میزان وصولی مخابرات منطقه بدلیل پرداخت نکردن 
به موقع برخی از مشــتریان خانگی و دولتی ، کمتر از درآمد محاسبه 

شده است.
مهرپویــا گفت: طبق آخرین صورت های مالــی مخابرات منطقه، تا 
پایان شهریور ماه ســال جاری، زیان منطقه بالغ بر ۲۱ میلیارد تومان 
بوده است که این امر نشان دهنده زیاندهی و تناسب نداشتن درآمدها 

و هزینه ها است.
وی بــا بیــان اینکــه در زمان حاضــر خدمات بانــد پهن به بیش 
بوشــهر  سراسر اســتان  در  ثابــت  53هزار مشــترک  از 
با فناوری adsl ، vdal و ftth ) برقراری تلفن ثابت و اینترنت بر بستر 
فیبر نوری ( ارائه می شــود افزود: مقایسه درآمد حاصل در حوزه تلفن 

ثابت با هزینه های انجام شده نشان از زیان دهی این بخش است.
مهرپویــا گفت: با وجود زیان دهی و حضور رقبا اما  ســرویس دهی 
از adsl و ftth همچنــان در  اینترنت اعــم  مخابــرات در بخــش 

حال تداوم است.
وی ادامه داد:  مخابرات نقش اصلی در ارائه خدمات باند پهن به بقیه 

اپراتورها دارد اما سهم بازار مخابرات در این حوزه ها باال ولی دارای سهم 
درآمدی پایین تری است.

مدیر مخابرات منطقه بوشهر با بیان اینکه در زمان حاضر 3۸۲ هزار 
پورت منصوبه تلفن ثابت در استان وجود دارد گفت: اگر مشترک از تلفن 
ثابت استفاده نکند ، مخابرات می بایست هزینه نگهداری را به پیمانکار 

پرداخت کند.
ثابــت  تلفــن  تعرفه اخیر در بخــش  افزایــش  یادآورشــد:  وی 
شامل حداقل ۱5 هزار تومان در مرکز استان و ۱0 هزار تومان در سایر 

شهرها و روستاها معاف از افزایش تعرفه هستند.
مهرپویا اضافه کرد: براین اســاس مشترک ساکن در مرکز استان با 
پرداخت ۱5هزار تومان می تواند سه هزار و 333 دقیقه مکالمه شهری 
یا 444 دقیقه مکالمه بین استانی و یا ۲3۸دقیقه مکالمه با تلفن همراه 

داشته باشد
. وی افزود: همچنین در ســایر شــهرهای استان بوشهر نیز فقط با 
پرداخت مبلغ ۱0هزار تومان مشــترک می توانــد ۲هزار و 666 دقیقه 
مکالمه شهری یا 355دقیقه مکالمه بین استانی یا ۱90دقیقه مکالمه 
با تلفن همراه داشته باشد و درصورت مکالمه بیشتر نیازی به پرداخت 
مبلغ ثابت باال ندارد و به تناســب مکالمه بیشتر، هزینه را به مخابرات 

پرداخت می کند.
مهرپویا در خصوص اســتفاده از فناوری های شــرکت مخابرات در 
راســتای انتقال اطالعات و مکالمات گفت: مخابرات در شبکه الیه های 

انتقال، ســوئیچ، دیتا و دسترسی از فناوری روز و در الیه انتقال از بستر 
فیبرنوری استفاده می کند.

وی تاکید کرد:  در الیه ســوئیچ با توجه به قدمت 50 ساله مخابرات 
و تعداد 34۱ دستگاه ســوئیچ پرظرفیــت و کــم ظرفیــت در مراکز 

مختلف استان، نیازمند تحول و بروزرسانی هستیم.
مدیر مخابرات منطقــه بوشــهر در خصوص تولید تجهیرات مورد 
نیاز مخابرات گفت: در بخش فیبرنوری با توجه به اینکه در کارخانه های 
کشــور تولید و حتی صادرات انجام می شود نیازی به واردات نیست  و 
در بخش شــبکه و تجهیزات به طور میانگین با توجه به اســتقبال از 
شرکت های دانش بنیان 70 درصد تجهیزات در داخل کشور تولید می 

شود.
مهرپویا گفت: شرکت مخابرات دارای تجربه خصوصی است اما  برای 
رســیدن به هدف های مورد نظر مشکالتی وجود دارد که در این راستا 

نیازمند حمایت های الزم هستیم. 
وی در خصوص توسعه شبکه تلفن ثابت گفت: توسعه فیبر نوری و 
ارائه خدمات بر بستر یاد شده جزء هدف های اصلی شرکت مخابرات و 

مناطق مخابراتی برای کسب رضایت حداکثری مشتریان است.
مهرپویــا خاطر نشــان کــرد: ۲هــزار و 3۸6 کیلومتــر فیبرنوری 
در مناطق بین شهری، شهری و روســتایی وجود دارد که حدود هزار 

کیلومتر آن طی دوازده سال اخیر توسعه پیدا کرده است.
وی افزود: برای یک خط ftth ) برقراری تلفن ثابت و اینترنت بر بستر 
فیبر نوری ( برای مشترکان  سه تا پنج میلیون تومان هزینه می شود در 
صورتی که میانگین درآمد ماهیانه از هر پورت زیر۱40  هزار تومان است.

وی یادآور شــد: در زمان حاضر  ۱7 شرکت FCP که خدمات باند 
پهن ارائه می دهند، عمدتا از بســتر شــرکت مخابرات بهره مند می 
شوند  و بر اساس سیاست گذاری ها ، با تعرفه ده سال گذشته سرویس 

دریافت می کنند که نیازمند بروز رسانی و افزایش تعرفه است.
مهرپویا از مشــتریان تلفن ثابت اعم از خانگی ، شــرکتی و دولتی 
درخواســت کرد با پرداخت به موقع قبض های مصرفی خود، مخابرات 
را در امر توسعه و نگهداری شبکه مخابراتی و ارتباطی استان یاری دهند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مشارکت ۱۱6 میلیارد و 700 میلیون 
تومانی قمی ها، نشــانه اعتماد آنها به کمیته امداد است و این نهاد هم 
به مردم اطمینان می دهد که کمکهای آنها را هر چه سریعتر به دست 

نیازمندان برساند.
محسن مســعودیان راد، مدیرکل کمیته امداد استان قم با حضور 
در دفتر خبرگزاری ایرنا در اســتان قم و دیداری صمیمانه با کارکنان 
و خبرنــگاران این رســانه، در گفت و گو با خبرنــگار اجتماعی این 
خبرگزاری ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای این نهاد در نیمه نخست 
امسال از پرداخت 76 میلیارد تومان کمک معیشت به 39 هزار و ۲7۲ 
مددجو در قالب ۲4 هزار و 7۱3 خانوار تحت حمایت خبر داد و گفت: 
در این مدت 47 میلیارد ریال خدمات بهداشــتی، درمانی و بیمه نیز 
برای هشــت هزار و 9۸۱ مددجو تأمین شده است. وی با ابراز نگرانی 
از افزایش ودیعه و اجاره مســکن در سالهای گذشته گفت: علی رغم 

اینکه اعتبارات کمیته امداد استان قم برای تأمین رهن و اجاره مسکن 
مددجویان محدود است تصریح کرد: در 6 ماه نخست امسال 4 میلیارد 
تومان ودیعه و اجاره مسکن به یک هزار و 454 خانوار مستأجر نیازمند 
پرداخت شــده است. مسعودیان راد همچنین افزود: حدود 3 میلیارد 
و ۲00 میلیــون تومان نیز برای خرید، احداث و تعمیر مســکن ۱۱4 
مددجو هزینه شــده است. مدیرکل کمیته امداد استان قم با اشاره به 
پرداخت حدود 3 میلیارد و 300 میلیون تومان برای کمک به ازدواج 
6۱9 نوعروس و داماد نیازمند بیان داشت: پرداخت دو میلیارد و ۱00 
میلیــون تومان وام ضروری برای گره گشــایی دو هزار و 446 نیازمند 
نیز از دیگر فعالیت ها به شــمار می آید. وی از پرداخت چهار میلیارد 
و 700 میلیون تومان کمک موردی برای رفع مشــکل های نیازمندان 
خبر داد و اظهار کرد: در نیمه نخست امسال، به ۸39 نفر از متقاضیان 
نیازمند تسهیالت اشتغال نیز برای راه اندازی و توسعه کسب و کارشان 

7۱ میلیارد و ۲30 میلیون تومان پرداخت کرده ایم. مســعودیان راد با 
اشــاره به این که در 6 ماه ابتدای امسال هفت هزار و 7۸۱ دانش آموز، 
دانشــجو و طلبه از خدمات فرهنگی این نهاد بهره مند شده اند گفت: 
3۱ هزار حامی هم ۲7 میلیارد تومان به 6 هزار فرزند یتیم و محسنین 
کمک کرده اند.. مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان اینکه مجموع 
مشــارکت های مردمی در نیمه نخست امسال بیش از ۱۱6 میلیارد و 
700 میلیون تومان بوده  است از مردم نیکوکار و خیران که با پرداخت 
صدقات، زکات، و وجوهات این نهاد را در رفع مشکالت محرومان یاری 

می کنند قدردانی کرد.

مشــهد- صابر ابراهیم بای: دکتر محســن ذاکریان مدیرعامل 
جمعیت هالل احمر استان خواسان رضوی از مهندس محمد مدنی فر 
مدیرعامل شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد)سیمیدکو( و 

مدیران این شرکت تجلیل کرد.
محمد افشــار مقدم رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان خواف با 
حضور در شــرکت سیمیدکو به نمایندگی از مدیرعامل جمعیت هالل 
احمر خراســان رضوی، با اهداء لوح تقدیر از مهندس محمد مدنی فر 
مدیرعامل، محمدرضا شفیقی مدیر بهره برداری، زاوش امین زاده دزفولی 
مدیر منابع انسانی و امور اجتماعی و همچنین سید حبیب نوری مدیر 
روابط عمومی شرکت ســیمیدکو به پاس همکاری و حمایت از برنامه 

ها و فعالیت های این جمعیت در سطح استان تجلیل و قدردانی کرد.
در ادامه این مراســم بــر ضرورت تقویت فعالیت هــا و برنامه های 
مشــترک جمعیت هالل احمر و شرکت ســیمیدکو تاکید و مقرر شد 
برگزاری مانورهای مختلف امداد و نجات و همچنین راه اندازی کاروان 
های ســالمت محور در روستاهای محروم و مرزی شهرستان خواف در 
راســتای عمل به مسئولیت های اجتماعی سیمیدکو در اولویت برنامه 

های مشترک قرار گیرد.
همچنین در این مراســم آقای زاوش امین زاده مدیرمنابع انسانی و 
امور اجتماعی سیمیدکو به عنوان رئیس خانه هالل این شرکت از سوی 

رئیس جمعیت هالل احمر شهرستان خواف منصوب گردید.

گفتنی است خانه هالل شرکت سیمیدکو به عنوان تنها خانه هالل 
مستقر در منطقه معدنی ســنگان در زمستان سال گذشته به منظور 
آمادگی و توانمندسازی بیشتر برای مقابله با آسیب ها و کاهش آسیب 
های ناشــی از حوادث غیر مترقبه در شرکت صنعتی و معدنی توسعه 

فراگیر سناباد)سیمیدکو( افتتاح و به بهره برداری رسید.

گرگان-نــادر کرمی-مدیرکل منابع طبیعــی و آبخیزداری 
گلســتان با فرماندار گالیکش دیدار و گفتگو کرد.حمید سالمتی 
با علی جــوان حاذق خواه فرماندار شهرســتان گالیکش  دیدار و 
درخصوص مسائل مرتبط حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری در این  
شهرستان گفتگو کردند.فرماندارگالیکش در این دیدار خاطرنشان 
کرد: با عنایت به اینکه مســئله مسکن یکی از مهمترین مشکالت 
این شهرستان می باشد، لذا انتظار می رود همه دستگاه ها و نهادها 

به ســهم خود در بحث محرومیت زدایی در نقــاط محروم که از 
برنامه های اصلی دولت ســیزدهم نیز می باشد، مشارکت نمایند.

حمید ســالمتی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلســتان 
نیز با اشــاره به واگــذاری اراضی در طرح جهش تولید مســکن  
گفت:منابــع طبیعی  از طریق ماده 4  اراضی ملی که در حاشــیه 
شــهرها و روستاها هستند را در اجرای طرح جهش تولید مسکن 
به بنیاد مسکن و مسکن و شهرسازی واگذار میکند.سالمتی گفت: 

شهرســتان  گالیکش از گستره وســیع جنگل ها و منابع طبیعی 
برخوردار اســت و این جنگل ها در مجاورت پارک ملی گلســتان 
به عنوان ذخیره گاه زیســتکره واقع اســت از حساسیت ویژه ای 
برخوردار هستند.شهرستان گالیکش در شرق استان گلستان واقع 
اســت و مساحت عرصه های طبیعی آن اعم از جنگل و مرتع 5۲ 
هزار هکتار می باشــد که از ایــن مقدار تنها حدود هزار هکتار آن 

عرصه های مرتعی و مابقی جنگل است.

مدیر مخابرات منطقه بوشهر

تعرفه ۱۲سال قبل جوابگوی هزینه های نگهداری و توسعه شبکه تلفن نیست

مدیرکل کمیته امداد استان قم:

مشارکت 11۶ میلیارد و 700 میلیون تومانی قمی ها، 
نشانه اعتماد آنها به کمیته امداد است

تجلیل مدیرعامل جمعیت هالل احمر خراسان رضوی 
از مدیرعامل سیمیدکو

دیدار مدیرکل منابع طبیعی گلستان با فرماندار گالیکش

اهواز - شبنم قجاوند: معــاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان از شستشوی ۱3۱ پســت و 605 دکل انتقال و فوق توزیع 
و تعویض ۲064 زنجیره مقره برای مقابله با گرد و غبار تاکنون در سال 

جاری خبر داد.
سید مهرداد بالدی  موسوی بیان کرد: برای مقابله با گرد و غبار و اثرات 
مخرب و آســیب زایی که بر روی تجهیزات برق دارد شستشوی مداوم 

شبکه در حال انجام است.
وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱3۱ پست انتقال و فوق توزیع 

با اولویت نقاط حســاس و آلوده شستشو شده و برخی از این پست ها با 
توجه به تکرار وقوع گرد و غبار چند بار شستشو شدند.

معاون بهره برداری شــرکت برق منطقه ای خوزســتان تصریح کرد: 
4۸66 زنجیــره مقره و در مجموع 605 دکل انتقال و فوق توزیع نیز از 

شبکه برق خوزستان شستشو شده است.
بالدی موســوی اضافه کرد: عالوه بر شستشــوی مداوم تجهیزات، 
هم زمان تعویض زنجیره مقره خطوط از ســرامیکی به سیلیکونی که از 
پایداری بیشتری در مقابل پدیده ریزگردها و آلودگی ها برخوردار هستند 
نیز در حال انجام است و از ابتدای سال جاری تاکنون ۲064 زنجیره مقره 

و مجموع 65۸ دکل تعویض شده است.
وی با بیان اینکه عملیات شستشو و تعویض زنجیره مقره ها ادامه دار 

است، اظهار کرد: شستشوی تجهیزات، پوشش عایقی پست ها، تعویض 
زنجیره مقره و حرکت به سمت احداث پست های GIS اقداماتی است 
که شرکت برق منطقه ای خوزستان برای نگهداری از شبکه در شرایط 

گرد و غباری این سال های خوزستان در پیش گرفته است.
معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: تمام تالش 
ما این اســت که گرد و غبار اثرات منفی و حادثه ساز بر روی تجهیزات 
نداشــته باشــد اما منکر این موضوع نیز نمی توان شد که تکرار گرد و 
غبار چندین ســاله که در برخی از مواقع شــدت آن نیز چندین برابر 
حد استاندارد اســت باالخره تاثیرات خود را بر روی شبکه می گذارد و 
عالوه بر کاهش عمر تجهیزات، ممکن است ترکیب آن با رطوبت باعث 

خاموشی های موقت نیز در شبکه شود.

معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

شستشوی 1۳1 پست برق و تعویض بیش از 2 هزار 
زنجیره مقره در خوزستان برای مقابله با گرد و غبار
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نویسنده: علی آل علی: شــرکت در جلسات استخدامی 
هیچ وقت راحت نیست. فشار باال جهت پیدا کردن یک کار 
درست و حسابی در ترکیب با استرس ناشی از سناریوهای 
وحشــتناکی که همه ما درباره مصاحبه های اســتخدامی 
شنیده ایم، چنین جلســاتی را تبدیل به یک کابوس تمام 
عیار برای هر کارآفریــن می کند. اینطور وقت ها حتی اگر 
بهترین سخنران دنیا هم باشید، تپق های بی نهایت زیادی 
ســر جواب دادن به سواالت زده و دقیقا مثل یک تازه کار 

به نظر می رسید.  
بی شک کسانی که در جلسات استخدامی کنترل اوضاع 
را از دست می دهند، شــانس زیادی برای کسب موقعیت 
دلخواه شــان نخواهند داشت. هرچه باشد کسی در دنیای 
کسب و کار شوخی سرش نمی شود. کافی است یک لحظه 
حواس تان پرت شود تا دیگر یک نفر هم در بازار سراغ تان 
را نگیــرد. به همین خاطــر ما در روزنامــه فرصت امروز 
مصاحبه های استخدامی را مثل امتحان کنکور سرنوشت 
ســاز می دانیم. معموال رتبه های برتر کنکور از ماه ها قبل 
منابــع را زیر و رو کرده و کلی تســت می زنند. این دقیقا 
همان فرمولی است که برای موفقیت در جلسات استخدامی 
باید مد نظر داشــته باشید. اگر شما هم دوست دارید مثل 
یک قهرمان همه فن حریف در جلسات استخدامی ظاهر 
شوید، باید از ماه ها قبل درباره حال و هوای جلسات تحقیق 
کنید. به عالوه، مرور سواالت اساسی در چنین جلساتی نیز 
کاربردی خواهد بود. اینطوری می توانید در یک چشــم به 

هم زدن نظر مسئول برگزاری جلسه را جلب کنید!
آدم ها معموال درباره چیزی که اطالعات زیادی درباره اش 
ندارند، داســتان های عجیب و غریبی سرهم می کنند. این 
کار بیشــتر از اینکه مرتبط با واقعیت ماجرا باشــد، نوعی 
شــاخ و برگ دادن به داستان محسوب می شود. این دقیقا 
همان کاری اســت که خیلی از کارآفرینان درباره جلسات 

اســتخدامی انجام می دهند. فکر می کنم شــما هم قبول 
داشته باشید شرکت در یک آزمون یا مصاحبه استخدامی 
بدون آمادگی دســت کمی از ســقوط آزاد ندارد. پس اگر 
از همان ابتدا با ســواالت احتمالی آشنا بوده و جواب هایی 
نیز آماده کرده باشــید، دیگر مشکل زیادی پیش روی تان 

نخواهد بود. 
هدف ما در این مقاله مثل روز روشــن است. ما به اتفاق 
شــما دنبال کشــف راز اســرارآمیز موفقیت در جلسات 
استخدامی هستیم. شــاید فکر کنید برای جواب دادن به 
این سوال نیازمند روش های پیچیده هستیم، اما از آنجایی 
کــه ما در روزنامه فرصت امروز همیشــه دنبال روش های 
ســاده هستیم، اینجا هم یک راست رفته ایم سراغ سواالت 
احتمالــی و پرتکرار در جلســات اســتخدامی )امیدوارم 
توضیحات مان خیلی شــما را یاد دوران مدرســه و کنکور 
نندازد!(. پس ما با همراه باشید تا دیگر جلسات کاری باعث 

ترس و وحشت تان نشود.
سواالت کلیدی در مصاحبه استخدامی

کمی درباره خودتان توضیح دهید: رایج ترین سوال 
دنیا

شــروع یک مصاحبه یا حتی گفت و گوی معمولی کار 
راحتی نیست. اگر آدم درونگرایی باشید، احتماال حرف زدن 
با بقیه بزرگترین عذاب زندگی تان خواهد بود. به عالوه، در 
جلسات استخدامی که مدیران با صدها نفر سر و کار دارند، 
معموال باز کردن ســر بحث به صورت شخصی سازی شده 
کار بی نهایت سختی است. به همین خاطر خیلی ها ترجیح 
می دهند بحث شان را با یک سوال ساده شروع کنند: درباره 

خودتان کمی توضیح می دهید؟
وقتی کارآفرینی تا حاال در جلســات استخدامی حضور 
نداشته باشد، شاید فکر کند سوال باال فقط برای شکستن 
یخ جلسه مطرح می شود. اگر شما هم اینطور فکر می کنید، 

باید کامال ناامیدتان کنیم؛ چراکه مسئوالن مصاحبه عمال 
با این ســوال ذهنیت اولیه شان را شکل می دهند. بنابراین 
اگر شما نتوانید یک روایت منسجم از خودتان ارائه کنید، 
خیلی زود با خودکار قرمز دور اسم تان خط کشیده خواهد 

شد.
شما را نمی دانم، ولی به نظر من که استفاده از مثال های 
کاربردی جذابیت بســیار بیشتری در مقایسه با بحث های 
خشــک نظری دارد. به همین خاطر مــا اینجا یک نمونه 
از جواب اســتاندارد برای ســوال باال را آمــاده کرده ایم. 
اجازه دهید بدون هیچ بحث اضافه ای برویم ســراغ جواب 
درســت مان: »من ۱۲ ســال گذشــته را در شرکت های 
مختلف حــوزه مدیریت مالی کار کرده ام. عالوه بر فعالیت 
به عنوان حسابدار، در الیه های میانی مدیریت شرکت نیز 
نقش فعالی داشتم. تا همین اواخر هم به عنوان مدیر اجرایی 
شرکت X و همینطور مســئول مراودات بین الملل فعال 
بودم. کار من تقریبا بعد از پایان دوران دانشگاه و به عنوان 
کارآموز شــروع شد. من با مدرک کارشناسی حسابداری و 
ارشد مدیریت مالی آماده کسب تجربه های جدید هستم و 
مسئله مالی همیشه در اولویت دومم قرار دارد. از بچگی سر 
و کار داشتن با اعداد و ارقام را دوست داشتم و فکر می کنم 
به همین خاطر حاال به عنوان یک حسابدار و مدیر مالی در 

این مصاحبه کاری شرکت کرده ام.«
همانطور که می بینیــد، در مقاله باال توضیحی مختصر 
و مفید از تجربه های ۱۲ ســاله یک مدیر مالی عرضه شده 
است. این وسط با مرور مدارک دانشگاهی و بعد هم اشاره 
به عالقــه دوران کودکی یک جمع بندی حرفه ای از بحث 
صورت گرفته است. اگر از ما می شنوید، برای جواب دادن 
به سوال باال باید همیشه مالحظه حوصله دیگران را بکنید. 
به زبان خودمانی، هیچ کس دوســت ندارد نیم ساعت پای 
حرف های شما بنشــیند. بنابراین حداکثر در پنج دقیقه 
توضیحات تــان را جمع بندی کنید. وگرنــه با چهره های 

خسته یا حتی خواب آلود حاضران رو به رو خواهید شد.
چطور خودتان را توصیف می کنید؟ سوالی به 

قدمت تاریخ
اینکه آدم چه نظری درباره خودش دارد، سوالی بی نهایت 
مهم و کلیدی اســت. خیلــی از کارآفرینان فکر می کنند 
جواب این سوال را مثل کف دست شان بلد هستند. با این 
حال وقتی در یک جلســه مهم با آن رو به رو شــوند، تازه 
اصل قضیه دست شان می آید. شما در اینجا مثل دونده ای 
هســتید که خیال می کند با شــروع مســابقه همه را جا 
گذاشته و مثل آب خوردن اول می شود. با این حال وقتی 
داور ســوت شروع را می زند، حتی به گرد پای سه نفر اول 

نیز نمی رسد!
کارآفرینان همیشــه توانایی های خودشان را دست باال 
می گیرنــد. انگار که هیچ کس در دنیا مهارت هایی شــبیه 
آنها ندارد و فقط آنها در بعضی دوره های آموزشــی حضور 
داشــته اند. اگر از ما بپرسید، به شــما می گوییم این مدل 
خودپســندی و غرور یک راســت آدم را تــه دره می برد؛ 
چراکه هیچ کس کارمندان از خود راضی را دوســت ندارد. 
پس حواس تان باشــد در جلسات استخدامی خیلی شبیه 

آدم های مغرور به نظر نرسید. 
از آنجایی که ما در این مقاله از مثال های زیادی استفاده 
کرده ایم، اجازه دهید درباره سوال این بخش هم سراغ یک 
مثال درجه یک برویم. لطفا شش دانگ حواس تان را جمع 
کنید و این جواب را زیــر ذره بین ببرید: »من یک جوان 
کوشــا و مشتاق برای یادگیری هســتم. قبال در دوره های 
مدیریت زمان و حفظ تمرکز شرکت کردم و خیلی خوب 

می دانم زمان مهمترین دارایی شرکت های تجاری است. به 
عالوه، من خودم را یک جوینده خستگی ناپذیر مهارت های 
جدید می دانم. بنابراین آماده هر تغییری در راستای کسب 
تجربه و مهارت های تازه هســتم. توضیحات بیشتر درباره 
مهارت ها و سابقه کاری ام در رزومه ای که خدمت تان است، 
وجود دارد. من وقتی در یک شرکت شروع به کار می کنم؛ 
دوست دارم همیشه مدیران باالدستی را از ایده ها و نظراتم 

مطلع کنم تا شرکت مثل ساعت دقیق کار کند.«
مثــال باال یک توصیف سرراســت و صدالبتــه کوتاه از 
شــخصیت کارآفرینی خیالی بود. قبــول دارم وقتی آدم 
در جلسات اســتخدامی حاضر می شود، استرس امانش را 
می بــرد، اما با کمی تمرین درباره جواب این ســوال کمی 
آرام تر خواهید شــد. هرچه باشــد با تمرین و تکرار حتی 
سخت ترین کارهای دنیا هم طوری آسان می شود که نگو 

و نپرس!
چه چیزی شما را از بقیه متمایز می کند؟ وقتی 

تفاوت ها مهم می شود!
خرید از فروشگاهی که غرفه هایش پر از محصوالت شبیه 
به هم است برای کمتر کسی تبدیل به یک تجربه دلچسب 
می شود. در عوض مردم عاشق خرید از خرده فروشی هایی 
هســتند که آنقدر محصول متنوع دارد که ســر آدم درد 
می گیرد. این طوری دســت کم آدم احساس آزادی عمل 
و حق انتخاب خواهد داشت. ماجرا درباره استخدام نیروی 
کار هم تقریبا به همین شــکل است. کمتر کسی دوست 
دارد از سر اجبار میان کلی آدم با مهارت های مشابه دست 
به انتخاب بزند. این طور وقت ها بیشتر از اینکه مهارت هر 
فرد در انتخاب نهایی تاثیر داشــته باشد، سناریویی شبیه 

سرچ شانسی گوگل حکمفرماست. 
همانطور که فوتبالیســت های حرفه ای در تیم شان باید 
ســرمربی را متقاعد کنند بهترین گزینــه برای حضور در 
ترکیب نهایی هســتند، شــما هم در جلسات استخدامی 
چنیــن وضعیتــی دارید. البته ابزار شــما این وســط نه 
توانایی های فیزیکی یــا دریبل های موفق، بلکه توضیحی 
است که به ســوال این بخش می دهید. به زبان خودمانی، 
اگر بتوانید یک توضیح دقیــق و صدالبته متفاوت با بقیه 
تحویل طرف مقابل دهید، اســتخدام تان حرف و حدیثی 

نخواهد داشت. 
اجازه دهید در اینجا یک نمونه از جواب مناسب از طرف 
یک سرپرست نیروی انســانی در حوزه خرده فروشی را با 
هم مرور کنیم: »تمایز من با بقیه در تجربه چهار ســاله ام 
 X به عنوان سرپرست نیروی انسانی در خرده فروشی های
و Y اســت. من به خوبی با سلیقه مشتریان آشنا هستم و 
می دانم چطور باید کارمندان شرکت را طوری مدیریت کرد 
تا بهترین فرم شان را در ساعات کاری پیاده کنند. از طرف 
دیگر تجربه کاری ام به من نشان داده مهمترین اولویت در 
خرده فروشی ها رضایت مشتری است. پس من طوری تیمم 
را مدیریت می کنم که همیشه رضایت مشتری را مد نظر 

داشته باشد.«
جواب باال هم مثل نمونه های قبلی خیلی کوتاه اســت 
و حوصله کســی را سر نمی برد. همانطور که می بینید، در 
این مثال دقیقا روی نیازها و خواســته های مدیران تاکید 
شده است. خب اگر کسی را می شناسید که دوست ندارد 
شرکتش پر از کارمندانی با ذهنیت احترام به مشتری باشد، 

ما را هم بی خبر نگذارید!
چرا می خواهید اینجا کار کنید؟ چاپلوسی ممنوع!

هر برندی در دنیا فرهنگ سازمانی و جو خاص خودش 
را دارد. بعضــی از کارمندان به مرور زمان آنقدر با جو یک 

شــرکت هماهنگ می شوند که انگار از اول دنیا با این برند 
همکاری داشــته اند. البته در نوک دیگر این پیکان کسانی 
هســتند که هیچ جوره راضی به قبول شــرایط و ضوابط 
ســازمانی نمی شــوند. به همین خاطر معموال مدیران در 
خالل جلســات اســتخدامی درباره دلیل عالقه کارمندان 
برای فعالیت در شرکت شان سوال می پرسند. ماجرا سخت 

شد، نه؟
جســت و جوی مدیران درباره دلیل عالقه حاضران در 
جلسه استخدامی به شرکت شان برای پیدا کردن یک جواب 
مشــخص نیست. یعنی شما نباید فقط دنبال چاپلوسی یا 
بیان آنچه به مذاق مدیران خوش می آید، باشید. در عوض 
کمــی از خالقیت تان بهره بگیرید و واقعیت های مربوط به 
شرکت را بیان کنید. این طوری شانس بیشتری برای قبول 
شدن در آزمون سخت و نفسگیر استخدامی خواهید داشت. 
یکی از نمونه های کلیدی برای توصیف جذابیت یک برند 
اشــاره به فرهنگ سازمانی اش است. مثال اگر در شرکتی کار 
گروهی اهمیت باالیی دارد، شما می توانید جواب تان به سوال 
مورد بحث را اینطوری شــروع کنید: »روحیه کار تیمی در 
شرکت شما و کمک های حیرت انگیزش به نیروی انسانی برای 
کسب مهارت های بیشتر یا ادامه تحصیل بسیار دلگرم کننده 
به نظر می رسد. از طرف دیگر من همیشه دوست دارم جایی 
باشم که همه به یکدیگر کمک می کنند. این طوری هم حس 
بهتری نسبت به کارم دارد، هم اینکه دیگر الزم نیست نگران 

تاخیر در تحویل پروژه ها باشم.«
چرا قصد دارید شغل فعلی تان را ترک کنید؟ مهمترین 
سوال در جلسات اســتخدامی در پایان یک گفت و گوی 
دوستانه درباره موقعیت شغلی جدیدی که مد نظر دارید، 
درســت وقتی که همه چیز ظاهرا به خوبی و خوشی تمام 
شــده، یکهو سوالی درباره دلیل ترک شغل فعلی تان سر و 
کله اش پیدا می شــود. واقعا چرا قید شغل فعلی تان را زده 
و دنبال یک موقعیت کاری تازه هستید؟ این سوالی است 
که خیلی ها جوابی به غیر از حقوق بیشتر به آن نمی دهند!
معموال در دنیای ســینما خیلی از بازیگــران حرفه ای 
به درخواســت های بازی در فیلم هــای آبکی جواب منفی 
می دهند. این وســط هم اصال مبلغ قرارداد مهم نیســت. 
بعضــی از نکات مثل اعتبار و وجهه حرفه ای خیلی مهمتر 
از میزان قراردادهای کاری اســت. چنین روحیه ای باید در 
میان کارآفرینان نیز مشاهده شود. اگر شما دلیلی به غیر از 
حقوق باالتر برای حضور در یک شرکت ندارید، به احتمال 
زیاد در مصاحبه اســتخدامی مثل آب خوردن عذرتان را 

خواهند خواست. 
اگر برای یک دقیقه هم که شده خودتان را جای مدیران یک 
شرکت قرار دهید، خیلی خوب متوجه ذهنیت شان خواهید 
شد. آنها اصال دوست ندارند فقط به خاطر حقوق مناسب کلی 
کارمند را دور خودشــان جمع کنند. در عوض تاکید بر روی 
موقعیت های شــغلی بهتر و همینطور فرصتی بی نظیر برای 
یادگیری اصول کسب و کار می تواند شانس شما در این میان را 
به شدت افزایش دهد. حتی اگر هدف شما واقعا کسب حقوق 
باالتر است، نباید فقط به آن اکتفا کنید. قول می دهم با کمی 
سبک و سنگین کردن، دالیل بسیار بیشتری برای حضور در 

یک موقعیت شغلی تازه پیدا می کنید. 
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