
www.forsatnet . i r

شنبه
1 بهمن 1401

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

5 شرکت دولتی با بیشترین زیان مالی معرفی شدند

 اقتصاد دولتی
زیر نورافکن بودجه

فرصت امروز: با وجود آنکه بازوی کارشناسی مجلس از »ظرفیت مشارکت بانک های دولتی در سرمایه گذاری های 
راهب��ردی« ب��ه عنوان یک��ی از 11 نقطه قوت الیحه بودجه س��ال 1402 ن��ام برده، اما موش��کافی که این نهاد 
پژوهش��ی درباره دخل و خرج شرکت ها و بانک های دولتی انجام داده است، نشان می دهد شرکت های دولتی در 
س��رمایه گذاری به عنوان وظیفه اصلی نتوانس��ته اند موفق عمل کنند و سطح تشکیل سرمایه اقتصاد در سال های 

اخیر منفی شده است. به زعم مرکز پژوهش ها، بخشی از این موضوع به دلیل ناکارآیی درونی و مدیریتی...

بازدهی بورس تهران در هفته پایانی دی ماه به 2 درصد رسید

دست انداز بودجه ای بورس
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پنجاه و سومین نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس به پایان رسید

ریسک های اقتصاد 2023
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مدیریتوکسبوکار

واسـطه های ملکـی در پایتخت می گویند که بازار اجاره به رسـم ماه های پایانی سـال و کاهش حجم 
جابه جایی، روزهای آرامی را سـپری می کند و نرخ ها ثبات نسـبی دارد. به گزارش ایسـنا، در آذرماه 

1401 میزان اجاره بها در شهر تهران، افزایش 41.3 درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل نشان داد. نرخ رشد ماهیانه اجاره خانه نیز در پایتخت طی ماه های آبان و آذر به ترتیب...

رشد اجاره بها با قیمت مسکن همتراز شد

روزهای آرام مستاجران

سرمقاله
استقالل بانک 

مرکزی در مدیریت 
تسهیالت تکلیفی

علی نظافتیان دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

دولت ها در ایران وقتی با کمبود 
اعتبارات بودجه ای مواجه می شوند، 
معموال کمبود منابع را با اس��تفاده 
از مناب��ع سیس��تم بانک��ی جبران 
می کنن��د. پس منابع »تس��هیالت 
تکلیفی« نه توس��ط دول��ت، بلکه 
توسط سیستم بانکی کشور تأمین 
می ش��ود. مناب��ع سیس��تم بانکی 
نی��ز بیش��تر حاصل س��پرده های 
بانک��ی مردم اس��ت. بنابراین بانک 
مرکزی ب��ه عنوان سیاس��تگذار و 
ناظر قانونی ش��بکه بانکی کش��ور 
بایس��تی در مدیریت و ساماندهی 
»تس��هیالت تکلیفی«، نقش اصلی 
را برعهده داش��ته باش��د. در مورد 
مقول��ه »تس��هیالت تکلیفی« باید 
گفت، به دلیل اشکاالت ساختاری 
در پدیده »تس��هیالت تکلیفی« و 
تأثی��رات منفی آن بر عملکرد نظام 
بانکی کش��ور که معم��وال موجب 
متوسل ش��دن بانک ها به اس��تفاده 
از منابع بانک مرکزی برای جبران 
کمب��ود مناب��ع خواهد ش��د، بند 
۳ قس��مت »ج« م��اده 10 قان��ون 
برنام��ه چهارم توس��عه مقرر کرده 
بود: »افزایش در مانده تس��هیالت 
تکلیفی بانک ها طی سال های برنامه 
چهارم به طور متوس��ط ساالنه 20 
درصد نس��بت به رقم مصوب سال 

1۳۸۳ کاهش می یابد.«
ادامه در همین صفحه

2۸ جمادی الثانی 144۳ - س�ال هفتم
شماره   2174

۸ صفحه - 5000 تومان

Sat.21 Jan 2023

 ام��ا این قانون چندان که باید و ش��اید رعایت نش��د و 
پرداخت »تس��هیالت تکلیفی« در قوانین بودجه س��الیانه 

کماکان ادامه و افزایش یافت.
بدین جهت، چنین به نظر می رسد که با وجود سیاست 
اصولی برنامه چهارم توس��عه، پایانی بر استفاده دولت ها از 
منابع بانکی موسوم به »تسهیالت تکلیفی« متصور نیست؛ 
زیرا اس��تفاده از این منابع، آس��ان ترین راه تأمین اعتبارات 
موردنظر دولت اس��ت؛ ولو آنکه از محل سپرده های بانکی 
م��ردم تأمین ش��ود. ضمنا در م��ورد پدیده »تس��هیالت 
تکلیفی« تجربه نش��ان داده است که پرداخت »تسهیالت 
تکلیفی« بس��یار پراهمیت تر از وصول این منابع و برگشت 
تسهیالت پرداخت شده به چرخه منابع بانکی است. بنابراین 
وصول مطالبات معوق بانک ها ناشی از پرداخت »تسهیالت 
تکلیفی« همواره یکی از چالش های ش��بکه بانکی کش��ور 
بوده است. ضمن آنکه از نظر آسیب شناسی عملیات بانکی، 
اش��کال اصلی »تسهیالت تکلیفی«، آن است که تخصیص 
مناب��ع به گیرن��دگان »تس��هیالت تکلیف��ی« غالبا بدون 
اعتبارسنجی مناس��ب و احراز اطمینان از بازگشت اصل و 
سود تسهیالت، تخصیص پیدا می کند و پرداخت می شود. 
اصرار و پیگیری مسئوالن ذی ربط همواره پرداخت سریع تر 
این گونه تس��هیالت بوده اس��ت. لذا بان��ک پرداخت کننده 
تس��هیالت معموال توجه یا توان کافی برای اعتبارسنجی و 
گرفتن وثایق مطمئن در این گونه تسهیالت ندارد. به همین 
دلیل، معموال بازپرداخت »تسهیالت تکلیفی« نیز با مشکل 
مواجه است و مطالبات معوق مربوط به این گونه تسهیالت 
عمدت��ا رقم باالیی در ش��بکه بانکی را ب��ه خود اختصاص 
می دهد. به گفته »طهماس��ب مظاهری« رئیس کل اسبق 
بانک مرک��زی، »دولت ها برای تأمین نیازه��ای خود، ارائه 
»تس��هیالت تکلیفی« را به بانک ها تحمیل می کنند و این 
مشکالت زیادی را برای بانک ها ایجاد می کند؛ چراکه اکثر 
تصمیمات در زمینه ارائه »تسهیالت تکلیفی« برمبنای نگاه 
اقتصادی نیس��ت، بلکه سیاسی است و اکثر این تسهیالت 
به بانک ها بازگش��ت داده نمی شود و آنها را به سمت قهقرا 

سوق می دهد.«
رویکرد مجلس در تعیین »تس��هیالت تکلیفی«، کمک 
به اقش��ار و بخش ه��ای نیازمند جامعه اس��ت، ولی منابع 
»تس��هیالت تکلیفی« معم��وال از منابع حس��اب جاری و 
پس انداز قرض الحس��نه تعیین می ش��ود. براساس موازین 

شرعی و اصول و مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، منابع 
حساب جاری و پس انداز بعد از واریز به حساب، جزو منابع 
داخلی بانک ها محسوب می ش��ود، اما در ازای آن، بانک ها 
شرعا و قانونا متعهد هس��تند در صورت درخواست دارنده 
حس��اب در هر زمان، تمام یا بخشی از موجودی حساب را 
به دارنده پرداخت کنند. پس »تس��هیالت تکلیفی« بدان 
معناست که بانک ها ناچار هستند بخشی از منابع متعلق به 
خود )منابع قرض الحسنه( را به دستور دولت به متقاضیان 

مشمول دریافت »تسهیالت تکلیفی« پرداخت کنند.
بررس��ی اصول و موازین شرعی و قانونی حاکم بر پدیده 
»تس��هیالت تکلیفی، موضوع این نوشتار نیست، اما صرف 
نظ��ر از این مباح��ث حقوقی، مهمترین موض��وع در مورد 
»تسهیالت تکلیفی«، بررسی کارشناسی این مطلب است 
که آیا مجموعه نظام بانکی کش��ور ش��امل بانک مرکزی، 
بانک های دولتی و خصولتی و همچنین بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی، ق��ادر به تأمین منابع موردنظر مجلس 
برای پرداخت »تسهیالت تکلیفی« تبصره 16 قانون بودجه 
1402 هس��تند یا خیر؟ روشن است که اگر منابع موجود 
نظام بانکی کشور، تکافوی ارقام پیش بینی شده در قانون را 
نکند، این نارسایی چالش مستمر بانک ها با مردم را در پی 
خواهد داشت؛ زیرا مش��تری خواستار پرداخت تسهیالتی 
اس��ت که قانون مجلس آن را به وی اختصاص داده است؛ 
ولی بانک نیز منابع کافی در اختیار ندارد تا تسهیالت مورد 
درخواست را پرداخت کند. براساس بررسی های کارشناسی 
بخ��ش پژوهش��ی »کانون بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری 
خصوصی«، متأس��فانه در قانون بودجه س��ال 1401، این 
موضوع رعایت نش��ده و به نظر می رسد شبکه بانکی کشور 
برای پرداخت »تس��هیالت تکلیفی« با پدیده کمبود منابع 
مواجه ش��ده است. در این مورد حس��ب اطالع در گزارش 
»کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی« به بانک 
مرکزی گفته ش��ده است: »با عنایت به جزییات محاسبات 
منابع و مصارف به ش��رح محاس��بات و جدول پیش گفته، 
چنانچ��ه بانک ه��ا هیچ فعالیت��ی هم در زمین��ه پرداخت 
تس��هیالت قرض الحسنه نداشته باش��ند و فقط تسهیالت 
تکلیفی تبصره 16 قانون بودجه را پرداخت نمایند، کسری 
برابر 2،194،755 میلیارد ریال در این بخش خواهند داشت. 
این در حالی است که منابع قرض الحسنه جاری در بانک ها 
توسط مشتریان با نّیت پرداخت تسهیالت قرض الحسنه به 

بانک ها س��پرده نشده اس��ت، لذا به نظر می رسد از جهات 
ش��رعی دارای اشکال باش��د و در عین حالی که مانده این 
حس��اب ها نزد بانک ها بسیار ناپایدار می باشد، از این جهت 
قابلیت اتکای مالی برای بانک ها نخواهند داش��ت؛ بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که قانون وضع شده درباره تسهیالت 
اعطایی قرض الحسنه در بانک ها و موسسات اعتباری قابلیت 

اجرا ندارد و قانون ماالیطاق می باشد.«
تبصره 16 بودجه موسوم به »تبصره تسهیالت تکلیفی« 
در پیش نویس الیحه بودجه سال 1402، با تغییراتی بدین 
شرح تکرار شده است: »بانک های عامل مکلفند در چارچوب 
برنامه کنترل تورم و رش��د نقدینگی و ترازنامه بانک ها، در 
س��قف 2 میلیون میلیارد )2٫000٫000٫000٫000٫000( 
ری��ال از مح��ل صددرص��د )100%( مان��ده س��پرده های 
قرض الحس��نه )به جز بانک های قرض الحسنه( و بخشی از 
س��پرده های جاری براساس توان تسهیالت دهی بانک های 
عامل و به تشخیص شورای پول و اعتبار پس از کسر سپرده 
قانونی، به موارد مندرج در قوانین مصوب مجلس ش��ورای 
اسالمی از جمله؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعی، 
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، قوانین مربوط 
ب��ه ایثارگران، قانون جهش تولید مس��کن و قانون جهش 
تولید دانش بنیان، تسهیالت قرض الحسنه پرداخت نمایند. 
آیین نامه اجرایی این بند توس��ط س��ازمان برنامه وبودجه 
کشور )مس��ئول(، بانک مرکزی و وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی حداکثر ظ��رف ۳0 روز کاری پس از الزم االجرا 
شدن این قانون پیشنهاد و پس از تأیید شورای پول و اعتبار 
به تصویب هیأت وزیران می رسد. بانک مرکزی مکلف است 
بر اجرای مفاد این تبصره نظارت و گزارش عملکرد آن را هر 

سه ماه یکبار به شورای پول و اعتبار ارائه نماید.«
به این ترتی��ب، در مورد پیش نوی��س تبصره 16 الیحه 

بودجه سال 1402، نکات زیر قابل توجه است:
یک��م؛ قانون مصوب مجل��س در هر حال پس از تصویب 
نهایی و تأیید شورای نگهبان قانون اساسی، الزم االجراست و 
تعلل و قصور در اجرای قانون نیز از کسی پذیرفتنی نیست، 
اما اجرای مطلوب هر قانون نیازمند بررسی و فراهم آوردن 
زمینه مناسب برای اجرای آن است. مجلس عالوه بر سایر 
»تس��هیالت تکلیفی« که در قوانین مختلف بر نظام بانکی 
کش��ور تکلیف نموده، در تبصره 16 بودجه س��ال آتی نیز 
سقف 2 میلیون میلیارد ریال پرداخت »تسهیالت تکلیفی« 

را به نظام بانکی کش��ور تکلیف کرده اس��ت. حال پرسش 
اساسی از نظام بانکی کشور و مشخصا بانک مرکزی در این 
زمینه، آن است که آیا مجموعه منابع قرض الحسنه موجود 
نزد بانک های دولتی و خصولتی و بانک های خصوصی برای 

پرداخت این میزان از »تسهیالت تکلیفی« کافی است؟
در همین زمینه، این نکته نیز ش��ایان توجه است که 
به واس��طه تغییرات اقتصادی ناش��ی از نوسان نرخ ارز و 
تورم، مشتریان بانک ها بیش��تر به سمت سرمایه گذاری 
در سایر بازارها متمایل ش��ده اند و این پدیده در صورت 
تداوم، چالش های خاص خود را به همراه خواهد داشت. 
همچنین در این زمینه باید توجه داش��ت که بانک های 
دولت��ی و خصوص��ی بایس��تی هم پاس��خگوی تقاضای 
مشمول »تسهیالت تکلیفی« و هم پاسخگوی درخواست 
سایر مش��تریان برای دریافت تس��هیالت باشند؛ وگرنه 
اگر قرار باش��د فعالیت بانک ها صرفا منحصر به پرداخت 
»تس��هیالت تکلیفی« باش��د، در این ص��ورت بانکداری 
به عن��وان یک صنعت مولد بی معنا خواه��د بود. در هر 
صورت، پاس��خ دقیق و کارشناسی بدین سوال )تکافوی 
منابع موجود بانک ها برای پرداخت »تسهیالت تکلیفی« 
پیش بینی شده در تبصره 16 بودجه سال 1402( برعهده 
بانک مرکزی، »ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی« و 
»کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی« است تا 
کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس را در این مورد با اعداد 

و ارقام آگاه نمایند.
دوم؛ پرداخ��ت تس��هیالت موض��وع تبص��ره 16 بودجه 
س��ال 1402 از محل س��پرده های قرض الحس��نه جاری و 
قرض الحسنه پس انداز تعیین شده است. سپرده های جاری 
پس ان��داز غالبا ماهیت کوتاه مدت دارند و در قبل از انقالب 
اصطالحا »س��پرده های دیداری« نامیده می شدند. ویژگی 
اصلی »سپرده های دیداری«، ماندگاری کوتاه مدت آن نزد 
ش��بکه بانکی است؛ یعنی دارنده سپرده هر لحظه می تواند 
تمام یا بخشی از »سپرده دیداری« را از بانک خارج نماید. 
بنابراین در صنعت بانکداری، پرداخت تسهیالت بلندمدت 
از محل »س��پرده های دیداری« مانند منابع حساب جاری 
توصیه نمی ش��ود؛ زیرا در صورت درخواست دارنده سپرده 
برای خروج منابع و یا پرداخت تس��هیالت با تعیین مدت 
بازپرداخ��ت طوالنی م��دت، بانک ب��ا مش��کل نقدینگی، 
بلوکه ش��دن بخش قابل توجهی از منابع و یا کاهش قدرت 

تسهیالت دهی به دیگر بخش های اقتصادی مواجه خواهد 
ش��د و این چالش بانکی در نهای��ت منجر به عدم پایداری 
منابع بانک ها و موسس��ات اعتباری می ش��ود. این نکته ای 
است که باید در تصویب آیین نامه اجرایی تبصره 16 کامال 

رعایت شود.
س��وم؛ به نظر نگارنده، نکته مثب��ت تبصره 16 بودجه 
جدید نسبت به سال های گذشته، منوط کردن پرداخت 
این تس��هیالت به »ت��وان تس��هیالتی بانک ه��ا« و نیز 
احال��ه جزییات بانکی پرداخت »تس��هیالت تکلیفی« به 
تهیه آیین نامه ای اس��ت که قرار اس��ت توس��ط سازمان 
برنامه وبودجه کش��ور )مس��ئول(، بانک مرکزی و وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی حداکثر ظرف ۳0 روز کاری 
پس از الزم االجرا  ش��دن این قانون پیش��نهاد و پس از 
تأیید ش��ورای پ��ول و اعتبار به تصویب هی��أت وزیران 
برس��د؛ چراک��ه این مکانی��زم، ای��رادات وارده بر فرآیند 
بانکی پرداخت »تس��هیالت تکلیف��ی« را کاهش خواهد 
داد، اما مشروط کردن این فرآیند به مصوبه هیأت دولت 
کامال مغایر با اس��تقالل بانک مرکزی اس��ت؛ زیرا منابع 
این تس��هیالت متعلق ب��ه بانک هاس��ت و بنابراین برای 
حفظ اس��تقالل بانک مرکزی ض��رورت دارد که تصویب 
نهای��ی آیین نامه اجرایی این قان��ون و مدیریت پرداخت 

آن برعهده بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد.
ب��ه هر حال، توجه ویژه نمایندگان مجلس به تخصیص 
تسهیالت بانکی به اقشار آسیب پذیر کامال قابل درک است، 
اما س��قف تسهیالتی که در این مورد، پرداخت آن برعهده 
شبکه بانکی کشور گذاشته می ش��ود بایستی متناسب با 
توان مالی نظام بانکی کش��ور باش��د؛ وگرن��ه در غیر این 
صورت، مصداق ضرب المثل مشهور »جیب خالی، پز عالی« 
خواهد بود. در هر صورت، پیش��نهاد می ش��ود که مجلس 
محترم قبل از تصویب نهایی الیحه بودجه دولت، نظر بانک 
مرکزی، »کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی« و 
»شورای هماهنگی بانک های دولتی« را در مورد توان مالی 
شبکه بانکی کشور برای پرداخت تسهیالت تا سقف مبالغ 
موردنظر جویا ش��ود تا بانک ها برای پرداخت تسهیالت به 
مردم دچار چالش کمبود منابع نش��وند و مهمتر از آن، به 
منظور حفظ اس��تقالل بانک مرکزی، مجلس مدیریت تام 
و تمام »تسهیالت تکلیفی« تبصره 16 و سایر »تسهیالت 

تکلیفی« را به بانک مرکزی واگذار نماید.

استارت آپ های بزرگ برای جذب سرمایه، چاره ای جز رفتن 
به تاالر بورس ندارند. آخرین گزارش های آماری نشان می دهد 
که حجم سرمایه های بیش از 10 میلیارد تومان از سرمایه گذاری 
در اس��تارت آپ های کش��ور کمتر از 10 درصد اس��ت. این به 
معنای کاهش قابل توجه فرصت ش��رکت های اس��تارت آپی از 
سرمایه های بخش خصوصی است؛ سرمایه هایی که این روزها 
بیش��تر از به گردش درآوردن چرخ ه��ای تولید و فعالیت های 

نوآوران��ه، به س��مت بازارهای دارایی از جمله بازار ارز و س��که 
تمایل دارند. در همین زمینه، گزارش انجمن س��رمایه گذاری 
خطرپذیر در سال 1400 می گوید که در ایران تنها 9 درصد از 
قراردادها شامل بیش از 10 میلیارد تومان سرمایه شده است. 
براساس اعداد و ارقامی که در این گزارش ارائه شده است، سهم 
قراردادهایی با س��رمایه گذاری کمتر از یک میلیارد تومان، 42 
درصد بوده است. این امر نشان می دهد که بیشتر صندوق های 

سرمایه گذاری جسورانه به س��رمایه گذاری در استارت آپ های 
کوچک تمایل دارند. همچنین سهم قراردادهایی با سرمایه یک 
تا 2 میلیارد تومان به 26 درصد می رسد. انجمن سرمایه گذاری 
خطرپذیر در گزارش خود می گوید که سرمایه گذاران در ایران 
بیشتر می خواهند با مبالغ پایین در استارت آپ ها سرمایه گذاری 
کنند و تعداد کمی از س��رمایه گذاران ایرانی می توانند بیش از 
10 میلی��ارد تومان در اس��تارت آپ ها س��رمایه گذاری نمایند. 

استارت آپ ها بیش��تر قراردادهای خطرپذیر را در قالب اعطای 
س��هام بس��ته اند. س��هم این قراردادها به 96 درصد می رسد؛ 
ای��ن در حالی اس��ت که تعداد کمی از فعاالن در اکوسیس��تم 
اس��تارت آپی ایران به قراردادهایی مث��ل قرض قابل تبدیل به 
س��هام، تامین مالی جمعی، حق امتیاز و مش��ارکت در پروژه، 
تمایل نشان می دهند. گزارش انجمن سرمایه گذاری خطرپذیر 
نش��ان می دهد که از هر 100 اس��تارت آپی که در سال 1400 

وارد فرآیند جذب س��رمایه شده اس��ت، تنها چهار استارت آپ 
موفق به جذب س��رمایه ش��ده اند. همچنین مدت زمان جذب 
س��رمایه اس��تارت آپ ها در ایران در کمترین حالت به 77 روز 
می رسد. بنابراین با توجه به وضعیت سرمایه گذاری خطرپذیر 
در ایران، بهتر اس��ت برای جذب س��رمایه و ش��فافیت بیشتر 
عملک��رد مالی، راه های ورود اس��تارت آپ ها به بورس را هرچه 

بیشتر هموارتر کرد.

استارت آپ ها از سرمایه باال محروم هستند
پاشنه آشیل استارت آپ های ایرانی

استقالل بانک مرکزی در مدیریت تسهیالت تکلیفی

چطور آماده جلسات استخدامی شویم؟
شرکت در جلسات استخدامی برای خیلی از کارآفرینان تبدیل به نوعی عادت دائمی شده است. این نکته نه 
به خاطر تنوع موقعیت های شغلی در دسترس، بلکه شکست اغلب افراد در جلب نظر مدیران در مصاحبه هاست. 
انگار که قبولی در چنین مصاحبه هایی حتی از صعود به قله اورست هم سخت تر است. اگر پای درد و دل کسانی 
که همیشه در جلسات استخدامی رد می شوند نشسته باشید، همیشه سختگیری مدیران را دلیل ناکامی شان 
می دانند. اگرچه این راحت ترین راه برای انداختن تمام تقصیرها گردن دیگران است، اما ما در روزنامه فرصت 
امروز اصال اینطور فکر نمی کنیم.  نوازنده ای را در نظر بگیرید که قبل از کنسرت اصلی به جای اینکه نُت ها را 
تمرین کرده باش��د، فقط به فکر خوشگذرانی بوده است. بی شک عملکرد نوازنده قصه مان در شب کنسرت نه 
تنها چنگی به دل نمی زند، بلکه فاجعه ای در کارنامه هنری اش خواهد بود. این سناریو درباره کارآفرینانی که...
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فرصت امروز: پنجاه و س��ومین نشس��ت س��االنه مجمع جهانی اقتصاد 
موس��وم به اجالس داووس دی��روز به کار خود پای��ان داد. این اجالس از 
دوشنبه هفته گذشته در داووس سوئیس آغاز به کار کرد و روز جمعه به 
پایان رس��ید. بیش از 2 هزار و 700 رهبر از 1۳0 کشور جهان در داووس 
امسال حاضر ش��دند و درباره مشکالت روز جهان صحبت کردند. داووس 
یک دهکده کوچک در س��وئیس اس��ت که ساالنه میزبانی مجمع جهانی 
اقتصاد را برعهده دارد؛ نشستی که مجموعه   ای چند هزار نفری از رهبران 
سیاس��ی و اقتصادی جهان و چهره   های برجس��ته کسب وکارها را در خود 
جای داده است. آوازه این دهکده به  واسطه برگزاری این اجالس به سطح 
جهان رس��یده، تا آنجا که این اجالس را به همین نام می   شناس��ند. این 
اجالس با وجود کوتاه بودن از اهمیت زیادی برخوردار اس��ت و در حاشیه 
آن دیداره��ای مهمی ص��ورت می گیرد؛ از جمله نشس��ت مهمی که روز 
چهارشنبه در شهر زوریخ میان مقامات دو ابرقدرت اقتصادی جهان برگزار 
شد و »جنت یلن«، وزیر خزانه   داری آمریکا و »لیو او«، معاون نخست   وزیر 
چین و از معتمدان »ش��ی   جینگ پینگ« ب��ا هم دیدار و گفت وگو کردند. 
روس��یه برای دومین سال متوالی )به واسطه حمله به اوکراین( در اجالس 

داووس شرکت نکرد. ایران نیز در داووس امسال حاضر نشد.
ش��عار نشست داووس 202۳، »همکاری در جهان چندپاره« نام داشت. 
عنوان��ی که خب��ر از چالش  پیش روی جهانی می دهد ک��ه امروز بیش از 
همیشه متحد نبودنش آشکار است. بحران های انرژی و مواد غذایی، تورم 
باالی جهانی، سرمایه گذاری در تکنولوژی های در حال ظهور، تداوم جنگ 
روس��یه و اوکراین و خط��رات ژئوپولیتیک از جمله چالش های پیش روی 
جهان است که در اجالس داووس امسال مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
در همین خصوص، سازمان بین المللی آکسفام در گزارشی که همزمان با 
ش��روع نشست داووس امسال منتشر کرد، هش��دار داد: وضعیت نابرابري 
در توزیع درآمد طي یک س��ال گذش��ته بدتر ش��ده اس��ت. این سازمان 
بین المللی که حدود ۸0 س��ال قبل در دانش��گاه آکسفورد براي ریشه کن 
کردن فقر، گرسنگي و بي عدالتي تاسیس شده، پیش از آغاز مجمع جهاني 
اقتصاد نسبت به افزایش نابرابري در سطح جهان هشدار داد و گفت براي 
نخس��تین بار در 25 سال گذشته، ثروت ش��دید و فقر شدید همزمان در 

جهان افزایش یافته است.
گزارش آکسفام با اشاره به بروز پاندمی کووید-19 می گوید: از زمان آغاز 

همه گیري کرونا، یک درصد ثروتمندترین جمعیت جهان حدود دوس��وم 
رش��د ثروت جهاني را به خود اختصاص داده اند. دارایي این افراد 26 هزار 
میلیارد دالر افزایش یافت؛ در حالي که دارایي خالص 99 درصد جمعیت، 
تنها 16 هزار میلیارد دالر افزایش داش��ته است. همچنین مجموع ارزش 
دارایي هاي 10 مرد ثروتمند جهان از مارس 2020 تاکنون بیش از دو برابر 
شده است. مبناي داده هاي آکسفام، فهرست میلیاردرهاي مجله فوربس و 
گزارش ساالنه ثروت در جهان است که توسط بانک کردیت سوییس تهیه 
مي شود و گزارش هاي این نهاد بین المللی منعکس کننده توزیع ثروت در 
جهان اس��ت که از سال 2000 میالدي منتشر شده است. فهرست مجله 
فوربس به دارایي هاي افراد ثروتمند نظیر زمین و خانه مي پردازد و بدهي  
آنها را کسر مي کند تا به میزان دارایي هایي که در مالکیت فرد است، دست 
یابد؛ این داده ها ش��امل حقوق و درآمد نمي شود. براساس فهرست مجله 
اقتصادي فوربس، »ایالن ماس��ک«، »جف ب��زوس«، »برنارد آرنو«، »بیل 
گیتس«، »لري الیسون«، »لري پیج«، »سرگي برین«، »مارک زاکربرگ«، 
»استیو بالمر« و »وارن بافت« ثروتمندترین مردان جهان به شمار مي آیند. 
در حالي که مجموع ثروت این افراد از 700 میلیارد دالر به 1500 میلیارد 
دالر افزایش یافته اس��ت، ام��ا تفاوت قابل توجهي بین آنه��ا وجود دارد، 
به طوري که دارایي »ایالن ماس��ک« )مالک تس��ال و توئیتر(  بیش از هزار 
درصد افزایش یافته، اما دارایي هاي »بیل گیتس« )موسس مایکروسافت( 

۳0 درصد کمتر شده است.
گزارش آکسفام همچنین نش��ان مي دهد که 95 شرکت مواد غذایي و 
انرژي در س��ال گذش��ته بیش از دو برابر سود خود را افزایش داده اند. این 
شرکت ها ۳06 میلیارد دالر سود مازاد داشتند و 257 میلیارد دالر آمریکا 
)۸4 درصد( بین س��هامداران آن تقس��یم شده است. طبق اعالم آکسفام، 
ش��رکت ها و افراد ابرثروتمن��د برندگان همه گیري کرون��ا و بحران انرژي 
در جهان هس��تند؛ این در حالي اس��ت که ح��دود 1,7 میلیارد کارگر در 
کش��ورهایي زندگي مي کنند که س��رعت افزایش تورم در آنها از س��رعت 
افزایش دس��تمزدها پیشي گرفته است. به گفته این نهاد بین المللي، پس 
از جهش سرس��ام آور ش��مار فقیران جهان در سال 2020، کاهش فقر در 
سال گذشته متوقف شد؛ حال آنکه مجموع ثروت همه میلیاردرها از سال 
2020 تاکنون به طور متوسط 2,7 میلیارد دالر در روز افزایش یافته است. 

آنچه نشانگر رشد توأمان ثروت شدید و فقر شدید در جهان است.

گ��زارش آکس��فام در ادامه به داده هاي بانک جهاني اس��تناد می کند 
و می افزاید: به دلیل حمله روس��یه به اوکراین در س��ال 2022، قیمت  
مواد غذایي و هزینه انرژي، افزایش ش��دیدي داش��ته و این مش��کالت 
احتماال روند فقرزدایي جهان را متوقف کرده است. بر همین اساس، یک 
میلیاردر به ازاي هر یک دالر افزایش س��رانه ثروت در میان 90 درصد 
جمعیت فقیرتر جهان به  طور متوس��ط 1,7 میلیون دالر درآمد کس��ب 
کرده است. در همین زمینه، »مانوئل اشمیت«، سخنگوي آکسفام درباره 
گ��زارش اخیر این نهاد بین المللی گفته اس��ت: »در حالي که میلیون ها 
نف��ر نمي دانند چگونه براي غذا و ان��رژي هزینه کنند، بحران هاي زمانه 
م��ا ثروت عظیمي ب��راي میلیاردرها به ارمغان آورده اس��ت.« همچنین 
»گابری��ال بوچر«، مدیر اجرایي آکس��فام اینترنش��نال در این باره گفته 
است: »در حالي که مردم عادي هر روز در تالش براي دستیابي به مواد 
ضروري مانند غذا هستند، ابرثروتمندان به دست نیافتني ترین رویاهاي 

خود نزدیک تر شده اند.«
آکسفام در پایان گزارش خود از دولت ها و رهبران جهان خواسته است 
تا با مالیات بر س��ود و ثروت باال، با این روند جهانی مقابله کنند. آکسفام 
تأکید کرده اس��ت که درآمد حاصل باید در گس��ترش امنیت اجتماعي، 
آموزش و بهداش��ت سرمایه گذاري ش��ود تا با نابرابري و فقر مبارزه شود. 
به گفته »مانوئل اش��میت«، »شرکت ها و صاحبان ابرثروتمند آنها باید در 
نهایت سهم منصفانه خود را در راستاي منافع عمومي انجام دهند.« »دني 
سریسکندراجاه«، مدیر اجرایي آکسفام بریتانیا نیز با اشاره به اینکه »آنچه 
امس��ال رخ داده، از مقیاس خارج شده اس��ت«، گفت که »تقریبا هر روز 
یک میلیاردر جدید در طول همه گیري ایجاد مي ش��ود؛ در حالي که 99 
درصد از جمعیت جهان به دلیل قرنطینه ها، کاهش تجارت بین المللي و از 
رونق افتادن گردشگري بین المللي، وضعیت بدتري دارند.« گفتنی است در 
شهریورماه گذشته همزمان با آغاز مجمع عمومي سازمان ملل متحد، 2۳۸ 
سازمان غیردولتي از 75 کشور از جمله آکسفام، صندوق نجات کودکان و 
برنامه بین المللي، در نامه اي سرگشاده خطاب به رهبران جهان، خواستار 
اقدام قاطع بین المللي براي »پایان دادن به بحران گرس��نگي فزاینده« در 
جهان ش��دند و در بیانیه خود نوشتند: »در حال حاضر، ۳45 میلیون نفر 
در حال تجربه گرس��نگي حاد هستند که این رقم از سال 2019 بیش از 

دو برابر شده است.«

پنجاه و سومین نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس به پایان رسید

ریسک های اقتصاد 2023

واس��طه های ملکی در پایتخت می گویند که بازار اجاره به رسم ماه های 
پایانی س��ال و کاهش حجم جابه جایی، روزهای آرامی را سپری می کند و 
نرخ ها ثبات نسبی دارد. به گزارش ایسنا، در آذرماه 1401 میزان اجاره بها 
در ش��هر تهران، افزایش 41,۳ درصدی را در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل نش��ان داد. نرخ رشد ماهیانه اجاره خانه نیز در پایتخت طی ماه های 
آبان و آذر به ترتیب 4,1 درصد و 2,5 درصد بوده است. هنوز آمار دی ماه 
ارائه نش��ده اما بررسی های میدانی نشان می دهد که افزایش قابل توجهی 
در نرخ اجاره رخ نداده است. بازار اجاره معموال در ماه های پایانی سال آرام 
می شود و عمده سرمایه ها به سمت خرید و فروش ملک سوق پیدا می کند. 
به طور معمول هیجانات بازار اجاره از اردیبهشت ماه با شروع جابه جایی ها 

افزایش پیدا می کند و تا شهریورماه ادامه دارد.
با توجه به نرخ های عرضه شده در بازار مسکن هم اکنون نرخ رهن کامل 
هر متر مربع آپارتمان در مناطق ش��مالی تهران بی��ن 10 تا 15 میلیون 
تومان اس��ت و به ن��درت واحدهای لوکس، بیش از این ارق��ام اجاره داده 
می شوند. در مناطق مرکزی شهر تهران نیز نرخ رهن کامل آپارتمان بین 
6 تا 9 میلیون تومان در هر متر مربع متغیر اس��ت که بستگی به سن بنا، 
موقعیت و امکانات واحد مس��کونی دارد. در جنوب تهران هم قیمت رهن 
کامل مسکن از حدود ۳,5 میلیون تومان شروع می شود و بعضا تا حدود 7 

میلیون تومان در هر متر مربع می رسد.

بررسی آمارهای شش سال گذشته نشان می دهد که رشد قیمت مسکن 
در شهر تهران حدود دو برابر بیشتر از افزایش نرخ اجاره بها بوده است. از 
آذرماه 1۳95 تاکنون قیمت مس��کن در پایتخت رشد 9۸۳ درصدی را به 
ثبت رس��انده؛ در حالی که اجاره بها از آذرماه 1۳95 تا ابتدای امسال 4۳۸ 
درصد رشد کرده است. بر این اساس، نرخ اجاره بهای یک متر مربع واحد 
مسکونی در پایتخت از میانگین 2۳ هزار و 400 تومان در سال 1۳95 به 
رقم 126 هزار تومان در اردیبهشت ماه 1401 رسیده است که رشد 4۳۸ 

درصدی را نشان می دهد.
بازار اجاره مس��کن معموال براساس شاخص هایی از جمله تورم عمومی، 
رش��د بازارهای موازی، نرخ سود بانکی و ظرفیت طرف تقاضا دچار تغییر 
 )R به P( می ش��ود. نکته  دیگر آن اس��ت که هرچه نسبت قیمت به اجاره
افزای��ش پیدا کند، انگیزه  مالکان برای عرضه  واحدهای خود به بازار اجاره 
کاهش می یابد. تا س��ال های متمادی، شاخص قیمت به اجاره در محدوده 
20 قرار داش��ت ک��ه هم اکنون به عدد ۳0 رس��یده اس��ت. در واقع، بازار 
اجاره 50 درصد نس��بت به گذش��ته در ضرر است و موجران در مقایسه با 
ش��ش سال قبل، س��ود کمتری می برند. با این وجود، به دلیل آنکه عمده 
مس��تاجران از توانایی مالی محدودی برخوردار هستند، قیمت های فعلی 
بازار اجاره برای آنها س��نگین اس��ت و قطعا این بازار تا سال های متمادی 
ظرفیت رشدهای سنگین را ندارد. بررسی ها نشان می دهد که در زمان های 

ثب��ات بازار در بخش خرید و فروش، منحنی بازار اجاره از قیمت مس��کن 
پیشی می گیرد.

براس��اس آمارها، در آذرماه  1۳95 رش��د قیمت مسکن در شهر تهران 
نسبت به آذر سال قبل از آن 7,7 درصد بوده؛ در حالی که متوسط افزایش 
اجاره بها 11,2 درصد اعالم ش��د. در ادامه شاخص رشد سالیانه اجاره بهای 
مسکن در پایتخت در ماه های آذر 1۳96 تا 1401 به ترتیب 10,۸، 19,2، 
2۸,2، 29,4، 51,5 و 41,۳ درص��د اعالم ش��د. همچنین افزایش قیمت 
مسکن شهر تهران در آذر سال های 1۳96 تا 1401 نسبت به آذر سال قبل 
از آن نی��ز به ترتیب 14,9، 91,۸، 41,6، 9۸,9، 21,1 و 47,5 درصد بوده 
است. آمار روایت می کند که بازار مسکن در دو سال اخیر به آرامش نسبی 
رسیده است. در حال حاضر نیز میزان رشد اجاره بها با قیمت مسکن تقریبا 
همتراز شده است، اما بازار اجاره هنوز نسبت به قیمت مسکن عقب ماندگی 
دارد. واس��طه های ملکی می گویند که بازار اجاره پس از نوسانات صعودی 
که در ابتدای س��ال تجربه کرد، هم اکنون روزهای آرامی را سپری می کند 
و نرخ ها در ماه های اخیر به ثبات نس��بی رسیده است. معامالت در بخش 
خرید و فروش نیز طبق گفته مش��اوران امالک، مقداری افت کرده است. 
تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، بازار ملک فعال مقداری سردرگم است؛ هرچند 
برخی از مالکان، نرخ های پیشنهادی را 5 تا 10 درصد افزایش داده اند، اما 

مشتری برای آنها نیست.

رشد اجاره بها با قیمت مسکن همتراز شد

روزهای آرام مستاجران

نگــــاه

از رشد کیفی صنعت پتروشیمی غفلت شد
نسبت مالیات و توسعه

نتایج یک گزارش رس��می نش��ان می دهد که با وجود رش��د کمی 
در صنعت پتروش��یمی، اما رشد کیفی آن چندان مناسب نبوده و از 
منطق توس��عه  در این صنعت اس��تراتژیک غفلت شده است. به زعم 
نهاد پژوهش��ی مجلس، اگرچه چارچوب های سیاستگذاری و قوانین 
مالیاتی موجب رش��د حجمی صنعت پتروش��یمی ش��ده، از توسعه 
محصوالت با ارزش افزوده بیش��تر و متنوع جلوگیری کرده است؛ به 
طوری که هر واحد پتروشیمی که سهم بیشتری در تامین نیاز داخل 
به محصوالت پتروشیمی و تکمیل زنجیره ارزش آن داشته، مشمول 
مالیات بیش��تری شده است. بر همین اس��اس، علی رغم رشد کمی 
مناسب، ترکیب تولیدات با نیاز داخلی صنایع تکمیلی کشور و تولید و 
تقاضای جهانی متناسب نیست و بازآرایی در سبد محصوالت تولیدی 
صنعت پتروش��یمی کشور ضروری اس��ت. یکی از ابزارهای در اختیار 
دولت برای هدایت فعاالن اقتصادی جهت تنوع بخشی به محصوالت 
تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش، استفاده صحیح از مشوق های مالیاتی 

در کنار سایر ابزارهای حاکمیتی است.
مرکز پژوهش   های مجلس در گزارش »ضرورت توس��عه هوش��مند 
صنعت پتروش��یمی با تغییر رویکردهای حمایتی«، به بررس��ی روند 
پیش��رفت زنجیره ارزش صنایع نفت و پتروش��یمی در لوای هدایت 
قوانین مادر و باالدس��تی پرداخته است و به صورت مصداقی و آماری 
نشان داده که قوانین به ویژه قوانین مالیاتی با وجود بسترسازی رشد 
کمی، از توس��عه محصوالت با ارزش افزوده بیشتر و متنوع جلوگیری 
کرده اس��ت. طبق ارزیابی این نهاد پژوهشی، عملکرد تولید و فروش 
محصوالت پتروش��یمیایی به تفکیک گروه محصوالت تولیدی نشان 
می دهد که بیش��ترین تناسب بین تولیدات و مصرف داخلی در مورد 
گروه مواد پلیمری با س��هم 44,4 درصدی از کل تولیدات به فروش 
خالص داخلی اس��ت و مجموع کل فروش خالص داخلی محصوالت 
از کل تولیدات، س��هم 14,46 درصدی دارد. همچنین فروش خالص 
داخلی دو گروه مواد پایه و ش��یمیایی و نیز گروه س��وخت و خوراک 
کمترین س��هم را از کل تولیدات دارند. درخصوص گروه س��وخت و 
خ��وراک با توجه به اینک��ه عمده مصرف این گ��روه در مجتمع   های 
باالدس��تی است و برای مثال در سال 1۳9۸، حدود ۳4  درصد از کل 
تولیدات این گروه به صورت بین مجتمعی به فروش رس��یده اس��ت، 
بنابراین سهم پایین فروش خالص داخلی در این گروه تا حدی منطقی 
اس��ت، اما درباره گروه مواد پایه و ش��یمیایی، این سهم پایین بوده و 

عدم تناسب تولیدات با نیاز و مصرف داخلی را نمایان می سازد.
این گزارش با نگاهی به ارزش محصوالت پتروشیمیایی صادراتی و 
وارداتی کشور، عدم تناسب بین محصوالت تولیدی و وارداتی به لحاظ 
ارزشی و در نتیجه عدم پیشروی مناسب در زنجیره ارزش محصوالت 
پتروش��یمیایی را نشان می دهد؛ مثال در س��ال 1۳9۸، هشت و نیم 
میلیون تن انواع محصوالت پتروش��یمیایی به میزان 5 میلیارد دالر و 
ارزش هر تن حدود 590 دالر در بازار داخلی به فروش رسیده است. 
در همین سال صادرات هر تن انواع محصوالت پتروشیمیایی معادل 
426 دالر بوده و واردات 1,۳ میلیون تن در این صنعت، ارزبری حدود 
2 میلیارد دالری داش��ته که ارزش هر تن آن برابر 1540 دالر یعنی 
با ارزش تناژی بیش از س��ه و نیم برابری محصوالت ش��امل تولیدات 
میان��ی و نهایی صادراتی ب��وده که عمدتا زنجی��ره ارزش و موردنیاز 
صنایع بوده اس��ت. مضاف بر ناترازی ارزش تناژی واردات و صادرات، 
با گذش��ت زمان و راه   اندازی واحدهای پتروش��یمیایی جدید، ارزش 
هر تن محصول تولید ش��ده و فروش آن، روند کاهش��ی داشته که به 
معنای تاسیس واحدهای جدید با تولید محصوالت در اولین حلقه   های 
زنجی��ره ارزش پتروش��یمی و با  درصد فرآوری پایین اس��ت. در دهه 
1۳90، ارزش هر تن محصول پتروشیمیایی صادراتی به  جز سال های 
1۳96 و 1۳97، روند کاهش��ی داش��ته؛ در حالی که میزان صادرات 

محصوالت، روند صعودی داشته است.
در ادامه این گزارش، 20 واحد پتروش��یمی کش��ور مورد مقایس��ه 
قرار گرفته و مش��خص می ش��ود که رویکرد اصلی قوانین مالیاتی به 
رش��د حجمی تولید منتهی ش��ده و از توس��عه زنجیره ارزش در این 
صنعت غفلت ش��ده است. برای بررس��ی رابطه میزان مالیات   دهی و 
توس��عه تالش شده که میزان س��ه مولفه هزینه؛ خوراک و یوتیلیتی 
و میزان مالیات بر درآمد این ش��رکت های منتخب بورس��ی و نسبت 
آنها با درآمدهای عملیاتی س��ال 1۳9۸ آنها ارزیابی شود. با توجه به 
تفاوت مقیاس های درآمدی و هزینه   ای میان 20 شرکت مورد بررسی، 
اطالعات در دو قسمت الف )برای شرکت های با درآمد عملیاتی بیشتر 
از 5 هزار میلیارد تومان( و ب ) با درآمد عملیاتی کمتر از 5 هزار میلیارد 
تومان( بررس��ی شده است. نتایج بررسی   ها نشان می دهد که میزان و 
سهم مالیات در میان سایر هزینه   ها اعم از هزینه خوراک و یوتیلیتی، 
در ش��رکت های خارج از دو منطقه ویژه عسلویه و ماهشهر به نسبت 
شرکت های مس��تقر در این دو منطقه بیشتر است. همچنین هزینه 
خوراک س��هم عمده را در میان هزینه   های عملیاتی ش��رکت ها دارد؛ 
حال آنکه میزان مالیات واحدها در برابر سایر هزینه   های عملیاتی در 
اکثر شرکت های مورد بررسی کم بوده است. پتروشیمی   های خراسان 
با س��هم 1۳,۳ درصد، ش��یراز با 5,۳ درصد و قائدبصیر با س��هم 4,۸ 
درصد، بیشترین سهم مالیات از مجموع سه هزینه خوراک، یوتیلیتی 
و مالیات را دارند؛ در حالی که میانگین س��هم مالیات از مجموع سه 
هزینه فوق در 20 ش��رکت مذکور به طور میانگین 1,9 درصد است. 
از طرفی، رده   های اول تا س��وم بیشترین س��هم مالیات از درآمدهای 
عملیاتی به سه شرکت پتروشیمی قائدبصیر با سهم ۳,6 درصد، پارس 
با ۳,1 درصد و خراس��ان با سهم ۳ درصد اختصاص یافته؛ حال آنکه 
س��هم مالیات از درآمدهای عملیاتی 20 شرکت، کمتر از یک درصد 
اس��ت که دلیل آن، عدم شمولیت مالیات هفت شرکت از 20 شرکت 

است.
مضاف بر تفاوت میان میزان پرداختی مالیات بر درآمد شرکت های 
مختلف، شاخص سهم مالیات بر درآمد از سود ناخالص پتروشیمی   های 
مختلف که موید توزیع نامتوازن بار مالیاتی میان شرکت هاست، قابل 
رصد است. بیشترین سهم مالیات بر درآمد از سود ناخالص مربوط به 
دو پتروشیمی اراک )شازند( با سهم 19,4 درصدی و قائدبصیر با سهم 
1۸,7 درصدی اس��ت و کمترین سهم مربوط به 9 پتروشیمی در دو 
دسته؛ دسته اول: نبود هزینه مالیاتی در سبد هزینه   های هفت شرکت 
پتروش��یمی جم، مارون، تندگویان، خارک، کرمانشاه، فارابی و آبادان 
با سهم مطلق صفر درصدی و دسته دوم: هزینه کمتر از یک میلیارد 
تومانی مالیات بر درآمد پتروش��یمی های زاگرس و فن آوران، با سهم 

حدود صفر درصدی از سود ناخالص است.
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فرص��ت امروز: ب��ا وجود آنکه بازوی کارشناس��ی مجل��س از »ظرفیت 
مشارکت بانک های دولتی در سرمایه گذاری های راهبردی« به عنوان یکی 
از 11 نقطه قوت الیحه بودجه سال 1402 نام برده، اما موشکافی که این 
نهاد پژوهشی درباره دخل و خرج شرکت ها و بانک های دولتی انجام داده 
است، نشان می دهد شرکت های دولتی در سرمایه گذاری به عنوان وظیفه 
اصلی نتوانس��ته اند موفق عمل کنند و سطح تش��کیل سرمایه اقتصاد در 
س��ال های اخیر منفی شده اس��ت. به زعم مرکز پژوهش ها، بخشی از این 
موض��وع به دلیل ناکارآیی درونی و مدیریتی ش��رکت ها رخ داده و بخش 
دیگر به سیاستگذاری نامناس��ب از جمله »قدیمی بودن روش های تامین 
مالی«، »شفاف نبودن طرح های س��رمایه گذاری«، »تعرفه های تکلیفی« 
و »تضعیف توان س��رمایه گذاری به دلیل عدم پرداخت س��هم واگذاری ها 
از س��وی دولت« برمی گردد. الیحه بودجه س��ال 1402 باالخره با حدود 
ی��ک ماه تاخیر در مجلس رونمایی ش��د و با اینک��ه نمایندگان بر اولویت 
الیحه برنامه هفتم توسعه به عنوان یک سند باالدستی در بررسی بودجه 
سال آینده تاکید داشتند، اما اختالف نظر پاستور و بهارستان درباره تقدم 
زمانی لوایح بودجه یا برنامه توس��عه باعث ش��د تا بودجه 1402 با وجود 
ارس��ال به مجلس از اعالم وصول باز بماند. نهایتا دیدگاه دولت بر مجلس 
چربید و الیحه بودجه سال 1402 در روز چهارشنبه 21 دی ماه با حضور 
رئیس جمه��وری تقدیم مجلس ش��د. در این میان، اولی��ن گزارش مرکز 
پژوهش ها در مورد الیحه بودجه 1402 نش��ان می دهد که نرخ تورم سال 
آینده با توجه به کاهش شوک حذف ارز 4200 تومانی احتماال نسبت به 
امسال کمتر ولی کماکان باالی مرز 40 درصد خواهد بود. ضمن اینکه با 
وج��ود نرخ رش��د اقتصادی پایین و نرخ تورم ب��اال، کاهش نرخ فقر دور از 
انتظار خواهد بود. این نهاد پژوهشی همچنین در گزارش مجزای دیگری 
که درباره دخل و خرج ش��رکت های دولتی در بودجه س��ال آینده منتشر 
کرده اس��ت، می گوید مجموع زیان پنج شرکت  دولتی 19,6 هزار میلیارد 
تومان خواهد بود. همچنین کم برآوردی قابل توجهی در تعداد شرکت های 

زیانده در الیحه بودجه 1402 به چشم می خورد.
کم برآوردی شرکت های زیانده

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به »بررسی وضعیت شرکت های 
دولت��ی در الیح��ه بودجه 1402« پرداخته اس��ت. در این گزارش با بیان 
اینکه بخش بودجه شرکت های دولتی در الیحه بودجه سال 1402 در دو 

بخش احکام و منابع و مصارف قابل بررس��ی اس��ت، عنوان شده است که 
در بخ��ش احکام، الیحه بودجه حاوی برخی نکات مثبت اس��ت؛ از جمله 
آنکه برخ��ی از احکام غیراصولی که موجب اخ��الل در فعالیت اقتصادی 
ش��رکت های دولتی می ش��د، در الیحه حذف شده و برخی دیگر از احکام 
غیرضروری که برخی از آنها فاقد عملکرد بودند و برخی نیز مستلزم تکرار 
نبودند، از الیحه بودجه حذف ش��ده اند. از س��وی دیگ��ر، در بخش منابع 
و مصارف نی��ز درآمدها و هزینه های ش��رکت های دولتی هر کدام حدود 
45 درصد رش��د داش��ته اند که با توجه به نرخ تورم و رش��د نرخ ارز، رشد 
غیرعادی محسوب نمی شود. همچنین هزینه های سرمایه ای شرکت های 
دولتی نیز به میزان 20 درصد رشد را از خود نشان می دهد. البته عملکرد 
هزینه های س��رمایه ای شرکت های دولتی در دو سال گذشته، عملکرد به 
نسبت قابل قبول تری نسبت به سال های پیش از آن داشته )عملکرد حدود 

77 درصدی( که قابل قبول ارزیابی می شود.
اما الیحه بودجه س��ال 1402 همانند س��ال های قبل، سازوکاری برای 
تحقق رش��د س��رمایه گذاری ش��رکت های دولتی پیش بینی نکرده و تنها 
برآورد هزینه های س��رمایه ای رش��د داش��ته اس��ت. از دیگر نکات منفی 
الیحه بودجه نیز می توان به کم برآوردی قابل توجه در تعداد ش��رکت های 
زیانده اش��اره کرد. به عقیده کارشناس��ان مرکز پژوهش ها، تحقق رش��د 
سرمایه گذاری شرکت ها نیازمند تمهید اقداماتی است که مقوم فعالیت های 
تجاری ش��رکت ها بوده و فعالیت های س��رمایه گذاری را تسهیل و تسریع 
کند. از جمله پیش��نهادات در این راستا می توان به تسهیل روند تصویب 
طرح های س��رمایه گذاری ش��رکت ها در ش��ورای اقتصاد و تنوع بخشی به 
سازوکارهای تأمین مالی شرکت های دولتی )با توجه به اینکه تأمین مالی 
طرح های این ش��رکت ها عمدتا از محل تسهیالت بانکی است( اشاره کرد. 
همچنین در حوزه احکام انضباطی و س��ایر احکامی که برای س��اماندهی 
ش��رکت های دولتی در الیحه بودجه درج می ش��ود، تکرار )البته همراه با 
اصالح( اح��کام مربوط به تفکیک بار مالی ناش��ی از قیمت های تکلیفی، 
همسان سازی حساب های س��رمایه ای بودجه و سرفصل های صورت های 
مالی، یکسان س��ازی چارچوب گزارش تطبیق بودجه با عملکرد، وزن دهی 
باالتر به نقش مجامع عمومی در تصویب بودجه و از همه مهمتر، پیش بینی 
الگویی برای برق��راری ارتباط معنادار میان عملکرد هیأت مدیره و هیأت 

عامل با پاداش مفید خواهد بود.

دخل و خرج شرکت های دولتی
در الیحه بودجه س��ال 1402، مجموع درآمدهای ش��رکت های دولتی 
حدود 2417 هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده اس��ت که نسبت به قانون 
بودجه س��ال 1401، رشد 4۸ درصدی را نش��ان می دهد. از سوی دیگر، 
هزینه های ش��رکت های دولتی برای س��ال مالی آتی ح��دود 2211 هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به بودجه سال جاری حدود 
46 درص��د افزایش نش��ان می دهد. آنطور که بازوی کارشناس��ی مجلس 
گزارش داده اس��ت، در س��ال آینده پنج ش��رکت و بانک دولتی بیشترین 
زیان مالی را تجربه خواهند کرد که به ترتیب ش��امل بانک س��په، سازمان 
صداوسیما، شرکت راه آهن، بانک مسکن، و کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان هستند. براس��اس آمارها، مجموع زیان آنها در سال 1402 به 
رقم 19,6 هزار میلیارد تومان خواهد رس��ید. البت��ه موضوع زیانده بودن 
شرکت های دولتی، موضوع جدیدی نیست و نگاهی به عملکرد شرکت ها 
و بانک ه��ای دولتی در دوره زمانی 1۳9۸ تا 1400 نش��ان می دهد که در 
س��ال های گذشته نیز به ترتیب بانک سپه، ش��رکت مادرتخصصی تولید 
نیروی برق حرارتی، توانیر، بانک ملی، صداوس��یما، ش��رکت سهامی برق 
منطقه ای تهران، ش��رکت توس��عه منابع آب و نیروی ای��ران، هواپیمایی 

جمهوری اسالمی و شرکت سهامی پتروپارس زیانده شناسایی شده اند.
در س��وی مقابل، نگاهی به عملکرد و بودجه ش��رکت های دولتی نشان 
می دهد که بخش��ی از این شرکت ها نه تنها زیانده نیستند بلکه سودآوری 
خوبی داشته و با س��رمایه گذاری های جدید از محل منابع خود به تحقق 
برنامه های اقتصادی دولت کمک کرده اند، اما پردرآمدترین شرکت الزاما به 
معنای سودآوری این شرکت نیست؛ زیرا براساس بررسی ها، شرکت هایی 
که بیشترین درآمد را داشته اند، در سمت هزینه نیز بیشترین هزینه ها را 
متحمل شده اند؛ به طوری که شرکت های ملی گاز ایران، سازمان توسعه و 
نوسازی معادن و صنایع معدنی، پاالیش نفت امام خمینی، بانک مرکزی، 
ملی نفت، پاالیش نفت آبادان، ملی صنایع پتروش��یمی، س��ازمان بنادر و 
دریانوردی و تهیه و تولید مواد معدنی س��ودآورترین ش��رکت های دولتی 
ایران هس��تند. همچنین هفت ش��رکت دولتی دارای بیشترین درآمد که 
عمدتا منابع خود را از فروش کاال و خدمات به دس��ت می آورند، ش��امل 
پاالیش نفت آبادان، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، پاالیش نفت اراک، 

بازرگانی دولتی ایران، بانک سپه و بانک ملی هستند.

5 شرکت دولتی با بیشترین زیان مالی معرفی شدند

اقتصاد دولتی زیر نورافکن بودجه

مرک��ز پژوهش های ات��اق بازرگانی ای��ران در جدیدترین گزارش خود 
به بررس��ی الیحه بودجه س��ال آینده پرداخت��ه و از نمایندگان مجلس 
خواس��ته که در جریان بررس��ی بودجه به بحث مالیات ستانی و واردات 
نهاده های تولید توجه بیش��تری کنند. کلیات الیحه بودجه سال 1402، 
هفته گذش��ته )سه شنبه 27 دی ماه( با 2۸ رأی موافق، 11 رأی مخالف 
و 2 رأی ممتنع در کمیس��یون تلفیق بودجه مجلس به تصویب رس��ید. 
در همین زمینه، پارلمان بخش خصوصی در تحلیلی به بررسی وضعیت 
بودجه ریزی کش��ور در 50 سال گذش��ته پرداخته و از نقش درآمدهای 
نفتی در نپرداختن به درآمدهای پایدار سخن گفته و همانطور که دولت 
از حرک��ت به س��مت درآمدهای پایدار و کاهش وابس��تگی به نفت خبر 
داده، ب��ازوی پژوهش��ی اتاق ای��ران نیز از لزوم توجه ج��دی نمایندگان 
مجلس به این موضوع س��خن گفته است. مرکز پژوهش های اتاق ایران، 
یکی از مهمترین مس��یرهای نادرس��ت سیاستگذاری بودجه ای 50 سال 
اخیر را مصرف پول نفت و گاز برای پرداخت حقوق و دس��تمزد و س��ایر 
هزینه های جاری کش��ور توس��ط دولت دانس��ته و آورده اس��ت: در این 
م��دت، بخش اعظم منابع حاصل از صادرات نفت و گاز صرف گس��ترش 
دول��ت و در نتیجه هزینه های جاری ش��ده اس��ت و بخش اندکی که به 
مصرف هزینه های جاری نرسیده به شیوه دولتی صرف گزینش و اجرای 
طرح های عمرانی و س��رمایه گذاری شده است. نتیجه روش فعلی، وجود 
هزاران طرح عمرانی نیمه تمام ملی و استانی، کیفیت پایین اجرا و بازده 
نامناس��ب طرح های اجرا شده است. در دو س��ال اخیر نیز نظریه حاکم 
ب��ر دولت، ارجحیت اس��تفاده از منابع حاصل از ص��ادرات نفت و گاز بر 
اس��تقراض برای تأمین هزینه ها بوده است. حتی در قالب بودجه 1402 
نی��ز می توان بخش مهمتری از هزینه ها را با انتش��ار اوراق )که به دلیل 
لزوم پرداخت اصل و س��ود امکان مهار بیش��تر هزینه ها را دارد( پوشش 
داد، اما الزم اس��ت درباره این موضوع در برنامه هفتم توسعه، تصمیمات 

جدی گرفت.

از س��وی دیگر، بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران برای بهبود شرایط 
تولید نیز دو پیش��نهاد مجزا را مطرح کرده و در بخش��ی از گزارش خود 
آورده اس��ت: در الیحه بودجه 1402 شاهد تکرار تصمیمات آزمون شده 
قان��ون 1401 در تعیین حقوق گمرکی نهاده های تولیدی هس��تیم. لذا 
پیشنهاد می ش��ود در بودجه 1402، کاهش س��ه واحد درصدی حقوق 
گمرک��ی عالوه بر کاالهای اساس��ی و دارو، ش��امل نهاده های تولیدی از 
جمل��ه »مواد اولیه، کاالهای واس��طه ای و س��رمایه ای و ماش��ین آالت و 

تجهیزات موردنیاز خطوط تولید« شود.
به گزارش ایس��نا، اتاق ایران در بخش دیگری از گزارش خود، از لزوم 
توجه به ش��رایط واقعی تولیدکنندگان در اخذ مالیات سخن گفته است. 
در این بخش آمده اس��ت: معموال سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت 
ب��رای تحقق منابع پیش بینی ش��ده اس��ت. از طرف دیگ��ر، این موضوع 
موجب می ش��ود که مأموران وص��ول مالیات به انواع و اقس��ام روش ها، 
مودیان مالیاتی را تحت فش��ار ق��رار دهند. همچنین حذف معافیت های 
مالیاتی در نظر گرفته ش��ده در قوانین باالدس��تی، ط��ی قوانین بودجه 
س��االنه باعث تغییر گس��ترده در برنامه ریزی بنگاه ه��ای فعال در بخش 
خصوص��ی و کاهش پیش بینی پذیری اقتصاد می ش��ود که ریس��ک های 
س��رمایه گذاری را افزایش می دهد و بازارهای مول��د تولیدی را خالی از 
س��رمایه و نقدینگی را راهی بازارهای م��وازی و غیرمولد می کند. بر این 
اس��اس، اصالح رویکرد دولت در مالیات س��تانی در قال��ب لوایح قانونی 
مس��تقل ضرورت دارد. پیش��نهاد بخش خصوصی آن اس��ت که مجلس 
ش��ورای اس��المی درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش بینی شده در 
الیحه و آثار تصمیمات اتخاذش��ده در این حوزه، بررسی ها و تعدیل های 

الزم را انجام دهد.
پارلمان بخش خصوصی کش��ور همچنین از دو قوه خواس��ته است که 
مقدم��ات حضور پررنگ تر ای��ن بخش در اقتصاد ای��ران را فراهم کنند. 
در ای��ن باره تصریح ش��ده اس��ت: با عنای��ت به آنکه تصمی��م دولت در 

الیحه پیش��نهادی برای توس��عه مش��ارکت با بخش خصوصی در اتمام 
طرح های عمرانی، ماهیت بودجه ای نداش��ته و براس��اس تجربه سنوات 
گذش��ته می توان نتیجه گرفت که این نوع سیاستگذاری، اثربخشی الزم 
را نخواهد داش��ت و با توجه به آنکه مجوز مش��ارکت با بخش خصوصی 
در اجرای طرح ه��ای عمرانی، در قالب ماده 27 قانون الحاق 2 به دولت 
داده شده است، لذا پیشنهاد مشخص درخصوص توسعه مشارکت بخش 
خصوص��ی ب��رای تکمیل طرح ه��ای عمرانی، تس��ریع در تکمیل الیحه 
مشارکت عمومی و خصوصی و تصویب هرچه سریع تر این الیحه است.

از تذکرهای مالیاتی تا واردات نهاده های تولید

بودجه 1402 از نگاه بخش خصوصی

بانکنامه

در پی پایان فروش اوراق با سود 23 درصد
چراغ نرخ جدید سودهای بانکی سبز شد

در ش��رایطی که مهلت انتش��ار اوراق گواهی س��پرده با نرخ 2۳ 
درص��د در روز چهارش��نبه هفته گذش��ته به پایان رس��ید، به نظر 
می رس��د اس��تقبال خوبی از این اوراق ش��ده و پای��ان آن می تواند 
نش��انه ای برای اعالم نرخ سود جدید بانکی مصوب باشد. به گزارش 
ایسنا، در هفته های گذشته خبرهایی درباره افزایش نرخ سود بانکی 
منتشر شد و برخی از بانک ها تا 25 درصد سود سپرده بانکی را باال 
بردند، پس از آن، اطالعیه مشترک نظام بانکی در این زمینه منتشر 
ش��د و »ش��ورای هماهنگی بانک های دولت��ی« و »کانون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی« در آن بر لزوم رعایت نرخ سود قانونی 

از شنبه دو هفته گذشته )17 دی ماه( تاکید کردند.
در همین راس��تا هم بانک مرکزی، افزایش نرخ سود بانکی باالتر 
از مصوبه ش��ورای پول و اعتبار را ممنوع اعالم کرد. سپس برخی از 
رؤس��ای ش��عب بانک ها برکنار و برخی از این شعب تعطیل شدند. 
البت��ه در کنار این اخبار، انتش��ار اوراق گواهی س��پرده با نرخ 2۳ 
درصدی آغاز ش��د که براس��اس اطالعات به دس��ت آمده، استقبال 
خوبی در هفته های گذش��ته از س��وی مردم صورت گرفت و نهایتا 
همه بانک ها که مجوز انتش��ار داش��تند، در این بازه زمانی س��قف 

تعیین شده را پر کردند.
 نهایتا روز چهارش��نبه )2۸ دی ماه(، بانک مرکزی در اطالعیه ای 
به ش��بکه بانکی ابالغ کرد که براساس تصمیمات اتخاذشده، انتشار 
اوراق مذکور با ش��رایط اعالمی صرفا تا پایان ساعت کاری این روز 
مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخریدش��ده 
توس��ط بانک ها و موسس��ات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد 
داش��ت. در این میان، با توجه به پایان مهلت انتش��ار اوراق گواهی 
س��پرده با سود 2۳ درصد و همچنین مطرح بودن افزایش نرخ سود 
بانکی که رئیس بانک مرکزی هم بر ضرورت اصالح آن در راس��تای 
مهار تورم و کنترل نقدینگی تاکید دارد، به نظر می رسد نرخ جدید 

سود بانکی به زودی ابالغ شود.

چین نخستین مشتری کاالهای ایرانی است
تراز تجاری مثبت برای ایران

مجموع مبادالت بازرگانی کش��ور از ابتدای امس��ال تا دهم دی 
ماه، افزایش صادرات و کاهش واردات کاالهای غیرنفتی نسبت به 
همین بازه زمانی در س��ال گذشته را نشان می دهد. در این میان، 
چین نخس��تین مش��تری ایران و امارات متحده عربی بزرگترین 
واردکننده به کش��ور است. به گزارش ایسنا، از ابتدای فروردین تا 
روز 10 دی م��اه 1401، میزان صادرات قطعی کاالهای غیرنفتی 
کش��ور )به استثنای نفت خام نفت  کوره و نفت سفید و همچنین 
بدون ص��ادرات از محل تجارت چمدانی( بالغ بر 97 هزار و ۸4۳ 
ت��ن و ب��ه ارزش 44 میلی��ارد و ۸7 میلی��ون دالر معادل 1559 
هزار مییلیارد تومان بوده اس��ت که در مقایس��ه با مدت مش��ابه 
سال گذش��ته، افزایش 2,۸6 درصدی در وزن و 19,06 درصدی 
در ارزش دالری داش��ته اس��ت. در این بازه زمانی، متوسط ارزش 
گمرکی هر تن کاالی صادراتی 440 دالر بوده که نسبت به ۳۸0 
دالر قیم��ت هر تن کاالی صادراتی در بازه زمانی مش��ابه س��ال 

گذشته، 15,75 درصد رشد داشته است.
چین و عراق نیز بزرگترین مش��تریان کاالی ایرانی ش��ناخته 
شدند. از ابتدای فروردین تا 10 دی ماه امسال، بیشترین میزان 
ص��ادرات کش��ور به مقصد چین ب��ا رقمی بالغ ب��ر 11 میلیارد 
و ۸55  میلی��ون دالر و س��هم 27,51 درص��دی از کل ارزش 
صادرات، عراق با ۸ میلیارد و 6۳1 میلیون دالر و س��هم 20,0۳ 
درصدی، ترکیه با 6 میلیارد و 419 میلیون دالر و س��هم 14,9 
درصدی، امارات متحده عربی با 4 میلیارد و 600  میلیون دالر 
و س��هم 10,6۸ درصدی و کش��ور هند با ی��ک میلیارد و 474 
میلیون دالر و س��هم ۳,42 درصدی از کل ارزش صورت گرفته 
اس��ت. همچنین میزان واردات کش��ور در همین مدت زمان با 
کاهش 10,06 درص��دی در وزن و افزایش 14,74 درصدی در 
ارزش دالری در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال 1400 به ارقام 
2۸ ه��زار و 1۸0 تن و 44 میلی��ارد و ۳۳7 میلیون دالر معادل 
بی��ش از 91۳ هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت. در این مدت 
متوس��ط ارزش گمرکی هر تن کاالی وارداتی 1,57۳ دالر بوده 
که نس��بت به 1,2۳۳ دالر در هر تن طی س��ال گذش��ته، رشد 

27,57 درصدی را نشان می دهد.
همچنین از ابتدای فروردین تا 10 دی ماه امس��ال، کشور امارات 
متح��ده عربی با اختصاص رقمی بالغ بر 1۳ میلیارد و 649 میلیون 
دالر و س��همی در ح��دود ۳0,79 درص��د از کل ارزش واردات در 
جایگاه نخست کشورهای طرف معامله قرار گرفته است. کشورهای 
چی��ن با 11 میلی��ارد و 521 میلیون دالر و س��هم 25,99 درصد، 
ترکیه با 4 میلیارد و 6۳5  میلیون دالر و سهم 10,45 درصد، هند 
با 2 میلیارد و 249 دالر و سهم 5,07 درصد و آلمان با یک میلیارد 
و ۳99 میلیون دالر و س��هم ۳,15 درصد از کل ارزش واردات جزو 

کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده اند.
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هفتمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی 
برگزار می شود

هفتمین کنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی با رویکرد رهبری و تعالی در 
روزهای 4 و 5 بهمن ماه سال جاری برگزار می شود.

ب��ه گزارش فرصت ام��روز اهداف این کنفرانس ارائه تج��ارب برتر، ارائه 
راهکارهای کاربردی تعالی فرهنگ س��ازمانی و بهبود و ارتقای توانمندی 
رهبری س��ازمانی اس��ت. این کنفرانس در س��ه محور حوزه فردی، حوزه 

سازمانی و حوزه اجتماعی توسط انجمن مدیریت ایران برگزار می شود.
بر اس��اس این گ��زارش در ای��ن کنفرانس هفتمین جایزه مس��ئولیت 

اجتماعی مدیریت نیز اعطا خواهد شد.

هفته نامه »اکونومیست« بررسی کرد
ترکیه در آستانه دیکتاتوری

»اکونومیس��ت« در سرمقاله این هفته خود به بررسی »دیکتاتوری در حال 
ظهور ترکیه« و کارنامه رجب طیب اردوغان پرداخت و هش��دار داد که ترکیه 
ممکن است در آستانه یک دیکتاتوری باشد. به نوشته »اکونومیست«، اردوغان 
مستبدتر شده است. او بسیاری از رسانه ها را به ابزار پروپاگاندای دولتی تبدیل 
و اینترنت را سانسور کرده است. بسیاری از منتقدان از جمله رهبران اپوزیسیون 
را به زندان انداخته، رقبای درون حزبش را به حاش��یه برده و از دادگاه ها برای 
آزار و اذیت مخالفان استفاده می کند. باورهای غیرعادی او به سرعت به سیاست 
عمومی تبدیل می شوند و اطرافیان از اینکه به او بگویند دارد اشتباه می کند، 

می ترسند.
ترکی��ه دومین ارتش بزرگ ناتو را در اختیار داش��ته و نقش مهمی در یک 
منطقه آش��فته به ویژه در سوریه جنگ زده بازی می کند. این کشور عالوه بر 
نفوذ فزاینده در بالکان غربی، در شرق مدیترانه و اخیرا در آفریقا در دریای سیاه 
و در جنگ روسیه در اوکراین، نقشی حیاتی دارد. ترکیه سال گذشته به واسطه 
معامله ای کمک کرد تا غالت بیشتری از اوکراین به کشورهای فقیر و گرسنه 
ارس��ال شود. بنابراین خارجی ها باید به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی 
ترکیه توجه کنند. انتخاباتی که رجب طیب اردوغان  این هفته پیشنهاد کرد 
که به جای 1۸ ژوئن در 14 مه برگزار شود. حاال بیشتر از قبل، ترکیه در آستانه 
فاجعه قرار دارد. رفتار آقای اردوغان با نزدیک شدن به انتخابات می تواند آنچه 
که امروز یک دموکراسی عمیقا معیوب است را به سمت یک دیکتاتوری تمام 

عیار سوق دهد.
زمانی که اردوغان برای اولین بار در مارس 200۳ به نخست وزیری رسید، 
وعده های زیادی به ترکیه داد. س��کوالرها می ترسیدند که او برنامه ای بیش از 
حد اسالم گرایانه داشته باشد، اما اردوغان و حزب عدالت و توسعه او در انجام 
آن چن��دان موفق نبوده اند. دولت آقای اردوغان در س��ال های اولیه اش، ثبات 
اقتصادی و سیاس��ی جدیدی به کش��وری داد که برای دهه ها فاقد این ثبات 
بود. او ژنرال هایی را که اغلب در سیاست مداخله و کودتا کرده بودند، بی اعتبار 
کرد. او اصالحاتی را برای تقویت اقتصاد انجام داد. او حتی در ارتباط با کردها، 
بزرگترین اقلیت قومی ترکیه که مدت ه��ا از آزار و اذیت ارتش رنج می بردند، 
روند صلح را در پیش گرفت. در س��ال 2005 او به شایس��تگی جایزه ای را به 
دست آورد که همه پیشینیانش از آن ناتوان بودند: آغاز رسمی مذاکرات درباره 

پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا.
با این حال، هرچه اردوغان مدت طوالنی تری در قدرت بوده، مستبدتر شده 
است. او پس از 11 سال نخست وزیری، به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و 
تصمیم گرفت پستی که قبال ضعیف بود را به پستی مسلط تبدیل کند. پس 
از تالش برای کودتا در س��ال 2016، او ده ها هزار نفر را از مشاغل خود اخراج 
یا دس��تگیر کرد. در اغلب اوقات هم صرفا به دلیل داش��تن یک ارتباط ناچیز 
ب��ا گروه مذهب��ی مقصر این توطئه، مانند تحصیل در یک��ی از مدارس آن در 

دوران کودکی.
اردوغان تعادل ها را از بین برده، بس��یاری از رسانه ها را به ابزار پروپاگاندای 
دولتی تبدیل و اینترنت را سانسور کرده است. او بسیاری از منتقدان از جمله 
رهبران اپوزیس��یون را به زندان انداخته و رقبای درون حزبش را به حاش��یه 
ب��رده اس��ت. وی همچنین قوه قضائی��ه را زیر پا گذاش��ته و از دادگاه ها برای 
آزار و اذیت مخالفان اس��تفاده می کند. او که به دهه س��وم قدرت خود نزدیک 
می شود، در قصری بزرگ و وسیع نشسته و درباریان آنقدر می ترسند که جرأت 
ندارند به او بگویند که دارد اش��تباه می کند. باورهای غیرعادی او به س��رعت 
به سیاس��ت عمومی تبدیل می ش��وند. بنابراین او یک نظری��ه پولی را به یک 
بانک مرکزی مس��تقل که دیگر مستقل نیس��ت، تحمیل کرد. او فکر می کند 
درمان تورم، ارزان تر کردن پول است. این دلیل اصلی تورم 64 درصدی ترکیه 
است. استانداردهای زندگی در حال کاهش است و مردم روز به روز عصبانی تر 

می شوند.
رأی دهندگان به ویژه در شهرها، در حال عقب نشینی هستند. سه سال پیش 
حزب اردوغان در انتخابات ش��هرداری سه شهر بزرگ آنکارا، استانبول و ازمیر 
شکست خورد. نظرسنجی ها حاکی از آن است که اگر اپوزیسیون برای حمایت 
از بهترین نامزد خود متحد ش��ود و انتخابات کمابیش پاک و دارای ش��فافیت 
باش��د، او می تواند در چهار ماه ریاست جمهوری را از دست بدهد، اما این یک 
»اگر« بزرگ اس��ت. اردوغان مصمم است که میدانی که از قبل ناهموار بود را 
بیش��تر به نفع خود متمایل کند. شهردار اس��تانبول، »اکرم امام اوغلو« شاید 
محتمل ترین رقیب اردوغان اخیرا به دلیل »احمق« خواندن مقامات انتخاباتی 
ک��ه اولین پیروزی او در ش��هرداری را باطل کردند، به زن��دان و محرومیت از 
فعالیت سیاسی محکوم شد. دولت از دادگاه قانون اساسی می خواهد که حزب 
دموکراتیک خلق - بزرگترین حزب کردگر - را که بس��یاری از رهبران آن در 
زندان به سر می برند، تعطیل کند. دادگاه همچنین حساب های بانکی این حزب 
را مس��دود کرده است. اپوزیسیون اگر بخواهد رئیس جمهور را برکنار کند به 

حمایت رأی دهندگان کرد نیاز خواهد داشت.
اردوغان زمانی دموکراسی را به سفر با تراموا یا واگن برقی تشبیه کرد، وقتی 
به مقصد می رسی، پیاده می شوی. در زمان رهبری او، انتخابات به ندرت کامال 
منصفانه بوده است اما به طور کلی، آزاد بوده و تعداد زیادی از رأی دهندگان در 
آن شرکت کرده اند. نگرانی این بار این است که اردوغان که از شکست می ترسد 

از واگن پیاده شود و تضمین کند که انتخابات نه عادالنه است و نه آزاد.
رهب��ران غربی باید در این باره صحبت کنن��د. آمریکا و اتحادیه اروپا اغلب 
از انتق��اد از اردوغ��ان به دلیل ترس از دوری از یک متحد مهم و دردسرس��از 
خ��ودداری کرده اند. هیچ کس نمی خواهد کش��وری به اهمی��ت ترکیه کامال 
س��رکش ش��ود. همه می دانند که یک رئیس جمهور منزوی و عصبانی ترک 
می تواند ش��رارت بزرگی انجام دهد. او می توان��د با یونان و قبرس به منازعات 
سرزمینی شدیدتری دامن بزند. او می تواند سردرگمی و درگیری بیشتری در 
س��وریه ایجاد کند. او می تواند به 5 میلیون مهاجر و پناهنده در ترکیه اجازه 
دهد تا به سمت جنوب اروپا حرکت کنند. او همچنین می تواند با ادامه ممانعت 
از پیوستن فنالند و سوئد به ناتو از موضع کنونی اش یعنی امتناع  از جانبداری 

در اوکراین، علی رغم عضویت در ناتو فراتر رود.

خبرنــامه

فرصت امروز: با وجود آنکه بورس تهران در سه روز پایانی هفته گذشته، 
روند صعودی خود را حفظ کرد، اما از شتاب رشد نماگرهای بورسی کاسته 
شد و دماسنج اصلی تاالر شیشه ای با وجود نزدیکتر شدن به آستانه 1,7 
میلیون واحدی، عملکردی عمدتا خنثی داش��ت. به عقیده کارشناس��ان، 
آنچه به مثابه دست انداز جلوی شتاب رشد شاخص های بورسی را در این 
روزها گرفته، الیحه بودجه سال 1402 است که پس از فرازوفرودهای زیاد 
نهایتا در بیس��ت و یکمین روز دی ماه در مجلس رونمایی ش��د و کلیات 
آن هفته گذشته در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب رسید. نگاهی به 
الیحه پیشنهادی دولت نشان می دهد که از محل حامل های انرژی یعنی 
نفت و گاز همچون اکثر س��الیان اخیر، بیش برآوردی صورت گرفته و این 

موضوع طبعا ریسک کسری بودجه را دوچندان می کند.
بازار س��رمایه در معامالت هفته گذش��ته عالوه بر بودجه س��ال آینده 
همچنین تحت تاثیر گزارش های 9 ماهه شرکت ها قرار داشت و سهم هایی 
که گزارش 9 ماهه خوبی داشتند، عموما مثبت معامله شدند. شاخص کل 
ب��ورس تهران نیز در آخرین روز معامالتی دی ماه )چهارش��نبه 2۸ دی(، 
2 هزار و 5۳9 واحد رش��د کرد و با ایستادن در سطح یک میلیون و 6۸9 
ه��زار واحد به کار خود در هفته پایان��ی دی با ثبت بازدهی 2,2 درصدی 
پایان داد. شاخص کل هم وزن نیز در آخرین روز معامالتی دی ماه با رشد 
0,4۸ درص��دی تا تراز 526 ه��زار و 1۸7 واحد باال آمد و بازدهی هفتگی 
4,۳ درصدی را در هفته گذش��ته ثبت کرد. ش��اخص کل فرابورس نیز به 
عنوان سومین شاخص مهم بازار سرمایه، واپسین روز و هفته دی ماه را با 

ثبت رقم 21 هزار و 507 واحد به پایان رساند.
با پایان معامالت دی ماه به نظر می رس��د که شاخص کل بورس تهران 
سطح 1,6 میلیون واحدی را به عنوان محدوده حمایتی جدید تثبیت کرده 
و در آستانه ورود به سطح 1,7 میلیون واحدی است. تحلیلگران عمدتا به 
عملکرد تاالر شیشه ای در روزهای پایانی سال خوشبین هستند و برخی از 
تکنیکالیست ها با اشاره به چشم       انداز مثبت بازارهای جهانی می گویند که 

نماگر اصلی بورس در دو ماه باقیمانده تا پایان سال می تواند از قله تاریخی 
2میلی��ون واحد نیز عبور نماید. البته برخی دیگر از تحلیلگران با توجه به 
ریسک های داخلی به ویژه سیاست تثبیت ارز نیمایی و شکاف قیمتی آن 
با نرخ ارز آزاد، خوش بینی کمتری به خرج می دهند و سقف شاخص کل 
در پایان س��ال را در مح��دوده 1,۸ میلیون واحدی در نظر می گیرند. این 
دسته از کارشناسان بر این باورند که بازار سهام عالوه بر ریسک بالتکلیفی 
مذاکرات احیای برجام و قیمتگذاری دس��توری و اخیرا الیحه بودجه سال 
آینده، همچنین به واسطه ریسک هایی که از سمت بانک مرکزی )نرخ ارز 
و نرخ سود( متحمل می شود، تقریبا قابل پیش بینی نیست و روند نوسانی 
معامالت سهام، پیش بینی دادوستدها را برای معامله گران تا حدی به امری 

دشوار بدل کرده است.
براس��اس این گزارش، میزان بازدهی شاخص کل بورس در هفته پایانی 
دی ماه به 2,2 درصد و بازدهی شاخص کل هم وزن به 4,۳ درصد رسید. 
در پایان هفته ای که گذش��ت، شاخص کل بیش از ۳7 هزار واحد باالتر از 
هفته پیش��ین خود قرار گرفت و توانست سه روز صعودی متوالی را ثبت 
کند. با وجود آنکه ش��اخص کل بورس تهران در آغاز هفته گذشته )شنبه 
24 دی ماه( ریزش کرد اما پس از تعطیلی غیررسمی روز یکشنبه، در سه 
روز معامالتی بعدی روندی صعودی به خود گرفت. شاخص کل در اولین 
روز کاری هفت��ه ح��دود ۸ هزار و ۳66 واحد نزول کرد، اما پس از پش��ت 
سر گذاش��تن روز یکشنبه )که بورس تعطیل بود(، در روز دوشنبه صعود 
۳6 هزار و 970 واحدی را به ثبت رس��اند. ش��اخص کل همچنین در روز 
سه شنبه 6 هزار و ۳7۳ واحد رشد کرد و در آخرین روز معامالتی هفته نیز 
2 هزار و 95 واحد باال آمد. بدین ترتیب، شاخص کل بورس در آخرین روز 
کاری هفته به رقم یک میلیون و 6۸9 هزار واحد رسید و نسبت به آخرین 
روز معامالت��ی هفته قبل، ۳7 ه��زار و 56 واحد باال تر ایس��تاد تا بازدهی 
هفتگی مثبت 2,2 درصد را تجربه کند. از سوی دیگر، شاخص کل هم وزن 
نیز در پایان هفته گذشته نسبت به هفته قبل از آن، 21 هزار و 9۸2 واحد 

باال تر ایستاد و بازدهی مثبت 4,۳ درصدی را ثبت کرد.
در هفته ای که گذش��ت، میانگین ارزش معامالت کل هفته به 6۸ هزار 
و 254 تومان رس��ید که نس��بت به رقم 5۸ هزار و 624 میلیاردی هفته 
قبل از آن، رش��د 16 درصدی را نش��ان می ده��د. در این هفته همچنین 
میانگی��ن ارزش معامالت خرد بورس 9 هزار و 466 میلیارد تومان بود که 
نسبت به رقم 10 هزار و 156 میلیاردی هفته پیشین، کاهش 7 درصدی 
داشته اس��ت. افت میانگین هفتگی ارزش صف های خرید و فروش نیز از 
دیگر نکات معامالت هفته گذش��ته ب��ود. میانگین ارزش صف های فروش 
در هفته اخیر ۳04 میلیارد تومان بود که از میانگین هفته  پیش��ین 124 
میلی��ارد تومان کمت��ر بود و افت 29 درصدی را ثب��ت کرد. باالترین رقم 
هفته ۳72 میلیارد تومان بود که در روز سه شنبه ثبت شد و کمترین رقم 
25۸ میلیارد تومان بود که در روز چهارشنبه ثبت شد. در سوی مقابل نیز 
میانگین ارزش صف های خرید در هفته اخیر 70۸ میلیارد تومان بود که از 
میانگین هفته گذشته 11 میلیارد تومان کمتر بود. در این هفته، میانگین 
ارزش صف های خرید 1,5 درصد کاهش یافته اس��ت. باالترین رقم هفته 
هزار و 1۸7 میلیارد تومان بود و در روز دوشنبه ثبت شد و پایین ترین رقم 

به روز  شنبه با رقم ۳67 میلیارد تومان مربوط می شود.
نکته مه��م معامالت بورس در هفت��ه پایانی دی، تداوم ورود س��رمایه 
حقیقی بود. به طوری که همانند هفته پیش��ین، در هفته اخیر نیز شاهد 
ورود پول حقیقی بودیم، اما در طول هفته روند پرنوس��انی داشت. در روز 
ش��نبه ارزش خالص تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی بازار 200 میلیارد 
توم��ان بود و برای دومین روز کاری متوالی پول حقیقی خارج ش��د. روز 
دوشنبه هزار و ۳7 میلیارد تومان وارد شد و روز سه شنبه نیز 221 میلیارد 
تومان خارج شد. در روز چهار شنبه سرمایه حقیقی وارد شد که ارزش آن 
16۸ میلی��ارد تومان بود. در مجموع کل هفت��ه 7۸4 میلیارد تومان پول 
حقیقی به بورس وارد شد و میانگین روزانه ورود پول حقیقی 196 میلیارد 

تومان بود که نسبت به هفته قبل، افت 29 درصدی داشته است.

بازدهی بورس تهران در هفته پایانی دی ماه به 2 درصد رسید

دست انداز بودجه ای بورس

قیمت سکه در آخرین معامالت هفته گذشته به 2۳ میلیون و 600 
هزار تو.مان رس��ید. رئیس اتحادیه طال و جواه��ر تهران با بیان اینکه 
نوس��ان نرخ ارز در بازار داخلی علی رغم نوسان کاهشی قیمت طال در 
بازاره��ای جهانی، اج��ازه کاهش قیمت در بازار س��که و طال را نداده 
است، از افزایش قیمت هر قطعه سکه تا بیش از 2۳ میلیون تومان در 
آخری��ن معامالت هفته خب��ر داد و گفت: حدود ۳میلیون و 400 هزار 
تومان این قیمت حباب اس��ت و ربع سکه نیز حباب 4 میلیون و 200 

هزار تومانی دارد.
»نادر بذرافش��ان« درباره وضعیت یک هفته اخیر بازار س��که و طال 
به ایس��نا، توضیح داد: فروش ربع سکه در بازار سرمایه در هفته ای که 
گذش��ت، بازار داخلی س��که را تحت تاثیر ق��رار داد و منجر به تخلیه 
900 ه��زار تا یک میلیون تومانی حباب ربع س��که ش��د، اما عرضه ها 
ب��ه صورت منظم و در زمان های تعیین ش��ده )به لحاظ س��اعت( و به 
صورت متوالی در هر روز انجام نش��د؛ به طور مثال در اولین عرضه که 
مقرر ش��ده بود س��اعت 1۳ اتفاق بیفتد، اعالم قیمت و آغاز عرضه به 
بعدازظهر موکول ش��د یا اینکه در برخی روزها اصال سکه توسط بانک 
مرکزی در بورس کاال عرضه نشد. به گفته »بذرافشان«، این در حالی 
اس��ت که قیمت های اعالمی نیز با بازار داخلی نزدیک بود. بارها تاکید 
کرده ایم که اثرگذاری این عرضه ها در بورس کاال، زمانی نقش بسزایی 
در قیمت های بازار آزاد خواهد داشت که با قیمت هایی با فاصله بیشتر 
)پایین ت��ر( از قیمت بازار آزاد عرضه ش��وند. همچنی��ن در این هفته 
نوس��ان ارز و اخبار سیاسی و اقتصادی دنیا سبب افزایش قیمت ها در 

بازار س��که و طال شد که از اواسط هفته آغاز و به تدریج تا پایان هفته 
ادامه داش��ت. او با اش��اره به افزایش 110 هزار تومانی قیمت هر گرم 
طال اف��زود: در این هفته میانگین هر اونس طال در بازار جهانی 10 تا 
17 دالر نوس��ان داش��ت، اما در مجموع دو دالر کاهش را ثبت کرد و 
به 1919 دالر رس��ید. در بازارهای داخلی، هر مثقال طالی 17عیار با 
475 هزار تومان افزایش نس��بت ب��ه ابتدای هفته در آخرین معامالت 
ب��ه ۸ میلی��ون و ۸20 هزار تومان رس��ید و هر گرم ط��الی 1۸ عیار 
نیز با 110 هزار تومان افزایش در آخرین معامالت هفته )پنجش��نبه( 

2میلیون و ۳6 هزار تومان دادوستد شد.
وی در م��ورد آخرین قیمت انواع س��که و تغیی��رات هفتگی آن نیز 
گفت: در این هفته هر قطعه سکه تمام طرح جدید با تقریبا 2 میلیون 
و 200 ه��زار تومان افزایش در پایان هفته به 2۳ میلیون و 400 هزار 
تومان و هر قطعه س��که تمام ط��رح جدید با یک میلیون و 900 هزار 
تومان افزایش به 21 میلیون و ۸00 هزارتومان رس��ید. نیم س��که در 
هفته ای که گذش��ت افزایش بهای ی��ک میلیون و 400 هزار تومانی و 
ربع س��که افزایش یک میلیون و 600 هزار تومانی را تجربه کرد و در 
آخرین معامالت روز پنجشنبه به ترتیب نیم سکه 1۳ میلیون و 500 
ه��زار تومان و ربع س��که 9 میلیون و 400 ه��زار تومان تعیین قیمت 
شدند. سکه های گرمی نیز در پایان هفته 4 میلیون و 900 هزار تومان 

معامله شد که نسبت به ابتدای هفته 400 هزار تومان تقویت شد.
رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران ضمن تاکید بر اینکه تغییر حجم 
حباب س��که بس��یار بوده اس��ت، گفت: در حال حاضر هر قطعه سکه 

حدود ۳ میلیون و 400 هزار تومان حباب دارد و این در حالی اس��ت 
ک��ه در ابتدای هفت��ه در محدوده 2 میلیون و 700 ه��زار تومان قرار 
داش��ت. نیم س��که نیز حدود ۳میلیون و 500 هزار تومان و ربع سکه 
تقریبا 4 میلیون و 200 هزار تومان دارای حباب هس��تند. هرچند که 
این هفته بازار سکه و طال روندی صعودی داشت و این شیب صعود در 
روزهای پایانی هفته تند و حباب س��که بزرگتر شد، اما تقاضای کاذب 
در بازار دیده نش��د و بازار تش��دید تقاضا نداشت؛ بنابراین این افزایش 
قیمت ها، ناش��ی از افزایش تقاضا نبوده و بالعکس همین افزایش، بازار 
را دچار التهاب نکرد. بخش عمده این افزایش قیمت ها، نوسان افزایش 
ن��رخ ارز بوده که بازار س��که و ط��ال را هم تحت تاثیر ق��رار داده، اما 

خوشبختانه روزهای پایانی دی ماه بود و بازار التهاب تقاضا نداشت.
»بذرافش��ان« تاکید کرد: بایس��تی رویکرد بانک مرک��زی در رابطه 
ب��ا مدیریت و عرضه س��که تغییر کن��د و در روزها و س��اعات اعالمی 
انجام ش��ود و در بین روزها،  آنطور ک��ه در این هفته اتفاق افتاد، وقفه  
نداش��ته باشد. ضمن اینکه همانطور که اش��اره شد، بایستی سکه ها با 
قیمت هایی با فاصله بیشتر از قیمت بازار عرضه شوند. امیدوار هستیم 
که در هفته پیش رو رویکردها و مدیریت بانک مرکزی در نحوه عرضه 
ربع س��که تغییر کند و حتی عرضه نیم س��که و س��که های تمام هم 
در بورس کاال اجرایی ش��ود؛ این ام��ر می تواند نقش مهمی در کاهش 
حباب س��که و کاهش قیمت ها داشته باش��د. گفتنی است اعالم شده 
ک��ه »بانک مرک��زی برنامه دارد به زودی عرضه انواع س��که در بورس 

کاال را ادامه دهد.«

سکه به نیمه کانال 23 میلیون تومان رسید

حباب 4 میلیونی ربع سکه
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به قلم: دن تیلور
نویسنده حوزه بازاریابی و شبکه های اجتماعی

مترجم: امیر آل علی
بدون ش��ک توئیتر در حال حاضر خبرس��ازترین شبکه اجتماعی جهان 
محسوب می ش��ود. علت اصلی آن نیز به خاطر شکسته شدن رکورد فروش 
اس��ت که در سال گذشته توسط ایالن ماسک با رقم باورنکردنی 44 میلیارد 
دالر انجام شد. در رابطه با عظمت این مبلغ تنها ذکر این نکته ضروری است که 
می توان با آن 20 باشگاه فوتبال برتر جهان را خریداری کرد. با این حال خرج 
شدن این مبلغ هنگفت، تنها دلیل قرار گرفتن این شبکه در صدر اخبار نیست. 
درواقع تصمیمات عجیب و اخراج های گسترده ای که از طرف ثروتمندترین 
فرد جهان )ایالن ماسک( انجام شده است، از دیگر دالیل این اتفاق محسوب 
می شود. به هر ترتیب، توئیتر در حال رقم زدن فصلی جدید برای خود است و 
بسیاری از تحلیلگران بر این باور هستند که این شبکه در حال حاضر یکی از 
پنج کانال اصلی در کنار فیس بوک، یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک محسوب 
می شود. تحت این شرایط ضروری است که هرچه سریع تر فعالیت خود را در 
این شبکه شروع نمایید. با این حال یکی از چالش های همیشگی این است 
که برندها نمی توانند شروعی حرفه ای و قدرتمند را داشته باشند. این موضوع 
می تواند تاثیر اولیه ش��ما را که می تواند رش��دی انفجاری را به همراه داشته 

باش��د. به صورت کامل از بین ببرد. به همی��ن خاطر در ادامه توصیه هایی را 
مطرح خواهیم کرد که به صورت راهنمای گام به گام شروع فعالیت در توئیتر 

محسوب می شود. 
1-اولین توئیت را جدی بگیرید 

درواقع اولین توئیت باید متفاوت ترین باشد. در این زمینه بهترین اقدام 
بررسی سایر برندها محسوب می شود. در این رابطه شما باید یک توضیح 
مختصر درباره برند خودتان بدهید و اهداف را تشریح نمایید. نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باشید این است که بیش از حد رسمی نباشید و 
فراموش نکنید که ش��ما با محدودیت کمتر از ۳00 کلمه مواجه هستید. 
بهترین انتخاب برای تصویر نیز لوگو برند محسوب می شود. در این زمینه 
می توانید اقدام خود را با مطرح کردن یک پرس��ش به پایان برس��انید که 

باعث شود تا مخاطب به تعامل با شما متمایل شود. 
2-از تایم صبح غافل نشوید 

در س��اعت های اول صبح به خاطر کاهش چش��مگیر فعالیت ها، ش��ما 
ش��انس دیده ش��دن به مراتب باالتری را خواهید داشت. به همین خاطر 
توصیه می ش��ود که هر صبح، توئیتی را منتش��ر کنی��د. با این حال متن 
آن نباید صرفا تبلیغاتی باش��د. درواقع ه��دف اصلی از فعالیت در توئیتر، 
شناخته شدن برند شما محسوب می شود و نمی توان انتظار داشت که به 

مانند اینستاگرام، فروش مستقیم را تجربه کنید. در این زمینه می توانید 
از ی��ک نقل قول اس��تفاده کرده و ی��ا اتفاقات مه��م آن روز را به صورت 
اخباری گزارش دهید. همچنین در این زمان اس��تفاده از نظرسنجی نیز 

کامال مناسب خواهد بود. 
3-به ارتباط کافی محتواها توجه داشته باشید

درواقع محتواهای ش��ما باید براساس یک جدول محتوایی مناسب و در 
راستای یکدیگر باشند. این امر باعث خواهد شد تا به بهترین نتایج ممکن 
دس��ت پیدا کنید. درواقع نحوه پست گذاری در یک صفحه تجاری با یک 
صفحه شخصی، کامال متفاوت است. در این زمینه فراموش نکنید که شما 
باید س��عی کنید که بررسی آمارها را داشته باش��ید و اطالعات موردنیاز 
را از دل فعالیت ها اس��تخراج نمایید. برای مثال برن��د Airbnb همواره 
مکان هایی که در آنها فیلم و یا سریالی تولید شده است را معرفی می کند. 
درواقع دیدن این فضاها برای هر فردی جذابیت باالیی را به همراه دارد و 
با این اقدام، نیاز به اجاره اقامتگاه نیز مطرح می شود. درواقع شما می توانید 

با یک فعالیت حرفه ای، احساس نیاز را در مشتری تشدید نمایید. 
4-از معجزه طنز غافل نشوید 

نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که ماهیت اصلی 
ش��بکه های اجتماعی بر پایه طنز است. به همین خاطر نیز ضروری است 

تا بخش��ی از فعالیت های شما شامل توئیت های طنز باشد. بدون شک در 
هر حوزه ای از کسب و کار، می توانید موضوعاتی را پیدا کنید که می تواند 
درونمایه طنز داشته باشد. این اقدام باالترین شانس بازنشر و ایجاد تعامل 
را به همراه دارد. برای مثال نتفلیکس بخش های خنده دار فیلم های خود 
را منتش��ر می کند که خود باعث می شود تا افرادی که فیلم ها را مشاهده 
نکرده ان��د، تمایل بیش��تری به ای��ن اقدام پیدا کنند. در این زمینه ش��ما 
می توانید از تجربیات طنز مخاطبان و مشتریان خود در رابطه با استفاده از 

محصول نیز استفاده نمایید. 
5-توجه به ترندها را جدی بگیرید 

این امر که بتوانید سریعا ترندها را شناسایی کنید، کمک خواهد کرد تا 
در مسیری فعالیت نمایید که زمینه جذب مخاطب را دارد. درواقع ترندها 
می توانند بس��یار زیاد باشند و شما باید انتخاب کنید که کدام یک از آنها 
مرتبط با حوزه کسب و کار شما بوده و یا نتایج خوبی را به همراه دارند. 

در آخر نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که همواره 
ترفندهای دیگری را نیز می توان پیدا کرد که باعث خواهد شد تا از فعالیت 
خود در هر ش��بکه ای، نتایج به مراتب بهتری را به دست آورید. به همین 

خاطر ابدا نباید خود را به پنج اصل فوق، محدود نمایید. 
searchenginejournal.com :منبع

راهنمای گام به گام شروع فعالیت در توئیتر
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اخبار

 ۱۱۵ دستگاه بخاری گازی بین مددجویان 
کمیته امداد استان قم توزیع شد

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان قم از توزیع 
۱۱۵ دســتگاه بخاری گازی ایرانی بیــن مددجویان این نهاد همزمان با فصل 

زمستان خبر داد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، محسن مسعودیان راد، مدیرکل 
کمیته امداد استان قم با بیان اینکه تأمین وسایل گرمایشی برای خانواده های 
نیازمند، در فصول سرد سال یکی از اولویت های مهم و فوری این نهاد است گفت: 
۱۱۵ دستگاه بخاری گازی ایرانی به ارزش ۲۳۰ میلیون تومان توسط این نهاد 

تهیه و در بین خانواده هایی که بیشترین نیاز را داشتند توزیع شد.
وی با اشاره به شرایط خاص زمستان امسال و سردتر شدن هوا در سطح استان از خیران خواست تا با کمک های خود، این نهاد را در 

تأمین نیازهای ضروری زندگی نیازمندان یاری کنند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی:
شمار بیمه شدگان تامین اجتماعی استان مرکزی ۲ و ۲۹ صدم درصد 

افزایش یافت
اراک- فرناز امیدی: مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی گفت: شمار 
بیمه شــدگان این نهاد خدمات رسان در سال جاری ۲ و ۲۹ صدم درصد نسبت 

به سال گذشته افزایش یافت.
علیرضا حسینی افزود: ضریب پوشش بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی استان 
مرکزی اکنون حدود ۷۱ درصد اســت که این رقم در آذرماه سال گذشته ۶۹ 

درصد بود.
وی ادامه داد: ۹۸۸ هزار و ۴۲۹ نفر ابتدای آذرماه سال گذشته تحت پوشش 
اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی قرار داشتند که تعداد این افراد در آذرماه 

امسال به یک میلیون و ۱۱ هزار و ۹۱ نفر افزایش یافته  است. مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی تعداد بیمه شدگان اصلی سازمان 
تامین اجتماعی این استان را ۳۳۳ هزار و ۳۸۷ نفر عنوان کرد و گفت: تعداد این افراد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ و ۸۳ صدم 
درصد افزایش یافته  است. حسینی افزود: ۴۷۹ هزار و ۴۶۱ نفر بیمه شده تبعی اکنون تحت پوشش اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی 

قرار دارند که تعداد این افراد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۸ صدم درصد افزایش یافته  است.
وی ادامه داد: تعداد بیمه شدگان اجباری)کارگاهی( اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی نیز با سه و ۷۸ صدم درصد افزایش نسبت 

به مدت مشابه سال گذشته به ۲۲۹ هزار و ۳۲۱ نفر در سال جاری رسیده  است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی اظهار داشت: ۱۰۰ هزار و ۷۳۴ نفر سایر بیمه شدگان )توافقی، اختیاری، مشاغل و آزاد( اکنون 
از خدمات بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در این استان بهره مند می شوند که تعداد این افراد نسبت به مدت مشابه سال گذشته یک و 
۶۲ صدم درصد افزایش یافته  است. حسینی گفت: مقرری بگیران بیکاری اداره کل تامین اجتماعی استان مرکزی با ۱۸ و ۷۹ صدم درصد 

کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته به سه هزار و ۳۳۲ نفر در سال جاری رسیده  است.
وی تعداد مستمری بگیران اصلی و تبعی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در استان مرکزی را به ترتیب ۱۰۲ هزار و ۳۴۵ نفر و 
۹۵ هزار و ۸۹۸ نفر عنوان کرد و افزود: تعداد مستمری بگیر اصلی و تبعی این اداره کل در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به ترتیب ۷ و ۶۳ صدم و ۲ و ۱۹ صدم درصد افزایش یافته  اســت. مدیرکل تامین اجتماعی اســتان مرکزی خاطرنشان کرد: ۲۳ هزار و 
۵۷۶ کارگاه فعال اکنون در این استان وجود دارد که تعداد این کارگاه ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲ و ۲۷ صدم درصد افزایش 

یافته  است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن:
متعهد به تامین برق پایدار در کل استان هستیم

محمدتقی مهدیزاده مدیرعامل  رشت- خبرنگار فرصت امروز: 
توزیع برق گیالن با اشاره به برودت بی سابقه هوا در کل کشور و برخی 
محدودیت های موجود؛ اظهار داشت: تمام تالش خود را جهت تامین 

برق پایدار برای هم استانی های گرامی به کار خواهیم گرفت. 
مهدیزاده تصریح کرد: با تشــکیل قرارگاه جهادی مدیریت انرژی در 
استان به همت استانداری گیالن، پایش دقیق مصرف برق و گاز درحال 
انجام اســت و تصمیمات به گونه ای اتخاذ می شود که رفاه و آسایش 
مردم تامین شود. وی اعالم کرد: دولت در حال تالش ویژه برای  تامین 

ســوخت، جهت برق رسانی پایدار است. مهدیزاده گفت: نظر به کاهش دما و افزایش بی رویه مصرف گاز در مناطق شمالی 
کشور و محدودیت در  تحویل  گاز به  نیروگاه ها، از کلیه مشترکین صنعتی مستقر درداخل و خارج از شهرك هاي صنعتي 
استان گیالن و شهرصنعتی رشت درخواست داریم  به جهت حفظ پایداری  شبکه ها نسبت به کاهش مصرف برق نسبت 
به شرایط عادی اقدام کنند.  مدیرعامل توزیع برق گیالن خاطرنشان کرد: تاکنون مشکلی در حوزه تامین برق مشترکین 
خانگی در اســتان ایجاد نشــده است و با اجرای طرح هایی نظیر تعدیل روشنایی معابر اتوبان ها و جاده ها، مدیریت بار در  
استان صورت پذیرفته است. مهدیزاده در پایان گفت: امیدواریم با همراهی مردم همانند فصل تابستان بدون حتی یک دقیقه 

خاموشی فصل زمستان را نیز پشت سر بگذاریم .

بررسی نقش آفرینی صنعت نفت در توسعه شهرهای مسجدسلیمان،اللی،هفتکل؛
 دوره آموزشی مدیریت بحران 

در شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد
اهواز - شبنم قجاوند:  دوره آموزش مدیریت بحران با همت اداره آموزش و اداره بهداشت،ایمنی و محیط زیست در شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان برگزار شد . این دوره آموزشی به مدت یک روز با حضور ۳۰ نفر از کارکنان و روسای بخش های مختلف 
این شرکت در اداره آموزش برگزار و طی آن مفاهیم بنیادی شرایط اضطراری،بحران،فاجعه و بال توسط امیر حسین بنی نجاریان رییس 
ایمنی اداره HSE برای حاضرین تشریح گردید. آشنایی با سیستم مدیریت بحران شرایط اضطراری،آشنایی با مفاهیم برنامه ریزی،آشنایی 

با سیستم فرماندهی حادثه از دیگر بحث های مطرح شده در این دوره آموزشی بود .
مدرس این دوره با عنوان اینکه بحران ها اغلب حوادثی هستند که به طور ناگهانی بروز کرده اند اظهار داشت: فاجعه را می توان یک 
حادثه مهیب و یا مجموعه ای از وقایع دانســت که منجر به افزایش تعداد آسیب دیدگان یا وارد آمدن تلفات و تخریب اموال،زیرساخت 

ها،خدمات اساسی و مبانی معیشتی در مقیاس بیش از ظرفیت های معمول جامعه می شود .
امیرحسین بنی نجاریان در ادامه، تفاوت میان شرایط اضطراری و فاجعه  و رابطه میان مفاهیم حادثه،بحران،فوریت و فاجعه را توضیح 
داد و استانداردهای رایج در مدیریت شرایط اضطراری نظیر شناسایی و ارزیابی،پیشگیری و آماده سازی، پاسخ و بازیابی در برابر شرایط 

اضطراری را برای شرکت کنندگان تشریح کرد .

۹۰ خانواده عشایر کوچ رو در شهرستان ملکشاهی ایالم
سامانه قابل حمل خورشیدی دریافت کردند 

ایالم-هدی منصوری: با حضور مدیرعامل شرکت برق و مدیرکل امور عشایری استان ۹۰ دستگاه پنل قابل حمل خورشیدی برای تامین 
برق اضطراری به عشایر شهرستان ملکشاهی تحویل داده شد.

ناصری مدیرعامل شرکت برق استان در آیین تحویل این سامانه ها گفت؛ تا کنون استان ایالم در فاز اول ۳۱۰۰ سامانه قابل خورشیدی 
به عشایر گرانقدر استان تحویل داده شده و در فاز دوم نیز براساس هدف گذاری  ۶۵۰ سامانه دیگر به عشایر استان تحویل داده خواهد شد.
ناصری ادامه داد: برای هر کدام از این سامانه ها صد میلیون ریال هزینه شده است و تا کنون ۵۵۰ پنل نیز به مردم شریف استان تحویل 

داده شده است و انتظار می رود تا تابستان سال آینده ۶۵۰ سامانه دیگر به دست عشایر استان برسد.

شناسایی مسیرهای جدید جهت توسعه فیبر نوری در شهرستانهای 
کردکوی و بندرگز

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مسیرهای جدید جهت توسعه فیبر نوری در شهرستانهای بندرگز و کردکوی شناسایی شد.دکتر 
غالمعلی شــهمرادی ، با اعالم این مطلب که اولین گام در جهت ایجاد زیرساخت فیبر شناسایی مسیر است گفت : با اعزام کارشناسان 
متخصص ، مرحله شناسایی مسیرهای جدید در شهرستان های بندرگز و کردکوی انجام شده است .وی از روند اجرای پروژه توسعه فیبر 
نوری در اســتان ابراز رضایت کرد و گفت : توســعه فیبرنوری در تمامی شهرستان های استان در دست اقدام است و با جذب پیمانکاران 
مجرب حتی با شرایط برودت هوا این طرح متوقف نشده و از سرعت اجرایی خوبی برخوردار بوده است .مدیر مخابرات منطقه گلستان ، با 
اعالم این مطلب که همکاری روسای ادارات مخابرات شهرستانها ، همچنین سازمانهای ذیربط جهت ارائه مجوزهای الزم تاثیز زیادی در 
پیشرفت پروژه دارد گفت : شهرداریها با تعامل بوجودآمده می توانند به مخابرات در راستای توسعه شبکه فیبر نوری کمک بزرگی نمایند.

دکتر شهمرادی با ارائه گزارشی از پروژه های مختلف توسعه فیبر در استان ،ابراز امیدواری کرد با روند پیش رو به زودی فاز یک عملیات 
رشد قابل توجهی داشته و بر اساس برنامه ریزی انجام شده باموفقیت به سرانجام خواهد رسید.

اهواز - شــبنم قجاوند: شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت 
بهــره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان بــا پرداخــت بیش از 
۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۳ر۴ ریــال عوارض آالیندگی ، نقش مهم و ارزنده 
ای در توســعه،عمران،محرومیت زدایــی و افزایش ســطح و کیفیت 
خدمت رسانی به شــهروندان ایفا می نمایند .  شرکت ملی نفت ایران 
و شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدســلیمان با پرداخت بیش از 
۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۳۰۳ر۴ ریــال عوارض آالیندگی ، نقش مهم و ارزنده 
ای در توسعه،عمران،محرومیت زدایی و افزایش سطح و کیفیت خدمت 
رســانی به شهروندان ایفا  می نمایند . این شرکتها در عمل به قانون از 
ابتدای امسال لغایت آبان ماه مبلغ ۶۹۴ر۲۸۰ر۳۴۵ر۳۰۳ر۴ ریال را در 
قالب عوارض آالیندگی به سازمان امور مالیاتی خوزستان پرداخت نموده 
اند که این مبلغ با سیر پروسه قانونی در اختیار شهرداری ها قرار گرفته 
یا می گیرد . براســاس این گزارش، از مبلغ عنوان شده باال،  شهرداری 

مسجدسلیمان ۱۰۲ر۶۳۶ر۱۰۸ر۸۱۳ر۲ ریال معادل ۶۵ %،

شــهرداری هفتکل با ۸۶۳ر۳۰۲ر۸۱۲ر۱۷۸ر۱ ریال معادل ۲۷ % ، 
شــهرداری اللی با ۲۶۵ر۰۰۱ر۰۳۵ر۲۵۹ ریال معادل ۶ % ، شهرداری 
گلگلیــر با ۷۰۸ر۳۵۲ر۴۷۶ر۳۰ ریال معادل ۰/۷ % و شــهرداری عنبر 
با ۷۵۶ر۹۸۷ر۹۱۲ر۲۱ ریــال معادل ۰/۵ % دریافت کنندگان عوارض 

آالیندگی از شــرکت ملی نفت ایران و شــرکت بهره بــرداری نفت و 
گاز مسجدســلیمان می باشند . البته شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان به جز پرداخت عوارض قانونی آالیندگی که به  شهرداری 
های عنوان شده اختصاص می یابد، با استفاده از ماشین آالت و امکانات 
داخلی اش خدمات شایان و قابل توجهی را ذیل عنوان مسئولیت های 
اجتماعی به شهرهای حوزه عملیاتی اش ارایه می دهد و سهم ارزنده ای 

در رضایت مندی شهروندان از دولت ایفا می نماید .
اگــر چه این مبالغ با تصریح قانون و ذیل عوارض آالیندگی پرداخت 
می شــود اما الزم به توضیح است که شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
مسجدسلیمان توجه به محیط زیست سرزمینی کشور عزیزمان خصوصاً 
حوزه عملیاتی را جزو اهداف و برنامه های مصرح شده خود لحاظ نموده 
و کمترین آالیندگی را برای محیط زیست داشته و دارد . پرداخت این 
عــوارض به جهت عبور خطوط لوله انتقال نفــت و بعضاً وجود برخی 

تأسیسات فرآورشی در حاشیه شهرها و محیط شهری می باشد .

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت مخابرات منطقه 
بوشهر گفت:تنها شرکت ارائه دهنده خدمات ای دی اس ال به مشترکان 

فیبرنوری استان بوشهر مخابرات است. 
 علی مهر پویا درنشســت خبری با أصحاب رســانه استان  با اشاره 
به رتبه بیست و هشتم استان بوشهر در پرداخت خطوط ثابت تصریح 
کرد: مخابرات این استان ۳۵ میلیارد تومان بدهی دارد که ۷۰درصد آن 
معادل ۲۱ میلیارد تومان آن مربوط به سازمانهای دولتی و مابقی مربوط 

به بخش خانگی است.
مهرپویا با اشــاره به اینکه ۵۵درصد مردم اســتان بوشهر از خدمات 
اینترنت مخابرات اســتفاده می کنند، ادامه داد: این شــرکت در استان 
بوشهر از ابتدای سال تاکنون به ۶ هزار مشترك ADSL خانگی، ۸۰۰ 
مشترك FTTH  و فیبرنوری خانگی، ۶۰ سرویس VDSL خدمات 

ارائه داده است.
مدیر مخابرات منطقه بوشهر گفت:

از ابتدای ســال جاری تاکنون میزان سرقت کابل های مخابراتی ۹۰ 
هزار متر به ارزش ۵ میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته 

با افزایش سرقت مواجه شدیم
مهرپویا افزود: شرکت مخابرات بر اساس استانداردها، شبکه سازی در 
اســتان را انجام داده است. ما نمی توانیم کابلی که حدود ۶۰ سال و به 
شکل هوایی نصب شده است، جایگزین کابل خاکی کنیم. از این رو باید 
برای جلوگیری از ســرقت کابل های مخابراتی، فرهنگ سازی و سپس 

مقابله از سوی ضابطان دادگستری انجام گیرد.

وی با اشاره به این موضوع که علت اجرای فیبر نوری به شکل زمینی 
در روستاهای اطراف استان جلوگیری از سرقت کابل های مخابراتی بوده 
است، افزود: اجرا و تبدیل فیبر نوری هوایی به زمینی در شهرهای استان 
با مشکالت خاص خودش روبرو است. از جمله اینکه بافت ساختمانی در 
شهرهای استان بیشتر ویالیی یا آپارتمان ها ده واحدی است و از این رو 

مجبوریم کابل ها را به شکل هوایی نصب کنیم.
مدیر مخابرات بوشهر با اشاره به اینکه شرکت مخابرات با وجود حکم 
قضایی از دادگستری استان از سوی خود مردم اجازه نصب دکل و کابل 
مخابراتی نمــی یابد، افزود: در مواردی برای جایگزین کردن کابل های 
سرقتی خود مردم با این ادعا که نمای ساختمان شان آسیب خواهد دید، 
اجازه نصب نمی دهند. این در حالی اســت که این دیوارها و پیاده روها 
جزو مرزهای و مشاعات شهری برای نصب فیبر نوری به حساب می آیند.

الزم به ذکر اســت مردم می توانند از طریق سامانه های تلفن گویا 
درخواست ها و شکایات خود را ثبت کنند تا از سوی سازمان مخابرات 
قابل پیگری و ردیابی باشد. همچنین ثبت شکایات مردمی برای تلفن 

همراه ۹۹۹۰ و برای تلفن ثابت ۲۰۱۹۵ است.

ساری - دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : حجم بارگیری بی سابقه در طول فعالیت انبار نفت ساری 
با رکورد ۱۴ میلیون لیتری بارگیری فرآورده های نفتی طی ۲۴ ساعت 
گذشته با تعداد ۵۲۹ نفتکش جاده پیما به ثبت رسید که نشان از تالش 
بی وقفه و کار جهادی کارکنان عملیاتی در انبار نفت منطقه ساری است .

با توجه به ذخیره مناسب ســوخت در انبارهای شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری و ارسال مستمر سوخت ، جایگاههای 

عرضه سوخت استان مازندران در حال سوخت رسانی هستند .
به گزارش خبرنگار روزنامه تیرنگ به نقل روابط عمومی ، ســبحان 
رجب پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
قابلیتهای باالی ذخیره ســازی و حجم باالی بارگیری انبار نفت ساری 
را برشــمرد و بیان کرد : این انبار با تجهیزات به روز و با پرسنل مجرب 
و بیش از ۵۰ ســال سابقه عملیاتی در حال سوخت رسانی به مازندران 
و دیگر استانها می باشــد و از تاریخ  ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ تا ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ با 
افزایش تقاضا ، رکورد دو برابری تامین و توزیع انواع فرآورده های نفتی 

مورد نیاز مردم را به ثبت رساند .
وی افــزود : با توجه به افزایش میزان تقاضای بنزین بدلیل قطع گاز 
جایگاههای سی ان جی و افزایش ترددها و مسافرت ها بخاطر تعطیالت 
بین هفته ای از تاریخ ۲۵ دی ماه تا ۲۶ دی ماه ۱۴۰۱ ، میزان توزیع و 
مصرف بنزین تا مرز ۱۴ میلیون لیتر در روز افزایش یافت . سبحان رجب 
پور افزود : حتی در پیک مصرف مسافرت های نوروزی در مازندران نیز 
این مقدار مصرف مشاهده نشده است و بنزین مصرف شده در تعطیالت 
نوروز حداکثر هفت میلیون لیتر در روز بود . رجب پور اظهار کرد : میزان 
ذخیره بنزین در سطح استان مازندران مطلوب و هیچگونه کاستی در 
عرضه بنزین وجود ندارد ، با توجه به تعطیلی جایگاههای سی ان جی 
به دلیل افت فشار گاز و تشدید شایعات ، برخی مراجعات غیر ضروری 
به جایگاههای سوخت باعث شد تا  بنزین توزیعی در جایگاهها زودتر از 
موعد پیش بینی شــده به اتمام برسد و حجم باالی بارگیری و ترافیک 
شهری و جاده ای باعث تاخیر در رسیدن نفتکش ها به جایگاه گردید که 
موجب وقفه کوتاه مدت در برخی پمپ بنزینها شده که از عوامل ایجاد 

صف های طوالنی پمپ بنزینها می باشد . وی خدمت در شرکت های 
نفتی اعم از تامین ، نگهداشت و توزیع را پر ریسک دانست و اظهار کرد : 
کارکنان این شرکت به صورت شبانه روزی و بی وقفه در سرمای زیر صفر 
چند روز گذشته در تالش هستند تا به موقع سوخت مورد نیاز مصرف 
کنندگان تامین شود . رجب پور اذعان کرد : در حال حاضر به همه پمپ 
بنزین های سطح استان سوخت رسانی به روال همیشه صورت می گیرد 
و اگــر مردم برای نیازهای ضروری به پمپ بنزینها مراجعه کنند امکان 
خدمات رسانی بهتر توسط خادمین میسر خواهد شد . مدیر شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری تاکید کرد: شهروندان محترم 
اخبار را از منابع موثق دریافت و از دریافت خبرهای غیر موثق و شایعات 
جــدا خودداری کرده و به مردم این اطمینان داده می شــود که نگران 

توزیع بنزین نباشند و هیچ جایگاهی بدون سوخت نخواهد ماند .

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: یوســف یزدانی، سرپرست 
شهرداری رشت اعالم کرد: با راه اندازی این ساختمان ساماندهی افراد بی 
سرپناه از این پس با ظرفیت باالتر و امکانات بیشتر انجام خواهد گرفت.

به گزارش واحد خبـــر مدیریت ارتباطات و امــور بین الملل روابط 
عمومی شهرداری رشت- یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت ضمن 
اعالم خبر فوق اظهار داشــت: این مرکز رفاهی با هدف سامان دادن به 

همشــهریان نیازمند با نام " مجتمع اردوگاهی سرای سبز زندگی"  در 
رشت راه اندازی شده است. یزدانی در توضیحات بیشتر گفت: طی مصوبه 
ای که از سال ۱۳۷۸ شورای عالی اداره کشور برای ساماندهی متکدیان 
به شهرداریها ابالغ نمود، شهرداری رشت به شکلی فعال در این موضوع 
ورود و طی چندین مرحله فرآیند ســاماندهی افراد بی سرپناه را بهبود 
بخشیده است. وی ادامه داد: شهرداری رشت در سال ۸۲ ساختمانی را 
در منطقه پشت پارك دانشجوی رشت با نام سامانکده با ظرفیت محدود 
تاسیس نمود که در ادامه و به مرور این ظرفیت افزایش یافته و به ۵۰ نفر 
رسید. یزدانی گفت: در سال جاری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری 
رشت با رویکردی جدید ساختمانی مجهز با ظرفیت ۱۰۰ نفر برای این 

منظور احداث و راه اندازی نموده است.
وی گفت: این مرکز هم اکنون در منطقه پنج رشــت با نام "مجتمع 
اردوگاهی سرای ســبز زندگی" به ارائه خدمات به همشهریان نیازمند 
مشــغول است. وی خدمات پیش بینی شده در این مرکز را شامل امور 
بهداشت و درمان، مددکاری، روانشناسی و توانمندسازی به افراد مشمول 
اعالم کرد و گفت:   در سال ۱۴۰۰ بیش از ۶۰۰ همشهری نیازمند در این 
مرکز ساماندهی و سپس تحویل به خانواده ها یا مراکز بهزیستی شده اند.

یزدانی در توضیحاتی تکمیلی گفت: افراد نیازمند در این مراکز برای 
مدتی معین ساماندهی میشوند و مددکاریهای الزم در مورد هر یک از 

آنان بطور خاص صورت میگیرد.

بررسی نقش آفرینی صنعت نفت در توسعه شهرهای مسجدسلیمان،اللی،هفتکل؛

پرداخت عوارض آالیندگی به شهرداری ها برای توسعه و عمران شهرها

مدیر شرکت مخابرات منطقه بوشهر:

پنج هزارو ۵۰۰نفر استان بوشهر از خدمات اینترنت بر بستر فیبرنوری استفاده می کنند

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

 بیش از ۱4 میلیون لیتر فرآورده های نفتی 
در طی ۲4 ساعت بارگیری شد

سرپرست شهرداری رشت خبر داد :

تجهیز و آغاز به کار )مجتمع اردوگاهی سرای زندگی( 
برای ساماندهی افراد نیازمند در رشت

اصفهان- خبرنگار فرصت امروز: ســید محسن واعظی فر و 
یعقوب وحیدکیا مدیران عامل سازمان های قطار شهری اصفهان و تبریز 
به همراه جمعی از مدیران این سازمان ها دوشنبه ۲۶ دی ماه با حضور در 
ذوب آهن اصفهان با مدیران این شرکت در خصوص تامین ریل خطوط 
قطار شهری گفتگو کردند. مسئولین سازمان های قطار شهری اصفهان و 
تبریز همچنین از خط تولید، از جمله کارگاه نورد ۶۵۰  محل تولید ریل 
ملی بازدید کردند . در این بازدید که مهرداد توالییان عضو هیات مدیره و 
معاون بهره برداری، محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد، محمد 
صدری مدیر کیفیت فراگیر و محمدرضا کجباف مدیر بازاریابی و فروش 
داخلی ذوب آهن اصفهان حضور داشتند، ضمن پاسخگویی به سواالت 
بازدیدکنندگان و ارائه توضیحات الزم توسط حاضران، بازدید کنندگان 
در جریان چگونگی مراحل تولید ریل ملی و تحویل محصوالت ریلی به 

متقاضیان قرار گرفتند. 
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان در این بازدید ضمن تشــریح 
مراحل تولید ریل ملی در این شرکت یادآور شد: ریل درخواستی سازمان 
ها و شرکت های قطار شــهری شهرهای مختلف کشور به میزان تناژ 

تعیین شده در زمان مقرر تولید و با ۵ سال گارانتی تحویل می گردد. 

وی افزود: در حالی که تمام محصوالت این شرکت طبق استانداردهای 
مختلف ملی و بین المللی تولید می گردد، ریل ملی با دقت بیشتر و انجام 
تســت های موجود در تمام فرایند تولید آن با باالترین سطح کیفیت و 

استاندارد های بین المللی تولید می شود. 
مدیرعامل ســازمان قطار شهری اصفهان در گفتگو با خبرنگار هفته 
نامه آتشــکار گفت: در دوران معاصر به دلیل افزایش جمعیت، افزایش 
تردد ها و مزیت های اقتصادی مختلف کالن شهرها و شهرهای تاریخی 

مانند اصفهان، آن ها ناگزیر به توسعه خطوط قطار شهری هستند. از این 
رو اصفهان به فکر ســاخت و توسعه خطوط قطار شهری بوده و در این 
زمینه، توسعه خط۱ و ایجاد خط ۲ قطار شهری را در دست اجرا دارد و 

ریل مورد نیاز خود را از ذوب آهن اصفهان تهیه می کند. 
وی افزود: تولید ریل در ایران بسیار الزم و حیاتی بود و باعث افتخار 
است که شرکت بزرگ ذوب آهن موفق شد این کار را انجام دهد. ما در 
گذشته این محصول را وارد می کردیم ولی در مرحله جدید این نیاز خود 
را از ذوب آهن اصفهان تامین می کنیم. مدیرعامل قطار شــهری تبریز 
نیز در گفتگو با خبرنگار هفته نامه آتشکار گفت: تولید ریل ملی توسط 
ذوب آهن کار بسیار عظیمی بوده است. از طرفی در این بازدید اقدامات 
بزرگ فنی و انجام نظارت ها و آزمایشــات زیاد بر روی ریل تولیدی را 
شاهد بودیم. یعقوب وحیدکیا افزود: برای ساخت، توسعه و تکمیل قطار 
شــهری تبریز با توجه به کیفیت ریل ذوب آهن و منویات مقام معظم 
رهبری مبنی بر اســتفاده از تولیدات داخل، استفاده از ریل ملی ذوب 
آهن اصفهان در دســتور کار قرار گرفت.  شایان ذکر است پیش از این 
ذوب آهن اصفهان، ریل قطار شهری کالنشهرهای مختلف کشور از جمله 

تهران، مشهد و اصفهان را تامین نموده  است . 

در بازدید مدیران عامل سازمان های قطار شهری اصفهان و تبریز:

ریل ذوب آهن اصفهان با ۵ سال گارانتی به تبریز می رسد
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شرکت در جلسات استخدامی برای خیلی از کارآفرینان 
تبدیل به نوعی عادت دائمی ش��ده اس��ت. این نکته نه به 
خاطر تنوع موقعیت های شغلی در دسترس، بلکه شکست 
اغلب افراد در جلب نظر مدیران در مصاحبه هاس��ت. انگار 
ک��ه قبولی در چنین مصاحبه های��ی حتی از صعود به قله 
اورست هم س��خت تر است. اگر پای درد و دل کسانی که 
همیشه در جلسات استخدامی رد می شوند نشسته باشید، 
همیشه سختگیری مدیران را دلیل ناکامی شان می دانند. 
اگرچ��ه این راحت ترین راه ب��رای انداختن تمام تقصیرها 
گردن دیگران اس��ت، اما ما در روزنامه فرصت امروز اصال 

اینطور فکر نمی کنیم. 
نوازن��ده ای را در نظر بگیرید که قبل از کنس��رت اصلی 
به جای اینک��ه نُت ها را تمرین کرده باش��د، فقط به فکر 
خوش��گذرانی بوده است. بی شک عملکرد نوازنده قصه مان 
در ش��ب کنس��رت نه تنها چنگی ب��ه دل نمی زند، بلکه 
فاجع��ه ای در کارنامه هنری اش خواهد بود. این س��ناریو 
درب��اره کارآفرینان��ی ک��ه بدون آمادگی س��ر جلس��ات 

استخدامی حاضر می شوند نیز مصداق دارد.
شاید فکر کنید سر و کار داشتن با مدیران بخش نیروی 
انسانی امتحانی به بزرگی کنکور است. در این صورت باید 
کم��ی امیدوارتان کنیم؛ چراکه ب��ا یادگیری تکنیک های 
آمادگی برای جلسات استخدامی دیگر الزم نیست ترسی 
به دل تان راه دهید. ما در این مقاله قصد داریم یک بار برای 
همیش��ه شما را آماده شرکت در مصاحبه های استخدامی 
کنیم. اگر شما هم دوست دارید از شر جست وجوی بی انتها 
برای موقعیت کاری دلخواه تان خالص ش��ده و همان اول 
کار در جلس��ه استخدامی قبول ش��وید، این مقاله کامال 
مخصوص تان اس��ت. ما در ادامه سیر تا پیاز آمادگی برای 

جلسات استخدامی را زیر ذره بین خواهیم برد. 
آمادگی برای جلسات استخدامی: چطور و چگونه

ماهیت جلس��ات استخدامی مثل روز روشن است. شما 
پشت یک میز نشسته و آن طرف مسئول جلسه سواالتی 
را از ش��ما می پرسد. اگر کمی بدش��انس باشید، به جای 
یک نفر چندین مس��ئول پش��ت میز نشسته و به نوبت با 
سواالت شان روی اعصاب تان رژه خواهند رفت. البته این تا 
زمانی اس��ت که شما یک استراتژی مشخص برای شرکت 
در جلسات مورد نظر نداشته باشید. به زبان خودمانی، اگر 
شما همینطور بدون مقدمه و آمادگی وارد جلسات شوید، 
شکست تان تردیدناپذیر خواهد بود. پس به جای اینکه کار 
را سرسری بگیرید، مثل یک مسابقه مهم از قبل برای این 
موقعیت آماده ش��وید. ما در ادامه مثل یک مربی دلس��وز 
همراه تان خواهیم بود تا آماده این ماراتن استخدامی شوید. 

مرور توضیحات شغل 
ش��اید اولین توصیه ما برای کارآفرینان حرفه ای خیلی 
عجیب به نظر برس��د اما کم نیس��تند کس��انی که بدون 
مطالعه توضیحات یک شغل سر مصاحبه استخدامی حاضر 
می ش��وند. انگار که قبولی در این مصاحبه ها از حل کردن 

جدول در یک روز تعطیل هم راحت تر است! 
اگر دقت کرده باشید، هر برندی در آگهی استخدامی اش 
به بعضی از مهارت ها یا ویژگی های مورد انتظارش اش��اره 
می کند. پس اگر تا حاال به این نکات توجه نکرده اید، وقت 
آن رس��یده کمی بیش��تر به جزییات دقت کنید. چه بسا 
موقعیت ش��غلی که آرزویش را دارید، با سطح مهارت تان 
جور درنیاید. آن وقت می توانید چند ماهی سراغ دوره های 
آموزشی رفته و بعدا دوباره سراغ چنین آگهی هایی بیایید. 
احتماال توصیه ما برای صبر بیشتر در باال اصال به مذاق 
کارآفرینانی که همیش��ه عجل��ه دارند، نمی آی��د. در این 
صورت باید حداقل خودتان را برای س��وال های تخصصی 
در حوزه های موردنظر آماده کنید. بی شک اگر شما نتوانید 
به سواالت کلیدی مسئول جلسه استخدامی جواب درست 
بدهید، هیچ شانسی برای اس��تخدام در شرکت موردنظر 
نخواهید داشت. پس قبل از اینکه با عجله تمام سر جلسات 
استخدامی حاضر شوید، کمی درباره شرایط آنها فکر کنید. 

تحقیق درباره شرکت موردنظر
ش��ما در چه ش��رکتی قرار اس��ت کار کنید؟ بعضی از 

کارآفرینان فقط به میزان پرداختی یک موقعیت ش��غلی 
توجه دارند و حتی اس��م ش��رکت هم یادش��ان نمی ماند. 
اینطور وقت ها حتی اگر به اندازه کافی خوش ش��انس بوده 
و در جلسه استخدامی قبول شوید، خیلی زود با مشکالت 
اساسی رو به رو خواهید شد. خب انتظار ندارید در شرکت 
جدید همه مطابق میل تان رفتار کنند؟ چه بس��ا فرهنگ 
س��ازمانی در آنج��ا اصال مطابق میل تان نباش��د. آن وقت 
دس��ت کم روزی هش��ت س��اعت جنگ اعصاب خواهید 

داشت. 
م��ا در روزنامه فرصت امروز معتقدیم کارآفرینان قبل از 
حضور در مصاحبه های کاری باید سیر تا پیاز یک شرکت 
را دربیاورند. اینکه ش��رکت موردنظر چه فرهنگ سازمانی 
دارد، فقط ش��روع ماجراس��ت. اگر دوس��ت داری��د بعد از 

پذیرش در یک ش��رکت با غافلگیری های متعدد رو به رو 
نشوید، درباره این نکات پرس و جو کنید:

• اوضاع مالی ش��رکت: ش��رکتی که انتخ��اب کرده اید 
چ��ه وضعیت مال��ی دارد؟ آیا اوضاع مالی اش در آس��تانه 
ورشکس��تگی است؟ شاید هم بعضی از کارمندان قبلی به 
خاطر تاخیر در پرداخت حقوق دور آنها را خط کشیده اند. 
در هر صورت باید کمی درباره اوضاع مالی شرکتی که قصد 
همکاری با آن را دارید، فکر کنید. اینطوری بدون دردسر 
به کارتان ادامه داده و دیگر الزم نیس��ت همیش��ه نگران 

اوضاع مالی شرکت باشید. 

• تیم اجرایی: مدیران ش��رکت نقش مهمی در فعالیت 
و موفقیت ه��ای احتمالی دارند. اگر تیم اجرایی ش��رکت 
موردنظر ش��ما تازه کار باشد، چه بسا در طول سال جنگ 
اعصاب زیادی داش��ته باشید. خب سر و کار داشتن با یک 
عده تازه کار هیچ وقت راحت نیس��ت. به عالوه، شما باید 
در شرکت هایی کار کنید که چیزی به تجربه و دانسته های 
قبلی تان اضافه کند، وگرنه الکی وقت تان را تلف کرده اید. 

• رقب��ا: اوضاع رقبای یک ش��رکت حرف ه��ای زیادی 
برای گفتن درباره ماهیت فعالیت آن دارد. بی ش��ک همه 
دوست دارند در ش��رکتی فعال باشند که اولین گزینه در 
حوزه کاری اش اس��ت. مثال برند نای��ک را در نظر بگیرید. 
ش��هرت و اعتبار این برند آنقدر هس��ت که دل هر طراح 
کفش یا پوش��اکی را بب��رد. به همین خاط��ر نایک برای 

اس��تخدام بهترین کارمندان دنیا دردسرهای زیادی پیش 
رو ندارد. این دقیقا همان کاری است که شما باید با سابقه 
کاری تان کنید. همکاری با برندهایی که در بین رقبا خوش 
می درخشند، شما را کم کم بدل به کارآفرینی می کند که 

همه برندها رویای همکاری با او را در سر دارند. 
بعد از اینکه تحقیقات تان درباره موارد باال تمام شد، باید 
با یک جمع بندی کلی درباره اش تصمیم بگیرید. این امر به 
شما کمک می کند با چشم هایی کامال باز تصمیم بگیرید. 
اگر دقت کرده باشید، خیلی از کارمندان فقط چند هفته 
بعد از شروع به کار در یک شرکت فکر می کنند اشتباهی 
تاریخی انجام داده اند. از آنجایی که ما اصال دوست نداریم 
شما چنین تجربه ای را پشت سر بگذارید، توصیه می کنیم 
این بخش را جدی بگیرید. وگرنه خیلی زود به گروه بزرگ 

کارآفرینان پشیمان ملحق خواهید شد. 
برنامه ریزی برای جلسه استخدامی

این روزها س��واالتی که در جلس��ات استخدامی مطرح 
می ش��ود، کمابیش مشخص اس��ت. بنابراین دلیلی ندارد 
الکی به خودتان اس��ترس دهید. یک ایده هوشمندانه در 
این میان تحقیق درباره س��واالت رای��ج در مصاحبه های 
کاری و آمادگ��ی برای آنهاس��ت. اینطوری بدون دردس��ر 
تک تک س��واالت را جواب داده و همه را تحت تاثیر قرار 

می دهید. 
اگر تجربه زی��ادی در زمینه مصاحبه های کاری ندارید، 
یکی از سواالتی که همیشه در این جلسات مطرح می شود، 
درخواس��ت برای معرفی خودتان است. اینکه شما چطور 
خودتان را معرفی می کنید، چالش��ی است که خیلی ها در 
آن شکست می خورند. یادتان باشد اینجا قرار نیست مثل 
دوران مدرسه هویت شناس��نامه ای تان را به زبان بیاورید. 
در عوض باید خودت��ان را در قامت یک کارآفرین معرفی 
کنید. اینطوری حساب کار دست مسئوالن جلسه می آید. 
خ��ب دیگران که علم غیب ندارند ت��ا از روی رزومه همه 

ویژگی های شما را متوجه شوند!
یکی دیگر از سواالتی که شما باید حواس تان به آن باشد، 
دلیل خروج تان از آخرین موقعیت شغلی است. اگر در این 
راستا به مسائل مالی اشاره کنید، هیچی نشده شانس تان 
را از دست می دهید. در عوض اشاره به ارزش های نادرست 
محل کار قبلی و تالش برای کس��ب تجربه های تازه ایده 

بهتری خواهد بود. مردم در سراسر دنیا آدم های ماجراجو 
را دوست دارند. این قاعده شامل مدیران نیز می شود. پس 
تا می توانید روحیه ماجراجویی را در خودتان تقویت کرده 
و در جلس��ات اس��تخدامی روی آن مانور دهید. اینطوری 
ش��انس بی نهایت بیش��تری برای اس��تخدام در شرکت ها 

خواهید داشت. 
ش��اید آخرین توصیه ما در این بخش خیلی عجیب به 
نظر برس��د، اما شما باید ش��ب قبل از مصاحبه کاری زود 
ب��ه تخت خواب بروید؛ چراکه چرت زدن در جلس��ه اصال 
کمکی به ش��ما نخواهد کرد. پس یک شب را هم که شده 

قید بیدار ماندن تا دم صبح را بزنید!
استفاده از زبان بدن

زبان بدن نقش مهمی در نمایش اعتماد به نفس و تسلط 

بر روی یک مبحث دارد. به همین خاطر مدیران حرفه ای 
و رهبران تجاری موفق همیشه از آن استفاده می کنند. اگر 
شما هم دوست دارید همه شیفته صحبت تان شوند، باید 

دیر یا زود این فن مهم را یاد بگیرید. 
ما در روزنامه فرصت امروز قبال درباره زبان بدن حسابی با 
شما گپ زده ایم. اینجا قصد نداریم دوباره همان نکات را تکرار 
کنیم، بلکه به بیان بعضی از مهمترین تکنیک ها در این زمینه 
بس��نده خواهیم کرد. اولین موردی که باید حواس تان کامال 
بدان باشد، حرکات دست است. کسانی که در طول صحبت 
از حرکت دست استفاده نمی کنند، خیلی زود از کانون توجه 
مخاطب خارج می شوند. پس سعی کنید هر چند ثانیه یکبار 
با حرکت دست توجه مخاطب را جلب کنید. این امر در کنار 
استفاده از حرکات صورت به طور مداوم کار شما را بی نهایت 

راحت تر خواهد کرد. 
یادت��ان باش��د زبان بدن ب��دون تک��رار و تمرین مداوم 
اثربخشی الزم را ندارد. همان طور که ورزشکاران حرفه ای 
قبل از هر مسابقه باید حسابی تمرین کنند، بد نیست چند 
روز مانده به مصاحبه کاری پیش دوستان یا جلوی آینده 
مهارت های زبان بدن را با خود مرور کنید. اینطوری دیگر 
م��و الی درز کارتان نم��ی رود و با اعتماد به نفس تمام در 

جلسه حاضر خواهید شد. 
ب��ه عنوان آخری��ن نکته در این بخ��ش باید به اهمیت 
انتخاب لباس درس��ت نیز اش��اره کنیم. خودتان را جای 
یک مسئول نیروی انسانی بگذارید؛ آیا برای استخدام یک 
کارمند به کس��ی که با تیش��رت و شلوار جین سر جلسه 
آمده اعتماد می کنید یا فردی که کت و شلوار کامال رسمی 
به تن دارد؟ بی شک هر جوابی به غیر از انتخاب گزینه دوم 

حسابی شک برانگیز خواهد بود. 
مصاحبه کاری را شبیه سازی کنید

آدم ها هر چقدر هم که برای جلس��ات استخدامی آماده 
ب��ه نظر برس��ند، بازهم وقت��ی زمان حض��ور در مصاحبه 
فرامی رس��د، کمی استرس خواهند داشت. این امر یکی از 
واکنش های طبیعی بدن انس��ان به شرایط تازه محسوب 
میشود. بنابراین اصال الزم نیست خودتان را سرزنش کنید. 
در ع��وض باید دنبال تکنیکی برای کاهش این اس��ترس 

باشید. 
بعض��ی از کارآفرینان عادت دارند قبل از مصاحبه کاری 

دس��ت به دامن کافئین زیاد یا حت��ی داروهای آرام بخش 
شوند. راس��تش را بخواهید ما اصال با چنین تکنیک هایی 
موافق نیس��تیم. در عوض شبیه سازی جلسات استخدامی 
راه��کار بهت��ری خواهد ب��ود. اینط��وری ش��ما حتی در 
پراس��ترس ترین لحظات جلسه استخدامی نیز آرامش تان 
را حفظ خواهید کرد. البته قرار نیس��ت جلس��ه مورد نظر 
خیلی غیرواقعی یا راحت باشد. در عوض جلسه آزمایشی 
را تا جای ممکن س��خت و ش��بیه به تجربه ه��ای واقعی 
دربیاورید. اینطوری ش��انس تان برای موفقیت در جلسات 
واقعی به طور چش��مگیری بیشتر خواهد شد. پس منتظر 
چه هس��تید؟ همین حاال کارتان را با یکی از دوست های 
مورد اعتماد شروع کنید. اینطوری خیلی زود برای جلسات 

استخدامی آماده خواهید شد. 
آپدیت اکانت تان در شبکه های اجتماعی

ارزیابی مدی��ران درباره داوطلبان اس��تخدامی در طول 
جلس��ه صورت نمی گیرد. در عوض خیلی وقت ها بررسی 
ش��بکه های اجتماعی نقش مهمت��ری دارد. از آنجایی که 
این روزها در رزومه آدرس ش��بکه های اجتماعی نیز درج 
می شود، دسترسی مدیران به اکانت تان امر سختی نیست. 
بنابراین س��عی کنید تا جای ممک��ن از یک اکانت به روز 
اس��تفاده کنید. اینطوری حداقل اعتبارتان قبل از ش��روع 
جلسه زیر سوال نخواهد رفت.  اگر حوزه کاری تان در زمینه 
بازاریابی اس��ت، داشتن یک اکانت غیرفعال در شبکه های 
اجتماعی نکته ای منفی محسوب می شود. خب کسی که 
حتی حوصله ی��ا مهارت مدیریت اکانت ش��خصی اش در 
اینس��تاگرام را ندارد، چطور می توان��د به کمک یک برند 
با مش��کالت پیچیده بیاید؟ این سوالی است که فقط یک 
اکانت سرحال با محتوای تازه جوابش را به خوبی می دهد.  
زمانی نه چندان دور کس��ب و کارها برای استخدام نیروی 
کار ش��روع به پرس و جو از دیگران می کردند. با این حال 
آن زمان دیگر به سر رسیده است. حاال در دنیای دیجیتال 
ش��بکه های اجتماعی حرف اول و آخر را می زنند. پس اگر 
دوس��ت ندارید در تله رایج مس��ئوالن استخدامی گرفتار 
ش��وید، نیم نگاهی به اکانت تان در ش��بکه های اجتماعی 
داشته باشید. اینطوری جلوه ای کامال حرفه ای از خودتان 
در قام��ت کارآفرین تحویل دیگران می دهی��د. تا یادمان 
 )Public( نرفته بگویی��م، اکانت تان باید حتما عموم��ی
باش��د. وگرنه کسی حوصله ریکوئیس��ت دادن به شما را 

نخواهد داشت و همه زحمات تان به باد می رود. 
صمیمیت بیش از اندازه ممنوع!

آدم هایی که خیلی زود با بقیه رفیق می ش��وند، معموال 
در جلسات استخدامی سوتی های زیادی می دهند؛ چراکه 
کمتر کسی در یک جلسه استخدامی انتظار رفتار بی نهایت 
صمیمانه از شما دارد. بنابراین اگر حواس تان نباشد، خیلی 
زود بن��د را آب می دهید. در عوض رفتار کامال حرفه ای و 

ارائه پاسخ ها در کمال آرامش بهترین راهکار خواهد بود. 
شاید شما در زندگی عادی آدم بی نهایت شوخی باشید، 
در ای��ن صورت احتماال روابط اجتماعی خوبی هم دارید با 
این حال اصال دلیل نمی شود در جلسات استخدامی روی 
این مهارت تان حساب ویژه ای باز کنید. رفتار محترمانه با 
تمام حاضران در جلس��ه اصلی است که همه باید رعایت 
کنند. پس اگر فکر می کنید با چنین نکته ای مشکل دارید، 
باید از همین حاال فکری به حالش کنید. وگرنه سر جلسه 

خیلی دیر خواهد بود. 
کس��انی ک��ه تکنیک م��ا برای شبیه س��ازی جلس��ات 
استخدامی را جدی بگیرند، احتماال مشکلی برای کنترل 
خودشان در جلس��ات واقعی نخواهند داشت؛ چراکه قبال 
بارها و بارها این سناریو را پیش خودتان تمرین کرده اید و 

الزم نیست کسی به شما چیزی را یادآوری کند. 
گاهی اوقات بد نیست خودتان را به جای مسئول جلسه 
اس��تخدامی بگذارید. آن وقت به خوبی متوجه سلیقه آنها 
خواهید ش��د. بی شک کمتر کسی در دنیا به کارمندی که 
هنوز هیچی نشده سر شوخی را باز می کند، اعتماد خواهد 
کرد. پس دس��ت کم در جلسه استخدامی خیلی محتاط 

رفتار کرده و بی گدار به آب نزنید. 
ارجاع به منابع دست اول

به نظر ش��ما یک کتاب پژوهشی خوب چه ویژگی هایی 
باید داشته باشد؟ احتماال همگی بر روی اهمیت ارجاع به 
منابع درست در پیگیری یک پژوهش استاندارد اتفاق نظر 
داریم. این مسئله در مورد صحبت ها و ادعاهای کارآفرینان 
نیز مص��داق دارد. خب انتظار نداری��د هرچه به ذهن تان 

رسید بگویید و کسی هم ایرادی از کارتان نگیرد؟ 
م��ا در روزنامه فرصت امروز معتقدیم ادعای کارآفرینان 
همیش��ه باید با اس��تفاده از منابع درست باشد. به طوری 
که اگر در حین جلس��ه اس��تخدامی کس��ی درباره منبع 
ادعای تان س��وال کرد، یکهو مات تان نبرد. خوش��بختانه 
این روزها عالوه بر کلی کتاب معتبر در زمینه کارآفرینی، 
س��ایت های تخصصی زیادی هم دم دست شما قرار دارد. 
بنابراین می توانید بدون دردس��ر کارتان در این سایت ها را 

جلو برده و خیال تان از این بابت راحت باشد. 
ش��کی نیست که ارجاع به منابع دس��ت اول وقتی تازه 
اول راه باشید، خیلی سخت است. با این حال کمی تمرین 
و تکرار طوری دس��ت تان را راه می اندازد که نگو و نپرس. 
رمز موفقیت ش��ما در این میان انگیزه باال برای یادگیری 
بیشتر در دنیای کسب و کار است. پس به جای اینکه الکی 
خودتان را با نکات حاش��یه ای سرگرم کنید، روزی حداقل 
نیم س��اعت به مطالعه درباره حوزه تخصصی تان بپردازید. 
ش��اید این زمان اصال به چش��م نیاید اما بع��د از چند ماه 
طوری اطالعات تان را زیاد می کند که حتی آماده تدریس 

به عنوان استاد دانشگاه هم می شوید.
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شرکت در مصاحبه های کاری به سبک فرصت امروز

چطور آماده جلسات استخدامی شویم؟


