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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران همچنان منفی است

موتور خاموش 
سرمایه گذاری

فرصت امروز: آمارهای یک دهه گذشــته نشــان می دهد که میانگین بهره وری در اقتصاد ایران نزدیک به صفر 
اســت و ســوخت موتور ســرمایه گذاری در حال تمام شدن است. روند تشکیل ســرمایه کماکان از پس جبران 
اســتهالک برنمی   آید و تشــکیل سرمایه خالص در سال گذشته همانند دو ســال 1398 و 1399 منفی است. با 
توجه به تاثیر مســتقیم تشــکیل سرمایه خالص بر رشــد اقتصادی بلندمدت، ادامه این وضعیت طبعا خطرناک 
و چالش برانگیز اســت و هدف گذاری رســیدن به رشد اقتصادی باال، افزایش ســطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر 
را بــا چالــش روبه رو خواهد کرد؛ کما اینکه نــرخ فقر از حدود 18 درصد در ابتدای دهــه 1390 به رقم 28.8 

نرخ تورم در دی ماه از مرز 50 درصد فراتر رفت

اقتصاد سیاسی تورم
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روند نزولی شاخص های بورسی در آغاز بهمن ماه ادامه دارد

بورس در فاز استراحت
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شورای رقابت در قالب اطالعیه ای اعالم کرد که با توجه به التهاب ایجادشده در بازار خودرو و ضرورت 

تبیین اقدامات شورا، اقداماتی تشریح می شود. به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شورای 
رقابت، این نهاد تصمیمات شورای رقابت و سیاست این شورا در حوزه خودرو را اطالع رسانی 

اطالعیه شورای رقابت
درباره اقدامات در حوزه خودرو

یادداشت
گزارش گردشگری شهری 

2022 اعالم شد
پاریس، جشن 

بیکران
»ارنســت همینگوی« در ســال 
19۵0 میالدی به یکی از دوستانش 
نوشــت: »اگر بخت یارت باشد تا در 
جوانی در پاریس زندگی کنی، باقی 
عمرت را هر جا کــه بگذرانی، با تو 
خواهــد بود؛ چون پاریس جشــنی 
اســت بیکــران.« همیــن توصیف 
»همینگوی« و تجربه گشت و گذار 
او در پایتخت فرانســه باعث شد تا 
چند ســال بعد کتابی به همین نام 
بنویسد. حاال با گذشت بیش از 70 
ســال از انتشــار این کتاب، شورای 
جهانی سفر و گردشگری، پاریس را 
جهان  شهری  مقصد  قدرتمندترین 
نامیده اســت، هرچنــد پیش بینی 
می کند که تا ســال 2032، پکن از 

پاریس پیشی بگیرد.
شورای جهانی سفر و گردشگری 
جدیــد  گــزارش  در   )WTTC(
خود که بــا مشــارکت »Visa« و 
»Oxford Economics« صورت 
گرفته است، به بررسی شاخص های 
کلیدی مانند سهم سفر و گردشگری 
در تولید ناخالص داخلی، اشــتغال 
پرداخت  مســافران  هزینه هــای  و 
شــهری  مقاصد  قدرتمندتریــن  و 
جهان در ســال 2022 را اعالم کرد. 
براســاس گزارش شــورای جهانی 
سفر و گردشگری، پاریس به عنوان 
قدرتمندترین مقصد شهری جهان با 

ارزش تقریبــا 36 میلیارد 
2دالر از نظر سهم...

30 جمادی الثانی 1443 - سـال هفتم
شماره   2176

8 صفحه - ۵000 تومان
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فرصت امروز: بزرگترین خطر برای تمدن انسانی چیست؟ 
خشکسالی؟ گرم شدن زمین؟ کاهش جمعیت؟ اگر جواب تان 
کاهش جمعیت اســت، یا اســم تان »ایالن ماسک« است یا 
آنقدر باهوشید که بعد از تحقیق فراوان متوجه درستی توئیت 
اخیر او شــده اید؛ چون در نهایت این جمعیت بشر است که 
پیش برنده همه روندهای روی زمین است: از ابداعات عجیب 
و غریب گرفته تا رشد اقتصادی. کاهش جمعیت چه تاثیری 
روی اقتصــاد جهان دارد؟ اصال چــرا جمعیت جهان ممکن 
است کاهش یابد و راه حل چیست؟ کاهش جمعیت، موضوع 
پیچیده ای است و روی بخش های مختلف دنیا، تاثیر متفاوتی 
می گذارد. جمعیت زمین در حال حاضر، مرز 8 میلیارد نفر را 
رد کرده است. رشد بی سابقه ای که جمعیت زمین پس از پایان 
جنگ جهانی تجربه کرد، باعث شد عده زیادی از تحلیلگران 
نســبت به رشد خطرناک جمعیت هشــدار دهند و دست به 
پیش بینی هایی عجیــب بزنند؛ مثل »پال ارلیک«، زیســت 
شــناس معروف که در سال 1968 کتاب »بمب جمعیت« را 
منتشــر کرد و نوشــت که جهان به زودی 10 میلیارد نفر را 
رد می کند و در دهه های 70 و 80 میالدی شــاهد قحطی و 
انقالب در سراســر دنیا خواهیم بود؛ چون همه منابع زمین را 

مصرف کرده ایم.
اما ۵0 ســال از انتظار کتاب »ارلیک« گذشــته و جمعیت 
زمین هنوز به 10 میلیارد نفر نرســیده اســت. ممکن است 
بگویید احتماال در چند سال آینده به این مرز خواهیم رسید، 
اما اشــتباه می کنید. زمین برای 10 میلیاردی شدن به زمان 
خیلی بیشتری نیاز دارد. سازمان ملل برآورد کرده که جمعیت 
زمین در ســال 2100 بــه اوج خود یعنــی 11 میلیارد نفر 
می رسد و سپس روند نزولی خواهد داشت، اما همین تخمین 
هم قابل قابل بحث است؛ چون دیگر تخمین های جمعیتی که 
توسط ژورنال های پزشکی معتبر مثل »لنست« منتشر شده، 
پیش بینی می کند جمعیت زمین در اواســط دهه 2060 به 
اوج خود )10 میلیارد نفر( می رســد و بعد روند نزولی به خود 

می گیرد.
دالیل اقتصادی کاهش جمعیت

به گزارش »کوین بیورو«، این پیش بینی ممکن اســت به 

نظرتان اشــتباه بیاید، اما نه وقتی که جمعیت چین در سال 
2021 کاهــش یافته و آخرین بار چنیــن رخدادی در زمان 
قحطی بزرگ در چین دیده شــد. همچنیــن انتظار می رود 
جمعیــت هند در دهه 2040 به اوج برســد و ســپس روند 
نزولی پیدا کند. رسیدن به اوج جمعیتی و سپس ورود به فاز 
نزولی در آمریکای التیــن و آفریقا هم طبق پیش بینی ها در 
دهه 20۵0 رخ خواهد داد. به همین خاطر اســت که گروهی 
می گویند تا ســال 20۵0 زبان فرانســوی بــه محبوب ترین 
زبان جهان تبدیل می شــود؛ چراکه زبان فرانسوی، زبان اکثر 

کشورهای آفریقایی است.
به نظر می رسد تخمین هایی که اخیرا از میزان رشد جمعیت 
در قاره ها و کشورهای مختلف انجام شده، باعث شده تا »ایالن 
ماسک« به این نتیجه برســد که برآورد سازمان ملل اشتباه 
اســت و کاهش جمعیت، بزرگترین چالش پیش روی بشــر 
است، حتی بزرگتر از گرم شدن زمین، اما چرا کاهش جمعیت 
خطرناک است؟ کاهش جمعیت تبعات اقتصادی و اجتماعی 
فراوانی دارد. یکی از آنها، معضل حقوق بازنشستگی است. در 
حال حاضر در 80 کشــور جهان، دولت ها به شهروندان خود 
حقوق بازنشســتگی می دهند. اینها شــهروندانی هستند که 
در دورانی که مشــغول به کار بودند بخشــی از حقوق خود 
را به صندوق های بازنشســتگی واریز می کردند و حال نوبت 
گرفتن مستمری بازنشستگی آنهاست. نکته اینجاست که اکثر 
دولت هــا عموما ذخایر صندوق های بازنشســتگی را زودتر از 
موعد خرج می کنند و اگر افراد جوان شاغل به مقدار کافی در 
یک کشور نباشند که درصدی از حقوق شان را به صندوق های 
بازنشستگی بریزند، دولت ها نمی توانند حقوق بازنشستگان را 
بدهنــد. این یعنی دولت چاره ای جز چاپ پول ندارد و این به 

معنای افزایش تورم خواهد بود.
مشکل بعدی ناشــی از کاهش جمعیت، کاهش مصرف و 
کاهش تولید است. اگر در جامعه تعداد حقوق بگیران معتاد به 
خرید )که درآمدشان را خرج خرید چیزهای اکثرا بی استفاده 
می کنند( کاهش یابد، کسب وکارها سرمایه الزم برای رشد و 
استخدام افراد بیشتر را نخواهند داشت. این یعنی کسب وکارها 
ساعات کار را کاهش خواهند داد، دستمزدها را پایین خواهند 

آورد و نهایتا مجبور به اخراج بخشی از کارکنان خواهند شد. 
فراموش نکنید که مخارج یک نفر، درآمد نفر دیگر است. وقتی 
مردم کمتر خرید کنند، کلیت اقتصاد کوچک می شود و درآمد 
همه پایین می آید. آمار جرم و جنایت نیز رابطه مســتقیمی 
بــا افزایش بیکاری دارد. افزایش جــرم و جنایت نهایتا باعث 
قدرت گرفتن دولت های پوپولیست و خشن می شود و همین 

به ناآرامی اجتماعی دامن خواهد زد.
تاثیر کاهش جمعیت روی بازارها

مشــکل اینجاســت که اثرات کاهــش جمعیت بخصوص 
در کشــورهای در حال توســعه بدتر خواهد بود، چرا؟ چون 
کشورهای توسعه یافته وقتی با کاهش جمعیت روبه رو شوند، 
درهــای خود را به روی مهاجران بــاز خواهند کرد تا بتوانند 
جلوی کند شدن اقتصادهای خود را بگیرند. این روند همین 
حاال هم شروع شده. مثال کانادا اعالم کرده می خواهد تا سال 
202۵ حدود ۵00 هزار مهاجر جدید بپذیرد. با پذیرش مهاجر 
جدید در مقیاس باال احتماال شــاهد تنش میان مردم و تازه 
واردها خواهیم بود. احساســات ضدمهاجرتی شــدت خواهد 
گرفــت و صحنه سیاســی دوقطبی تر خواهد شــد. کاهش 
جمعیت، یک اثر مهم دیگر هــم روی اقتصاد می گذارد: بازار 
بورس، مسکن، رمزارزها و دیگر سرمایه ها سقوط خواهند کرد.
احتماال می خواهید بدانیــد علت کاهش جمعیت در نقاط 
مختلف دنیا چیست؟ حتما خواهید گفت، هزینه داشتن بچه 
باال رفته اســت. احتماال خبرش را دیده ایــد که اخیرا برآورد 
شده بزرگ کردن بچه در آمریکا حدود 310 هزار دالر هزینه 
خواهد داشــت. در نظرسنجی سال 2018 »نیویورک تایمز«، 
وقتی از جوانان پرســیدند چرا از آنچه ایده آل شان است کمتر 
بچه می آورند؟ دالیل اقتصادی رده اول را داشت. برای بزرگ 
کردن بچه نه فقط پول می خواهید که باید خانه و ماشین تان 
را هم بزرگتر کنید و همچنین به فکر بیمه خدمات درمانی اش 
باشــید. همچنین یک عامل مهم، نداشتن وقت کافی است: 
هزینه های زندگی باال رفته، افراد مجبورند برای بزرگ کردن 
بچه پول بیشــتری درآورند و بیشــتر کار کنند. ضمنا هرچه 
کشــور ثروتمندتر می شــود، یعنی هزینه فرزندآوری گرانتر 

می شود و این نهایتا باعث کاهش جمعیت خواهد شد.

اما ماجرای ثروت کشــورها، یک جنبه مهم دیگر دارد که 
پیچیده تر اســت و آن به مسئله توزیع ثروت مربوط می شود. 
در ایاالت متحده در حال حاضر یک درصد فوق پولدار جامعه 
به اندازه کل طبقه متوســط ثروت دارد. همین باعث نابرابری 
شدیدی در این کشور شده: با آنکه سرانه تولید ناخالص داخلی 
در آمریکا 70 هزار دالر اســت، اما میانگین درآمد سالی 31 
هزار دالر اســت. این یعنی بخش عمــده ثروت در آمریکا در 
اختیار گروه کوچکی از افراد و سازمان هاست. البته نابرابری در 
کشورهای فقیرتر هم وجود دارد، اما در کشورهای ثروتمندتر 
عموما اقتصاد کشــور در حال خدمت به طبقه ثروتمند است. 
اقتصــاد در کشــورهای فقیرتر متمایل بــه خدمت به طبقه 
متوســط/کارگر است و همین باعث شــده آدم های معمولی 

بتوانند فرزند بیشتری بیاورند.
همه چیز به اقتصاد برنمی گردد

در ســال 2021 در نظرسنجی موسسه »PEW«، وقتی از 
جوانان پرسیده شد چرا فرزند نمی آورند، مشکالت مالی، دیگر 
عامل اول نبود و علت اصلی، »مشکالت پزشکی« عنوان شده 
بود. به نظر می رســد ماجرا به مشکالت بارداری مربوط است. 
طبق آمارها، 20 درصد زنان آمریکایی بعد از یک سال تالش 
نمی توانند باردار شوند و در 20 درصد زنانی که باردار می شوند، 
ســقط جنین ناخواسته رخ می دهد. یک عامل چنین روندی، 
معضل تعداد اسپرم در مردان است که از دهه 1970 تاکنون 

60 درصد کاهش داشته است.
به نظر می رســد همه این »مشکالت پزشکی«، یک عامل 
مشــترک دارند و آن اختالالت شــیمیایی است. »دکتر شانا 
سوان« به همراه تیمش، بحران بارداری را طی دهه های اخیر 
بررسی کرده و یافته هایش شوک آور است. به طور خالصه، در 
پالستیک و دیگر محصوالت مصرفی جدید، مواد شیمیایی ای 
وجود دارد که باعث اختالل در هورمون ها می شود، این مشکل 
بخصــوص درون رحــم رخ می دهد. به گــزارش »گاردین«، 
این مواد شــیمیایی مختل کننده در چیزهایی وجود دارد که 
فکرش را نمی کنید، مثال در پوشاک ورزشی برندهای مشهور 
که می تواند باعث اختالل در هورمون مردانه شــود. ماجرا به 
پالســتیک محدود نمی شــود. روغن هایی که در مقیاس باال 

توســط کارخانه های بزرگ تولید می شــوند هــم احتماال به 
مشــکالت باروری دامن می زنند )عالوه بر آنکه باعث چاقی و 
سرطان می شوند(. البته ماجرای ارتباط روغن ها با نرخ باروری 
هنوز اثبات نشده، اما آنچه اثبات شده، ارتباط چاقی با کاهش 
نرخ باروری است و جهان در دهه های گذشته با معضل چاقی 
روبه رو بوده اســت. به همین خاطر اســت که به گفته »شانا 
ســوان«، اکثر زوج ها تا ســال 204۵ برای فرزندآوری نیاز به 
مراجعه به پزشک خواهند داشت. سطح اضطراب هم یکی از 
عوامل ضربه زننده به باروری است و این یکی هم به شدت طی 

دهه های اخیر باال رفته است.
رقابت فزاینده در بازار ازدواج

عامل ســوم فرزند نیاوردن جوانان براســاس نظرســنجی 
»PEW«، پیدا نکردن همسر است؛ بخصوص در کشورهای 
توســعه یافته مردم با تنهایی بی سابقه و احساس قطع ارتباط 
با جامعه روبه رو هســتند. به این آمار توجه کنید: نتایج یک 
تحقیق در سال 2021 نشان می دهد که نیمی از آمریکایی ها 
کمتر از ســه دوســت دارند و 10 درصد جامعه اصال دوستی 
ندارند! نتایج یک نظرســنجی دیگر در ســال 2019 نشــان 
می دهد دو سوم کســانی که در دهه های 1980 و 1990 به 
دنیا آمده اند، ارتباط خود را با جامعه از دست داده اند. همچنین 

کرونا ضربه سنگینی به ارتباطات زده و مردم تنهاتر شده اند.
ماجرای دیگر، ورود زنان به بازار کار بوده است. در دهه های 
اخیر با افزایش هزینه های زندگی و باالنرفتن متناسب سطح 
دســتمزدها، دوگانه »مرد کارمند/زن خانه دار« در خانواده ها 
پاسخگوی مخارج نبوده و حاال زن و مرد باید هر دو کار کنند. 
فراگیری شبکه های اجتماعی هم احتماال به ضرر فرزندآوری 
تمام شده است. قبال افراد برای پیدا کردن همسر باید با گروه 
کوچکتری در فامیل یا محله رقابــت می کردند. حاال با ورود 
شبکه های اجتماعی، شما برای دیده شدن و جلب توجه باید 
با یک دنیا رقابت کنید. به عــالوه افراد وقتی حس می کنند 
دست شــان در انتخاب بازتر است، تالش کمتری برای حفظ 
روابط می کنند و نهایتا همین باعث شــده پیدا کردن همسر 
ســخت تر شــود. همانطور که می بینید، ماجرای جمعیت از 

چیزی که فکر می کردید، پیچیده تر و خطرناک تر است.

هفته گذشــته شــرکت های بــزرگ فنــاوری از جمله 
مایکروســافت و گوگل با اشــاره به نگرانی ها از وقوع رکود 
اقتصــادی و با هدف کاهش هزینه، اخراج هزاران کارمند را 
اعــالم کردند. بدین ترتیب از ابتدای ســال 2023 میالدی 
تاکنــون روزانه به طور میانگیــن 1600 کارمند در بخش 
 »Layoffs.fyi« فناوری اخراج شده اند. آمارهای وب سایت
نشــان می دهد که اخراج کارکنان در حــوزه فناوری هیچ 
نشانی از پایان ندارد و از ابتدای سال 2023 تاکنون به طور 
میانگین در هر روز حدود 1600 نفر از کار بیکار شــده اند. 
در ســطح جهانی، 91 شــرکت فناوری وجود دارد که 24 
هزار و 1۵1 کارمند را در مدت 1۵ روز نخست سال 2023 

اخــراج کرده اند. این رقم معــادل 1۵ درصد از 1۵4 هزار و 
2۵6 کارمندی است که در سال 2022 توسط بیش از هزار 
شرکت فناوری اخراج شدند. شرکت آمازون دو هفته پیش 
اعالم کرد بیش از 18 هــزار کارمند خود را اخراج می کند 
کــه بزرگترین اخراج در تاریخ این غول اینترنتی به شــمار 
می رود. »اندی جاسی«، مدیرعامل آمازون در یادداشتی، این 
تصمیم را که جدیدترین نشانه از عمیق شدن رکود صنعت 
فناوری است، به کارمندان این شرکت اطالع داد و اعالم کرد 
این اقدام، فرآیند برنامه ریزی ساالنه آمازون را دنبال می کند. 
این تعدیل نیرو که از ســال گذشته میالدی آغاز شده، در 
ابتدا قرار بود شــامل حال حدود 10 هزار کارمند شود، اما 

بعدهــا افزایش یافته و در واحدهای خرده فروشــی و منابع 
انسانی از جمله بخش استخدام کنندگان متمرکز شده است. 
شرکت های آمازون با اخراج حدود 18 هزار نفر، متا با حدود 
11 هزار نفر و سلزفورس با اخراج 8 هزار نفر در فاصله نوامبر 
2022 تا ژانویه 2023، در صدر فهرست شرکت های بزرگ 
فناوری قرار دارند که بیشترین تعداد اخراجی را داشته اند. با 
اخراج هایی که از سوی آمازون، مایکروسافت و گوگل اعالم 
شــده است، جمعا 40 هزار شــغل فناوری از بین می روند. 
اخراج های آمازون عمدتا مربوط به کارمندانی بود که مشاغل 
اداری داشــتند؛ از جمله افرادی که در واحد دســتگاه ها و 
کتاب های آمازون و همچنین واحد منابع انســانی مشغول 

به کار بودند. شرکت متا هم موقعیت های شغلی در سراسر 
این شرکت از جمله واحد رئالیتی لبز را که مسئول نظارت 
بر ابتکار متاورس اســت، کاهش داد. شرکت سلزفورس هم 
شمار کارمندانش را در واحد اسلک و مول سافت کاهش داد.
موج اخراج ها که از سال 2022 میالدی استارت خورد، 
پــس از آن روی داد که شــرکت های فنــاوری در دوران 
پاندمی کووید-19 برای پاســخگویی به تقاضا و توســعه 
ســریع، عده زیادی را استخدام کردند، اما با ضعیف شدن 
درآمد و نگرانی از وقوع رکود اقتصادی، اخراج های گسترده 
از اواخر سال 2022 آغاز شد و این روند به سال 2023 نیز 
کشیده است. شرکت های آمازون و سلزفورس در نخستین 

هفته ســال جاری میالدی اعالم کردند که مجموعا بیش 
از 2۵ هــزار موقعیت شــغلی را حذف می کنند. ســایر 
شرکت های فناوری نظیر شرکت رسانه ای ویمئو و شرکت 
نرم افزاری فلکس پورت هم شمار کارمندان شان را کاهش 
داده اند. به گزارش »بیزینس اینسایدر«، البته تنها صنعت 
فناوری نیست که کارمندانش را اخراج می کند. غول بانکی 
گلدمن ساکس نیز هفته گذشته اخراج 3 هزار کارمند در 
ســطح جهانی را آغاز کرد. همچنین شرکت بلک راک که 
بزرگترین شــرکت مدیریت دارایی در جهان است، برای 
نخستین بار در چهار ســال گذشته، تعداد کارمندانش را 

حداکثر ۵00 نفر کاهش می دهد.

روزانه 1۶00 کارمند فناوری از کار بیکار می شوند
سال جهنمی صنعت فناوری

ایالن ماسک می گوید کاهش جمعیت، بزرگترین چالش پیش روی بشر است

زمین در بزنگاه کاهش جمعیت

تقویت مهارت های ارتباطی برای درونگراها
موفقیت به عنوان یک کارآفرین نمونه فقط با ســعی و تالش بیشــتر پشت میز کار رخ نمی دهد. در عوض 
کیفیت ارتباط با دیگران نتیجه نهایی را مشــخص خواهد کرد. کارگردان تئاتری را در نظر بگیرید که مهارت 
ویژه ای در پردازش شخصیت های قصه دارد، اما حتی یک کلمه هم نمی تواند با بازیگران درباره نمایش حرف 
بزند. بی شــک چنین پروژه ای حتی قبل از اینکه روی صحنه برود هم نتیجه اش روشن خواهد بود. خب مگر 

می شود کسی بدون مهارت های ارتباطی تبدیل به کارگردانی درجه یک شود؟ 
مهارت های ارتباطی بخش مهمی از زندگی روزمره را تشکیل می دهد. به طوری که آدم ها گزینه ای به غیر 
از تقویت این مهارت در خودشــان ندارند. حاال اگر در این شــرایط کسی پیدا شود که به شدت درونگرا باشد، 
یک چالش بی نهایت مهم خواهد داشت و آن تعامل با دیگران است. اگر شما هم درونگرا باشید، خیلی خوب...



فرصت امروز: آمارهای یک دهه گذشــته نشــان می دهد که میانگین 
بهــره وری در اقتصــاد ایــران نزدیک به صفر اســت و ســوخت موتور 
ســرمایه گذاری در حال تمام شدن است. روند تشکیل سرمایه کماکان از 
پس جبران استهالک برنمی   آید و تشکیل سرمایه خالص در سال گذشته 
همانند دو ســال 1398 و 1399 منفی اســت. با توجه به تاثیر مستقیم 
تشکیل سرمایه خالص بر رشد اقتصادی بلندمدت، ادامه این وضعیت طبعا 
خطرناک و چالش برانگیز است و هدف گذاری رسیدن به رشد اقتصادی باال، 
افزایش سطح رفاه و اشتغال و کاهش فقر را با چالش روبه رو خواهد کرد؛ 
کما اینکه نرخ فقر از حدود 18 درصد در ابتدای دهه 1390 به رقم 28.8 
درصد در پایان این دهه رسیده و از همین روست که اقتصاددانان به دهه 
1390، »دهه ســیاه و از دست رفته« می گویند. براساس بررسی ها، رشد 
اقتصادی در ایران متأثر از رشــد سرمایه گذاری است و این در حالی است 
که رشد موجودی سرمایه در سه سال گذشته منفی بوده است؛ به طوری 
که در سه سال 1398 تا 1400، میزان استهالک از تشکیل سرمایه پیشی 
گرفته و رشــد موجودی ســرمایه منفی گزارش شده است. طبیعتا ادامه 
این روند نه تنها برای پشتیبانی از تحقق رشد اقتصادی باال و دستیابی به 
اهداف رفاهی در جامعه کارساز نخواهد بود بلکه تاثیر سوء و منفی خواهد 
داشت؛ کما اینکه ردپای این مهم در سال های اخیر در افت کیفیت زندگی 
و کاهش شــاخص های رفاهی در سطح جامعه قابل مشاهده است. آمارها 
نشان می دهند که میانگین رشد اقتصادی ایران در 40 سال گذشته حدودا 
3 درصد بوده است. با توجه به تنگنای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران، این 
سوال پیش می آید که در این شرایط، اولویت سرمایه گذاری با کدام بخش 
در اقتصاد ایران اســت؟ اگر قرار به توجه بیشتر به یک بخش باشد، کدام 

بخش موقعیت استراتژیک بهتری دارد؟
اولویت سرمایه گذاری در ایران

سرمایه گذاری برای آن دسته از  فعالیت هایی باید انجام شود که افزایش 
هرچه بیشــتر بازدهی تولید را فراهم می کند؛ یعنی از هر واحد سرمایه، 
باالترین بازدهی تولید حاصل می شــود یا بــرای یک واحد تولید حداقل 
سرمایه به کار گرفته می شود. سیاستگذاران و تصمیم گیران اقتصادی، اعم 
از دولتی و خصوصی در جست و جوی یافتن روش هایی هستند تا براساس 
آن، نسبت سرمایه به تولید را به کمترین میزان برسانند. با پیاده سازی این 

روش ها جامعه می تواند با حداقل اســتفاده از سرمایه که عاملی باارزش و 
حیاتی اســت، به حداکثر تولید و بهره وری برسد. نگاهی به کلیت اقتصاد 
کشور نشان می دهد که شناســایی اولویت های سرمایه گذاری در اقتصاد 
ایران تا چه اندازه اهمیت دارد. در ســال 13۵۵، نرخ رشد اقتصادی ایران 
به 16.2 درصد رسید که باالترین نرخ رشد اقتصادی است. اما از سال های 
انقالب تا پایان جنگ، نرخ رشــد اقتصادی کاهش یافت و منفی شد. در 
سال های پس از جنگ هم نرخ رشد اقتصادی، ارقامی از منفی 9.6 درصد 
تا 14.3 درصد را تجربه کرد. در این میان، بیشــترین رشد پیوسته و کم 
نوســان را می توان در سال های 84 تا 86 دید که نرخ رشد اقتصادی به 7 
درصد رسید، اما نکته قابل توجه، میانگین رشد اقتصادی از سال ۵۵ تا 98 

است که در هر سال به 3 درصد می رسد.
یافته های یک مطالعه نشان می دهد که در اقتصاد ایران، صنایع ساخت 
مــواد غذایی، باالتریــن اولویت را در ســرمایه گذاری دارد. پس از صنایع 
غذایی نیز ساخت مواد شیمیایی و در آخر زراعت و باغداری قرار می گیرد. 
پژوهشــگران در مقاله »ارزیابی و درجه بندی سرمایه گذاری فعالیت های 
اقتصادی« می گویند زنجیــره ارزش در بخش های مختلف اقتصاد ایران 
امتداد زیادی ندارد اما صنایع مواد غذایی می تواند به عنوان بخشی کلیدی 
در اولویت سرمایه گذاری در کشور شناسایی شود؛ چراکه سرمایه گذاری در 

این بخش، رشد بیشتری را در تولید موجب می شود.
از ســوی دیگر، یکی از مخاطرات اقتصادی ایران، بی توجهی ســرمایه 
به بخش های اشــتغال زا اســت. در اقتصاد ایران عمــده ارزش افزوده در 
بخش هایی حاصل شــده است که توان اشــتغال زایی محدودی دارند و 
بیشــترین میزان اشــتغال در بخش هایی ایجاد شده که سهم ناچیزی از 
خلق ارزش افزوده داشــته اند. نرخ بیکاری جوانان 18 تا 3۵ سال در بهار 
ســال جاری 16.6 درصد برآورد شده؛ در حالی که این رقم در بهار سال 
گذشته 1۵.6 درصد بوده است؛ یعنی در فصل بهار امسال میزان بیکاری 
و اشتغال جوانان نسبت به بهار سال گذشته وخیم تر شده است. همچنین 
گزارش های رسمی از بیکاری در تابستان 1401 نشان می دهد که 13.2 

درصد از جمعیت فعال فارغ التحصیل آموزش عالی بیکار بوده اند.
کاهش قدرت خرید شاغالن

بیکاری از دردهای مزمن در اقتصادها از جمله اقتصادهای وابسته به 

نفت است. هرچند در گزارش های فصلی، نرخ بیکاری ممکن است یک 
تا 2 درصد کاهش پیدا کند، اما این میزان کاهش، غیر از نتیجه بخشی 
تالش ها برای توســعه فرصت های شــغلی، به دالیــل دیگری از جمله 
خروج نیروی کار از بازار ثبت می شــود. افزایش آگاهانه سرمایه گذاری 
در بخش های اقتصادی مختلف در کشــور به افزایش فرصت های شغلی 
می انجامد، اما این بخش ها از میزان اشــتغال زایی یکســانی برخوردار 
نیستند. بنابراین سیاســتگذاران برای جلوگیری از پیامدهای نامطلوب 
بیکاری و توزیع نابرابر آن تالش می کنند ظرفیت بخش ها را بشناسند و 
براساس این ظرفیت ها برای شغل بیشتر برنامه ریزی کنند. پژوهشگران 
در پژوهشــی با عنوان »بررســی توان اشــتغال زایی بخش های اقتصاد 
ایران به تفکیک جنسیت و رشــته های تحصیلی« تالش کرده اند توان 
بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات را در اشتغال زایی بررسی کنند 
و به این پرســش پاســخ دهند که آیا بخش های اشــتغال زا در اقتصاد 
ایران، از سرمایه منتفع شــده اند؟ یافته های این بررسی نشان می دهد 
بخش خدمات به دلیل تغییر الگوی زندگی افراد در ســال های گذشته 
در اشتغال زایی بیش از دیگر بخش ها نقش آفرینی کرده است. همچنین 
بخش صنعت بیشترین توان اشتغال زایی غیرمستقیم را نسبت به دیگر 

بخش ها داشته است.
اما از نکات مهم در این پژوهش، عدم سرمایه گذاری کافی در بخش های 
اشتغال زاست. پژوهشگران می گویند فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی، 
فعالیت های اداری و خدمات بیشترین ارزش سرمایه گذاری را برای ایجاد 
اشــتغال در خود جای داده اند، اما ســهم این سه بخش در تولید ستانده 
کل کشــور در مقایسه با بخش هایی مثل کشاورزی بسیار ناچیز است. به 
عبــارت بهتر، در اقتصاد ایران عمــده ارزش افزوده در بخش هایی حاصل 
شده است که توان اشتغال زایی محدودی دارند و بیشترین میزان اشتغال 
در بخش هایی ایجاد شده که سهم ناچیزی از خلق ارزش افزوده داشته اند. 
اشــتغال در این بخش ها باعث شده تا قدرت خرید افراد شاغل باال نرود و 
ایــن امر پیامدهای اجتماعی و رفاهی متعددی به همــراه دارد. در واقع، 
در این شــرایط با مجموعه ای از افراد شاغل در جامعه رو به رو می شویم 
که توان اقتصادی باالیی ندارند. هر دو پژوهش نامبرده امســال در نشریه 

»سیاست ها و تحقیقات اقتصادی« منتشر شده است.

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران همچنان منفی است

موتور خاموش سرمایه گذاری

بازده ســرمایه  باال در بخش مســکن طی دهه های گذشته باعث شده 
است تا بخش قابل توجهی از سرمایه های کشور به سمت بخر و بفروشی، 
ســرمایه گذاری و ساخت امالک سرازیر شــود. یک حساب سرانگشتی، 
گویای آن اســت که دســت کم 8۵ میلیارد دالر ســرمایه در خانه های 
خالی زمین گیر شده است؛ در حالی که سفته بازان و دالالن بازار مسکن، 
سال هاست از پرداخت هرگونه مالیات معاف هستند. به گزارش »ایسنا«، 
متوســط قیمت هر واحد مسکونی در مناطق شهری کشور در پایان سال 
گذشته حدود 1.37 میلیارد تومان و میانگین متراژ  107 متر اعالم شد. 
اگــر 1.37 میلیارد تومان را به عنوان میانگیــن ارزش هر خانه  خالی از 
ســکنه لحاظ قرار دهیم، حجم نقدینگی بلوکه شده در دو و نیم میلیون 
مســکن خالی )مطابق آمارهای ســال 139۵( به عدد عجیب و قریب 3 
هزار و 42۵ هزار میلیارد تومان می رســد که تقریبا معادل 60 درصد کل 
نقدینگی کشــور در آذرماه سال جاری اســت؛ رقمی که با توجه به نرخ 

تقریبی دالر 40 هزار تومانی به بالغ بر 8۵.6 میلیارد دالر می رسد.
اگرچه در ســال های اخیر تحت تاثیر رشد قیمت ها، برآوردها از نحوه  
کســب ســود از بازار امالک تغییر کرده و به ســمت مناطــق میانی و 
کم برخوردار شهرها سوق یافته است، تولید، احتکار و عرضه  بیش از حد 
امالک بزرگ، لوکس و الکچری نه تنها معضلی برای سرمایه گذاران، بلکه 
به چالشی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. بررسی ها نشان می دهد 
که حدود 6۵ درصد واحدهای عرضه شــده به بازار مسکن شهر تهران را 

خانه های با متراژ بیش از 100 متر تشکیل داده اند؛ در حالی که سهم این 
گروه متراژی از معامالت قطعی در آذرماه 1401 فقط 2۵.8 درصد بوده 
است. در واقع، از یک طرف با عدم دیدار عرضه و تقاضا و از طرف دیگر با 
حبس نقدینگی در امالک بزرگ متراژ مواجه هســتیم. براساس آمارهای 
ســال 139۵ در استان تهران ۵00 هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد. 
جهش های ادواری قیمت مســکن و قابلیت همترازی آن با تورم عمومی 
در کنار بی توجهــی به پایه های مالیاتی در بخش امالک، بازار مســکن 

پایتخت را به بازاری جذاب برای احتکار سرمایه ها تبدیل کرده است.
این در حالی اســت که میزان دریافت مالیات از خانه های خالی، کمتر 
از 1.۵ میلیارد تومان اعالم شده است. با وجود حبس قابل توجه سرمایه 
در واحدهای مسکونی خالی، مالیات بر عایدی سرمایه هنوز شکل اجرایی 
به خود نگرفته اســت و مالیات دریافت شــده از خانه های خالی نیز رقم 
ناچیزی را شامل می شود. براســاس آماری که 19 آذرماه امسال در این 
زمینه ارائه شــد، درآمد حاصل از مالیات خانه های خالی در هشت ماهه 
نخست سال جاری، یک میلیارد و 438 میلیون تومان بوده است. از سوی 
دیگر، طرح مالیات بر ســوداگری و ســفته بازی یا همان طرح مالیات بر 
عایدی سرمایه پس از کش و قوس های فراوان باالخره در پنجم خردادماه 
1400، کلیات آن به تصویب مجلس رســید و در اوایل دی ماه 1401 به 
صحــن مجلس آمد. چند بند آن هم به تصویب رســیده و برخی از مواد 
آن برای بررســی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده است. 

بــا این وجود به نظر نمی رســد که این طرح به زودی شــکل اجرایی به 
خود بگیرد.

آمارها همچنین نشان می دهد که بیش از 70 درصد معامالت مسکن از 
نوع سوداگری است. در همین زمینه، »ابوالحسن میرعمادی« کارشناس 
بازار  مسکن می گوید: »طی دهه های گذشته بازار مسکن تقریبا 10 برابر 
بیش از ســایر دارایی های ثابت رشد کرده و بازارهای موازی را پشت سر 
گذاشته اســت. امروزه مسکن به جای اینکه کاالی مصرفی باشد، کاالی 
سرمایه ای شده و در این بین، واسطه ها و دالالن سودهای کالنی به جیب 
می زنند. البته برخی افراد نیز مسکن را برای حفظ ارزش دارایی در برابر 

تورم خریداری می کنند.«
»میرعمادی« با اشــاره به اینکه هم اکنــون بیش از 70 درصد خرید و 
فروش ها در بازار مسکن از نوع سوداگری است، توضیح می دهد: »مادامی 
که مالیات بر عایدی سرمایه برای خرید و فروش های مکرر کاالهایی مثل 
طال، دالر و مسکن وضع نشود، نمی توان وضعیت موجود را کنترل کرد.« 
گفتنی است رئیس جمهور روز گذشــته در جریان دفاع از الیحه بودجه 
سال 1402 در مجلس شورای اسالمی، از برنامه های کوتاه مدت در چهار 
بخش مهم اقتصاد کشور سخن گفت که مسکن یکی از حوزه های اصلی 
آن بود. دولت ســیزدهم همچنین طرح نهضت ملی مسکن را در دستور 
کار خود قرار دارد که البته پیشــرفت مطلوبی در ســاخت ســاالنه یک 

میلیون واحد مسکونی به چشم نمی خورد.

85 میلیارد دالر در خانه های خالی حبس شده است

احتکار مسکن؛ ابرچالش اقتصاد ایران

نگاه

گزارش گردشگری شهری 2022 اعالم شد
پاریس، جشن بیکران

»ارنست همینگوی« در سال 19۵0 میالدی به یکی از دوستانش نوشت: »اگر 
بخت یارت باشــد تا در جوانی در پاریس زندگی کنی، باقی عمرت را هر جا که 
بگذرانی، با تو خواهد بود؛ چون پاریس جشــنی است بیکران.« همین توصیف 
»همینگوی« و تجربه گشت و گذار او در پایتخت فرانسه باعث شد تا چند سال 
بعد کتابی به همین نام بنویســد. حاال با گذشت بیش از 70 سال از انتشار این 
کتاب، شورای جهانی سفر و گردشگری، پاریس را قدرتمندترین مقصد شهری 
جهان نامیده است، هرچند پیش بینی می کند که تا سال 2032، پکن از پاریس 

پیشی بگیرد.
شورای جهانی ســفر و گردشــگری )WTTC( در گزارش جدید خود که 
با مشــارکت »Visa« و »Oxford Economics« صورت گرفته اســت، به 
بررســی شاخص های کلیدی مانند سهم ســفر و گردشگری در تولید ناخالص 
داخلی، اشــتغال و هزینه های مسافران پرداخت و قدرتمندترین مقاصد شهری 
جهان در ســال 2022 را اعالم کرد. براســاس گزارش شــورای جهانی سفر و 
گردشگری، پاریس به عنوان قدرتمندترین مقصد شهری جهان با ارزش تقریبا 
36 میلیارد دالر از نظر سهم گردشگری در تولید ناخالص داخلی، مقام نخست 
را در سال 2022 به خود اختصاص داد. هرچند در 10 سال آینده میزان تولید 
ناخالص داخلی گردشگری در پایتخت فرانسه به بیش از 49 میلیارد دالر افزایش 
خواهد یافت، اما پیش بینی می شــود که پاریس به رتبه سوم سقوط کند. پکن 
در حال حاضر، دومین شــهر بزرگ جهان از نظر ســفر و گردشگری با ارزش 
نزدیک به 33 میلیارد دالر اســت. با این حال، شورای جهانی سفر و گردشگری 
پیش بینی می کند که پکن تا 10 ســال آینده پاریس را پشــت سر بگذارد و به 
ارزش 77 میلیارد دالر برسد. همچنین بخش مسافرت و گردشگری اورالندو که 
اغلب پایتخت پارک موضوعی جهان نامیده می شود، در سال گذشته میالدی 31 
میلیارد دالر ارزش داشت، اما پیش بینی ها نشان می دهد که تا سال 2032 تقریبا 
۵0 درصد رشد خواهد کرد و با رسیدن به ارزش 4۵ میلیارد دالر به چهارمین 

شهر بزرگ جهان تبدیل خواهد شد.
ســازمان جهانی سفر و گردشــگری همچنین در گزارش دیگری اعالم کرد 
که گردشگری بین المللی در ســال 2022، رشد چشمگیر 102 درصدی را در 
مقایسه با سال قبل تجربه کرد و توانست خود را به 63 درصد از سطح پیش از 
همه گیری کرونا برســاند. اروپا و خاورمیانه در صدر این رتبه بندی قرار گرفتند. 
در مجموع، گردشگری بین المللی در سال 2022، عملکرد بیش از حد انتظاری 
را تجربه کرد که ناشــی از کاهش محدودیت های ســفر در بسیاری از کشورها 
بود. حدود 912 میلیون گردشگر در سال 2022 به سفرهای بین المللی رفتند 
که این رقم دو برابر ســال 2021 اســت. با وجود موانــع متعددی نظیر ظهور 
ســویه امیکرون، حمله روسیه به اوکراین و تبعات اقتصادی آن، اما گردشگری 
بین المللی انعطاف پذیری خوبی از خود در سال 2022 نشان داد و به رغم تداوم 
این چالش های جهانی و مشــکالت ژئوپلیتیک ، همچنین انتظار می رود سالی 

قدرتمند در انتظار گردشگری بین المللی باشد.
گزارش ســازمان جهانی سفر و گردشگری نشان می دهد که همه مناطق در 
ســال 2022 نسبت به سال قبل، از بهبود قابل توجهی برخوردار بودند. اروپا به 
عنوان بزرگترین مقصد توریستی در بین مناطق جهان، ۵8۵ میلیون ورودی را 
در سال 2022 ثبت کرد تا به لطف یک تابستان قوی در جذب گردشگر نزدیک 
به 80 درصد سطوح قبل از همه گیری )21 درصد کمتر نسبت به سال 2019( را 
پوشش دهد. این امر با تقاضای قوی درون منطقه ای و اجرای اقدامات هماهنگ 
مربوط به سفر بین کشورهای اروپایی اتفاق افتاد. قاره سبز توانست 64 درصد از 
ورودی های جهانی را در سال 2022 به خود اختصاص دهد. همچنین خاورمیانه 
بیشترین افزایش نسبی را در بین مناطق در سال گذشته تجربه کرد و توانست 
تعداد ورودی ها را بــه 83 درصد از تعداد پیش از همه گیری )منفی 17 درصد 
نسبت به سال 2019( برساند. برگزاری رویدادهای بزرگی مانند اکسپو 2020 

دبی و جام جهانی فوتبال در ثبت این آمار، نقش مهمی ایفا کرد.
در حالی که آفریقا و قاره آمریکا هر کدام حدود 6۵ درصد از بازدیدکنندگان 
قبل از همه گیری خود را بازیابی کردند، آسیا - اقیانوسیه به دلیل محدودیت های 
کرونایی قوی تر تنها به سطح 23 درصد رسیدند. آسیا که 2۵ درصد از گردشگران 
بین المللی جهان را در ســال 2019 به خود اختصاص داده بود، در سال 2022 
تنهــا 9 درصد را از آن خود کرد. همچنیــن اروپای غربی )87 درصد( و دریای 
کارائیب )84 درصد( به سطوح پیش از پاندمی کرونا نزدیک شدند. برخی مقاصد 
شــامل جزایر ویرجین آمریکا )27 درصد(، آلبانی )17 درصد(، هندوراس )17 
درصد(، ســن مارتن )1۵ درصد(، آندورا )14 درصد(، جمهوری دومینیکن )10 
درصد(، الســالوادور )7 درصد(، کوراسائو )6 درصد(، کلمبیا )۵ درصد(، اتیوپی 
)3 درصد( و لیختن اشــتاین )2 درصد( در سال 2022 نه تنها توانستند خود را 
به ســطح 2019 برسانند، بلکه از آن فراتر روند. عالوه بر این، مقاصدی بهترین 
عملکرد را در سال گذشته به ثبت رساندند که حتی از سطح قبل از همه گیری 
نیز فراتر رفتند، کشورهایی از جمله ایسلند  )صفر درصد(، سن مارینو  )منفی 1.3 
درصــد(، دانمارک  )منفی 2.1 درصد(، مالدیــو، ترکیه و آروبا )منفی 3 درصد( 
لوکزامبورگ و تانزانیا )منفی 4 درصد( و صربستان )منفی 6 درصد( تعداد ورود 

گردشگران بین المللی را تقریبا به سطح 2019 رساندند.
بدین ترتیب، سال 2022 شاهد بازگشت قوی در هزینه های گردشگری بود که 
منجر به بهبود سطح درآمد قبل از همه گیری در بسیاری از مقصدها شد. افزایش 
قابل توجهی در درآمدهای گردشگری بین المللی در اکثر مقاصد ثبت شده است 
که در چند مورد بیشــتر از رشد ورودی آنهاست. افزایش میانگین هزینه در هر 
سفر را می توان ناشی از مدت زمان طوالنی تر اقامت، تمایل مسافران برای خرج 
کردن بیشتر در مقصد و هزینه های باالتر سفر تا حدی به دلیل تورم دانست، اما 
با وجود تمام بحران های اقتصادی و سیاسی در جهان، چند مقصد توانستند در 
کسب درآمدهای حاصل از ورود گردشگران بین المللی حتی فراتر از سطح پیش 
از کرونا عمل کنند که ترکیه رشد 40 درصدی در صدر این مقاصد قرار داشت 
و پس از ترکیه نیز کشورهای رومانی )2۵ درصد(، مکزیک )13 درصد(، پرتغال 
)1۵ درصد(، لتونی )14 درصد(، پاکستان و مراکش )هرکدام 6 درصد( و فرانسه 
)یک درصد( توانستند درآمدهای خود را از سطح 2019 فراتر ببرند. همچنین 
کشورهای اسلوونی )منفی یک درصد(، اردن )منفی 2 درصد(، یونان )منفی 3 
درصد(، موراتی و اســپانیا )منفی 4 درصد( و ایتالیا )منفی ۵ درصد( توانستند 
به ســطح سال 2019 نزدیک شوند و تا حد قابل توجهی خسارت های ناشی از 
درآمدهای گردشگری بین المللی را جبران کنند. در مقابل، ایاالت متحده که در 
سال 2019 با کسب درآمد حدود 220 میلیارد دالری از گردشگران بین المللی 
در رتبه نخست جهان ایستاد، در سال 2022 همچنان با افت 34 درصدی درآمد 
در مقایسه با سال 2019 مواجه شد و در رتبه بیستم جهان از نظر رشد درآمدی 
قرار گرفت. این بهبود را می توان در گردشگری خروجی با هزینه های بین المللی 
قوی از بازارهای اصلی مانند فرانســه )منفی 4 درصد(، آلمان )منفی 8 درصد(، 
ایتالیا )منفی 10 درصد( و ایاالت متحده  )منفی 1۵ درصد( در مقایسه با سال 
2019 مشاهده کرد. همچنین بازارهای نوظهوری نظیر قطر )رشد 29 درصد(، 
هند )رشــد 10 درصد( و عربستان )رشد 7 درصد( با بازگشت قوی در هزینه ها 

در سال 2022 روبه رو شدند.
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فرصت امروز: جدیدترین گزارش تورمی مرکز آمار ایران از تورم ساالنه 
46.3 درصدی در دی ماه 1401 حکایت دارد که نسبت به آذرماه، رشد 
1.3 واحد درصد را نشــان می دهد. نرخ تورم نقطــه ای نیز با 2.8 واحد 
درصد افزایش در دی ماه امسال به رقم ۵1.3 درصد رسیده است؛ یعنی 
خانوارهای کشــور به طور میانگین ۵1.3 درصد بیشتر از دی ماه پارسال 
برای خرید یــک »مجموعه کاالها و خدمات یکســان« هزینه کرده اند. 
نرخ تورم ماهانه دی نیز به 4.3 درصد رســیده که در مقایســه با همین 
اطالع در ماه قبل، 2.4 واحد درصد افزایش داشــته اســت. تورم ماهانه 
در گروه »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و دخانیات« 4.1 درصد و برای گروه 
عمده »کاالهای غیرخوراکی و خدمات« 4.۵ درصد گزارش شــده است. 
همچنین تورم ماهانه خانوارهای شــهری و روستایی در این ماه به طور 
مشابه 4.3 درصد بوده که در مقایسه با آذرماه برای خانوارهای شهری 2.2 
واحد درصد و برای خانوارهای روســتایی 3.1 واحد درصد افزایش نشان 
می دهد. بدین ترتیب هر سه شاخص تورم ساالنه، نقطه به نقطه و ماهانه 

در دی ماه امسال افزایش پیدا کرده است.
ســوالی که همواره مطرح می شود، این اســت که چرا معضل تورم در 
اقتصاد ایران حل نمی شــود و چگونه است که معضل تورم در جهان حل 
شــده اما در ایران نه؟ پاسخ این پرسش به مناسبات سیاسی و اقتصادی 
برمی گردد. »لودویــک فون میزس«، اقتصاددان و فیلســوف اجتماعی 
می گوید: نکته مهم در مورد تورم این است که دلیل آن قضا و قدر نیست 
و مثل فالن بیماری یا فاجعه طبیعی از آسمان نازل نمی شود، بلکه نوعی 
»سیاســت« )policy( است؛ »سیاستی« که اهالی دولت ها بنا به دالیل 

ظاهرا موجه به شهروندان تحمیل می کنند.
بازگشت تورم به کانال 50 درصد

نرخ تورم نقطه به نقطه در دی ماه امسال به ۵1.3 درصد رسید و برای 
چهارمین بار در سال 1401 از مرز ۵0 درصد فراتر رفت. نرخ تورم ماهانه 
دی ماه نیز 4.3 درصد اعالم شده که بیشترین سطح تورم ماهانه در شش 
ماه اخیر است. همچنین تورم ماهانه خوراکی ها 4.1 درصد و تورم ماهانه 
غیرخوراکی نیز معادل 4.۵ درصد به ثبت رســیده و این در حالی است 

که تورم کاالهای خوراکی در آذرماه برابر با صفر درصد اعالم شد. بررسی 
اجزای تورم نشان می دهد عمده رشد قیمت ها در بُعد ماهانه در گروه های 
»حمل و نقل« و »سبزیجات« ثبت شد که به ترتیب 11.9 درصد و 11.7 
درصد رقم خورد. همانطور که اشاره شد، شاخص تورم نقطه ای )مقایسه 
شاخص عمومی قیمت ها با موقعیت مشابه آن در سال گذشته( در دی ماه 
امســال ۵1.3 درصد به ثبت رســید و این بدان معناست که خانوارهای 
کشــور به طور میانگین ۵1.3 درصد )بیش از یک و نیم برابر( بیشتر از 
دی ماه 1400 برای خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« هزینه 
کرده اند. تورم میانگین نیز به عنوان سومین متغیر مهم در ارزیابی تورم، 
حاکی از افزایش ســطح عمومی قیمت هاست. این متغیر داللت بر رشد 
قیمت ها در 12 ماه منتهی به دی ماه 1401 نســبت به موقعیت مشابه 
خــود دارد. طبق اعالم مرکز آمار، تــورم میانگین دی ماه به 46.3 درصد 

رسیده که 1.3 واحد درصد بیشتر از ماه قبل است.
ســوالی که همــواره در اقتصاد ایران مطرح می شــود، این اســت که 
چــرا معضل تورم در جهان حل شــده اما در ایران نــه؟ یک اقتصاددان 
درباره معضالت اقتصاد ایران بر این باور اســت کــه از اوضاع ارز و تورم 
گرفته تا رکود و بیکاری به سیاســت خارجی ارتباط دارد و باید امیدوار 
به موفقیت مذاکرات احیای برجام باشــیم. »آلبرت بغزیان« درخصوص 
اقتصاد سیاسی شــده ایران به »انتخاب« می گوید: »بیشتر مسائل ما به 
این برمی گردد که اقتصاد ما دارد سیاســی اداره می شود. بدین معنا که 
سیاســت های اقتصادی در خدمت سیاست شــده اند. ما یکسری مسائل 
سیاســی با اروپا و آمریکا داریم که اینجا مصلحت نظام حکم می کند که 
چنین رفتاری با آنها داشته باشــیم. در کنارش یکسری مسائل دیگری 
همچون تحریم هــا، عدم انتقال پول و تکنولوژی مناســب هم به وجود 
می آید؛ بنابراین اینجاســت که این مسائل اقتصادی که ناشی از سیاست 
خارجی ما رخ داده، باعث می شــود مسائل اقتصادی دیگری مثل تورم، 
رکود و بیــکاری به وجود بیاید. گاهی هم به دلیل عدم نظارت دولت در 
بازارها، انحصارات و احتکارات و قیمتگذاری های انحصاری به وجود می آید 

که شاهدش هستیم.«

سایه سنگین سیاست بر اقتصاد
او درباره این ســوال که چرا گفته می شود مشــکالت اقتصادی ایران، 
ریشه سیاسی دارد، پاسخ می دهد: »معموال تصمیمات ما براساس سیاست 
است. بدین معنا که ممکن است کشوری منابع اقتصادی نداشته باشد و 
مشــکالتش به کمبود سرمایه برگردد یا تکنولوژی نداشته باشد و همین 
ایجاد اشــکال  کند ولی کشــوری با این منابع که می توان هر چیزی را 
تولید کــرد و جمعیتش جواب تولید انبوه را می دهد، معموال تصمیمات 
اقتصادی نمی تواند آن را از مســیر منحرفش کند. بنابراین بیشتر مسائل 
مــا به این برمی گردد که اقتصاد ما دارد سیاســی اداره می شــود. بدین 
معنا که سیاســت های اقتصادی در خدمت سیاست شده اند.« به عقیده 
این اقتصاددان، »ما یکســری اختالفات سیاســی با اروپا و آمریکا داریم 
که یک مجموعه مســائل دیگری همچون تحریم هــا، عدم انتقال پول و 
تکنولوژی مناســب هم به وجود آورده اســت. بنابراین اینجاست که این 
مســائل اقتصادی که ناشی از سیاست خارجی ما رخ داده، باعث می شود 
مسائل دیگری مثل تورم، رکود و بیکاری به وجود بیاید. گاهی هم به دلیل 
عدم نظارت دولت در بازارهــا، انحصارات و احتکارات و قیمتگذاری های 
انحصاری به وجود می آید که شاهدش هستیم. زمانی که خودتحریمی ها 

هم به این موارد اضافه می شود، وضعیت حادتر می شود.«
»بغزیان« با اشاره به مذاکرات احیای برجام می افزاید: »در این شرایط 
که هر روز شــاهد تغییر نرخ ارز و قیمت ها و کوچک شــدن سفره مردم 
هســتیم، آنچه می تواند امیدوارکننده باشد، کاهش تحریم هاست که به 
موفقیت مذاکــرات برجام و تالش دولت در پیشــبرد آن برمی گردد. از 
جنگ های جهانی گرفته تا توطئه هایی کــه آمریکا انجام می دهد، همه 
اینها سیاست است که می تواند نتایج سیاسی و اقتصادی داشته باشد ولی 
نکته ای که وجود دارد، این است که به داخل کشورشان منتقل نمی شود. 
خودروساز ما طوری عرضه می کند که چند قیمت در بازار داشته باشد، یا 
بانک مرکزی ما طوری ارز را مدیریت می کند که نمی توان نرخ تعیین کرد. 
اینها منافع مردم را به خطر می اندازد؛ در حالی که جاهای دیگر کمتر آثار 

منفی اقتصادی را می بینید.«

نرخ تورم در دی ماه از مرز 50 درصد فراتر رفت

اقتصاد سیاسی تورم

قیمت ســکه در دومین روز هفته به مرز 2۵ میلیون تومان رسید. روند 
صعودی قیمت ســکه و ارز در واکنش بــه تحریم های جدید ادامه دارد و 
ســکه امامی که در آخرین روز هفته گذشــته، مرز 24 میلیون تومان را 
رد کرده بود، روز یکشــنبه تا مرز کانال 2۵ میلیون تومان پیشروی کرد. 
هــر گرم طالی 18 عیار نیز با قیمت 2 میلیون و 100 هزار تومان قیمت 
معامله شد. در همین حال قرار است 4۵0 هزار ربع سکه طالی بهار آزادی 

از روز سه شنبه به مدت 10 روز کاری در بورس کاالی ایران عرضه شود.
عرضه دوباره ســکه در بورس کاال در حالی از سه شــنبه از سر گرفته 
می شود که قیمت هر قطعه ســکه امامی در پایان معامالت روز یکشنبه 
با رشــد 2.41 درصدی به کانال 2۵ میلیون تومان رسید. هر گرم طالی 
18 عیار هم با بیش از 2 میلیون و 100 هزار تومان قیمت دادوستد شد. 
همچنین قیمت سکه بهار آزادی به 23 میلیون و 300 هزار تومان نزدیک 
شد. نیم سکه با رشد 2.76 درصدی 14 میلیون و 900 هزار تومان قیمت 
خورد و قیمت ربع سکه هم با رشد 3 درصدی به 10 میلیون و 300 هزار 
تومان رسید. در دومین روز کاری هفته جاری و سه روز پس از اعالم موضع 
خصمانه اروپا علیه ایران، افزایش قیمت در بازار سکه و دالر همچنان ادامه 
دارد. قیمت دالر در جریان معامالت روز یکشــنبه با بیش از 2.10 درصد 
رشد به 44 هزار تومان نزدیک شد. افزایش قیمت دالر در بازار داخلی به 

اهرمی برای رشد قیمت سکه و طال تبدیل شده است.

بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش بیشتر قیمت در بازار سکه و طال، 
از عرضه بیش از4۵0 هزار ربع سکه در روز سه شنبه، چهارم بهمن ماه در 
بورس کاال خبر داده اســت. این در حالی است که عرضه سکه در بورس 
کاال در ماه گذشته نتوانست به کاهش قیمت این فلز گرانبها و تخلیه حباب 
قیمتی در بازار داخلی کمک کند. در دور نخســت عرضه سکه در بورس 
کاالی ایران، ۵0 هزار ربع ســکه در بورس عرضه شد. به گفته »هامونی« 
مدیرعامل بازار متشکل ارز ایران، طی سه روز عرضه حدود ۵0 هزار سکه 
ربع بهار آزادی با قیمت های کشف شده در فرآیند ثبت سفارش به روش 
حراج تک قیمتی معامله شــد. بر این اساس، قیمت روز اول 7 میلیون و 
200 هزار تومان، قیمت روز دوم 7 میلیون و 90 هزار تومان و قیمت روز 
سوم عرضه نیز 7 میلیون و ۵0 هزار تومان بود، اما حاال با گذشت کمتر از 
یک ماه از آغاز عرضه سکه بورسی، قیمت ربع سکه به بیش از 10 میلیون 

تومان رسیده است.
با وجود رشــد قیمت ها در بازار ارز و سکه اما شاخص کل بورس تهران 
در روز ابتدای هفته جاری با ریزش همراه شــد. پس از آنکه نماگر اصلی 
در معامالت روز شــنبه 1.87 درصد و نماگر هــم وزن بازار 0.81 درصد 
عقب نشینی کرد، در معامالت روز یکشنبه نیز این روند منفی ادامه یافت؛ 
به طوری که شــاخص کل بیش از 4 هزار واحد ریخت و شاخص هم وزن 
هم با ریزش 2 هــزار و 447 واحدی به کانال ۵19 هزار واحد نزول کرد. 

همچنین شــاخص کل فرابورس با افت 34.۵7 واحدی به سطح 21 هزار 
واحد رسید. 

به نظر می رســد با توجه به روند بازارها در روزهای شــنبه و یکشنبه، 
شرایط کنترل قیمت ها برای بازارساز به آسانی پیش نرود. طبق اعالم بانک 
مرکزی، 4۵0 هزار ربع سکه طالی بهار آزادی از روز سه شنبه به مدت 10 
روز کاری از طریق بورس کاالی ایران عرضه می شود. بانک مرکزی اعالم 
کرده که عرضه ربع ســکه طالی بهار آزادی در بورس کاال در این مرحله 
به صورت گواهی سپرده ناپیوسته خواهد بود و فرآیند کشف قیمت جدید 
در عرضه مربوطه هم به صورت ثبت سفارش دفتری با قیمت های مختلف 
اســت. مطابق شرایط عرضه ربع سکه طال در بورس کاال، تمامی اشخاص 
حقیقــی باالی 18 ســال دارای کد ملی می تواننــد حداقل یک قطعه و 
حداکثر پنج قطعه ربع سکه طالی بهار آزادی را خریداری کنند. خریداران 
می توانند پنج روز کاری بعد از خرید ســکه در بورس کاال، به خزانه بانک 
رفاه مراجعه کرده و با ارائه اســناد مربوط به بــورس، به صورت فیزیکی 
معادل سکه های خریداری شده را تحویل بگیرند. بانک مرکزی همچنین 
در نامه ای به شرکت بورس کاالی ایران تاکید کرد، مبلغ 9 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده در قیمت کشف شده معامالت گواهی سپرده کاالیی سکه 
طالی ربع بهار آزادی خزانه بانک رفاه محاسبه شده است؛ لذا مبلغ دیگری 

با عنوان هزینه مالیات بر ارزش افزوده از متقاضیان اخذ نمی شود.

عرضه 450 هزار ربع سکه در بورس از روز سه شنبه

سکه به مرز 25 میلیون تومان رسید

بانکنامه

برای هر فرد و ساالنه یک بار
فروش ارز تا سقف 5 هزار یورو مجاز شد

امکان فروش ارز به مردم تا سقف ۵ هزار یورو یا معادل آن به 
سایر ارزها برای صرافی های دارای مجوز معتبر از بانک مرکزی، 
از محل منابع خریداری شده مجاز شد. طبق اعالم بانک مرکزی، 
از روز سه شــنبه ) چهارم بهمن ماه 1401( صرافی ها می توانند 
نســبت به خرید ارز به صورت اســکناس از اشخاص حقیقی و 
حقوقی تحت ســرفصل »تامین نیازهای ضروری« اقدام کنند. 
صرافی ها همچنین مجازند نسبت به فروش منابع تامین شده از 
این محل به اشــخاص حقیقی ایرانی )باالی 18 سال( و حقوقی 
مقیم به صورت یک بار در سال برای هر مشتری و پس از احراز 
هویت وی تا ســقف ۵ هــزار یورو یا معادل آن به ســایر ارزها 
در سرفصل »تامین نیازهای ضروری« اقدام کنند. گفتنی است 
دســتورالعمل های اجرایی این سیاست که در راستای مدیریت 
بازار ارز و به منظور پاسخگویی به نیازهای مردم است، به زودی 

منتشر  می شود.

با فرآیند کشف قیمت جدید انجام می شود
ادامه عرضه سکه بورسی از سه شنبه

در راســتای مدیریت بازار سکه و کنترل قیمت، هفته گذشته 
سه روز عرضه ربع سکه در بورس کاال انجام شد و حباب قیمتی 
آن را تــا حدود یک میلیــون تومان هم کاهــش داد. اکنون با 
توجــه به وعده رئیس جمهور در مجلس و همچنین ادامه عرضه 
ربع ســکه از روز سه شنبه در بورس کاال، به نظر می رسد  قیمت 
طال و ســکه در بازار روند کاهشــی در پیش گیــرد. به گزارش 
»ایســنا«، قیمت سکه در هفته ها و ماه های گذشته متأثر از نرخ 
ارز در نوســان بود و در روزهای گذشته افزایش یافت، تا اینکه 
بانک مرکزی عرضه ربع ســکه در بورس کاال را در پیش گرفت 
و مقداری از حباب قیمت در بازار را شکســت. بازار سکه و طال 
اما همچنان با حباب قیمتی مواجه است که البته رئیس جمهور 
دیروز در مجلس و در جلسه دفاع از کلیات الیحه بودجه 1402 
گفت که »حتما وضعیت ارز و طال و بسیاری از گرانی ها کاهشی 
خواهد شد و به رغم همه القاء کردن یأس و ناامیدی که از سوی 
دشــمنان صورت می گیرد یا برخــی تردیدها که می خواهند به 
جامعــه القا کنند بــا توجه به منابع و ظرفیت و منابع انســانی 
کارآمدی و همکاری امروز دولت و مجلس وجود دارد در اجرای 
منویات رهبر انقالب و آنچه خواســت مردم است آینده را بسیار 

روشن می بینیم.«
این وعده رئیس جمهور نشان از اولویت داشتن این مسئله برای 
دولت دارد. البته بانک مرکزی که تجربه نســبتا موفقی در هفته 
گذشته در بازار ســکه داشت طی چهار روز ربع سکه در بورس 
کاال عرضه کرد، مجددا قرار اســت به عرضه خود ادامه دهد. بر 
این اساس، 4۵0 هزار ربع سکه از طریق بورس کاال از سه شنبه 
هفته جاری قرار اســت عرضه شود  و در اختیار متقاضیان قرار 
گیرد. بنابراین با ادامه پیدا کردن معامالت ربع ســکه در بورس 
کاال و تاکید و وعده رئیــس جمهور برای کاهش قیمت، انتظار 
می رود بازار ارز و طال روند نزولی در پیش گیرد. گفتنی اســت 
بانک مرکزی اعالم کرده که عرضه ربع ســکه طالی بهار آزادی 
در بورس کاال در این مرحله به صورت گواهی ســپرده ناپیوسته 
خواهد بود و فرآیند کشف قیمت جدید در عرضه مربوطه هم به 

صورت ثبت سفارش دفتری با قیمت های مختلف است.

کاهش چک های برگشتی در آذرماه
93 درصد چک ها وصول شد

آخرین داده های بانک مرکزی نشان می دهد در آذرماه امسال 
338 هزار میلیارد ریال چک برگشت داده شده که نسبت به ماه 
قبل، 1.6 درصد کاهش یافته و از کل تعداد چک های مبادله شده 
فقط 6.9 درصد برگشت خورده است. براساس آخرین داده های 
بانک مرکزی در آذرماه امسال در کل کشور بیش از 7.2 میلیون 
فقره چک به ارزش 3978 هزار میلیارد ریال مبادله شده که در 
مقایســه با ماه قبل از نظر تعداد 3.3 درصد و از حیث مبلغ 8.1 
درصد افزایش داشــته اســت. در این ماه 49.7 درصد از تعداد 
چک های مبادله ای در اســتان های تهران، اصفهان و خراســان 
رضوی مبادله شــده است و بیشــترین تعداد چک ها مربوط به 
تهران گزارش شــده که برابر بــا 31.8 درصد کل چک ها بوده 
اســت. در پایتخت 2.3 میلیون فقره چک به ارزش 197۵ هزار 

میلیارد ریال وصول شده است.
در آذرماه امسال در کل کشور بیش از 6.7 میلیون فقره چک 
به ارزش حدود 3641 هزار میلیارد ریال وصول شده است. این 
رقم نســبت به ماه قبل از نظر تعداد 3.۵ درصد و از حیث مبلغ 
9.2 درصد افزایش داشــته اســت. در ماه مذکــور از کل تعداد 
و مبلغ چک های مبادله شــده به ترتیــب 93.1 درصد و 91.۵ 
درصد وصول شده اســت. در استان تهران بیش از 2.1 میلیون 
فقره چک به ارزشــی بیش از 18333 هزار میلیارد ریال وصول 
شده که از حیث تعداد 93.6 درصد و از بعد ارزش 92.8 درصد 
از کل چک های مبادله ای وصول شــده است. در آذرماه امسال 
استان های گیالن، خوزستان و البرز به ترتیب هر کدام با 94.8 
درصــد، 93.9 درصد و 89.7 درصد بیشــترین تعداد چک های 

وصولی را داشت.
همچنین در آخرین ماه پاییز در کل کشــور حدود 499 هزار 
فقره چک به ارزش 338 هزار میلیارد ریال وصول نشــده است 
که نســبت به ماه قبــل از نظر تعداد 0.6 درصــد افزایش و از 
حیث مبلغ 1.6 درصد کاهش داشــته اســت. در آذرماه 1401 
از کل تعــداد و مبلــغ چک های مبادله شــده بــه ترتیب 6.9 
درصد و 8.۵ درصد برگشــت داده شده اســت. بیشترین تعداد 
چک های برگشتی در دوره ذکرشده مربوط به استان کهگیلویه 
و بویراحمد با 10.9 درصد، ایالم 10.3 درصد و خراسان شمالی 
10.1 درصد است. در پایتخت نیز 148 هزار فقره چک به ارزش 

142 هزار میلیارد ریال برگشت داده شده است.
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طی 18 روز کاری در دی ماه رقم خورد
رشد ارزش معامالت خرد فرابورس

شاخص کل فرابورس ایران که در آخرین روز آذرماه توانسته بود 
وارد کانال 19 هزار شــود، روند صعودی خود را در روزهای ســرد 
دی ماه تداوم بخشید و در این مســیر توانست ضمن بازپس گیری 
کانال های 20 و 21 هزار، با ثبت رشــد 12.2 درصدی روی ارتفاع 
21 هــزار و ۵08 واحد قرار گیرد. همزمــان ارزش معامالت خرد 
ســهام با ثبت رشد 77 درصدی نســبت به آذرماه به بیش از 46 
هزار میلیارد تومان رسید که نشان دهنده فعالیت معامله گران خرد 
و رونق بازار سهام است. به گزارش »فرابورس ایران«، نخستین ماه 
زمستان با 18 روز معامالتی در حالی به پایان رسید که در مجموع 
افــزون بر 1۵0 میلیارد برگه انواع دارایی مالی در بازارهای مختلف 
فرابورس مورد داد و ستد قرار گرفت و معامالتی به ارزش نزدیک به 
980 هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند. روند متغیرهای مختلف 
فرابورس از داغ بودن تنور معامالت در روزهای سرد دی ماه امسال 
حکایت داشت به شــکلی که حجم معامالت فرابورس 2۵۵ درصد 
رشــد و ارزش معامالت نیز ۵4 درصد افزایش را تجربه کردند. در 
ماه گذشــته در حالی که شــاهد عرضه اولیه 10 درصد از ســهام 
»فروژ« بودیم، روزانه به طــور میانگین معامالتی به ارزش 2 هزار 
و 947 میلیارد تومان در بازار ســهام فرابورس به ثبت رسید که در 
هفته آخر معامالتی، ارزش معامالت سهام رو به افزایش گذاشت و 
پررونق ترین روز این بــازار در 27 دی ماه و همزمان با عرضه اولیه 

»فروژ« رقم خورد.
نگاهی به ارزش و حجم تفکیکی معامالت ســهام فرابورس نشان 
می دهد در ماهی که گذشــت، داد و ستدهایی به ارزش بالغ بر 19 
هــزار و 703 میلیارد تومان در بازار اول به ثبت رســید تا این بازار 
بیشترین ارزش معامالت سهام را از آن خود کند و 223 درصد رشد 
را نسبت به دی ماه سال قبل نشان دهد. اعداد و ارقام مبادالت در 
بازارهای دوم و پایه نیز هر دو از رونق گیری نســبت به مدت مشابه 
ســال قبل حکایت داشت. از سوی دیگر، نگاهی به جدول ارزش و 
حجم معامالت بازارهای فرابورس از این حکایت دارد که بیشترین 
رشد ارزش معامالت نسبت به دی 1400، در بازار ابزارهای مشتقه 
به ثبت رسیده است به شکلی که ارزش معامالت با رسیدن به 170 

میلیارد تومان، بیش از 4 هزار درصد رشد را رقم زده است.
عملکرد بازارهای ابزارهای نوین مالی

طی دی ماه در بازار ابزارهای نوین مالی مجموعا 46 میلیارد برگه 
دارایــی مالی اعم از اوراق و واحدهای ســرمایه گذاری مورد مبادله 
قــرار گرفت و معامالت به ارزش 926 هــزار میلیارد تومان را ثبت 
کرد. در این میان، ارزش معامالت اوراق مالی اسالمی به 881 هزار 
میلیارد تومان رســید و ارزش معامالت صندوق های قابل معامله به 
44 هزار و 617 میلیارد تومان افزون شــد. حجم و ارزش معامالت 
ETF ها به ترتیب با 4۵9 و 388 درصد افزایش نســبت به مدت 
مشابه سال گذشته، بیشترین رشــد را در معامالت ابزارهای نوین 
مالی به ثبت رساندند. نگاهی به داده های مربوط به اوراق تسهیالت 
مسکن حاکی از این است که با وجود کاهش تعداد معامالت، ارزش 
و حجم داد و ســتدهای این اوراق هر دو افزایش یافته و در این ماه 

۵89 میلیارد تومان تسه مورد مبادله قرار گرفت.
ارزش معامالت خرد ســهام در ماهی که گذشت 46 هزار و ۵00 
میلیارد تومان بود که با وجود صدرنشینی گروه »سرمایه گذاری ها« 
در مجموع شــاهد توزیع متوازنی میان گروه هــای مختلف بودیم 
به شــکلی که این گــروه در کنار »محصوالت شــیمیایی«، »هتل 
و رســتوران«، »فلزات اساســی« و »خودرو و ساخت قطعات« 38 
درصد از ارزش معامالت را به ثبت رساندند. پرونده دی ماه فرابورس 
در حالی بسته می شود که فرابورس ایران در آخرین روز کاری این 
ماه نســبت به ماه پیش از آن 10 درصد بزرگ تر شد و ارزش بازار 

فرابورس به عدد 2 میلیون میلیارد تومان افزون شد.
بازدهی 2 درصدی آیفکس در هفته آخر

طی هفته ای که گذشــت شــاخص کل آیفکس بــا بازدهی 2.3 
درصدی کار خود را به پایان رســاند. به ایــن ترتیب طی پنج روز 
معامالتی این هفته آیفکس با 474 واحد صعود در سطح 21 هزار و 
۵07 قرار گرفت. همچنین در این پنج روز معامالتی ارزش بازار نیز 
2.2 واحد بزرگ تر شــد. در هفته ای که گذشت بیش از 36 میلیارد 
ورقــه انواع دارایی مالی به ارزش بالــغ بر 2۵1 هزار میلیارد تومان 
در 2.4 میلیون نوبت معامالتی دســت به دست شد. طی این داد و 
ستدها ارزش معامالت تغییر خاصی نسبت به هفته ماقبل نداشت و 
تنها 0.14 درصد کم شد. حجم معامالت هم 20 درصد افت داشت، 

اما تعداد معامالت 21 درصد بیشتر شد.
ارزش معامالت به تفکیک معامالت نشان می دهد طی این مدت 
ارزش معامالت بازار دوم 49 درصد افزایش داشــته اســت. به این 
ترتیــب که بیش از ۵هزار و ۵00 میلیــارد تومان معامالت در این 
بازار ثبت شــده است. همچنین بازار شرکت های کوچک و متوسط 
هم در این مدت با رشــد 48 درصدی ارزش معامالت مواجه شد. 
ارزش معامالت در این بازار طی هفته گذشــته بیش از 27 میلیارد 

تومان بود.
بــازار اول فرابورس در آخرین هفته دی ماه شــاهد معامالتی به 
ارزش ۵هــزار و 100 میلیارد تومان بود که 1۵ درصد نســبت به 
هفته ماقبل افت داشــته اســت. همچنین طی مدت مورد بررسی 
بیــش از 3هزار و 900 میلیارد تومان معامالت در بازار پایه به ثبت 
رســید که این معامالت هم با 1۵ درصد افت همراه بوده است. در 
بازار ابزارهای مشتقه هم طی پنج روز معامالتی حدود 44 میلیارد 
تومان معامالت انجام شــده که 28 درصد کاهش داشــته است. در 
بازار ابزارهای نوین مالی در هفته گذشته بیش از 236 هزار میلیارد 
تومان معامالت به ثبت رســید که نســبت به هفتــه ماقبل تغییر 
چندانی نداشته اســت. ارزش معامالت خرد در بازار هفته گذشته 
بیــش از 12 هزار میلیارد تومان بود کــه 37 درصد آن متعلق به 
پنج صنعت فلزات اساســی، سرمایه گذاری ها، محصوالت شیمیایی، 

انبوه سازی و هتل و رستوران بوده است.

بورسنامه

فرصــت امروز: بورس تهران در آغاز بهمن مــاه، معامله گران را غافلگیر 
کرد و در حالی که دو بازار ارز و ســکه در مســیر صعودی قدم برداشتند، 
دماســنج اصلی تاالر شیشــه ای 1.87 درصد در معامالت شنبه و 0.28 
درصد در معامالت یکشنبه ریزش کرد. غلبه فضای منفی در بورس تهران، 
نماگــر هم وزن بازار را هم 0.81 درصد و 0.39 درصد در معامالت دو روز 
گذشــته به عقب نشینی واداشت تا همه نمادهای کوچک و بزرگ بورسی 
در یک سمت بایستند. برخالف روزهای معامالتی دی ماه که با ورود پول 
حقیقی همراه بود، ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار در 
معامالت آغازین بهمن ماه منفی شد و 741 میلیارد تومان در روز شنبه و 
372 میلیارد تومان در روز یکشنبه )پول حقیقی( از بورس خارج شد که 
بیشترین مقدار در 30 هفته گذشته محسوب می شود. افت شاخص های 
بورســی در معامالت دو روز ابتدای هفته در حالی است که قیمت دالر به 
واسطه ریسک های سیاسی به مرز تاریخی 44 هزار تومان نزدیک شده و 

قیمت سکه به کانال 2۵ میلیون تومان رسیده است.
بورس تهران در هفته نخســت بهمن مــاه از رالی صعودی قیمت ها در 
بازار ســکه و طال جا مانده و نماگرهای بورسی افت دسته جمعی را تجربه 
کرده اند؛ به طوری که نماگر اصلی با کاهش 4 هزار و 6۵2 واحدی معادل 
0.28 درصد در پایان معامالت روز یکشــنبه به سطح یک میلیون و 6۵2 
هــزار واحد و نماگر هم وزن بازار با 2 هزار و 18 واحد معادل 0.39 درصد 
کاهش به تراز ۵19 هزار و 938 واحد رســید. روند نزولی بورس در حالی 
است که روند صعودی قیمت دالر و سکه در واکنش به سیگنال های منفی 
درباره تحریم برخی نهادهای داخلی ایران از ســوی اتحادیه اروپا کماکان 

ادامه دارد.
رالی صعودی 10 ماهه بازارها

شــاخص کل بورس تهران با رشد 2.2 درصدی در هفته پایانی دی ماه 
و ایســتادن در ارتفاع یک میلیون و 689 هزار واحد به کار خود در اولین 
مــاه فصل زمســتان پایان داد و بازدهی 12.9 درصــدی را در این ماه به 
ثبت رســاند. نماگر اصلی بورس در بازه 10 ماهه امسال نیز بازدهی 23.۵ 
درصــدی را ثبت کرد و در جدول بازدهی بازارها تا پایان دی ماه در رتبه 

ششم ایستاد. رتبه های نخست رالی 10 ماهه بازارها همگی به بازار سکه 
و طال رســید؛ به طوری که هر قطعه ربع ســکه طال از ابتدای معامالت 
امسال تا پایان دی ماه با رشد 127.2 درصدی بیشترین سودآوری را برای 
ســرمایه گذاران خود به ارمغان آورد و در صدر فهرست بازدهی بازارهای 
دارایی ایســتاد. همچنین سکه طرح جدید با رشد 92.7 درصدی در پله 
دوم قرار گرفت و رتبه ســوم به طالی 18 عیار با کســب بازدهی 6۵.4 

درصدی اختصاص یافت.
اسکناس دالر، مسکن و شاخص کل بورس تهران نیز در مراتب بعدی 
جای گرفتند. قیمت اســکناس ســبز در 10 ماه گذشته از سال 1401 
تنهــا 63.8 درصد افزایش یافت و جالب آنکه در جدول بازدهی بازارها 
در دی ماه نیز اســکناس دالر همچون بــازه 10 ماهه در رتبه چهارم 
ایســتاد. قیمت دالر در دی ماه حدود 10 درصد رشد کرد. نرخ بازدهی 
بازار مســکن نیز تا آخرین روزهای دی ماه معادل 42 درصد ثبت شد 
تا در جایگاه پنجم از نظر بازدهــی 10 ماهه بازارها جای بگیرد. نهایتا 
شــاخص کل بورس تهران در حالی بــا بازدهی 12.9 درصدی در رتبه 
ســوم ماهانه )پس از ســکه طرح جدید و طالی 18 عیار( قرار گرفت 
که از ابتدای امســال تا انتهای دی ماه نیز بازدهی 23.۵ درصد را برای 
معامله گران در تاالر شیشه ای به ثبت رساند. بدین ترتیب، رتبه های اول 
تا سوم رالی 10 ماهه بازارها از آن بازار سکه و طال بود و برآیند دو عامل 
رشد قیمت ارز و رشد قیمت طالی جهانی موجب شد تا ربع سکه، سکه 
طرح جدید و هر گرم طالی 18 عیار به ترتیب بیشترین بازدهی طالیی 

را از ابتدای سال تاکنون تجربه کنند.
بازارهای دارایی در 10 ماهه امســال به واســطه رشد انتظارات تورمی 
همگام با یکدیگر افزایش پیدا کرده اند. با ادامه بالتکلیفی مذاکرات احیای 
برجام و در نبود افقی روشن در چشم انداز آینده اقتصاد ایران، بازارها سوار 
بر موج انتظارات تورمی شــده اند. این موضوع به ویژه در روزهای اخیر با 
انتشــار اخبار نگران کننده درباره تحریم برخی از نهادهای داخلی توسط 
کشورهای اروپایی وارد موج جدیدی شده و به دنبال آن، قیمت دالر آزاد 

در پایان روز یکشنبه به مرز تاریخی 44 هزار تومان نزدیک شد.

دومین روز ریزش بورس
در معامالت روز یکشنبه دوم بهمن ماه، شاخص کل بورس با کاهش 4 
هزار و 6۵2 واحد به تراز یک میلیون و 6۵2 هزار واحد و شاخص هم وزن 
با 2 هزار و 18 واحد کاهش به رقم ۵19 هزار و 938 واحد رسید. شاخص 
کل فرابورس هم قرمزپوش شد و با 2۵ واحد افت به رقم 21 هزار و 263 
واحد رســید. در پایان معامالت این  روز، 310 نماد رشــد قیمت و 343 
نماد کاهش قیمت داشــتند. به عبارت دیگر، 48 درصد بازار رشد قیمت 
و ۵2 درصد بازار افت قیمت را تجربه کردند. ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار برای دومین روز متوالی منفی شد و 372 میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شــد. بیشترین خروج پول حقیقی به 
سهام حکشتی اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 
آن 49 میلیارد تومان بود. در ســوی دیگر، بیشــترین ورود پول حقیقی 
به فروژ اختصاص داشــت. نمادهای میدکو، حکشــتی و تاپیکو بیشترین 
تأثیر را در افت شــاخص کل و نمادهای شــتران، فــارس، فملی و فوالد 
بیشترین اثر مثبت را بر این شــاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای 
صبا، آریان و خدیزل بیشــترین تأثیر کاهنــده و نمادهای فزر، زاگرس و 
مارون بیشترین اثر فزاینده را بر شاخص کل فرابورس ثبت کردند. در بین 
نمادهای پرتراکنش بورس نیز شتران بیشترین تراکنش را داشت و خودرو 
و خگستر در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز نمادهای فروژ، 

دی، کرمان پرتراکنش ترین نمادها بودند.
در معامالت یکشــنبه، 93 نماد صف خرید داشتند و ۵0 نماد با صف 
فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف های خرید با افت 8 درصدی به 
771 میلیارد تومان رسید و مجموع ارزش صف های فروش با ۵4 درصد 
کاهش به 247 میلیارد تومان رســید. ارزش معامالت کل بازار سهام به 
13 هزار و 986 میلیارد تومان رســید. ارزش معامالت اوراق بدهی در 
بــازار ثانویه هزار و 187 میلیارد تومان بــود که 8 درصد از ارزش کل 
معامالت بازار را در این روز شــامل می شود. ارزش معامالت خرد سهام 
نیز با کاهش 14 درصدی به نســبت روز شــنبه بــه رقم 9 هزار و 96 

میلیارد تومان رسید.

روند نزولی شاخص های بورسی در آغاز بهمن ماه ادامه دارد

بورس در فاز استراحت

سال 2022، سال خوبی برای صنعت نفت بود و با وجود پیش بینی هایی 
که از نمایان شــدن فروپاشــی این صنعت و مرگ نفت با توســعه انرژی 
تجدیدپذیر و برقی شــدن وجود داشت، سوخت های فسیلی، ستاره سال 
بودند و تقاضا برای همه نوع کاالی انرژی به خصوص زغال سنگ، افزایش 
پیدا کرد. به گزارش »ایسنا«، در این بین، مخالفت با غول های نفتی شدت 
گرفت و اعتراضات شــدیدتر شد. کنشــگران به خیابان ها و ساختمان ها 
ریختنــد و آثار هنری معــروف جهان را برای افزایش آگاهی نســبت به 
تغییــرات اقلیمی تخریب کردند. غول های نفتــی اما بی توجه به افزایش 
میزان کنشــگری، به مدد قیمت های باالتر کاالهایی که تولید می کنند، 
ســود هنگفتی را درو کردند. غول های نفتی در ســال 2022 جمعا 200 
میلیارد دالر درآمد گزارش کردند و بســیاری از ابرغول ها سود سه ماهه 
کم ســابقه ای را در طول ســال 2022 تحت تاثیر تقاضای قوی و عرضه 
محدود انرژی، به ثبت رســاندند. این صنعت با عملکرد قوی محصوالتش 
در سال میالدی گذشته، فرصت کاهش بدهی را پیدا کرد و مجموع بدهی 
غول های نفتی، به 100 میلیارد دالر کاهش یافت که پایین ترین میزان در 
1۵ ســال گذشته و بیش از ۵0 درصد کمتر از سال 2020 بود که بدهی 

آنها به 270 میلیارد دالر صعود کرده بود.
اما اوضاع تا این حد هم برای آنها آرام نگذاشــت. نخست اینکه اتحادیه 
اروپا و انگلیس تصمیم گرفتند برای درآمدزایی و تهیه پول برای برنامه های 
کمک انرژی، از شــرکت های نفت و گاز، مالیات بر سود بادآورده دریافت 
کنند. شــرکت شــل اعالم کرد انتظار دارد تاثیر مالیات بر درآمد اضافی 
اتحادیه اروپا و انگلیس، 2.4 میلیارد دالر هزینه دربردارد. در پی این هزینه، 
شل ممکن است در طرح های سرمایه گذاری برای دریای شمال بازنگری 
کند. در این بین، با وجود مخالفت سیاسی برای توسعه ذخایر بیشتر نفت 

و گاز در انگلیس، بیش از 100 درخواست در ماه جاری برای اکتشاف در 
حوزه دریای شمال ارائه شده است. همچنین شرکت توتال انرژیز فرانسه 
اعــالم کرد از مالیات بر درآمد اضافی اتحادیه اروپا و انگلیس، هزینه قابل 
توجهی متحمل خواهد شــد و این مالیات، 2.1 میلیــارد دالر برای این 
شرکت هزینه خواهد برداشت. در نتیجه، این شرکت فرانسوی با اشاره به 
اینکه معلوم نیست این مالیات در صورت کاهش قیمت نفت و گاز بازنگری 
شــود، تصمیم گرفته ســرمایه گذاری ها در دریای شمال را به میزان یک 

چهارم کاهش دهد.
در همیــن حال، قیمت نفــت و گاز کاهش پیدا کــرد. نفت در همان 
حدودی که یک سال پیش معامله می شد، قرار دارد و گاز طبیعی در اروپا 
و ایاالت متحده، کاهش قیمت قابل مالحظه ای پیدا کرده است. »ژان لوک 
گیزیو«، مدیر انگلیسی اکتشاف و تولید توتال به »فایننشیال تایمز« گفت: 
»صنعت انرژی در یک بازار چرخه ای فعالیت می کند و در معرض نوسان 
قیمت کاالها قرار دارد. ما بر این باوریم که در صورت کاهش قیمت ها پیش 

از سال 2028، دولت باید آماده بازبینی مالیات سودهای انرژی باشد.«
شرکت آمریکایی اکسون یک گام فراتر از انتقاد برداشت و از اتحادیه 
اروپا برای لغو مالیات بر درآمد اضافی شکایت کرد. استدالل این شرکت 
این اســت که مالیات مذکور، تاثیر عکس داشــته و ســرمایه گذاری ها 
را مأیوس کرده و اعتماد ســرمایه گذار را تحلیــل می برد. با این حال، 
غول های نفتی برنامه های ســرمایه گذاری بزرگــی دارند که فقط برای 
اروپا نیســت. اکسون و شــورون قصد دارند امسال 10 درصد بیشتر از 
ســال گذشــته به میزان کلی 41 میلیارد دالر هزینــه کنند. با وجود 
اینکه پیش بینی می شــود ابرغول های اروپایی درخصوص پول شــان به 
دلیل مالیات بر درآمد اضافی، احتیاط بیشتری به خرج دهند، بریتیش 

پترولیوم هزینه بیشــتری در حوزه شل آمریکا و خلیج مکزیکو خواهد 
داشــت، اما این شــرکت ها به هزینه باال در پروژه های کم کربن ادامه 

می دهند.
بانک اچ اس بی سی اخیرا در یادداشتی اعالم کرد به نظر می رسد غول های 
اروپایی نسبت به غول های آمریکایی، ارزش جذاب تری دارند. این بانک در 
میان بانک هایی اســت که عملکرد قوی تر ســهام غول های نفتی اروپایی 
را پس از درخشــش ســال گذشــته ابرغول های آمریکایی در بازار سهام 
پیش بینی می کند. اگر سرمایه گذاری پروژه های کم کربن، ضامن عملکرد 
قوی تر سهام باشد، در آن صورت، حق با اچ اس بی سی است. در واقع، فشار 
زیــادی روی صنعت نفت وجود دارد تا برای خود، اهداف جدی تری برای 
کاهش آالیندگی تعیین کرده و تعهد قوی تری برای کربن زدایی داشــته 
باشد. این فشار بعید است امسال کمتر شود؛ زیرا دولت ها در اتحادیه اروپا، 

انگلیس و آمریکا، برنامه های تغییرات اقلیمی را مضاعف کرده اند.
این احتمال وجود دارد که 2023، سال قوی دیگری برای صنعت نفت 
باشــد؛ زیرا این شرکت ها با قدرت پا به ســال جدید گذاشته اند و انتظار 
نمی رود تقاضا برای نفت و گاز کاهش پیدا کند. براســاس گزارش »اویل 
پرایس«، اتحادیه اروپا به خرید میزان بیشتری گاز برای پر کردن مخازن 
خود نیاز دارد و همچنان به اســتفاده از فرآورده های نفتی ادامه می دهد 
کــه دیگر از روســیه خریداری نمی کند. چین اقتصاد خود را گشــوده و 
اکثر تحلیلگــران، بهبود دیر یا زود تقاضای این کشــور برای نفت و گاز 
را پیش بینــی می کنند. حتی آمریکا با همه بلندپروازی هایی که در حوزه 
انرژی پاک دنبال می کند، بعید اســت تا ماه هــا از جایگاه خود به عنوان 
بزرگترین مصرف کننده نفت نزول کند. آینده نزدیک برای غول های نفتی 

مطمئنا روشن است.

سود سرشار غول های نفتی در یک سال گذشته

آینده نفت جذاب تر می شود
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افزایش اقبال نخبگان به صنعت گیاهان 
دارویی

در حال حاضر بیش از 800 شــرکت با ماهیت های مختلف در زنجیره  ارزش 
صنعت گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی فعال هســتند. به گزارش ایسنا، 
مهدی ســیف سهندی، دبیر ستاد توســعه علوم و فناوری های گیاهان دارویی 
و طب ســنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاســت جمهوری 
بر جــذب و ورود نخبگان به ایــن صنعت تاکید دارد؛ صنعتــی کهن و دارای 
ارزش افزوده باال که می تواند در دو حوزه اشــتغال زایی و تولید ثروت در کشور 
نقش آفرینی کند. به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری، ستاد 
توسعه علوم و فناوری های گیاهان دارویی و طب سنتی در راستای افزایش تعداد 
شــرکت ها و تیم های مستعد برای توســعه بازار بومی و جهانی گیاهان دارویی 
تالش می کند تا تسهیالت و خدمات ارائه شده به آنها را افزایش دهد و هدفمند 
کند. کمک به جذب سرمایه و توسعه  بازار این مجموعه ها از جمله اقداماتی است 
که در این زمینه مدنظر قرار دارد. این تالش ها منجر به تمایل و ترغیب ورود و 
فعالیت بیشتر نخبگان در صنعت گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی شده و 
سهم این صنعت از تولید ناخالص ملی را افزایش داده است. ایران به  عنوان مهد 
گیاهان دارویی شــناخته می شود، اما در رابطه با ترویج و توسعه این صنعت به 
 اندازه کافی کار نشده، احیای صنعت کهن طب سنتی و گیاهان دارویی در کشور 
با تالش شــرکت های دانش بنیان و خالق ممکن است، به همین دلیل معاونت 
علمی به دنبال جذب و حمایت از نخبگانی اســت که بتوانند به رونق بازار این 

صنعت کمک کنند.

افزایش 9 تا ۶1 درصدی تولید لوازم خانگی
جدیدترین آمار منتشره از ســوی وزارت صنعت،  معدن و تجارت )صمت( 
نشــان می دهد که در 9 ماهه امسال از 22 کاالی منتخب صنعتی، تولید 16 
کاال افزایش، شــش کاال کاهش یافته و تولید انواع لوازم خانگی بین 9 تا 61 
درصد افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، براساس این آمار در 9 ماهه امسال 
تولید دو کاال بیش از 100 درصد، دو کاال ۵0 تا 100 درصد، شــش کاال 10 
تا ۵0 درصد و شــش کاال کمتر از 10 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
افزایش داشته و تولید شش کاال کاهش یافته است. براساس این گزارش تولید 
الیاف اکریلیک و اتوبوس، مینی بوس و ون به ترتیب 301 و 1۵7 درصد در این 
مدت رشــد داشته و به 6000 تن و 4280 دستگاه رسیده است. وانت و انواع 
تلویزیون نیز در 9 ماهه امسال به ترتیب ۵4 و 61 درصد افزایش تولید داشتند 
و تولید آنها به ترتیب به بیش از 88 هزار دســتگاه و یک میلیون و 430 هزار 
دستگاه رسیده است. تولید سایر انواع لوازم خانگی شامل کولر آبی 29 درصد، 
یخچال و فریزر 18 و ماشین لباسشویی 9 درصد در مدت یادشده رشد داشته 
است. تولید این سه محصول در 9 ماهه سال جاری به ترتیب به بیش از یک، 
1.9 و 1.1 میلیون دســتگاه رسیده است. از جمله مهمترین کاالهای دیگری 
که تولید آنها افزایش داشته نیز می توان به سموم دفع آفات نباتی، کارتن، انواع 
ســواری و الکتروموتور با افزایش بیش از 10 درصد و پتروشیمی، نخ، تراکتور، 

الیاف پلی استر و الستیک خودرو با افزایش جزئی زیر 10 درصد اشاره کرد.
تولید کــدام کاالها کاهش یافت؟ از بین 22 کاالی منتخب صنعتی که آمار 
تولید آنها منتشر شده، تولید شش کاال کاهش داشته که بیشترین کاهش مربوط 
به دوده با 27 درصد، روغن ســاخته شده نباتی، انواع کاغذ و نئوپان هر کدام با 
1۵ درصد و پودر شوینده 13 درصد کاهش تولید بیشترین کاهش را داشته اند. 
تولید روغن نباتی و کاغذ در 9 ماهه امسال به یک میلیون و 300 هزار تن و 669 
هزار تن رسیده است. گفتنی است براساس نامه دبیر ستاد تنظیم بازار در سال 
گذشته  کارخانه های تولیدی در سال جاری باید نسبت به تولید ماهانه 180 هزار 
تن روغن که 120 هزار تن در بخش های خانوار، 2۵ هزار تن در بخش صنف و 
3۵ هزار تن در بخش صنعت خواهد بود، اقدام کنند. همچنین طبق گفته های 
رئیس سندیکای کاغذ و مقوا، نیاز ساالنه کشور به کاغذ بسته بندی 8۵0 هزار تن 
که ساالنه یک میلیون و 600 هزار تن تولید می شود که مازاد تولید به کشورهای 
مختلف از جمله اروپا، آسیا و کشورهای حاشیه خلیج فارس صادر می شود، اما 
نیاز ســاالنه کشور به کاغذ تحریر 380 هزار تن است که 180 هزار تن ظرفیت 
تولید کاغذ تحریر در کشــور ایجاد شده، اما تولید ناچیز است؛ چراکه به دلیل 
قوانین موجود تولیدکنندگان توان رقابت با واردکننده را ندارند. کمترین کاهش 
تولید نیز مربوط به فیبر با افت یک درصدی بوده اســت. گفتنی اســت وزارت 
صمت در ســال جاری آمارهای ماهانه که در ســال های گذشته به طور مرتب 
منتشر می شده را به صورت قطره چکانی منتشر کرده است. این وزارتخانه در سال 
جاری آمار و اطالعات صنعت، معدن و تجارت را در ماه های اردیبهشت، خرداد و 
تیرماه و خالصه کوتاهی از آمار مردادماه منتشر کرده است. در حال حاضر هم با 
وجود گذشت 9 ماه از آغاز سال، فقط آمار تولید کاالهای منتخب صنعتی منتشر 
شــده و اطالعاتی از صدور پروانه های بهره برداری و جوازهای تاسیس، وضعیت 

طرح های در دست اجرا و ... در دسترس نیست.

نماگربازارسهام

شــورای رقابــت در قالب اطالعیه ای اعالم کرد که بــا توجه به التهاب 
ایجادشده در بازار خودرو و ضرورت تبیین اقدامات شورا، اقداماتی تشریح 

می شود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شورای رقابت، این نهاد تصمیمات 
شورای رقابت و سیاست این شورا در حوزه خودرو را اطالع رسانی خواهد 
کرد بنابراین در این چارچوب با توجه به التهاب ایجادشده در بازار خودرو 
و ضرورت تبیین اقدامات شــورای رقابت، در اطالعیه ای اقدامات شورا در 
حوزه خودرو را به شــرح ذیل اعالم کرد:  از ابتدای فعالیت دوره سوم شورا 
در اردیبهشــت 1401 بررسی و پایش بازار خودرو و سیاست های مربوطه 
در دستور کار مرکز ملی رقابت قرار گرفت و با اتمام اعتبار مصوبه شورای 

هماهنگی اقتصادی سران قوا و طی جلسات ۵27، ۵28 و نهایتاً ۵33 این 
شورا، کارگروه خودرو با هدف پایش و پیشنهاد سیاست های مربوط به این 

بازار ایجاد شد.
د ر ادامه اطالعیه شــورای رقابت آمده اســت: جلسات کارگروه خودرو 
در مرکز ملی رقابت با حضور همــه ذی نفعان و متخصصان این حوزه به 
صورت فشــرده و فوق العاده تشــکیل و در حال بررسی بازار و جمع بندی 
دســتورالعمل موضوع بند ۵ ماده ۵8 قانون سیاســت های کلی اصل 44 
قانون اساســی می باشد که در صورت تصویب شورای رقابت اطالع رسانی 

خواهد شد.
د ر بخش دیگری از اطالعیه شــورای رقابت نوشــته شده است: شورای 

رقابت انتظار دارد ضمن مالحظه اختیارات و وظایف قانونی این شــورا از 
اظهارنظرهای غیرمستند و نادقیق پرهیز کرده و به بهینه شدن تصمیمات 

شورا کمک شود.
د ر بخش پایانی اطالعیه شــورای رقابت آمده است: با توجه به شرایط 
نامناسب اقتصاد کشــور از منظر رقابت و ضرورت مداخله جدی شورا در 
بخش های مختلف با هدف توسعه فضای رقابتی و رفع انحصارات و برنامه 
گسترده شــورا در این خصوص در دوره سوم، امید است اصحاب رسانه و 
صاحب نظران اقتصادی ضمن بازتعریف نقش و جایگاه شــورای رقابت در 
نظام حکمرانی کشــور به تحقق اهداف شورا در بخش های مختلف کمک 

کنند.

اطالعیه شورای رقابت درباره اقدامات در حوزه خودرو

صورت های مالی خودروسازان نشان می دهد که در 9 ماهه ابتدای سال، 
نه تنها زیان آنان کاهش نیافت، بلکه نســبت به مدت مشابه سال گذشته 
افزایــش پیدا کرد و به 82 هزار میلیارد تومان رســید. در این میان، این 
پرسش مطرح می شود که چگونه زیان انباشته خودروسازان با وجود عرضه 

خودرو در بورس کاال کاهش نیافته است؟
»عرضه خودرو در بورس کاال به نفع مصرف کنندگان و خودروســازان 
اســت.« این ادعایی بود که وزارت صمت در رابطه با مزایای عرضه خودرو 
در بورس کاال مطرح کرد. وزارت صمت مدعی اســت که با عرضه خودرو 
در بورس کاال دســت دالالن در بازار خودرو کوتاه می شود و زیان  انباشته 
خودروســازان رفته رفته کاهش می یابد، اما با گذشــت حــدود 9 ماه از 
نخســتین عرضه خودرو در بازار سرمایه، نه تنها دست دالالن کوتاه نشد، 

بلکه در آمار زیان انباشته خودروسازان تغییری ایجاد نشد.
با اعالم صورت های مالی سه خودروساز بزرگ کشور، یعنی ایران خودرو، 
سایپا و پارس خودرو در سایت کدال مشخص شد زیان انباشته خودروسازان 
در پایان آذر امســال به 82 هزار میلیارد تومان رســیده است که رشدی 

هنگفت را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد.
طبق آمار منتشرشده، زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور حدودا 13 
هزار و 600 میلیارد تومان از سال گذشته بیشتر است. این در حالی است 
که خودروسازان محصوالت خود را در بورس کاال با قیمتی باالتر به  فروش 
می رسانند، اما همانطور که مشاهده می شود، نه تنها زیان آنها ثابت نمانده، 

بلکه بیشتر نیز شده است.
خودروسازان همچنان علت این زیان را قیمتگذاری دستوری می دانند و 
معتقدند با حذف این روش قیمتگذاری و خروج دولت از بحث قیمتگذاری 

این زیان انباشته طی زمان کاهش می یابد.
در مورد آمار زیان خودروســازان به تفکیک در این میان، باید اشــاره 
کــرد که این میــزان از زیان انباشــته خودروســازان در 9 ماهه ابتدای 

ســال، تنها مربوط به شرکت خودروسازی سایپا و زیرمجموعه آن، یعنی 
پارس خودروست و ایران خودرو در کارنامه خود سود ثبت کرده است.

آمار نشــان می دهد زیان دوره 9 ماهه امســال سایپا و پارس خودرو در 
مجموع به باالی 8۵00 میلیارد تومان رســید، اما ایران خودرو، بازه زمانی 
9ماه ابتدای سال 1401، در مجموع بیش از 114 میلیارد تومان سود را در 

صورت های مالی خود به ثبت کرد.
عرضه خودرو در بورس کاال ناکارآمد شد

گزارش زیاندهی خودروســازان حاکی از آن است که عرضه خودرو در 
بورس کاال تنها محیطی برای دالالن ایجاد کرد تا سود بیشتری را از جریان 

فروش خودرو به مردم کسب کنند.
کارنامه 9 ماهه خودروســازان بیانگر آن است که طرح عرضه خودرو در 
بورس کاال نه تنها کمکی به کاهش زیاندهی نکرد، بلکه زیان آنها به  صورت 
روزانه در حال افزایش اســت. به عبارت دیگر، این طرح نیز مانند ســایر 

طرح های پیشنهادی قبلی ناکارآمد به  حساب می آید.
افزایش هزینه های تولید، زیان انباشته خودروسازان را افزایش داد؟

مدت هاســت که یکی از عوامل افزایش زیان انباشــته خودروســازان 
را هزینه های تولید معرفی می شــود. این در حالی اســت که قطعه سازان 
مدعی اند که خودروسازان همچنان از فوالدهای قدیمی برای تولید خودرو 

استفاده می کنند.
همچنیــن برخــی از قطعه ســازان در ایــن رابطه ادعــا می کنند که 

خودروسازان هنوز بدهی معوق خود را پرداخت نکرده اند.
آنها به این نکته اشــاره می کنند که قراردادهای مالی قطعه ســازان با 
خودروسازان به روزرسانی نشــده و به رغم اینکه هزینه های تولید قطعات 
خودرو افزایش یافته اســت، اما خودروســازان هنوز به قیمت پیشــین 
قطعات موردنیاز خود را می خرند. در نتیجه ارتباطی میان زیان انباشــته 

خودروسازان و افزایش هزینه های تولید یافت نمی شود.

زیان بیشتر با ورود شورای رقابت به بحث قیمتگذاری
حال که اکثر محصوالت خودروسازان در بورس کاال عرضه می شوند، 
شورای رقابت مدعی قیمتگذاری شده است. به نظر می رسد که در حال 
حاضر دعوایی بر ســر قیمتگذاری دستوری خودرو بین شورای رقابت و 

وزارت صمت در جریان است.
طبق تجربه های پیشین، قیمتگذاری کمکی به بهبود وضعیت بازار و 
صنعت خودرو نمی کند. کارشناسان معتقدند که دولت و شورای رقابت 
هستند که در نهایت نبض بازار و صنعت خودرو را در اختیار می گیرند. 
این سیستم در حالی که نمی تواند قیمت ها را تثبیت کند، بلکه موجب 
افزایش زیان انباشــته خودروســازان و در نتیجه افزایش قیمت خودرو 

می شود.

راننــدگان خودرو و موتورســیکلت های توقیفی تــا آخر بهمن ماه 
امســال فرصت دارند برای ترخیص وســایل نقلیه خود از پارکینگ 
اقدام کننــد. به گزارش خبرگزاری صداوســیما مرکز خوزســتان، 
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی شهرستان دزفول گفت: خودرو ها 
و موتورســیکلت های توقیفی دارای مشــکل قضایــی در پارکینگ 
راهنمایــی و رانندگــی که بیش از یک ســال از زمــان توقیف آنها 
می گذرد تا پایان بهمن ماه فرصت دارند برای ترخیص خودروی خود 
اقــدام کنند، در غیر این صورت با هماهنگی دادســتانی نســبت به 
انتقال وسیله نقلیه به ستاد اجرایی اقدام خواهد شد. سرهنگ محمد 

تدین نژاد ادامه داد: وســایل نقلیه توقیفی که مشکل قضایی نداشته 
باشند و به علت تخلف رانندگی توقیف شده اند بدون تشریفات قانونی 
از جمله گواهینامه و بیمه با نرخ پارکینگ مصوبه ســال 94 ترخیص 
می شوند. رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی دزفول اظهارکرد: خالفی 
وسیله نقلیه نیز به منظور همکاری بیشتر با رانندگان برای ترخیص، 
تقســیط می شود. وی افزود: وسایل نقلیه ای که پس از بهمن ماه پس 
از گذشــت یک سال در پارکینگ راهور باقی می مانند طبق مقررات، 
در صورت مســتهلک بــودن اوراق و در غیراین صــورت به مزایده 

گذاشته خواهند شد.

زیان انباشته خودروسازان به 82 هزار میلیارد رسید

 خودروسازان در آستانه ورشکستگی

مهلت ترخیص وسایل نقلیه توقیفی تا آخر بهمن ماه
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اخبار

دیدار مدیر مخابرات منطقه مرکزی با سرپرست معاونت هماهنگی 
امورعمرانی استانداری مرکزی

اراک- فرنــاز امیدی: مهندس لطفی، مدیر مخابــرات منطقه مرکزی با 
مهندس اســدی، سرپرســت جدید معاونت هماهنگی امورعمرانی استانداری 

مرکزی دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه مرکزی در این دیدار ،مهندس 
لطفی ، گزارشــی از اقدامات انجام شده برای ایجاد زیرساخت فیبر نوری برای 
دوربین های جدید نظارتی در کلیه شــهرها و شهرداری های استان ارایه کرد 
و از مذاکرات انجام شده برای دسترسی کلیه سازمانها و نهادهای دولتی جهت 
تحقق اهداف دولت الکترونیک و ایجاد زیرساخت الزم برای مکانیزه کردن کلیه 

خدمات دولتی خبر داد. وی همچنین با توجه به گستردگی شبکه امن فیبر نوری شرکت مخابرات در سطح استان آمادگی خود را برای 
تحقق اهداف عالیه دولت محترم در زمینه توســعه زیرســاخت برای توسعه شبکه ملی فناوری اطالعات در همه حوزه های کسب و کار 
و تحقق اقتصاد دیجیتال اعالم کرد. بر اساس این گزارش در ادامه مهندس لطفی، مخابرات را به عنوان متولی ارتباطات، مبنای توسعه 
زیرساخت های استان دانست و بیان کرد : توسعه ارتباطات شهری وایجاد بسترهای فناوری اطالعات با گسترش هرچه بیشترشبکه های 
فیبر نوری شتاب بیشتری می گیرد و همکاری و مشارکت شهرداری ها و سایر دستگاه های اجرایی موجب کاهش هزینه ها و زمینه ساز 

ایجاد شبکه های پایدار ارتباطی خواهد بود.

نشست سرپرست نفت و گاز مارون با بانوان شاغل در این شرکت
اهواز - شبنم قجاوند: سرپرست شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون 
به مناسبت بزگداشت مقام زن و روز مادر، با بانوان شاغل در این شرکت دیدار و 

از تالش های آنان تقدیر کرد.
مهندس قباد ناصری ضمن تقدیم مراتب تبریک خود به مناســبت والدت 
حضرت فاطمه)س(، بانوان را نماد پاکی و آرامش در جامعه معرفی کرد و گفت: 
زنان در کشور اسالمی مان ایران از جایگاهی عالی برخوردارند، چرا که همواره 
در تالش برای صیانت از ســاختار خانواده و در حوزه ای دیگر، پیشبرد اهداف 

اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی جامعه اند.
وی به نقش تعیین کننده بانوان شاغل در صنعت نفت اشاره کرد و افزود: بر خالف تصوری که صنعت نفت را یک صنعت کامال مردانه 
انعکاس می دهد، بانوان شاغل در این عرصه، همگام با مردان در راستای تحقق اهداف تولیدی سازمان فعالیت گسترده و اثربخشی دارند؛ 
به عنوان مثال، بانوان شاغل در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون را می توان به عنوان پشتیبان قدرتمند تولید معرفی کرد. در ادامه 

حاضران به بیان دیدگاه و مطرح کردن مسائل مرتبط با حوزه بانوان پرداختند.

شهردار برازجان خبر داد: 
زمین های ورزشی ساحلی بلوار غدیر به رختکن تجهیز می شوند 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شهرداری 
و شورای اسالمی شهر برازجان، مرتضی قدوسی شهردار به اهمیت سالمت در 
جامعه و توجه شهرداری به آن اشاره کرد و اظهار داشت: سالمت روحی، روانی، 
جسمی و در کنار آن سالمت فردی، اجتماعی و جمعی در جامعه برای ما بسیار 

اهمیت دارد؛ لذا ورزش در جامعه یک رکن اساسی است. 
وی افزود: در شــهرداری تالش می کنیم در بحــث ورزش کار خود را در 
مجموعه های ورزشی متعلق به شهرداری انجام داده و موضوع ورزش را جدی 
بگیریم تا خدمات شایسته ای به مردم ارایه دهیم. شهردار برازجان با اعالم این 
خبر که زمین های ورزشی ساحلی بلوار غدیر تجهیز می شوند، افزود: جهت 
رفاه حال مردم و ورزشکاران عزیز، احداث پلکان و رختکن زمین های ورزشی 
ســاحلی بلوار غدیر با برآورد اولیه ۴۲ میلیارد ریال را در دستور کار قرار داده 
ایم. قدوسی همچنین در ادامه تشریح کرد: در پروژه فوق سکوی تماشاچیان 

با گنجایش ۲۲۰ نفر، رختکن داوران، مربیان و بازیکنان و سالن همایش با متراژ ۵۰۰ متربع ساخته خواهد شد. 

در نشست مشترک روسای دانشگاه علوم پزشکی گیالن و آزاد اسالمی استان مطرح شد؛
توسعه نظام آموزش عالی گیالن با همکاری دانشگاه ها

رشت- خبرنگار فرصت امروز: در نشست مشترک روسای دانشگاه  
علوم پزشکی گیالن و دانشــگاه آزاد اسالمی استان بر لزوم همکاری و توسعه 
مشــارکت دانشگاه ها در جهت ارتقای نظام آموزش عالی استان، بحث و تبادل 

نظر شد.
 به گزارش پایگاه اطالع رســانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن )وب دا(، صبح 
امروز دکتر محمدتقی آشوبی-سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن با حضور 
در دفتر ریاست دانشگاه آزاد اسالمی گیالن با محمد دوستار- رئیس این دانشگاه 
دیدار و گفت وگو کرد.  در این نشست بر ضرورت تعامل، هماهنگی و همکاری 

بیش از پیش دانشگاه های گیالن در جهت توسعه نظام آموزش عالی استان بحث و تبادل نظر شد.
 روسای دانشگاه های علوم پزشکی گیالن و آزاد اسالمی استان در این نشست تأکید کردند که حوزه سالمت و نظام آموزش علوم پزشکی 

را در دوره کنونی به عنوان یک دانشگاه جامع برون نگر و پیشرو ببینند و نظام آموزش عالی استان را در علوم پزشکی ارتقاء ببخشند.
 توسعه همکاری و مشارکت دانشگاه علوم پزشکی گیالن با دانشگاه آزاد اسالمی استان در جهت توسعه رشته های آموزش علوم پزشکی 
و تحصیالت تکمیلی در رشته های پزشکی، پرستاری و پیراپزشکی از دیگر مواردی بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 در این نشست همچنین با توجه به آموزشی شدن بیمارستان های شهید بهشتی انزلی و دکتر پیروز الهیجان، بر لزوم بهره مندی از 
ظرفیت های درمانی جهت آموزش علوم پزشکی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمی استان نیز گفت وگو شد.

 جذب دانشجو خارجی در دانشگاه های علوم پزشکی گیالن و دانشگاه آزاد اسالمی استان و همچنین بهره مندی از ظرفیت دانشکده   
پردیس بین الملل و منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن در راستای آن، محور دیگر گفت وگوی روسای دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

و دانشگاه آزاد اسالمی استان در نشست امروز بود.
 گفتنی است در این نشست در خصوص نحوه فعالیت دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گیالن در ساختمان استیجاری دانشگاه 

آزاد اسالمی استان نیز بحث و تبادل نظر شد.

ساالنه بیش از ۴ میلیون اصله نهال در مهران تولید می شود
ایالم-هدی منصوری:ابراهیم پیرزادیان اظهار کرد: نهالستان مهران یکی از نهالستان های مادر تخصصی گرمسیری استان است که 
ساالنه بیش از ۴ میلیون اصله نهال در آن تولید می شود. مدیرکل منابع طبیعی ایالم گفت: نهال های تولید شده در تمام طرح های توسعه 

فضای سبز، جنگل کاری، بیابان زدایی استفاده خواهد شد.
وی گفت: تولید ۱۸ میلیون اصله نهال در اســتان آغاز شــد و برنامه ریزی های الزم برای تحقق به هنگام این طرح تدوین شــده 
اســت. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایالم تاکید کرد: خوشبختانه با تالش کارشناسان اداره کل منابع طبیعی ۶۵ گونه 
از گونه های جنگلی متناسب با شرایط اقلیمی استان در نهالستان های استان تولید و در کشور استانداردترین نهال ها در سطح استان 

ایالم تولید می شود.

توزیع سوخت جایگزین به 1080 مصرف کننده فراورده های نفتی در استان 
گلستان انجام شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان از توزیع سوخت جایگزین به 
۱۰۸۰ مصرف کننده فراورده های نفتی در شــرایط افت فشــار گاز در اســتان خبر داد.سید محمد حسینی گفت: تمامی نفتکش ها، 
نیسان ها و فروشندگان در سطح استان برای توزیع سوخت جایگزین بسیج شده و ۱7۸ فروشنده نفت سفید و گازوئیل استان تکمیل 

ظرفیت شدند.
وی افزود: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گلستان با توجه به شرایط بحرانی افت فشار گاز، در راستای حقوق شهروندی و مسئولیت 
اجتماعی خود، در کوتاه ترین زمان ممکن با برگزاری نشست با روسای نواحی در سطح استان اولویت خود را انجام اقدامات مناسب برای 
زمان قطعی کامل گاز قرار داد.حسینی ادامه داد: با تقسیم کار صورت گرفته تمام نفتکش ها، نیسان ها و ۱7۸ فروشنده فعال در سطح استان 
را برای توزیع به موقع سوخت جایگزین بر اساس اولویت هر شهرستان  بسیج کردیم و هم نفت سفید و هم نفت گاز تکمیل ظرفیت شد.وی 
گفت: تصمیم گیری به موقع استاندار گلستان به همراه دیگر مدیران ستادی در کنار سپاه در بحث فعالیت ادارات، مدارس و دانشگاه ها 
باعث مدیریت خوب بحران کمبود گاز شد و شرکت نفت به مانند زمان جنگ آماده فعالیت جهادی برای جلوگیری از کاهش مشکالت 
ناشی از کمبود گاز است.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گلستان افزود: نیروهای شرکت شبانه روزی در حال فعالیت هستند 
و از زمان افت فشار گاز به ۶۰۰ باب نانوایی، ۲۵۰ مرغداری، ۵۰ باب گلخانه و ۲۸۰ مورد از اصناف و صنایع تبدیلی و کشاورزی سوخت 

جایگزین توزیع شده است.

اهواز - شبنم قجاوند: اختتامیه ممیزی خارجی- نوبت 
مراقبتی دوم شــرکت بهــره برداری نفت و گاز مــارون، برگزار و 
انطباق پیاده ســازی سیســتم مدیریت یکپارچه)IMS( مبتنی 
و   ISO9۰۰۱:۲۰۱۵ ،ISO۱۴۰۰۱:۲۰۱۵ اســتانداردهای بــر 

ISO۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ در این شرکت به تائید ممیز رسید.
سرپرست این شرکت ضمن ابراز خرسندی از عملکرد منطقی 
و حرفه ای کارکنان شرکت در حوزه های کیفیت، محیط زیست، 
ایمنی و سالمت شــغلی، گفت: پشتوانه این دســتاورد، سال ها 
تجربــه، مطالعه و آموزش می باشــد؛ وجود فرهنــگ رعایت و 
توجه به اســتانداردها و فرآیندها، تولید پایدار را در شرکت تحقق 
بخشــیده اســت. مهندس قباد ناصری افزود: با وجود این نگاه در 
ســازمان، توانستیم با تهیه روش اجرایی مدیریت دانش، در مدت 

بســیار کوتاهی، ۱۱۶ دانش را احصاء کنیم و با تاکید بر انجام مستمر 
ممیزی های داخلی و بازنگری مدیریت، در راســتای اثربخشی بیشتر 
شــاخص ها گام برداریم. وی از تصمیم شرکت بهره برداری نفت و گاز 
مارون برای دریافت نظرات و بازخوردهای ذینفعان سازمان جهت حفظ 

و ارتقاء بیش از پیش کیفیت محصول خبر داد و یادآور شد: با تکیه بر 
توانمندی ســرمایه های انسانی، موانع منتج از تحریم های خصمانه را 
همچون گذشــته مرتفع  نموده و نقش موثر خود در چرخه اقتصادی 
کشــور را تداوم خواهیم بخشید. سرممیز گروه نیس) به عنوان ممیز(، 

تحلیل و پایش دقیق شاخص فرآیند امور مهندسی و ساختمان، 
آراســتگی محیط کار در تاسیســات، واکنش ایده آل در مقابله با 
شرایط اضطراری)آتش نشــانی و بهداری(، برخورداری از روسای 
کارخانه)IC( جوان و با تجربه، حمایت مدیریت ارشــد سازمان از 
طرح های HSE، ارائه گزارش تحلیلی دقیق در خصوص جزئیات 
تعمیراتی ماشین آالت فرآیندی توسط نگهداری و تعمیرات، ثبت 
 Help دانش ضمنی و تجربیات کارکنان، اســتفاده از سیســتم
Desk و هوشــمند سازی مدیریت اتاق ســرور در حوزه فناوری 
 Earth( شرکت، فرآیند تست ارت HSE اطالعات،  روند فعالیت
Resistance Testing( تخلیــه تانکرهای ســوخت و فرآیند 
نگهداشت خودروهای حوزه ی ترابری را از اهم نقاط قوت شناسایی 

شده در این ممیزی ۲ روزه برشمرد.
شــایان ذکر است گستره عملیاتی  شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
مارون  بیش از 3 هزار و ۸۰ کیلومتر مربع می باشد که حفظ انسجام و 
عمل بر اساس استانداردهای مدیریتی در شرایط مختلف، کاری پیچیده 

و مستلزم بهره مندی از دانش فنی و عملیاتی کارآمد است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده ســپاه استان قم حمایت 
ویژه مسئوالن استان از طرح های مورد تصویب مجمع عالی بسیجیان 
اســتان قم را خواستار شــد و گفت: گروه های تخصصی باید بر اساس 
شــرایط و ظرفیت های استان طرح هایی را با راهکارهای عملیاتی برای 
رفع آسیب ها و نیازهای مردم ارائه دهند. به گزارش خبرگزاری بسیج از 
قم، اجالسیه مجمع عالی بسیجیان استان قم پس از دو سال وقفه روز 
گذشته با حضور جمعی از مسئوالن ارشد استان از جمله سید محمدتقی 
شاهچراغی استاندار قم و احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس 
شورای اسالمی برگزار شد. سردار محمدرضا موحد فرمانده سپاه امام علی 
بن ابیطالب)ع( در این نشســت ضمن تشکر از اهتمام مسئوالن استان 
برای تشکیل دبیرخانه وحدت رویه عنوان کرد: از زمانی که میرزاده در 
مجمع بسیجیان استان قم فعالیت خود را آغاز کرده اقدامات قابل توجهی 
در این مجمع دنبال شــده است. وی با بیان اینکه گروه های تخصصی 

باید بر اساس آسیب ها، نیازها و شرایط استان طرح های مناسب را ارائه 
دهند، عنوان کرد: ارائه راهکارهای عملیاتی باید مورد توجه این گروه ها 
قرار گیرد. فرمانده ســپاه استان قم با تاکید بر اینکه خواسته های مورد 

نظر رهبر معظم انقالب اســالمی در مورد باید مــورد توجه گروه های 
تخصصی قــرار گیرد، اظهار کرد: همانطور که رهبری تاکید داشــتند 
همه شــهدای ایران شهید قم هستند و این موضوع مسئولیت قم را در 
حوزه های فرهنگی و اجتماعی ســنگین تر می کند، یاد شهدا باید زنده 
بماند و پیام شهدا به نسل جدید منتقل شود. وی سرعت عمل، به خطر 
انداختن جان و عمل به هنــگام را ویژگی های مردم قم به تعبیر رهبر 
معظم انقالب اسالمی دانست و گفت: در شرایط امروز که شاهد تهاجم 
نرم دشمن هســتیم باید اقدامات ویژه را برای فعالیت در عرصه فضای 
مجازی پیش بینی کنیم. موحد حمایت ویژه مسئوالن استان از طرح های 
مورد تصویب مجمع بســیجیان استان قم را خواســتار شد و افزود: در 
عرصه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، پژوهشی و سازندگی بسیج ورود 
مطلوبی کرده است و ما آمادگی داریم که هر جایی که مردم نیاز دارند 

نقش آفرینی داشته باشیم.

ساری - دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از اتمام موفقیت 
آمیز تعمیرات اضطراری توربین واحد ۲ تاسیسات تقویت فشار گاز رشت 
با تالش شبانه روزی همکاران این منطقه عملیاتی خبر داد. به گزارش 
خبرنــگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، 
محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد: در پی گزارش همکاران 
تاسیســات تقویت فشار گاز رشت مبنی بر تخریب پره ثابت و متحرک 
توربین واحد ۲ این تاسیسات، تعمیرات اضطراری توربین فوق، پس از 
برنامه ریزی های الزم بالفاصله در دستور کار قرار گرفت. وی خاطرنشان 

کرد: با توجه به اهمیت تاسیسات تقویت فشار گاز رشت در تامین گاز 
مصرفی شمال کشور، پس از تشــکیل کمیته بحران، اقدامات الزم در 
خصوص رفع مشــکل آغاز شد و در اسرع وقت واحد کاالي منطقه پره 
هاي ثابت و متحرک را از مناطق ۲ و 3  تامین نمود. مفخمی در ادامه 
افزود:پــس از یک ماه تالش شــبانه روزی و بی وقفه، تعمیر اضطراری 
توربین واحد ۲ تاسیسات رشت به اتمام رسید و این توربین با موفقیت 
در سرویس قرار گرفت. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز ضمن قدردانی 
ازکارکناناین منطقه عملیاتی و همچنین همکاران مناطق ۲ و 3 در انجام 

این عملیات مهم، یادآور شــد: منطقه 9 با تمام توان، آماده مواجهه با 
بحران های احتمالی فصل سرما وانتقال پایدار گاز در استان های شمالی 

جهت تحقق اهداف شرکت انتقال گاز ایران می باشد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل آبخیزداری و منابع 
طبیعی استان بوشهر گفت: بارندگی های سه سامانه بارشی هفته گذشته 
)۲۱، ۲۵ و ۲7 دی ماه( باعث شد تا سازه های آبخیزداری دراین استان 

7۱ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب آبگیری کنند.
عبدالحسین گرشاسبی  در گفت وگو با ایرنا افزود: در سامانه بارشی 
۲۱ دی ماه ۸۵ درصد از سازه های آبخیزداری استان بوشهر معادل ۲۸.۸ 

میلیون مترمکعب آبگیری شدند.
وی بیــان کرد: همچنین در بارندگی روز ۲۵ دی ماه نیز بیش از ۵9 
درصد از سطح استان بوشهر تحت تاثیر این سامانه بارشی قرار گرفت و 

سازه های آبخیز توانستند ۲۱.7 میلیون مترمکعب آب استحصال کنند.
به گفته گرشاسبی همچنین در ســامانه ۲7 دی ماه نیز 97 درصد 
از ســطح اســتان بوشــهر تحت تاثیر بارش ها قرار گرفت و سازه های 

آبخیزداری در این استان ۲۱ میلیون مترمکعب آبگیری کردند..
وی تاکید کرد: ســازه های آبخیزداری افزون بر استحصال آب نقشی 
مهم در کنترل و کاهش خسارت ناشی از سیالب داشته اند به نحوی که 

در این سامانه ها بارشی هیچ سیل مخربی گزارش نشد.

گرشاســبی یادآور شــد: در زمــان حاضر۸۶۲ ســازه آبخیزداری و 
سیســتم های بخش ســیالبی در ســطح ۱۵۴ هزار هکتار به صورت 
بیولوژیک و بیومکانیک در اســتان بوشهر اجرا شده که ظرفیت کنترل 

و استحصال حدود 3۵ میلیون مترمکعب رواناب را دارند.
مدیرکل آبخیزداری و منابع طبیعی اســتان بوشهر گفت: همچنین 
وجود ســازه های آبخیزداری نقشی مهم در تغذیه آبخوان ها، سفره های 

زیرزمینی و جلوگیری از حمل رسوب به پائین دست دارند.
وی ادامــه داد: حجم رواناب ســال جاری یکهــزار و ۱۸7 میلیون 
مترمکعب است که نســبت به ۴۵۲ میلیون مترمکعب روان آب سال 

گذشته ۲۶۰ درصد رشد داشته است.

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت یكپارچه نفت و گاز مارون

سردار موحد: 

مجمع بسیجیان استان قم برای رفع نیازهای مردم تالش می کند 

اتمام موفقیت آمیز تعمیرات اضطراری توربین 
تاسیسات تقویت فشار گاز رشت

مدیرکل آبخیزداری و منابع طبیعی استان بوشهر: 

سازه های آبخیزداری بوشهر 71.۵ میلیون مترمکعب 
آبگیری کردند

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: یوســف یزدانی سرپرست 
شهرداری رشت در جلسه صحن علنی شورای اسالمی ضمن ارائه الیحه 
بودجه سال ۱۴۰۲ از رایزنی برای رفع هر چه سریعتر ابهامات بازگشایی 
کانال ژ۵ و تسریع در اجرای پروژه پارک ۴۵۰ هکتاری الکان خبر داد و 
گفت: هزینه های جاری شهرداری رشت در بودجه سال آینده سه درصد 

کاهش پیدا کرده است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت ؛ یوسف یزدانی سرپرست شهرداری رشت امروز شنبه یکم بهمن 
۱۴۰۱ در جلسه صحن علنی شورای اسالمی شهر رشت اظهار داشت : 
ترافیک از جمله معضالتی است که در شهر رشت وجود دارد به طوریکه 
همواره جزو مطالبات و دغدغه شورای اسالمی بوده و مشکالت زیادی را 

برای شهروندان به بار آورده است.
سرپرست شــهرداری رشت با بیان اینکه برای مدیریت و ساماندهی 
بخشــی از ترافیک شــهری اقداماتی توسط شــهرداری در دستور کار 
قرار گرفته اســت گفت: گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی اتوبوس، 
نوسازی تاکســیرانی و یا احداث کمربندی از جمله اقدامات شهرداری 

برای مدیریت ترافیک بود.
یزدانی با بیان اینکه عملکرد شــهرداری در بحث احداث کمربندی 
ها مطلوب نبوده است به جلسه کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورا 
که در کانال ژ ۵ انجام شــد اشاره کرد و ابراز داشت: در مورد پروژه ژ ۵ 
چندین جلسه را با رئیس کل دادگستری و دادستان برگزار و از دستگاه 
قضایی درخواست کمک کردیم همچنین با هماهنگی های انجام شده 
جلسه ای را همین هفته با شرکت آب منطقه ای برگزار می کنیم تا پاره ای 

از اختالفاتی که در دو بند از تفاهم نامه وجود دارد برطرف شود.
وی با تاکید بر اینکه با بازگشــایی مسیر کانال ژ۵ بخش اعظمی از 
ترافیک شهر رشت مدیریت می شود ادامه داد: از آنجا که مجوزات مربوط 
به احداث تقاطع غیرهمســطح میدان ولیعصر )عج( هم صادر شــده و 

عنقریب به دست شــهرداری رشت خواهد رسید و باید فرآیند تجهیز 
کارگاه انجام شود قطعا گره ای به گره های ترافیکی شهر افزوده میشود 

بنابراین بازگشایی کانال ژ۵ برایمان بسیار حائز اهمیت است.
سرپرست شهرداری رشت در ادامه به موضوع ماندگاری گردشگر در 
ســطح شهر اشــاره نمود و اضافه کرد: متاسفانه در داخل شهر فضایی 
برای اســکان مسافر و یا جایی را که مسافران برای بازدید از آن ترغیب 

بشوند نداریم.
یزدانی با بیان اینکه روزهای گذشته به اتفاق مدیرکل منابع طبیعی 
گیالن از پارک ۵۰۰ هکتاری الکان بازدیدی به عمل آورده است یادآور 
شد: این پارک پنج سال در اختیار شهرداری بود اما متاسفانه کار خاصی 
در آن انجام نشد اما در همین یک ماه اخیر توانستیم با یک رویکرد جدید 
نسبت به شــن ریزی و احداث الین تردد آن اقدام و مبالغی را هم برای 

تامین مصالح به پیمانکار پروژه پرداخت نماییم.
وی از انعقاد قرارداد روشــنایی پارک ۵۰۰ هکتاری الکان خبر داد و 
تصریح کرد: با هماهنگی های انجام شــده  و با حمایت شورای اسالمی 
امیدواریم بتوانیم برای جذب ســرمایه گذار  و افزایش سرانه فضای سبز 
از یــک و نیم متر تا هفت و نیم متر، پــارک ۵۰۰ هکتاری الکان را به 

صورت 3۰ ســاله در اختیار بگیریم. سرپرست شهرداری رشت در مورد 
تاالب عینک هم افزود: با پیگیری هایی که در شــرکت آب منطقه ای، 
منابع طبیعی و دادگستری استان گیالن انجام دادیم انتظار داریم بتوانیم 
تا ماه آینده تاالب را تحویل گرفته و برای ســرمایه گذاری در محدوده 
آن برنامه ریزی نماییم. یزدانی اذعان داشــت: در مورد احداث سرویس 
بهداشــتی در پیاده راه فرهنگ نیز با وجــود برگزاری چندین مرحله 
مناقصه، به علت شــرایط خاص آن پیمانکاری برای مشارکت در پروژه 
استقبال نکرد و به زودی با تمهیداتی که اندیشه شده است رفع مشکل 

خواهد شد و عملیات ساخت شروع می شود.
وی اضافه کرد: تمام تالش شــهرداری رشت این است که بتواند در 
راستای دغدغه اعضای شورای اسالمی به عنوان نماینده محترم مردم و 

رفع مشکل شهروندان قدم بردارد.
سرپرست شهرداری رشــت در ادامه به موضوع تقدیم الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۲ شهرداری به شورای اسالمی اشــاره کرد و ابراز داشت: در 
خالل تهیه و بررسی الیحه بودجه ساالنه، شهرداری و شورای اسالمی با 

کمک هم نقشه راه شهر رشت را برای سال آینده ترسیم خواهند کرد.
یزدانــی ضمن قدردانی از زحمات حوزه هــای معاونت برنامه ریزی و 
معاونت مالی شهرداری برای تدوین الیحه بودجه ادامه داد: رقم بودجه  
سال ۱۴۰۲ سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به بودجه سال 

۱۴۰۱حدود 73 درصد افزایش دارد.
وی عنوان کرد: در سال گذشته حدود ۴۶ درصد از بودجه شهرداری 
مربوط به هزینه های جاری بود اما در الیحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری 
رشت، این سهم سه درصد کاهش پیدا کرده و با ۴3 درصد به رقم هزار 

و ۵۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
سرپرست شهرداری رشــت اذعان کرد: برای سال آینده، هزینه های 
شــرکتهای رفت و روب و فضای سبز شهرداری رشت در ردیف بودجه 

جاری پیش بینی شده است.

توسط سرپرست شهرداری رشت صورت گرفت

ارائه الیحه بودجه 1۴0۲ شهرداری رشت در صحن علنی شورا 
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نویسنده: علی آل علی
موفقیت به عنوان یک کارآفرین نمونه فقط با ســعی و 
تالش بیشتر پشت میز کار رخ نمی دهد. در عوض کیفیت 
ارتبــاط با دیگران نتیجه نهایی را مشــخص خواهد کرد. 
کارگــردان تئاتری را در نظر بگیرید که مهارت ویژه ای در 
پردازش شخصیت های قصه دارد، اما حتی یک کلمه هم 
نمی تواند با بازیگران درباره نمایش حرف بزند. بی شــک 
چنین پروژه ای حتی قبــل از اینکه روی صحنه برود هم 
نتیجه اش روشن خواهد بود. خب مگر می شود کسی بدون 
مهارت های ارتباطی تبدیل به کارگردانی درجه یک شود؟ 
مهارت های ارتباطی بخــش مهمی از زندگی روزمره را 
تشــکیل می دهد. به طوری که آدم ها گزینه ای به غیر از 
تقویــت این مهارت در خودشــان ندارند. حاال اگر در این 
شرایط کسی پیدا شود که به شــدت درونگرا باشد، یک 
چالش بی نهایت مهم خواهد داشت و آن تعامل با دیگران 
است. اگر شــما هم درونگرا باشید، خیلی خوب می دانید 
ارتباط با دیگران آنقدرها ساده نیست؛ چه برسد به اینکه 

پای تفویت مهارت های ارتباطی وسط باشد. 
اگرچه آدم هــای درونگرا موانع بیشــتری برای تبدیل 
شــدن به کارآفرینی برجســته دارند، امــا این به معنای 
ناامیدی کامل آنها از این مسیر نیست. شما هم علی رغم 
مشکالتی که درونگرایی برای تان به همراه دارد، می توانید 
در ماراتن کارآفرینی اول شــوید. کافی است اوضاع تان را 
به خوبی شــناخته و بعد هم دنبال راه حلی برای تقویت 
مهارت های ارتباطی در این شــرایط باشید. از آنجایی که 
چنین کاری دســت کمی از صعود به قله اورســت ندارد، 
مــا در این مقاله تمام نکاتی که به آنهــا احتیاج دارید را 
فهرســت کرده ایم. کافی است تا آخر با ما همراه باشید تا 
هــم درک بهتری از درونگرایی پیدا کنید، هم اینکه راه و 
چاه تقویت مهارت های ارتباطی تان به عنوان یک درونگرا 

را یاد بگیرید. 
درونگرایی یعنی چه؟ 

وقتــی درباره درونگرایی حــرف می زنیم، خیلی ها فکر 

می کننــد با آدم های افســرده و کامال گوشــه گیر طرف 
هســتند. اگرچه ترجیــح محیط های آرام و ســاکت به 
مکان های شــلوغ یکی از ویژگی های درونگرایی محسوب 
می شود، اما این اصال به معنای افسردگی نیست. پس اگر 
شما هم کلیشــه های مختلفی در این مورد دارید، وقتش 

رسیده یکبار برای همیشه آنها را دور بریزید. 
ما در روزنامه فرصت امــروز معتقدیم بهترین راه برای 
شــناخت درونگراها مقایسه شــان با آدم هــای عادی یا 
برونگراهاســت. در حالی که برونگراها از هر فرصتی برای 
ارتباط با بقیه استفاده می کنند، درونگراها تا جای ممکن 
از تعامل غیرضروری دوری خواهند کرد. به زبان خودمانی، 
درونگراها کارآفرینانی مســتقل و متکی به خود هستند 
که بیشتر اوقات حتی نیازی برای ارتباط با بقیه احساس 
نمی کنند. این در حالی اســت کــه برونگراها صفر تا صد 
کارشــان را با تکیه بر دیگران پیش برده و در صورت نیاز 
بدون حتی یک ثانیه خســتگی با دیگــران ارتباط برقرار 
خواهند کرد. همین امر ویژگی اصلی درونگراها را مشخص 
می کند. البته این اصال به معنای عقب ماندن درونگراها از 
بقیه کارآفرینان نیست؛ چراکه آنها معموال پشتکار خوبی 
بــرای پیگیری فرآیندهای مختلف و جلــو بردن پروژه ها 

تحت هر شرایطی دارند. 
حاال که شما یک تعریف ساده از درونگرایی را دم دست 
دارید، باید کمی درباره ویژگی این دســته از کارآفرینان 
در محیط هــای کاری حــرف بزنیم. اینطــوری بهتر به 
ضرورت تقویت مهارت های ارتباطی از سوی این دسته از 

کارآفرینان پی خواهیم برد. 
درونگراها در محیط کار: 5 ویژگی اساسی آنها 

تا اینجای کار ما فقــط درباره درونگرایی به عنوان یک 
مسئله روانشناختی حرف زدیم. از اینجا به بعد کمی رنگ 
و بوی کارآفرینی هم به بحث مان اضافه خواهیم کرد. پس 
اجازه دهید بدون هیچ مقدمه کلیشه ای، یک راست برویم 

سراغ ویژگی درونگراها در محیط کار:
اولیــن ویژگی درونگراهــا بی نیازی از دیگران اســت. 

این دســته از افراد تا جایی که الزم نباشــد، حتی سراغ 
همکارشان هم نمی روند. معموال هم گزارش های کاری را 
طوری مفصل تهیه می کنند که دیگر نیازی به حضورشان 

در جلسات کاری نباشد.
اگر یک کارمند درونگرا در جلســه ای کاری حضور پیدا 
کند، بی برو برگشت ساکت ترین آدم جمع خواهد بود. به 
طوری که مدیر جلســه باید به زور از او حرف بکشــد. با 
توجه به نکاتی که درباره درونگراها گفتیم، این نوع برخورد 
در جلسات یا هر جای شلوغ دیگری از آنها کامال طبیعی 

است. 
وســواس درونگراها، اگر چنین مفهومی را قبول داشته 
باشیم، بیشتر از همه درباره کیفیت کار است. بنابراین سر 
هر موضوعی که دوست دارید با آنها شوخی کنید، اما حتی 
ســمت کیفیت کار نیز نروید؛ چراکه جواب آنها برای این 
موضوع بی نهایت خشک و بی رحمانه خواهد بود. به زبان 

خودمانی، آنها سر کیفیت کار با کسی شوخی ندارند. 
اگرچه درونگراها در محیط کار بیش از اندازه ســاکت 
هســتند، اما به همان میزان توجه شان به جزییات جلب 
می شود. به همین خاطر وقتی نوبت به صحبت شان برسد، 
بــا هزار خواهش و تمنا از آنها، طوری به جزییات اشــاره 

می کنند که همه سر جای شان میخکوب شوند. 
کارآفرینان درونگرا بیش از اینکه برای جایزه یا تشویق 
دیگران کار کنند، سرشان به کار خودشان گرم است. آنها 
به نوعی درگیر رقابت با خودشان هستند. به همین خاطر 
همیشه دوست دارند بهترین فرم خودشان را نشان دهند؛ 

همین و بس.
همانطور که می بینید، درونگرایی در محیط کار مزایایی 
نیز به همراه دارد. بــه همین خاطر ما در روزنامه فرصت 
امروز معتقدیم درونگرایی یک نکته کامال منفی نیســت. 
با این حال وقتی در محیط کار درگیر رقابت و رســیدگی 
به امور متنوع شــوید، چاره ای به غیر از ارتباط با آدم های 
گوناگون نخواهید داشــت. درســت در همین شرایط اگر 
مهارت های ارتباطی تان ضعیف باشد، طوری از رقبا عقب 
می افتید که دیگر امیدی به بازگشت دوباره تان نخواهد بود. 

بهبود مهارت های ارتباطی به عنوان درونگرا
امیدوارم بخش های قبلی خیلی حوصله تان را سر نبرده 
باشــد؛ چراکه ما تازه به بخش اصلی ماجرا رسیده ایم. اگر 
شما هم دوست دارید در جلسات کاری یا هنگام بحث بر 
سر استراتژی های مناسب طوری توجه بقیه را جلب کنید 
که هیچ رقیبی برای تان وجود نداشــته باشد، باید کمی 
بیشــتر با ما همراه بوده و نکات مورد بحث در ادامه را نیز 
یاد بگیرید. ما در بخش پایانی این مقاله به طور مشخص 
درباره این موضوع بحث می کنیم که چطور به عنوان یک 

درونگرا مهارت های ارتباطی تان را تقویت کنید. 
استفاده از محیط های مشابه محل کار

خیلــی وقت ها آدم های درونگرا در محل کار اســترس 
زیادی پیدا می کنند. این یعنی تماس تلفنی یا گفت وگویی 
ساده که در حالت عادی برای شان مثل آب خوردن است 
در محل کار تبدیل به غولی بی شــاخ و دم می شــود. در 
این صورت توصیه ما بی نهایت ســاده است. همانطور که 
دونده های حرفه ای قبل از شــروع مســابقات سال جدید 
حســابی تمرین می کنند، شــما هم باید خودتان را برای 
ارتبــاط بهتر در محــل کار آماده کنید؛ البتــه نه در هر 

محیطی، بلکه جایی شبیه به فضای کار!
ایــراد اصلی خیلی از آدم های درونگــرا تمرین و تکرار 
مداوم در محیط هایی مثل خانه است. شاید این تمرین ها 
به نظر موثر برسد، اما مثل آن است که یک فوتبالیست به 
جای زمینی مسابقه استاندارد در پارکینگ خانه اش تمرین 
کنــد. این طوری نه تنها خبری از پیشــرفت مهارت های 
ارتباطی نیســت، بلکه فقط یک امید توخالی به خودتان 

تزریق خواهید کرد. 
این روزها محیط های خیلی زیادی شــبیه به دفتر کار 
وجــود دارد. مثال کافی شــاپ ها را در نظر بگیرید؛ چنین 
فضای دوست داشــتنی نه فقط مناسب دیدار با دوستان، 
بلکه تقویت مهارت های ارتباطی نیز هست. به عالوه، کمی 
همکاری داوطلبانه با بخش روابــط عمومی نیز می تواند 
شما را در موقعیت های دقیق ارتباطی قرار دهد. اینطوری 
شما دیگر چاره ای به غیر از تقویت مهارت های ارتباطی تان 

نخواهید داشت. 
نمایش عالقه به گفت وگو

آیا تا حــاال مدیر یا کارمند درونگرایی را دیده اید که به 
محض شــروع یک گفت وگو نشانه های مثبتی از خودش 
نشــان دهد؟ فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید که 
شانس دیدن یک ستاره دنباله دار در آسمان خیلی بیشتر 

از مشاهده چنین اتفاقی است!
آدم هــای درونگرا معموال در محیط کار هیچ عالقه ای 
بــرای گفت وگو ندارنــد؛ چراکه فکر می کننــد با کار و 
کوشش زیاد دیگر نیازی به این مسائل نخواهد بود. اگر 
شــما هم تا حاال اینطوری فکــر می کردید، دیگر نوبت 
خانه تکانی فرا رســیده اســت. لطفا از این به بعد وقتی 
در موقعیــت گفت وگو با دیگران قــرار می گیرید، کمی 
انعطاف بیشــتر نشان دهید. قبول دارم در وهله نخست 
این کار بی نهایت سخت خواهد بود، اما شما الزم نیست 
از همــان اول کار انتظارات باالیی برای خودتان تدارک 
ببینید. چه بســا اولین تالش ها همراه با شکســت های 
ســنگینی هم باشد. پس کمی به خودتان فرصت داده و 
شــرایط را به بهترین شکل ممکن مدیریت کنید. وگرنه 

هنوز شروع نکرده از کارتان نامید خواهید شد. 
در محیط کار خیلی ها دوست دارند با بقیه ارتباط برقرار 
کنند، اما واکنش های ســرد آدم های درونگرا معموال هر 
عالقــه ای به صحبت بیشــتر را در نطفه خفه می کند. ما 
در اینجا انتظار زیادی از شــما نداریم. کافی اســت کمی 
خودتــان را جای دیگران گذاشــته و به ایــن فکر کنید 
رفتارهای سردتان چه اثری روی آنها دارد. آن وقت احتماال 

تجدیدنظر اساسی در برخوردتان با آنها خواهید داشت. 
ایده های تان را متمرکز کنید

چنــد بار در طول روز پیش خودتــان فکر می کنید یه 
عالمــه ایده درجه یــک دارید؟ اگر آدم خالقی باشــید، 
جواب تان به این ســوال »بی نهایت ایده« خواهد بود. در 
این صورت باید به شــما تبریک بگوییم اما همین ویژگی 
تحســین برانگیز وقتی با درونگرایی ترکیب شــود، یک 
فاجعه تمام عیار به همراه خواهد داشت؛ چراکه کارآفرینان 
درونگرا همینطوری در حالت معمولی تمرکز چندانی برای 
بیان نقطه نظرات شان ندارند. چه برسد به اینکه کلی ایده 

هم پس ذهن شان باشد!
فرمول ما در این بخش برای تقویت مهارت های ارتباطی 
بی نهایت ســاده است. شما باید قبل از اینکه با کسی وارد 
گفت وگو شــوید، ایده های تان را متمرکز کنید. مثال اگر 
بحث اصلی درباره بازاریابی ایمیلی اســت، دیگر نباید به 
بقیه الگوهای مارکتینگ یا حتی بحث های بی ربط اشاره 
کنید. این امر می تواند حسابی برای تان دردسرساز شده و 

اوضاع تان را به هم بریزد. 
اجازه دهید با یک مثال دقیق بحث مان در این بخش را 
تمام کنیم. دانشجویانی که موقع جزوه برداری دسته بندی 
خوبی از مباحث می کنند، معموال شب امتحان کار خیلی 
راحتی خواهند داشــت. این مثال شاید شما را یاد دوران 
درس و دانشــگاه بیندازد، اما ارتباطــی اجتناب ناپذیر با 
زندگی به عنــوان کارآفرین هم دارد. کارآفرینان هم قبل 
از اینکه نوبــت امتحان نهایی )همان جلســات کاری یا 
گفت وگوهای مهم( برسد، باید ایده های شان را طبقه بندی 

کرده و فقط آنهایی که به درد بحث می خورد مطرح کنند. 
اگر شــما از این فرمول ساده استفاده کنید، بدون دردسر 
اضافه مهارت ارتباط تان را تقویت خواهید کرد. نکته جالب 
ماجرا اینکه هر چقدر این تمرین را بیشــتر انجام دهید، 
تاثیر بیشتری روی مخاطب خواهید گذاشت. خب هرچه 
باشد همه حرف های کسی که دقیقا می داند چه نکته ای را 

کجا مطرح کند، جدی تر می گیرند. 
کمی به دیگران گوش دهید

آدم های درونگرا معموال به همان میزان که عالقه ای به 
حرف زدن ندارند، میانه شان با گوش دادن به بقیه مردم 
هم خوب نیست. به همین خاطر تا کسی شروع به حرف 
زدن می کند، حواس شــان به جای دیگری پرت می شود. 
باور کنید یا نه، این واکنش در برابر کســانی که با عشق و 
عالقه زیاد به شــما گوش می دهند، اصال خوب نیست. تا 
اینجای کار شما تمرین های متفاوتی برای سخنرانی بهتر 
در جمع یاد گرفته اید. حاال وقت آن اســت کمی به فکر 
دیگران هم باشید. پس دفعه بعد که دیگران با شما حرف 
می زنند، کمی به حرف شان دقت کنید. قول می دهم اصال 

اتفاق ناگواری رخ ندهد.
گوش دادن به دیگران همینطور الکی فایده ای ندارد. در 
عوض اگر شما بعضی از بحث های مهم را به یاد سپرده و 
در جواب یک یا دو تا سوال از آن نکات طرح کنید، کارتان 
بی نظیر خواهد شد. اینطوری طرف مقابل مطمئن می شود 

شما حواس تان به بحث بوده و او را سرکار نگذاشته اید. 
گــوش دادن به دیگران برای کســانی که عادت به کار 
در ســکوت یا تنهایی مطلق دارند، دســت کمی از یک 
شکنجه تمام عیار ندارد. البته ما در روزنامه فرصت امروز 
فرمولی داریم که این ماجرا را بی نهایت ساده می کند. کافی 
است به این فکر کنید که توجه بیشتر شما به حرف های 
دیگران تاثیر متقابــل دارد. به این صورت که وقتی نوبت 
به حرف های شــما برســد، آنها هم توجهی مشابه نشان 

می دهند.  
خیلی به خودتان سخت نگیرید

تقویــت مهارت هــای ارتباطی به عنــوان یک فرد 
درونگرا اصال کار عجیب یا غیرممکنی نیست. بنابراین 
اصــال نباید طــوری رفتار کنید که انــگار دنیا به آخر 
رسیده است. در عوض کمی روی آستانه تحمل تان کار 
کنید. هیچ کارآفرینی یک شبه تبدیل به قهرمان حوزه 
کاری اش نشده است. حتی مدیران موفق هم در طول 
زمان به جایگاه فعلی شــان رسیده اند. پس الزم نیست 
حتما به خودتان فشــار بیاورید تــا بهترین کارآفرین 
دنیا باشــید. در عوض کمی به خودتان استراحت داده 
و حتــی در مواقعی که احســاس ناراحتــی می کنید، 
برای چنــد روز پروژه تقویت مهارت های ارتباطی را به 
فراموشــی بسپارید. اینطوری دوباره با قدرت کارتان را 

پیگیری خواهید کرد. 
همانطور که تیم های فوتبال در میانه فصل چند هفته ای 
تعطیلی دارند، شــما هم باید بعد از هر پیشــرفت مهمی 
که در یادگیری و تقویت مهارت های ارتباطی دارید، چند 
روزی به خودتان استراحت دهید. این یک جایزه کوچک 
برای عملکــردی حرفه ای در بازار خواهد بود. پس منتظر 
چه هستید؟ همین حاال کارتان را با تکنیک های این مقاله 
شــروع کرده و هر چند وقت یک بار هم به مرخصی کوتاه 

بروید. 
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