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احیايبرجامچهتاثیریبرسمتوسویبازارهادارد؟

نگاه بازارهای مالی 
به برجام

فرصت امروز: عملکرد نزولی بورس تهران در س��ال 1400 کماکان ادامه دارد و ش��اخص بورس در سه روز نخست 
هفته جاری در مجموع بیش از 30 هزار واحد افت کرده اس��ت. همچنین قیمت دالر نس��بت به آخر هفته گذش��ته 
حدود 1500 تومان و قیمت س��که نیز 400 هزار تومان ريزش داشته اند. هرچند برخي از تحلیلگران مدعی هستند 
که تحوالت صورت گرفته میان ايران و آمريکا و احیای برجام باعث کاهش قیمت در بازارها مي شود، اما آنچه که در 
اين بین اثرگذار است، واقعیت اقتصادي کشور است که بر تورم تاثیر مي گذارد؛ تورم 36.4 درصدي ساالنه، نقدينگي...
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دلیلفضاسازیگستردهعلیهسندهمکاری25سالهایرانوچینچیست؟

سایهروشنتوافقایرانوچین

ترکیببازاریابیوسئو

تکنیکهایسئودربازاریابیتصویری
بازاريابی تصويری در طول س��ال های اخیر اهمیت بس��یار بیشتری در مقايسه با گذشته پیدا کرده 
اس��ت. بدون ترديد اس��تفاده از تصاوير و المان های بصری برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
اهمیت بس��یار زيادی دارد. بسیاری از تیم های بازاريابی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز 
به استفاده از نکات بسیار متنوعی دارند. اين امر همیشه همراه با تمايل برای انتقال پیام های گسترده 
به مخاطب هدف است. با اين حساب استفاده از تصاوير برای بازاريابی اهمیت ويژه ای خواهد داشت...
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مدیریتوکسبوکار

یادداشت
کنترلتورم؛تکنیکیااراده

جمعیسیاستگذاری؟

تیموررحمانی
عضو هیأت علمی دانشکده 

اقتصاد دانشگاه تهران

اقتص��اد ايران پنج دهه اس��ت 
که گرفت��ار بی ثباتی اقتصاد کالن 
و ام المصاي��ب اقتصاد کالن يعنی 
ت��ورم باال و بی ثبات اس��ت. گرچه 
تورم های ب��اال و دورقم��ی ظاهرا 
تبديل ب��ه موضوعی عادی و قابل 
پذيرش ش��ده، اما اگر به اصطالح 
هزينه های  اقتصادخوانده ه��ا  م��ا 
رفاه��ی و زيان اجتماعی اين تورم 
ب��اال و بی ثب��ات در ط��ول حدود 
پن��ج ده��ه را محاس��به کنیم، به 
ط��ور قط��ع از بخ��ش بزرگ��ی از 
تا  گرفت��ه  معمول��ی  ش��هروندان 
اقتصاددان��ان و سیاس��تگذاران و 
دس��تگاه های اجراي��ی را م��ات و 
مبه��وت خواهد کرد. موضوع آنجا 
رنج ما را خواه��د افزود که بدانیم 
اگ��ر در مقاطعی هم توانس��ته ايم 
تورم ه��ای دورقمی نس��بتا پايین 
و ي��ا تک رقم��ی را تجربه کنیم، با 
ات��کا به واردات گس��ترده و پايین 
نگ��ه داش��تن تصنعی ن��رخ ارز و 
انباشت ريسک اقتصاد کالن موفق 
به اين کار ش��ده ايم که به معنای 
اقتصاد  بیشتر  آس��یب پذير کردن 
و تحلیل ب��ردن توان تولید کاالها 
و خدم��ات و ل��ذا آماده کردن آن 
برای ضربه پذيری بیشتر در مقابل 

شوک های بیرونی بوده است.
ادامهدرهمینصفحه

23 شعبان 1442 - س�ال هفتم
شماره   1753

8 صفحه - 5000 تومان
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ادامهازهمینصفحه
نکت��ه مه��م آن اس��ت ک��ه هم��ه ناراضی هس��تیم، از 
شهروندان معمولی گرفته تا اقتصاددانان و صاحب نظران و 
سیاستگذاران و مقامات اجرايی. نمونه آن اعتراض مقامات 
ارشد دولت و نمايندگان مجلس به تورم و عوارض آن و حتی 
تصمیم گیری های شتاب زده برای مقابله با تورم در مقاطعی 
اس��ت. همچنین همه ما به گونه ای قصد داريم که ديگران 
را در ايجاد تورم مقصر بدانیم و مورد انتقاد بی رحمانه قرار 
دهیم و به تعبیری گلیم خود را از آب بیرون بکشیم. به طور 
طبیعی چون تورم به بخش بزرگی از ش��هروندان و به ويژه 
دهک های متوسط به پايین آسیب می رساند، بازنده اصلی 
و معترض اصلی آنها هس��تند و حتی اعتراض آنها به تورم 
می تواند اسباب تصمیم گیری هايی شود که در ظاهر قصد 
جبران زيان آنها را دارد، اما در بلندمدت اسباب تداوم همان 
تورم و همان زيان اس��ت و البته طبیعی اس��ت که مطالبه 
جبران تورم از سوی مردم دربردارنده آنچه باشد که شکست 
هماهنگی )Coordination Failure( نامیده می شود و 
اسباب تداوم زيان اجتماعی و اين موضوعی شناخته شده در 

علم اقتصاد است.
اقتصاددانان معترض هس��تند که توصیه های آنها مورد 
توجه قرار نمی گیرد که فی النفس��ه حرف درس��تی است، 
گرچ��ه گاهی اوقات ممکن اس��ت توصیه های ما يا حداقل 
جمعی از ما هم ناکارآمد بوده باشد يا حتی در تشديد تورم 
و شوک های تورمی نقش داشته باشد. مصیبت بزرگتر اينکه 
انواعی از نحله های فکری در میان اقتصاددانان ايران پديدار 
شده است که معادل کل نحله های فکری تاريخ علم اقتصاد 
اس��ت و به عنوان نمونه جمعی از آنها علت تورم را پیروی 
از سیاس��ت های لیبرال )و نئولیبرال و برچسب هايی از اين 
قبیل( دولت ها می دانند غافل از اينکه بس��یاری از کشورها 
ظاهرا از همین سیاست های لیبرال پیروی می کنند و تورم 
نزديک به صفر دارند. همچنین جمعی ديگر از اقتصاددانان 
ه��م علت تورم را پی��روی نکردن از سیاس��ت های لیبرال 
می دانند غافل از اينکه کش��ورهای زيادی هم هس��تند که 
سیاس��ت های لیبرال حداقل به معنای افراطی آن را دنبال 

نمی کنند و باز هم تورم نزديک صفر دارند.
نمايندگان مجلس پیوس��ته با س��خنرانی های آتشین و 
نطق های پیش از انتخاب��ات و پس از انتخابات دولت را به 
ناتوان��ی در کنترل تورم و بی توجهی به معیش��ت مردم و 
اقشار آسیب پذير متهم می کنند، غافل از اينکه اگر پنج دهه 
تورم باال ادامه داش��ته باشد حتما اشکالی فراتر از عملکرد 
يک دولت است و صدالبته بخش مهمی از اين تورم پايدار 
متأثر از عملکرد مجلس هم هست. دستگاه های دولتی اعم 
از اقتصادی و غیراقتصادی و به ويژه دس��تگاه برنامه ريزی 
همگی دس��ت به دست هم داده اند و خرج تراشی می کنند 
و س��عی می کنند چاله ها و دست اندازها را با خلق مستقیم 
و غیرمس��تقیم و غیرغیرمستقیم نقدينگی پر کنند و غالبا 
همچنان از تنظیم دقیق و علمی بودجه صحبت می کنند 
که ما اقتصادخوانده ها گاهی به سواد خود شک می کنیم و 

البته اگر ه��م در مورد تورم اظهارنظر کنند يا تقصیر را به 
گردن س��ودجويان و دالالن و محتکران می اندازند يا اينکه 
مقام پولی را برای ناتوانی کنترل نقدينگی سرزنش می کنند. 
مق��ام پولی يا بانک مرکزی هم که اصوال در اکثريت قريب 
به اتفاق کش��ورهای دنیا وظیفه و مشغله اصلی روزانه اش 
سیاس��تگذاری پولی و نظارت بر نظام بانکی است، آنچنان 
بايد مش��غول تخصیص ارز ب��رای واردات نهاده تولید مرغ 
هورمونی و تشکیل جلسه برای رفع نیاز سرمايه در گردش 
شرکت های ورشکس��ته و ناکارآمد و اطمینان از دادن وام 
ازدواج توس��ط بانک ها و توصیه به مدارا با بانک های ناتراز 
بشود که فرصتی برای سیاستگذاری پولی پیدا نکند و مدام 
هم در حال اعتراض باشد که رشد نقدينگی به بانک مرکزی 
تحمیل شده است که البته حرف درستی است ولی از درد 

مردم در تحمل تورم چیزی نمی کاهد.
از مقدم��ه مختصری که گفته ش��د، چ��ه نتیجه ای قرار 
اس��ت بگیريم؟ آيا کنترل تورم يک موضوع تکنیکی است 
و ما به تکنیک کنترل تورم مس��لط نشده ايم و دانش آن را 
نداريم يا اينکه کنترل تورم يک اراده جمعی کل دس��تگاه 
سیاس��تگذاری اس��ت که در فقدان آن اراده، تکنیک های 
کنترل تورم کمک چندان زيادی نمی کنند؟ واضح اس��ت 
که ناتوانی کنترل تورم نمی تواند يک موضوع تکنیکی باشد، 
چراک��ه علم اقتصاد فعال به ان��دازه کافی برای کنترل تورم 
)نه حل تمام مش��کالت اقتصاد کالن( مجهز شده است و 
ايران کشوری اس��ت با تحصیلکرده های توانمند بسیار در 
علم اقتصاد چه در داخل و چه در خارج از کشور که ترديد 
نداريم تداوم تورم باال يکی از دل مش��غولی ها و نگرانی های 
اصلی آنان و اس��باب رنج آنان اس��ت و کشورهای بسیاری 
وجود دارند که از نظر نهادها و دانش اقتصادی کنترل تورم 
بس��یار عقب تر از ما هس��تند و با اين حال با معضل تورم 

روبه رو نیستند.
اص��ل پیام عل��م اقتصاد برای کنترل تورم آن اس��ت که 
قیم��ت پول يا نرخ س��ود بايد به گونه ای تنظیم ش��ود که 
انتظارات تورمی و در نتیجه تورم واقعی را کنترل نمايد که 
بیان ديگر آن کنترل رشد نقدينگی متناسب با نیاز اقتصاد 
در بلندمدت است و صدالبته برای تضمین توفیق الزم است 
اطمینان حاصل ش��ود که بانک ها و موسسات اعتباری به 
انباشت ريسک و ايجاد ريسک سیستمیک در ترازنامه خود 
نمی پردازند و در نگاهی جامع تر، ريس��ک سیستمیک در 
بخش مالی اقتصاد در حال انباش��ت ش��دن نیست. غیر از 
آنچه گفته ش��د، هیچ س��حر و جادويی برای کنترل تورم 

نیاز نیست.
اگر کنترل تورم يک موضوع تکنیکی نیست، چرا تبديل 
به يک آرزوی دس��ت نیافتنی برای ما شده است؟ جواب در 
همان عباراتی اس��ت که در تکنیک کنترل تورم گفته شد 
و در واقع بس��ترهای امکان پذيرکردن تکنیک کنترل تورم 
را در خود نهفته دارد. اگر کش��وری بخواهد تورم را کنترل 
نمايد بايد اراده جمعی سیاستگذاری آن کشور شامل دولت 
و مجلس و س��اير ارکان سیاس��تگذاری و اجرايی تن دادن 

به بکارگیری تکنیک کنترل تورم باش��د. اين اراده جمعی 
سیاس��تگذاری بايد بپذيرد که نرخ سود متناسب با کنترل 
تورم تنظیم ش��ود و تبصره ای هم به آن بار نکند. اين اراده 
جمعی سیاس��تگذاری بايد بپذيرد که اگر بنگاه و شرکتی 
عمال ورشکس��ته اس��ت و تداوم تزريق مناب��ع بانکی برای 
سال های طوالنی نتوانسته است ورشکستگی آن را خاتمه 
ده��د، بايد فعالیت آن خاتمه يابد چراکه تداوم فعالیت آن 
به معنای به کارگیری منابع کمیاب اقتصاد برای شرکت و 
بنگاهی به بهانه حفظ تولید و اشتغال، به معنای نابودکردن 
فرصت تولید و اشتغال به مراتب بیشتری در اقتصاد است. 
اين اراده جمعی سیاستگذاری بايد بپذيرد که ناکارآمدی و 
فقدان رشد بهره وری اقتصاد علت تورم نیست )که متاسفانه 
خیلی روی آن تاکید می شود( بلکه علت رکود و فقدان رشد 
اقتصادی است و زمانی اسباب تورم می شود که بخواهیم آن 
ناکارآمدی و فقدان رشد بهره وری را با خلق نقدينگی درمان 
کنیم که قطعا ناکارآمدی را درمان نمی کند اما تداوم تورم را 

تضمین 100 درصدی می کند.
به عبارت ديگر، حتی اگر ما نتوانیم اندازه کیک اقتصاد را 
بزرگ کنیم )يعنی رشد اقتصادی نداشته باشیم(، تا زمانی 
ک��ه می توانیم معادل اندازه کیک اقتصاد ادعا بر روی آن از 
طريق خلق نقدينگی ايجاد کنیم، تورم اتفاق نمی افتد گرچه 
جامعه از فقدان رشد و ديدن رشد بقیه دنیا رنج خواهد برد، 
اما اگر به جای بزرگ ک��ردن اندازه کیک اقتصاد به دنبال 
ايجاد ادعای بیشتر بر روی آن کیک از طريق خلق نقدينگی 
باش��یم، س��ند وقوع تورم و تداوم آن را امضا کرده ايم. اين 
اراده جمع��ی سیاس��تگذاری بايد بپذيرد که س��طح رفاه 
ش��هروندان را تولید سرانه و نحوه توزيع آن تعیین می کند 
و در رشد تولید س��رانه و توزيع آن محدوديت هايی وجود 
دارد ک��ه آن محدوديت ها با خل��ق نقدينگی قابل برطرف 
ش��دن نیست و تالش برای ناديده گرفتن آن محدوديت ها 
به معنای تداوم اقداماتی اس��ت که نتیجه آن تداوم رش��د 
نقدينگی و تورم است. اين اراده جمعی سیاستگذاری بايد 
بپذيرد که نمی توان تصمیماتی گرفت که نتیجه اش تداوم 
رشد باالی نقدينگی اس��ت يا از گرفتن تصمیماتی پرهیز 
کرد که نتیجه اش تداوم رشد باالی نقدينگی است و آنگاه 
امیدوار بود که می ت��وان اقداماتی در پیش گرفت که مانع 
اثرات تورمی اين رشد باالی نقدينگی به شکل پايدار باشد. 
اين اراده جمعی سیاس��تگذاری بايد بپذيرد که اگر رش��د 
ب��االی نقدينگی و ت��ورم باال برای پنج ده��ه قبل و بعد از 
انقالب وجود داش��ته اس��ت، نمی توان آن را به موضوعاتی 
مانند کاهش درآمدهای نفتی، خشکسالی، تحريم و رفتار 
سودجويانه دالالن و مواردی از اين دست نسبت داد، بلکه 
معلوم است در تصمیم گیری جمعی يک مشکل مشترک 
در همه دوره ها وجود داش��ته است و آن هم اجازه دادن به 
رشد باالی نقدينگی نامتناسب با نیاز و توان جذب اقتصاد 
است )حتی اگر دوستانی هستند که تورم را به سودجويی 
و مواردی از اين دس��ت نس��بت می دهن��د، در واقع بدان 
معناس��ت که ما با تصمیم گیری ها و سیاستگذاری ها خلق 

نقدينگی را در خدمت آن س��ودجويان قرار داده ايم که در 
تحلیل رش��د درونزای نقدينگی مبتنی بر رانت جويی قابل 
تحلیل اس��ت(. اين اراده جمعی سیاستگذاری بايد بپذيرد 
که انداختن تقصیر تورم به گردن اين نهاد و آن نهاد و اين 
دس��تگاه و آن دستگاه فقط به معنای تداوم درد تورم برای 

اقشار ضعیف و آسیب پذير و به حاشیه رانده شده است.
پس چکار کنیم که از درد و رنج ماندگار تورم رها شويم؟ 
ش��رط الزم آن اس��ت که به تکنیک و اب��زار کنترل تورم و 
اجرايی کردن آن مجهز ش��ويم، ام��ا بايد بدانیم که تکنیک 
کنترل تورم تنها شرط الزم است و نه کافی. تکنیک کنترل 
تورم به تنهايی در حد مختصری حول عامل بنیادی تورم، 
تف��اوت ايجاد می نمايد و الغیر. اگ��ر به صورت بنیادی قرار 
اس��ت تورم 20 درصد باش��د، اس��تفاده يا عدم استفاده از 
تکنی��ک کنترل تورم در حد اينکه موقتا و فقط موقتا تورم 
را تا مرز 10 درصد پايین آورد يا به مرز 30 درصد برس��اند، 
می تواند نقش داشته باشد. هرگاه عامل بنیادی تورم ايجاب 
می کند که تورم 20 درصد باش��د، ب��ا هیچ ابزار و تکنیکی 
نمی توان تورم را به حدود صفر رس��اند و در آن حدود نگه 
داشت. به همین ترتیب، اگر عامل بنیادی تورم ايجاب کند 
که تورم 20 درصد باشد، با هیچ تکنیک و ابزاری نمی توان 
ت��ورم را به باالی 30 درصد رس��اند و م��دت زيادی در آن 
حد نگه داشت. توجه داشته باشیم که موضوعاتی به صورت 
مقطعی می توانند نرخ تورم را از عامل بنیادی دور کنند که 
مصداق بارز آن انتظارات است و می تواند برای مدتی کوتاه 
تورمی بسیار شديدتر از عامل بنیادی ورای آن ايجاد کند اما 
اگر عامل بنیادی با آن همراه نشود، فقط مدت کوتاهی اين 
امکان وجود دارد که انتظارات سبب تورم بسیار متفاوت از 
مقدار بنیادی آن شود و تداوم تورم بر اثر انتظارات مستلزم 
آن است که رشد باالی نقدينگی با آن همراه شود و اصطالحا 

عامل انتظارات را برای ايجاد عامل بنیادی تجهیز نمايد.
ش��رط کافی کنترل پايدار تورم چیست که قرار است ما 
با يک اراده جمعی بايد آن شرط را برآورده نمايیم؟ هرگاه 
در نظام تصمیم گیری و سیاس��تگذاری کشور اعم از دولت 
و مجلس )و در مواردی حتی دس��تگاه قضايی( تصمیماتی 
اتخ��اذ کنیم که رش��د نقدينگ��ی فراتر از نی��از اقتصاد را 
اجتناب ناپذي��ر نمايد، ش��رط کنترل پايدار ت��ورم را نقض 
کرده ايم. جلوه بارز اين نقض در کس��ری بودجه آش��کار و 
پنهان دولت خود را نمايان می سازد. اگر در تدوين و تصويب 
بودجه تصمیماتی می گیريم که به طور پیوسته )نه مقطعی 
و کوتاه مدت( منجر به کس��ری بودجه ش��ود و اين کسری 
بودجه در مقايس��ه با سايز اقتصاد قابل توجه باشد، دستور 
خل��ق نقدينگی را صادر کرده ايم حتی اگر دولت کس��ری 
بودجه خود را پولی نکند. به عبارت ديگر، نفس متوس��ط 
کسری بودجه متناسب با سايز اقتصاد بااهمیت است که اگر 
باال باشد، توصیه به پولی نکردن آن توصیه ای خالی از فايده 
است، اما کسری بودجه آشکار دولت تنها بخشی از دستور 
خلق نقدينگی مرتبط با تصمیم گیری و سیاس��تگذاری ما 
اس��ت. هرگونه تکلیفی به ش��کل الزام بانک ها و موسسات 

اعتباری برای تخصیص مناب��ع بانکی و همچنین هرگونه 
تکلیفی به شکل قیمت گذاری تصنعی گسترده برای کاالها 
و خدمات به معنای صادرکردن دستور خلق نقدينگی است، 
گرچه اين دس��تور هیچ صراحتی ندارد، اما رشد نقدينگی 
نامتناس��ب با نیاز اقتصاد فقط به کسری بودجه مستقیم و 

غیرمستقیم دولت محدود نمی شود.
ه��رگاه بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری در ح��ال خلق 
نقدينگی برای تصاحب دارايی هايی هس��تند )چه به شکل 
وام و تسهیالت و چه به شکل خريد دارايی و سرمايه گذاری 
مس��تقیم در فعالیت های اقتصادی( که آن دارايی بازدهی 
حقیقی اندک و احیانا منف��ی دارد، ما در حال صادرکردن 
دس��تور خلق نقدينگی نامتناس��ب با نیاز اقتصاد هستیم، 
حت��ی هنگامی که آن بانک ها و موسس��ات اعتباری کامال 
خصوصی هس��تند. مورد اخیر در بیش از يک دهه اخیر به 
هیچ وجه کمتر از کس��ری بودجه دولت در خلق نقدينگی 
و تورم زيانبار نبوده اس��ت بلکه زيان اجتماعی آن بس��یار 
چش��مگیر بوده است. هرگاه توانس��تیم از صادرکردن اين 
دستورات خلق نقدينگی خودداری کنیم، آنگاه اراده جمعی 
برای کنترل رشد نقدينگی و تورم را کسب کرده ايم. در آن 
صورت اس��ت که پیش شرط مديريت تورم برای مقام پولی 
را هم فراهم کرده اي��م تا نه تنها در بلندمدت کنترل تورم 
حاصل شود، بلکه در کوتاه مدت نیز تورم تحت کنترل درآيد 
و از بی ثباتی آن جلوگیری شود. اگر نتوانیم اين اراده جمعی 
را پی��دا کنیم که از صادرکردن دس��تور خل��ق نقدينگی 
نامتناس��ب با نیاز اقتصاد پرهیز کنیم، آنگاه به س��ادگی و 
با مکانیس��م خلق درونزای ناش��ی از بازی سیاس��تگذاری 
و تصمیم گی��ری، امکان تداوم پنج دهه ديگ��ر تورم باال و 
بی ثبات را خواهیم داش��ت مس��تقل از اينکه مقام پولی به 
عنوان مس��ئول مستقیم کنترل تورم چه اندازه به تکنیک 
کنترل تورم مسلط باش��د و چه اندازه تالش کند که مانع 
تورم شود. در چنین ش��رايطی، نوشتن مدرن ترين قوانین 
پولی و بانک��ی هم کمکی نخواهد کرد و تاکید روی تغییر 
قوانی��ن و مقررات و تاکید روی اس��تقالل بانک مرکزی و 
تاکید روی پولی نشدن کسری بودجه هم حرف های تکراری 
بی خاصیتی خواهند بود که فقط اس��باب س��خنرانی های 
پرحرارت و نوش��تن مقاالت پژوهشی شکیل و وزين برای 
ما اقتصادخوانده ها است و الغیر. اينها آنچه است که با دقت 
در مکانیسم خلق نقدينگی و تورم در طول حدود پنج دهه 

عايد يک تحلیلگر حوزه اقتصاد کالن می شود.
امید است که ما اين اراده جمعی را پیدا کنیم که دستور 
خلق نقدينگی نامتناس��ب با نیاز اقتص��اد صادر نکنیم که 
صادرکردن چنین دس��توری هم ارز با صادر کردن دستور 
رنج و مشقت دهک های پايین و آسیب پذير و صادر کردن 
دستور رشد پايین اقتصادی و بیکاری باال است )در حالی که 
در بس��یاری از موارد با قصد و نیت خیر هم انجام می شود( 
و تداوم دس��تور خلق نقدينگی حتی به معنای صادرکردن 
دستور تخريب همديگر توسط دستگاه ها و تشکیالت درگیر 

در سیاستگذاری اقتصاد کالن است.

کنترلتورم؛تکنیکیاارادهجمعیسیاستگذاری؟



فرصت امروز: به گفته وزارت راه و شهرس��ازی، همه ش��هروندان بايد از 
روز پنجش��نبه 1۹ فروردين ماه نس��بت به ثبت امالک تحت تملک خود 
در س��امانه امالک و اسکان اقدام کنند. طبق قانون اصالح ماده 54 قانون 
مالیات های مس��تقیم، همه خانوارها اعم از ش��هری، روس��تايی، مالک و 
مستاجر مکلف هستند اطالعات سکونتی خود را در سامانه امالک و اسکان 
)به نشانی http://amlak.mrud.ir( ظرف مدت دو ماه از 1۹ فروردين 
تا 1۹ خردادماه ثبت نمايند. به اين ترتیب چنانچه امالک مسکونی 120 

روز خالی باشد مالکان مشمول جريمه و پرداخت مالیات می شوند.
قانون اصالح ماده 54 قانون مالیات های مستقیم که مبتنی بر شناسايی 
واحدهای خالی اس��ت با دو هدف مورد تجديدنظر مجلس قرار گرفت و 5 
آذرماه سال گذشته به تصويب نهايی رسید و برای اجرا ابالغ شد. نخستین 
هدف اصالح اين قانون شناس��ايی خانه های خال��ی بود، اما هدف اصلی و 
پايه ای آن بحث س��کونت ش��هروندان اس��ت که در چه واحدی و در چه 
ش��هری ساکن هستند تا برای اولین بار ابزار برنامه ريزی مسکن در کشور 

ايجاد شود.
لزومثبتامالکتحتتملکتوسطهمهمالکان

برای اج��رای قانون ثبت امالک ابزار نخس��ت، ايجاد س��امانه ای بود تا 
شهروندان اطالعات ملکی را در آن ثبت کنند. با راه اندازی سامانه امالک از 
تابستان سال گذشته به تدريج پیامک هايی برای مالکان ارسال شد که از 
آنها درخواست می کرد اطالعات مربوط به امالک خود را در سامانه اسکان 
امالک که متعلق به وزارت راه و شهرسازی است، ثبت کنند. با ثبت امالک، 
اطالعات به سازمان امور مالیاتی ارسال می شد تا اگر واحدی براساس اين 

اطالعات خالی بود مشمول مالیات شود.
اما با اينکه وزارت راه و شهرس��ازی اعالم کرد تا پايان س��ال گذش��ته 
اطالعات يک میلیون و 300 هزار مالک را به س��ازمان امور مالیاتی ارسال 
کرده اما اخذ مالیات از واحدهای خالی اجرا نش��د. دستگاه های متولی به 
مش��کالت و موانع مختلفی برای اجرای قانون اش��اره می کنند که موجب 
شده اجرای قانون به تعويق بیفتد. تا اينکه امیدعلی پارسا، رئیس سازمان 
امور مالیاتی از دريافت اخذ نخس��تین مالیات از خانه های خالی در مرداد 
امس��ال خبر داد؛ چون قبل از اجرای قانون اخذ مالیات از خانه های خالی 
اين خانه ها بايد شناس��ايی ش��ود، وزارت راه و شهرس��ازی هم اعالم کرد 
ک��ه ثبت اطالعات مربوط به ام��الک از 1۹ فروردين الزامی اس��ت و اگر 
سرپرس��تان خانوار برای ثبت اطالعات امالک خود اقدام نکنند مش��مول 

پرداخت مالیات و جرايم ديگر می شوند.
مهمترين مانع ديگر در شناس��ايی خانه های خالی، خودداری مالکان از 
ثبت اطالعات ملکی اس��ت. سال گذشته بس��یاری از مالکانی که پیامک 
وزارت راه و شهرسازی برای ورود اطالعات مربوط به امالک خود در سامانه 
اي��ن وزارتخانه  دريافت کرده بودند؛ اطالعات خود را ثبت نکردند. به  نظر 
می رس��د با اينکه ثبت اطالعات ملکی از 1۹ فروردين الزام آور اس��ت، اما 
همچنان متولیان اجرای اين برنامه راه حل يا راهکاری برای ترغیب مالکان 
برای شرکت در اين برنامه ارائه نکرده اند و هیچ توضیح مشخصی در مورد 
اينک��ه چنانچه مالکی از ثبت اطالعات امالک خودداری کند، وجود ندارد 
فقط گفته ش��ده مالکانی که در اين طرح شرکت نکنند جريمه می شوند. 
قطع يارانه و محدوديت خدمات بانکی از جمله جريمه هايی است که برای 
مالکان در نظر گرفته ش��ده است، اما به گفته فعاالن بازار مسکن اين نوع 
جريمه ها قدرت الزام آوری ندارد، مثال برای مالکی که چند واحد خالی دارد 

قطع 45 هزار تومان يارانه اهمیتی ندارد.
اما عالوه بر جريمه، مش��وق هايی برای مالکانی که واحدهای خالی خود 
را برای فروش يا اجاره عرضه می کنند در نظر گرفته ش��ده اس��ت. محمد 
اس��المی، وزير راه و شهرس��ازی در اين باره به مهر گفت که »کسانی که 
واحد مس��کونی خالی زيادی دارند، در صورت عرضه اين واحدها به بازار، 
آمادگی داريم در مقابل آن، زمین مرغوب ش��هری برای س��اخت و س��از 
بدهیم.« وزير راه و شهرس��ازی همچنین اظهار داش��ته که ثبت اطالعات 
صرفا برای اجرای قانون و گرفتن تأيیده از مالکان اس��ت چون »ديتابیس 
وزارت راه و شهرسازی کامل است و اگر مردم اطالعات ملکی را وارد نکنند، 
ما می دانیم که آنها چه تعداد امالک در اختیار دارند، اما فراخوانی که از 1۹ 
فروردين داريم، در حقیقت نوعی تأيید گرفتن از آنهاست.« طبق اصالحیه 
جديد قانون مالیات بر خانه های خالی، قانونگذار مردم را به ثبت اطالعات 
ملکی خود در سامانه جامع امالک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی را به 

تهیه زيرساخت های آن مکلف کرده است.
کدامخانهوملک،خالیمحسوبمیشود؟

محمود محمودزاده، معاون مس��کن و س��اختمان وزير راه و شهرسازی 
در پاسخ به اين سؤال که افراد فقط ملزم به ثبت اطالعات ملک مسکونی 
خود هس��تند يا بايد امالک ديگر مانند تج��اری و ... را هم ثبت کنند، به 
پايگاه خبری وزارت راه و شهرسازی گفت: هر نوع ملکی با هر نوع کاربری 
بايد در سامانه امالک درج شود تا بانک اطالعاتی برای برنامه ريزی بخش 

مس��کن برای نخستین بار تشکیل ش��ود و برنامه های بخش مسکن از آن 
به بعد براساس اين اطالعات باشد. طبق جزيیات مربوط به ثبت اطالعات 
ملکی افراد، تمام سرپرستان خانوار در مناطق شهری و روستايی، چه مالک 
باشند يا مس��تأجر ملزم هستند اطالعات تمام امالک مورد مالکیت را در 

سامانه امالک درج کنند.
معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: مالکانی که در 
يک خانه س��اکن هس��تند و خانه ای ديگر در شهری غیر از محل سکونت 
دارند مشمول مالیات يا جريمه نمی شوند، اما اگر ملک ديگری در اختیار 
داش��ته باش��ند و 120 روز خالی باشد مش��مول مالیات می شوند. يعنی 
سرپرس��تان خانوار می توانند دو واحد مسکونی خالی از سکنه در دو شهر 
متفاوت داشته باشند. سرپرست خانوار مستأجر هم بايد مشخصات محل 

سکونت و مشخصات خود را در سامانه به ثبت برسانند.
او از آمار2 میلیون و 100هزار واحد شهری و 400 هزار واحد روستايی 
خالی از سکنه خبر داد و گفت: ثبت نکردن يا ثبت مشخصات اشتباه ملک 
در س��امانه جامع امالک و اس��کان، جرايم سنگینی از جمله قطع يارانه ها 
و خدم��ات بانکی را به  دنب��ال دارد و در صورت نب��ود اطالعات ملکی در 
اين س��امانه، مالیات بر خانه هايی که بیش از 120 روز خالی است، اعمال 

می شود.
به گفته محمودزاده، اين قانون برای امالک حقیقی در ش��هر های باالی 
100هزار نفر و بیش از 150متر در نظر گرفته می شود. در شهر های کمتر 
از 100هزار نفر جمعیت، مالیات بر واحد هايی اعمال می شود که متراژ آن 
بیش از 200 متر است. براساس قانونی که مجلس تصويب کرده است، اگر 
خانه ای بیش از چهار ماه خالی بوده و س��اکن نداشته باشد، پس از آن به 
ازای هر ماه در س��ال اول شش برابر، س��ال دوم 12 برابر و سال سوم 18 
برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد شد. به عبارتی اخذ نخستین 
مالیات در سال اول به اندازه شش برابر ارزش اجاره ماهانه آن خواهد بود.

معاون وزير راه و شهرس��ازی در مورد درج اطالعات اش��تباه در سامانه 
نیز گفت: اگر اطالعات اشتباه وارد سامانه امالک شود، دو برابر اين میزان 
مالی��ات به  عنوان جريمه در نظر گرفته می ش��ود. قان��ون جديد تأکید بر 
اين دارد که نگهداری خانه خالی از سکنه به صرفه نیست. همچنین برای 
واحد هايی هم که سند ملکی ندارند برنامه ای داريم تا مالکان بتوانند ملک 
خ��ود را ثبت کنند. به گفته محمودزاده حدود 17 میلیون خانه خالی در 

حال حاضر شناسايی شده اند.

فرصت2ماههبرایثبتامالکدرسامانهامالکواسکان

ثبت کنید تا جریمه نشوید

مخالفت ه��ا و موافقت ها درباره س��ند جامع هم��کاری با چین ابعاد 
تخصص��ی اين رابط��ه را تحت تأثیر قرار داده و ه��ر دو گروه مخالف و 
موافق، بدون دسترسی به متن نهايی در حال تحلیل آن هستند. سند 
جامع همکاری ايران و چین که نقطه آغاز آن به سال 13۹4 بازمی گردد، 

برای تبديل به قراردادی قابل اجرا نیازمند تصويب در مجلس است.
به گزارش ايرناپالس، امضای سند جامع همکاری های ايران و چین در 
نخستین روز کاری سال جديد، بازتاب های متفاوتی را به دنبال داشته 
اس��ت. انتشار ديدگاه های مختلف بدون توجه به واقعیت موجود درباره 
اين س��ند، موجب ش��ده بررسی فنی اين سند به حاش��یه برود و نگاه 
سیاسی در تحلیل و بررس��ی بر آن غالب شود. ارتقای روابط راهبردی 
ايران و چین از س��فر رس��می رئیس جمهوری اين کشور در زمستان 
13۹4 آغاز ش��د. در پايان سفر رسمی دو روزه شی جین پینگ، بیانیه 
»مش��ارکت جامع راهبردی جمهوری اس��المی ايران و جمهوری خلق 
چین« در قالب 20 ماده و با هدف تبیین نقش��ه راه گسترش و تعمیق 
همکاری های مش��ترک تهران _ پکن در حوزه های سیاسی، همکاری 
اجرايی، انسانی و فرهنگی، منطقه ای و بین المللی و نیز قضايی، امنیتی - 
دفاعی منتشر شد. پس از آن نیز توافق برای انعقاد يک برنامه همکاری 
جامع بلندمدت در دستور کار دو کشور قرار گرفت که در نهايت هفتم 
فروردين امس��ال و با سفر وزير امور خارجه چین به کشورمان به امضا 
رس��ید. همکاری با چین در شرايط تحريم و تنگنای روابط بین المللی 
ايران، در راستای تقويت رويکرد به شرق در مقابل غرب است که پیش 

از اين نیز توسط رهبر انقالب اسالمی مورد تأکید قرار گرفته بود.  
با اينکه تاکنون متن نهايی اين س��ند منتش��ر نش��ده، اما با توجه به 
اظهارات مقام های وزارت امور خارجه، اين سند، در زمینه های مختلف 
از جمله س��رمايه گذاری در بخش نفت و گاز، زيرساخت ها، شبکه های 
حمل ونقل، ابتکار کمربن��د و راه و تجارت و مبادالت علمی و فرهنگی 
بین دو کشور، به امضا رسیده است. در متن غیررسمی اين سند نیز به 
همکاری ه��ای کوتاه مدت در زمینه نظامی_دفاعی و امنیتی، فرهنگی، 
فن��اوری، اقتص��ادی و تجاری، صنعت��ی و نیز همکاری های سیاس��ی 

دوجانبه، منطقه ای و بین المللی اش��اره شده است. در اين باره مسعود 
خوانس��اری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در صفحه اينس��تاگرام خود با 
اش��اره به لزوم جذب سرمايه گذار خارجی برای توسعه اقتصادی کشور 
نوش��ت: هیچ کشوری توس��عه پیدا نکرده، مگر با جذب سرمايه گذاری 
خارجی. يعنی اگر چین امروز، چین شده به طور قطع در آغاز حرکتش 
به  س��وی توسعه، جذب س��رمايه گذاری خارجی نقشی مهم و اساسی 
داشته است. بیش��ترين س��رمايه گذاری در چین توسط آمريکا، يعنی 
کشوری انجام شد که چینی ها آن را دشمن شماره يک خود می دانند. 
اين موضوع برای کره جنوبی، چین، مالزی، اندونزی و شايد بتوانم بگويم 
همه کشورهايی که توسعه پیدا کردند، صدق می کند و همگی در شروع 
با جذب سرمايه گذاری خارجی و ورود فناوری های روز به  سوی توسعه 
حرک��ت کرده اند. جذب س��رمايه گذاری خارج��ی در پروژه های نفت و 
گاز ايران، جذب س��رمايه گذار در پروژه های شهرک پتروشیمی چابهار، 
توسعه جزاير منتخب، سرمايه گذاری در زمینه پااليشگاه های کوچک و 
متوسط در شرق، غرب و جنوب ايران، سرمايه گذاری در خطوط متروی 
10 کالنش��هر ايران، سرمايه گذاری در بخش معادن و صنايع معدنی با 
اولويت مس، س��نگ آهن، فوالد و صنايع آلی��اژی از جمله فرصت های 

جذب سرمايه گذاری خارجی در قالب اين سند هستند.
اما از آنجايی که دولت نمی تواند بدون مصوبه مجلس با يک کش��ور 
خارجی قرارداد امضا کند، تبديل اين س��ند همکاری به قرارداد نیاز به 
تصويب در مجلس ش��ورای اس��المی ايران و ابالغ به دولت برای اجرا 
خواهد داش��ت. به گفته مجیدرضا حريری رئیس اتاق بازرگانی ايران و 
چین، اين سند تا تبديل شدن به قراردادی اجرايی دو سال زمان دارد و 
در اين فضا نه موافقان سند و نه مخالفان هیچ کدام از محتوای اين سند 
اطالع دقیقی ندارند. البته به  نظر می رس��د نمايندگان مجلس، ارزيابی 
مثبتی از اين سند همکاری دارند. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و 
بودجه مجلس شورای اسالمی پیش از اين، قراردادهای تجاری با چین 
را در شرايط کنونی به باز کردن يک »روزنه تنفس« برای اقتصاد کشور 
تلق��ی کرده بود که کمک می کند ظرفیت مان را در حوزه های ديگر به 

کار گیري��م و بتوانیم عقب ماندگی های م��ان را در برخی از فناوری ها و 
سرمايه گذاری ها جبران کنیم.

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسالمی نیز درباره 
اين س��ند همکاری گفت: دنیا منحصر به تعدادی از کش��ورها نیست؛ 
بلکه ما بايد با همه کش��ورها به غیر از رژيم صهیونیستی و کشورهای 
استکباری، براس��اس حفظ منافع خود تعامل داشته باشیم. جمهوری 
اس��المی نیازمن��د گس��ترش روابط خود با کش��ورهای متع��دد برای 
خنثی س��ازی تحريم هاست. اگر فقط با تعداد خاصی از کشورها ارتباط 
برقرار کنیم، ممکن است س��ر بزنگاه با روش های مستبدانه خود علیه 

ايران اقدام کنند.
اما انتقاد اصلی افکار عمومی به عدم ش��فافیت در انتش��ار مفاد سند 
نهايی، همچنان پابرجاس��ت و حت��ی کارزاری برای آن توس��ط مردم 
راه اندازی ش��ده اس��ت در نتیج��ه انتظار می رود پ��س از پايان بحث و 
بررس��ی ها در مجلس، در اين رابطه اطالع رسانی شود. بر همین اساس، 
وزارت ام��ور خارجه نیز در تالش برای پاس��خگويی به ابهام های مطرح  
ش��ده به اين پرسش پاسخ داده که برنامه همکاری جامع ايران و چین 

حاوی چه مفاد و محتوايی نیست.
بر اين اس��اس، اين سند يک نقش��ه راه برای همکاری های جامع دو 
کشور ايران و چین بوده و حاوی هیچ قراردادی نیست. در هیچ کجای 
س��ند، کمی سازی درخصوص چش��م انداز همکاری ها اعم از اقتصادی، 
سیاس��ی، فرهنگی و يا راهبردی نش��ده و لذا ح��اوی هیچ رقم و عدد 
خاصی از جمله درخصوص سرمايه گذاری يا منابع مالی و پولی نیست. 
اين س��ند 25 ساله نامگذاری ش��ده تا کلیت برنامه همکاری جامع دو 
کش��ور در اين بازه زمانی بلندمدت ديده و پیگیری شود. بديهی است 
بازه زمانی اجرای هر قرارداد دوجانبه ای براس��اس پیش بینی مندرج در 
خود قرارداد تعیین می شود. در اين سند، واگذاری هیچ منطقه و يا هیچ 
انحصار متقاب��ل و يا يکجانبه ای مطرح نبوده و لذا فاقد اعطای هرگونه 
حق انحصاری است. همچنین در اين سند، مديريت، اداره يا بهره برداری 

از هیچ منطقه و يا حوزه ای واگذار نشده است.

دلیلفضاسازیگستردهعلیهسندهمکاری25سالهایرانوچینچیست؟

سایهروشنتوافقایرانوچین

خبرخوان

پیشنهاد450هزارتومانیحقمسکن
کارگرانبههیأتدولترفت

وزير کار درخواس��ت افزايش کمک هزينه مس��کن کارگران از مبلغ ماهانه 
300 ه��زار تومان به 450 هزار تومان در س��ال 1400 را به هیأت دولت ارائه 
کرد. در روزهای پايانی اس��فندماه س��ال گذش��ته بود که شورای عالی کار در 
دويست و نود و هفتمین نشست خود با تصويب افزايش کمک هزينه مسکن 
کارگ��ران، مبلغ آن را از 300 هزار تومان ب��ه 450 هزار تومان افزايش داد. بر 
همین اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن موافقت با مصوبه شورای 
عالی کار، متن پیشنهادی مربوط را برای اجرا از ابتدای فروردين 1400 با قید 
فوريت به هیأت دولت ارائه کرده است. ارسال پیشنهاد افزايش حق مسکن به 
هیأت دولت، به دنبال تصويب افزايش 3۹ درصدی حداقل دستمزد 1400 در 
شورای عالی کار صورت گرفته است. مطابق ماده 2 اصالحی قانون طبقه بندی 
مش��اغل و برقراری کمک هزينه مس��کن کارگری، حق مسکن برای کارگران 
مشمول قانون کار، سالیانه توسط شورای عالی کار، تعیین می شود و به تصويب 
هیأت وزيران می رس��د. پیش از اين وزير کار درباره مصوبه حق مسکن گفته 
بود: بخش مربوط به کمک هزينه مسکن به تنهايی قابلیت اجرا ندارد و منوط 
به تايید هیأت وزيران اس��ت که با قید فوريت تقديم دولت ش��ده و با تصويب 
آن افزايش حق مسکن اعمال خواهد شد. گفتنی است حق مسکن تنها آيتم 
دس��تمزد کارگران است که برای عملیاتی شدن بايد از تصويب هیأت وزيران 
بگذرد. در حال حاضر پیشنهاد افزايش حق مسکن کارگران در کمیسیون امور 
اجتماعی و دولت الکترونیک هیأت دولت در دست بررسی است و در صورت 
تصوي��ب، افزايش حق مس��کن کارگران از اول فروردي��ن ماه 1400 در فیش 

حقوقی کارگران مشمول قانون کار  لحاظ خواهد شد.

اطالعاتبدهید،حقوقبگیرید!
دس��تگاه های اجرايی نهايت بايد تا خردادماه اطالعات فردی، استخدامی، 
احکام کارگزينی يا قرارداد کارکنان خود را در سامانه پاکنا ثبت کنند؛ هرگونه 
پرداختی از اين زمان مش��روط به ثب��ت اطالعات خواهد بود. ثبت اطالعات 
کارکنان در س��امانه پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداری )پاکنا( از گذش��ته 
م��ورد تاکید بوده و در قانون بودجه 13۹۹ و همچنین قانون بودجه س��ال 
جاری دستگاه ها مکلف به انجام آن هستند. اين تکلیف به منظور ساماندهی 
نیروی انس��انی، کارکنان دولت و انضباط مالی اس��ت که در قوانین بودجه 
تکلیف می ش��ود و درج اين اطالعات حقی را برای اس��تخدام يا به کارگیری 

اشخاص ايجاد نمی کند. 
اي��ن در حالی اس��ت که در تبصره 20 قانون بودج��ه 1400 جريان ثبت 
اطالعات کارکنان مورد تاکید قرار گرفته و دستگاه های اجرايی مکلف شده اند 
اطالعات فردی، استخدامی، احکام کارگزينی يا قرارداد منعقده کارکنان را در 
سامانه پايگاه اطالعات کارکنان نظام اداری )پاکنا( ثبت يا به روز رسانی کنند.
کارکنان رس��می، پیمان��ی و قراردادهای کار معی��ن، کارگری و کارکنان 
حوزه س��المت براساس قانون مربوط به خدمات پزش��کان و پیراپزشکان و 
ساير کارکنان که براساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم يا قرارداد 
مقام صالحیت دار در يک دس��تگاه اجرايی به خدمت گرفته می شوند شامل 
اين تکلیف برای ثبت اطالعات خواهد بود. با توجه به ضرورت اعالم اطالعات 
مربوط به کارکنان، پرداخت ها نیز مش��روط به آن شده است؛ به طوری که 
از خرداد امس��ال، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان صرفا براس��اس اطالعات 
سامانه پاکنا انجام می شود و هرگونه پرداخت مستقیم، مستمر و غیرمستمر 
به کلیه کارکنان دستگاه های اجرايی از محل اعتبار هزينه ای و منابع عمومی 
و اختصاصی صرفا پس از ثبت اطالعات در اين سامانه است. در سال گذشته 
نیز در قانون بودجه تاکید شده بود که دستگاه های اجرايی مشمول ماده 2۹ 
قانون برنامه شش��م توسعه که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند 
مکلفند اطالعات کارکنان را در سامانه کارمند ايران و سامانه ثبت حقوق و 
مزايا ثبت يا به روز رسانی کنند و هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه 
کارکنان دس��تگاه های اجرايی در واقع مش��روط به اين ثبت اطالعات شده 
بود، اما س��ازمان اداری و استخدامی تاکنون گزارشی از روند ثبت اطالعات 
و عملکرد دس��تگاه ها در اجرای اين تکلیف قانونی به صورت عمومی منتشر 

نکرده است.

عقبگردنفتدرواکنشبهافزایشتولید
اوپکپالس

قیم��ت نف��ت در معامالت روز دوش��نبه در واکنش ب��ه موافقت 
وزي��ران اوپک پالس برای افزايش تدريجی تولید در ماه های آينده، 
کاهش پیدا کرد و بخش��ی از رشد قیمت معامالت قبلی را از دست 
داد. به��ای معامالت نف��ت برنت برای تحويل در ژوئن 33 س��نت 
مع��ادل 0.5 درص��د کاهش يافت و به 64 دالر و 53 س��نت در هر 
بشکه رس��ید. بهای معامالت وست تگزاس اينترمديت آمريکا برای 
تحويل در ماه مه 25 سنت معادل 0.4 درصد کاهش يافت و به 61 
دالر و 20 سنت در هر بشکه رسید. هر دو قرارداد روز پنجشنبه که 
آخرين روز معامالت هفته گذشته بود، بیش از دو دالر در هر بشکه 
افزايش داش��تند زيرا سرمايه گذاران تصمیم اوپک پالس را تايیدی 
ب��ر روند احیای تقاضا ارزيابی کردند و اي��ن خوش بینی با رونمايی 
برنامه هزينه زيرساخت 2 تريلیون دالری از سوی جو بايدن، رئیس 
جمهور آمريکا تقويت شد. بازارها روز جمعه به دلیل تعطیالت عید 

نیک تعطیل بودند.
اوپک و متحدانش شامل روسیه در کنفرانس ويدئويی پنجشنبه 
گذش��ته با افزايش تولید به میزان 350 هزار بش��که در روز در ماه 
م��ه و به همین میزان در ژوئن و افزايش 450 هزار بش��که در روز 
ديگ��ر در ژوئیه موافق��ت کردند. اين تصمیم پ��س از تماس دولت 
جدي��د آمريکا با عربس��تان س��عودی درخصوص ل��زوم پايین نگه 
داشتن هزينه انرژی برای مصرف کنندگان با وجود نگرانی نسبت به 
قرنطینه در اروپا صورت گرفت. تحت توافق هفته گذش��ته، کاهش 
تولی��د اوپک پالس از ماه مه اندکی باالتر از 6.5 میلیون بش��که در 
روز در مقايس��ه با پايین 7 میلیون بش��که در روز در آوريل خواهد 
ب��ود. عمده اين افزايش تولید از س��وی عربس��تان س��عودی انجام 
خواهد گرفت که بزرگترين صادرکننده نفت جهان است. عربستان 
س��عودی کاهش تولی��د يکجانبه يک میلیون بش��که در روز را در 
فاصله ماه مه تا ژوئیه به صورت تدريجی خاتمه خواهد داد و 250 
ه��زار بش��که در روز در ماه مه و به میزان مش��ابه در ژوئن و 450 
هزار بش��که در روز در ژوئیه به تولیدش اضافه می کند. پس از اين 
تصمیم، شرکت آرامکوی سعودی روز يکشنبه قیمت فروش رسمی 

نفت در ماه مه برای منطقه آسیا را افزايش داد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت ام��روز: طبق داده های بانک مرکزی در س��ال های ۹7 و ۹8، 
بی��ش از 80 درصد از فعالیت های اقتصادی توس��ط نظام بانکی تامین 
مالی ش��ده اس��ت. با توجه به بانک محور بودن تامی��ن مالی در اقتصاد 
اي��ران، تخصیص بهینه منابع بین بخش های دولتی و خصوصی اهمیت 
بس��یاری دارد. استفاده بهینه از منابع به معنای برآورده کردن نیازها، از 
مهمترين اهداف توس��عه است، اما نکته ای که نقش اساسی در اين بین 
بازی می کند، موفقیت اعتماد متقابل میان مردم و دولت است. اعتماد، 
مشارکت، هنجارها و ش��بکه های اجتماعی به عنوان مولفه های سرمايه 
اجتماعی با گسترش دانش، کاهش عدم اطمینان و هزينه های معامالتی 
می توان��د بر عملکرد دولت در زمینه تخصی��ص بهینه منابع اثر بگذارد. 
مهمترين اثر س��رمايه اجتماعی، تغییر در هزينه مبادله است. زمانی که 
س��طح اعتماد مردم ب��ه دولت ها افزايش پیدا کن��د، هزينه های اجرايی 
حکومت ها کمتر می شود. پیامد مستقیم چنین کاهش هزينه ای، بهبود 
مخارج دولت و افزايش اش��تغال ناش��ی از کارايی مخارج دولت است. با 
بهبود رش��د و اش��تغال در کش��ور، توان بازپرداخت تسهیالت دريافتی 
توس��ط بخش خصوصی و دولتی افزايش پیدا می کند بنابراين س��رمايه 
اجتماعی از کانال تغیی��ر در کارايی مخارج دولت، می تواند بر مطالبات 

بانکی از بخش خصوصی و دولتی اثر بگذارد.
ازسرمایهاجتماعیتارفتارهایاقتصادی

پژوهش��گران در يک مطالعه در اين زمینه، اثر س��رمايه اجتماعی را در 
بازپرداخت مطالبات بانکی بخش خصوصی بررسی کرده اند. آنها داده های 
فصلی از س��ال 1384 تا 13۹7 را در نظر گرفتند. يافته های آنان نش��ان 
داد س��رمايه اجتماعی که زمینه کارايی مخارج دولت را فراهم می کند، به 
کاه��ش مطالبات بانکی از بخش دولتی و خصوص��ی اثر دارد، اما در کنار 
س��رمايه اجتماعی، عوامل ديگری هم در اين زمینه اثرگذار است که مرور 

آن به درک بهتر چرايی عدم بازپرداخت تسهیالت بانکی کمک می کند.
يکی از اين عوامل، نرخ ارز اس��ت  که به طور مشخص، بر میزان بدهی 
معوق بخش خصوصی و دولتی به بانک ها اثرگذار اس��ت. افزايش نرخ ارز، 
می تواند با ايجاد درآمد برای دولت به کاهش مطالبات بانکی از اين بخش 
کم��ک کند، اما برای بخش خصوصی، رش��د نرخ ارز، ب��ه معنای افزايش 
بدهی معوق به بانک هاس��ت چراکه آثار تورمی عمیقی در اقتصاد کش��ور 
ايجاد می کند. براس��اس آخرين آماری که در وزارت اقتصاد منتشر شده، 
سهم بخش دولتی از مطالبات بانکی 20 درصد است و 80 درصد مطالبات 

بانک ها مربوط به بخش خصوصی است.
از ديگر يافته های مهم اين پژوهش، اثر معنادار و مثبت سرمايه اجتماعی 
بر کارايی مخارج دولت است. به طوری که اگر تعداد چک بی محل، نسبت 
ازدواج به طالق، مشارکت و تعداد رأی دهندگان و تعداد پرونده های مربوط 
به اختالس تغییر کند، متغیر پنهان سرمايه اجتماعی هم تغییر می کند و 
در چنین ش��رايطی، تغییر در اثرگذاری مخارج دولت بر رشد اقتصادی و 

اشتغال در کشور، می تواند مطالبات بانکی از بخش های دولتی و خصوصی 
را کاهش دهد.

به اعتقاد اين پژوهشگران، از مهمترين محدوديت های بخش های اقتصاد 
کش��ور، محدوديت منابع مالی است. در سال های اخیر به دلیل وابستگی 
اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی و اعمال تحريم ها، تغییر در قیمت نفت 
با تأثیر بر مؤلفه های کالن اقتصادی مانند رشد اقتصادی، نرخ ارز، بودجه 
دولت و ... ، عملکرد ش��بکه بانکی در حوزه جذب سپرده و متعاقبا اعطای 
تس��هیالت را تحت تأثیر قرار داده است. از سوی ديگر، با تحت تأثیر قرار 
گرفتن س��مت عرضه و تقاضای اقتصاد که هر دو گیرندگان تسهیالت از 
شبکه بانکی هس��تند، توان بازپرداخت تسهیالت دريافتی نیز تحت تأثیر 
قرار می گیرد. با توجه به اهمیت موضوع، در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر 
س��رمايه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش دولتی و خصوصی با لحاظ 
کارايی مخارج دولت در دوره زمانی 1384 تا 13۹7 پرداخته شد و بدين 
منظور، در ابتدا با استفاده از الگوی شاخص چندگانه - علل چندگانه متغیر 
پنهان س��رمايه اجتماعی برآورد گرديد. در قالب اين رويکرد، امکان لحاظ 
متغیرهای بیشتری که در ايجاد و نمود سرمايه اجتماعی نقش دارند، وجود 
دارد و نس��بت به ساير مطالعات که عموما از متغیر جانشین برای سرمايه 
اجتماعی اس��تفاده می کنند، دارای مزيت است. در ادامه جهت استخراج 
کارايی مخارج دولت، از الگوی تحلیل پوشش��ی با داده های بوت اس��ترپ 

استفاده شده است.
نتايج نش��ان داد که شاخص س��رمايه اجتماعی و کارايی مخارج دولت 
به طور کلی، روند نزولی داش��ته اند. در ادامه، جهت بررسی تأثیر شاخص 
سرمايه اجتماعی با لحاظ کارايی مخارج دولت در کنار متغیرهای نرخ ارز، 
قیمت نفت و شاخص س��هام بر مطالبات بانکی از بخش های خصوصی و 
دولتی از الگوی حداقل مربعات س��ه مرحله ای استفاده شد. همانگونه که 
مالحظه شد، مخارج دولت با وقفه، تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی 
و اش��تغال در کش��ور داشته است. بر همین اس��اس جهت برآورد کارايی 

مخارج دولت، از مقدار با وقفه آن استفاده شده است.
براس��اس نتايج، افزايش در مطالبات ش��بکه بانکی از هر بخش، موجب 
کاهش مطالبات بانکی از بخش ديگر می شود که می تواند ناشی از کاهش 
توان اعتباری ش��بکه بانکی باش��د. افزايش نرخ ارز با ايجاد آثار تورمی در 
اقتصاد کشور، موجب افزايش مطالبات از بخش خصوصی شده است، اما از 
سوی ديگر، از طريق ايجاد درآمدهای ناشی از تسعیر ارز، می تواند عاملی 

در جهت کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی باشد.
چرامردمعمدتاپولبانکهارانمیدهند؟

همانطور که اش��اره شد، براس��اس آخرين آمار منتشرشده توسط بانک 
داده ه��ای اقتص��ادی و مالی وزارت اقتصاد، ح��دود 20 درصد از مطالبات 
بانکی مربوط به بخش دولتی و حدود 80 درصد مطالبات مربوط به بخش 
خصوصی است. بر اين اساس افزايش نرخ ارز در کشور، می تواند از طريق 

افزايش مطالبات بخش خصوصی، توان اعتباری شبکه بانکی را تا حد قابل 
توجه��ی کاهش دهد. افزايش درآمده��ای نفتی می تواند از طريق کاهش 
کسری بودجه دولت، به کاهش مطالبات بانکی از بخش دولتی منجر شود، 
اما تأثیر معناداری بر مطالبات از بخش خصوصی نداش��ته اس��ت. افزايش 
شاخص سهام نیز با توجه به سهم اندک بازار سرمايه در تأمین مالی کسب 
و کارها، تأثیر معناداری بر مطالبات بانکی از هر دو بخش نداش��ته اس��ت. 
افزايش رشد اقتصادی در کشور، می تواند از طريق ايجاد رونق برای کسب 
و کاره��ا و همچنین بهبود درآمدهای دولت، به کاهش مطالبات بانکی از 

هر دو بخش منجر شود.
از ديگ��ر نتايج مه��م پژوهش، تأثیر مثب��ت و معنادار باوقفه س��رمايه 
اجتماعی بر کارايی مخارج دولت اس��ت و می توان انتظار داش��ت چنانچه 
مواردی مانند تعداد چک بالمحل، نس��بت ازدواج به طالق، مش��ارکت و 
تع��داد رأی دهندگان، تعداد پرونده های مرب��وط به اختالس تغییر کنند، 
متغیر پنهان س��رمايه اجتماعی نیز تغییر می کند و در چنین ش��رايطی، 
تغییر در اثرگذاری مخارج دولت بر رش��د اقتصادی و اش��تغال در کشور، 

می تواند مطالبات بانکی را از بخش های دولتی و خصوصی کاهش دهد.
با توجه به نتايج پژوهش، ايجاد ش��رايط برای بهبود س��رمايه اجتماعی 
در کشور، می تواند با بهبود کارايی مخارج دولت و بهبود رشد اقتصادی و 
اش��تغال در کشور، نقش مؤثری در کاهش مطالبات شبکه بانکی از بخش 
دولتی و خصوصی ايفا نمايد. چنانچه ش��رايط به گونه ای باشد که اعتماد 
و مش��ارکت افراد گس��ترش يابد، می تواند از طريق کاهش هزينه مبادله، 
کاه��ش هزينه های ايجاد قوانین و مقررات و نظارت، کارايی مخارج دولت 
را افزايش دهد. همچنین تا زمانی که بازار س��هام در کشور از عمق کافی 
برخوردار نباش��د، نمی تواند با بهبود تأمین مالی کس��ب و کارها و کاهش 
چرخه عملیاتی کس��ب و کارها به واسطه آن، تأثیر معناداری بر مطالبات 

شبکه بانکی داشته باشد.
همچنی��ن افزايش نرخ ارز، اگرچه می تواند ب��ا ايجاد درآمد برای دولت 
در کاه��ش مطالب��ات بانکی از بخش دولتی مؤثر باش��د، ام��ا با توجه به 
ايجاد آثار تورمی در اقتصاد کش��ور و همچنین افزايش نااطمینانی جهت 
س��رمايه گذاری، می تواند باعث افزايش مطالبات بانکی از بخش خصوصی 
شود و با توجه به سهم بیشتر مطالبات بانکی از بخش خصوصی نسبت به 
بخش دولتی، در مجموع، می تواند عاملی در جهت افزايش مطالبات بانکی 
تلقی ش��ود بنابراين با ايجاد ثبات در اقتصاد )عدم تغییرات زياد نرخ ارز، 
شاخص سهام و ...( و همچنین بهبود سرمايه اجتماعی در کشور، می توان 
بهبود کارايی مخارج دولت و متعاقبا کاهش مطالبات ش��بکه بانکی از هر 
دو بخش دولتی و خصوصی را انتظار داش��ت. اين پژوهش با عنوان »تاثیر 
سرمايه اجتماعی بر مطالبات بانکی از بخش خصوصی و دولتی با تاکید بر 
کارايی مخارج دولت« در نشريه پژوهش های اقتصادی در بهار سال 1400 

منتشر شده است.

چراشهروندانایرانیتسهیالتبانکهاراپرداختنمیکنند؟

تاثیر سرمایه اجتماعی در بازپرداخت مطالبات بانکی

نرخ دالر در صرافی های بانکی در روز دوشنبه با 110 تومان افزايش در 
مقايسه با روز قبل به رقم 24 هزار و 37۹ تومان رسید. قیمت فروش يورو 
نیز با افزايش 31۹ تومانی نسبت به قیمت های پايانی يکشنبه به 28 هزار 
و 600 تومان رسید. همچنین قیمت خريد هر دالر 23 هزار و 8۹6 تومان 

و نرخ خريد هر يورو نیز 28 هزار و 33 تومان اعالم شد.
در بازار طال و سکه نیز در شانزدهمین روز فروردين ماه هر قطعه سکه 
تم��ام بهار آزادی ط��رح جديد در بازار تهران با افزاي��ش 20 هزار تومانی 
نسبت به روز قبل به رقم 10 میلیون و 700 هزار تومان رسید. سکه تمام 
بهار آزادی طرح قديم نیز 10 میلیون و 500 تومان معامله شد. همچنین 
نیم س��که بهار آزادی 6 میلیون و 450 هزار تومان، ربع س��که 4 میلیون و 
100 هزار تومان و سکه يک گرمی هم 2 میلیون و 350 هزار تومان قیمت 
خ��ورد. در بازار طال نی��ز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به يک میلیون و 60 
هزار تومان رسید. هر مثقال طال نیز به قیمت 4میلیون و 5۹3 هزار تومان 
معامله ش��د. اونس جهانی طال نیز در روز دوشنبه يک هزار و 726 دالر و 

سه سنت فروخته شد.
آخرين تحوالت بازار س��که و طال در حالی اس��ت که روند نزولی قیمت 
طال و سکه بعد از تعطیالت عید و شروع سال جديد، انتظارها برای تداوم 

اين روند تا رسیدن به نقطه تعادل و ايجاد ثبات نسبی در بازار را افزايش 
داده است.  چشم انداز روابط خارجی و امکان احیای برجام و رفع تحريم ها، 
خوش بین��ی به آينده بازار ارز و کاهش قیمت دالر را افزايش داده اس��ت. 
از آنجايی که قیمت دالر به صورت مس��تقیم بازار طال را تحت تأثیر قرار 
می دهد خوش بینی به آينده بازار طال و رسیدن به ثبات و آرامش در اين 

بازار نیز کمتر از بازار دالر نیست.
در همین حال، رئی��س اتحاديه طال و جواهر تهران از حرکت بازار طال 
به س��وی آرامش و تعادل خبر داد و گفت: پیش بینی ما اين اس��ت که در 
سال 1400 در مقايسه با سال گذشته به  طور کلی وضعیت بازار طال بهتر 
خواهد ش��د، اين بهبود به معنای ايجاد تعادل و ثبات در اين بازار است و 

نوسان زيادی را شاهد نخواهیم بود.
به گفته ابراهیم محمدولی، هرچن��د آينده نگری درباره قیمت طال کار 
دشواری اس��ت، اما با توجه به تجارب گذشته می توان پیش بینی کرد که 
امسال وضعیت بازار طال بهتر از پارسال خواهد شد. يعنی عرضه و تقاضا و 

به  طور کلی داد و ستد بیشتر خواهد شد.
او به روند کاهش��ی قیمت ها بعد از تعطیالت نوروزی اشاره کرد و ادامه 
داد: وقتی بازار به س��مت ثبات و تعادل حرکت کند قیمت ها نیز به ثبات 

خواهد رسید. هرچند نمی توان برای مثال انتظار داشت قیمت طالی 18 
عی��ار از کانال يک میلیون تومانی به کانال 600 يا 700 هزار تومانی وارد 

شود، اما ممکن است در دامنه حدود 10 درصد نوسان داشته باشد.
محمدولی با اشاره به افزايش تقاضا برای  طالی آب شده در اواسط سال 
گذشته افزود: امسال به نظر می رسد گرايش به طالی آب شده کم و تقاضا 
برای مصنوعات طال بیشتر باشد. زيرا خريد و فروش طالی آب شده نیازمند 
دانش و اطالعات فنی است و بیشتر در میان فعاالن صنعت طال رايج است 
تا مردم عادی. مواردی پیش آمده و افرادی به اتحاديه مراجعه کرده اند که 
دس��ت به خريد و فروش اين نوع طال زده و ضرر کرده اند. ريس��ک معامله 
در اين نوع طال باال اس��ت و به همین خاطر بیش��تر افراد متخصص سراغ 

آن می روند.
رئی��س اتحاديه طال و جواهر تهران همچنین درباره نزديکی ماه مبارک 
رمضان و اثر آن بر بازار طال نیز گفت: به  طور معمول در ماه رمضان شرايط 
به گونه ای اس��ت که تقاض��ا برای خريد کاهش می ياب��د و مردم به دلیل 
روزه داری و عبادت کمتر به سمت خريد طال گرايش پیدا می کنند، با اين 
حال به نظر می رسد که داد و ستد طال در ماه رمضان امسال بهتر از رمضان 

سال گذشته باشد و حجم معامالت افت زيادی نداشته باشد.

دالردرصرافیهایبانکیبه24هزارتومانرسید

افتوخیزسکهدرکانال10میلیونتومانی

بانکنامه

همتی:قدرتخریدمردمباجنجالسیاسی
تقویتنمیشود

به اعتقاد رئیس کل بانک مرکزی، ش��رايط کنونی قابل مقايسه با 
س��ال هايی که درآمد ارزی چند ده میلیاردی بود نیس��ت و به هیچ 

دلیلی نبايد شیرينی شکست فشار حداکثری را تلخ کرد.
عبدالناص��ر همت��ی در يک يادداش��ت اينس��تاگرامی در صفحه 
ش��خصی خود نوشت: در نخستین روزهای کاری سال نو ذکر چند 
نکته را ضروری می دانم. کشورمان در دو سال گذشته دوران بسیار 
س��ختی را پشت س��ر گذراند. اين میزان از انواع تحريم ها و فشارها 
ب��ه درآمد ارزی و تجارت و مبادالت بانکی بین المللی می توانس��ت 
اقتص��اد هر کش��وری را متالش��ی و از پا دربیاورد. فش��ار اقتصادی 
زيادی به طبقه متوسط و با درآمد پايین جامعه وارد آمد. استقامت 

و مقاومت مردم، خصوصا تاب آوری کشور فوق العاده بود.
بانک مرکزی به کمک س��اير بخش ها، از هم��ه توان تخصصی و 
مديريتی خود برای خنثی سازی و غلبه بر فشار حداکثری و کاهش 
اثرات منف��ی آن بر اقتصاد و مردم بهره برد. قبال گفتم ناگفته هايی 
وج��ود دارد ک��ه به موقع خ��ود خواهم گفت. ولی انصاف نیس��ت، 
افرادی ک��ه نتايج عملکردش��ان در چند دهه گذش��ته برای مردم 
و صاحب نظران آش��کار است و معضالت س��اختاری اقتصاد نتیجه 
تصمیمات قبلی آنهاست، عملکرد دو سال بسیار بسیار سخت اخیر 
را با ش��رايط عادی آن هم با درآمد ارزی چندين ده میلیارد دالری 

مقايسه و حکم بر ضعف عملکرد صادر کنند.
فض��ای انتخابات��ی و برخی ضعف های بخش��ی در تمش��یت امور 
مردم، نبايس��تی فضای الزم برای تلخ کردن شیرينی شکست فشار 
حداکثری را فراهم بس��ازد. شرايط معیشتی بخش عمده ای از مردم 
علی رغ��م هم��ه تالش های مس��ئوالن و جبران های انج��ام گرفته، 
نیازمند توجه جدی غیرش��عاری است. قدرت خريد مردم با حرف و 
جنجال سیاس��ی  تقويت نمی شود با سرمايه گذاری گسترده و مولد 
است که تولید و رفاه افزايش می يابد. بهبود انتظارات و شرايط کسب 
و کار و کاهش نااطمینانی ها از شرايط اصلی سرمايه گذاری هستند. 
هیچ کس حق ندارد درخصوص اين موضوع مهم فرصت سوزی کند. 
سال 1400 را با تأس��ی به فرمايشات رهبر معظم انقالب با تقويت 

تولید به فرصتی برای تقويت قدرت خريد مردم تبديل کنیم.

رئیسسازمانبورسخبرداد
رونقبورسباصدور

مجوزسرمایهگذاریبانکها
رئیس سازمان بورس از رونق بورس با صدور مجوز سرمايه گذاری 
بانک ه��ا در بودجه 1400 خب��ر داد و گفت در بودجه 1400 اجازه 
س��رمايه گذاری به بانک ها داده ش��ده است که اين موضوع می تواند 

قدمی مثبت در جهت رونق بازار سرمايه باشد.
به گزارش پايگاه خبری بازار س��رمايه اي��ران، محمدعلی دهقان 
دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به نشست خود 
با اعضای کمیس��یون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، افزود: در 
اين نشس��ت دغدغه نمايندگان درباره مسائل کالن اقتصادی و بازار 
سرمايه به ويژه تاثیر بودجه 1400 بر بازار سرمايه مطرح شد که در 

ادامه نکات منفی و مثبتی را تشريح کردم.
او ادام��ه داد: ن��کات مثبت خوبی در بودج��ه 1400 وجود دارد، 
مانن��د معافیت مالیات انتقال دارايی ب��ه ابزارها و نهادهای مالی که 
می تواند زمینه بس��یار خوبی برای توس��عه نهادها، ابزارهای مالی و 
صندوق پروژه ها باشد؛ همچنین در اين بودجه اجازه سرمايه گذاری 
به بانک ها داده ش��ده و اين موضوع می تواند قدمی مثبت در جهت 

رونق بازار سرمايه باشد.
دهقان دهنوی تصريح کرد: نکات قابل تأملی هم در بحث بودجه 
س��ال جاری وجود دارد، مانند حجم باالی انتش��ار اوراق که بايد با 
کنترل بازار باز بانک مرکزی و نرخ های س��ود باش��د تا تاثیر منفی 
بر بازار نگذارد. افزايش��ی هم در نرخ خوراک ش��رکت های تولیدی 
پیش بینی شده که درخواست داديم اين موضوع به صورت تدريجی 

اجرايی شود تا آثار منفی در پی نداشته باشد.
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: در اين نشس��ت 
ضمن اس��تماع نکات و مالحظات نماينده ها ب��ه راهکارهای خوبی 
برای کمک به بازار سرمايه و رونق اين بازار دست يافتیم، بخشی از 
اين رونق می تواند به اجرای خوب قانون بودجه س��ال 1400 کمک 

کند و ما اين موضوع را پیگیری می کنیم.
گفتنی اس��ت نماين��دگان مجلس در جلس��ه صح��ن علنی روز 
سه ش��نبه )26 اسفند ۹۹(  پس از بررس��ی ايرادات شورای نگهبان 
در کمیس��یون تلفیق اليحه بودجه، دخل و خرج امس��ال را تعیین 
و تصويب کردند. بر اين اس��اس نمايندگان، م��اده واحده اصالحی 
بودجه س��ال 1400 را با 164 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی 
ممتنع از مجموع  1۹5 نماينده حاضر در جلسه به تصويب رساندند.

باهرکارتبانکی
میتوانچکهایجدیدراثبتکرد

به گفته سخنگوی اجرای قانون جديد چک، امکان ثبت چک های 
جديد با استفاده از کلیه کارت های شتابی وجود دارد.

آمن��ه نادعلیزاده درباره روند اج��رای قانون جديد چک گفت: در 
ح��ال حاضر امکان ثبت چک با اس��تفاده از کارت های ش��تابی در 
اپلیکیش��ن های پرداخت فراهم شده است. به عبارت ديگر با کارت 
ه��ر بانکی امکان ص��دور و ثبت چک وج��ود دارد. چک های جديد 
بنفش رنگ از اولین روز کاری س��ال جديد توس��ط ش��بکه بانکی 
توزيع شده است و از اين پس صرفا اين چک ها به مشتريان تحويل 
داده خواهد ش��د. مش��تريان می توانند از طريق س��امانه اس��تعالم 
اعتباری از وضعی��ت اعتباری صادرکننده چک اعم از تعداد و مبلغ 
چک های برگش��تی وی مطلع شوند. سخنگوی اجرای قانون جديد 
چک که در يک برنامه تلويزيونی س��خن می گف��ت، ادامه داد: اين 
س��رويس با ارس��ال ش��ماره شناس��ه 16 رقمی چک به سرشماره 
701701 از طريق پیامک و نیز مراجعه به وب س��ايت بانک مرکزی 
و اپلیکیشن های بانکی قابل ارائه به مشتريان است. دسته چک های 
قديمی نیز فعال نیازی به تعويض ندارند و به روال س��ابق کارسازی 
می شوند.  به گفته نادعلیزاده، صدور و انتقال دسته چک های جديد 

نیازمند ثبت در سامانه صیاد است.
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شاخصبورستهرانهمچنانبرمدارنزولی
بورسقرمزپوشماند

بازار س��رمايه در ش��انزدهمین روز فروردين ماه نیز همچون روزهای 
گذشته روندی نزولی داشت و شاخص کل بورس بیش از 6 هزار واحد 
کاهش يافت. ش��اخص کل بورس تهران در روز دوشنبه 6 هزار و 733 
واحد افت داش��ت و تا رقم يک میلیون و 262 هزار واحد عقبگرد کرد. 
همچنین ش��اخص کل )هم وزن( ب��ا ۹45 واحد کاهش به 438 هزار و 
۹74 واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 616 واحد افت به 285 هزار 
و ۹۹4 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول 7 هزار و 451 واحد و شاخص 
بازار دوم 4 هزار و 8۹6 واحد کاهش داش��تند. براس��اس معامالت اين 
روز بیش از 4 میلیارد و 140 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 

ارزش 41 هزار و 366 میلیارد ريال داد و ستد شد.
در بی��ن همه نمادها، نماد ش��رکت س��رمايه گذاری تامین اجتماعی 
)شستا( با 888 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 458 واحد، 
صنايع ش��یمیايی ايران )َيران( با 250 واحد، آلومینیوم ايران )فايرا( با 
125 واح��د، معدنی و صنعتی گل گه��ر )کگل( با 100 واحد، فرآوری 
معدنی اپ��ال کانی پارس )اپال( با ۹0 واحد، فوالد خوزس��تان )فخوز( 
با 87 واحد، صنايع س��یمان دشتستان )سدش��ت( با 70 واحد و بانک 
اقتص��اد نوين )ونوين( ب��ا 53 واحد و فوالد کاوه جنوب کیش )کاوه( با 

48 واحد تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با يک هزار 
و ۹8 واح��د، مل��ی صنايع مس اي��ران )فملی( ب��ا 800 واحد، صنايع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( ب��ا 7۹0 واحد، پااليش نفت اصفهان 
)ش��پنا( با 418 واح��د، بانک ملت )وبملت( ب��ا 414 واحد، نفت و گاز 
پتروش��یمی تامین )تاپیکو( ب��ا 407 واحد، ايران خ��ودرو )خودرو( با 
377 واحد، س��رمايه گذاری غدير )وغدير( ب��ا 360 واحد، پااليش نفت 
بندرعباس )شبندر( با 2۹4 واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 280 واحد 
و توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 274 واحد تاثیر منفی بر شاخص 

بورس گذاشتند.
همچنین نمادهای شرکت س��رمايه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، 
پااليش نفت اصفهان )ش��پنا(، فرآوری معدنی اپال کانی پارس )اپال(، 
مل��ی صنايع مس ايران )فملی(، پااليش نفت تهران )ش��تران( و فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد( در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه 
فرآورده نفتی هم در معامالت دوش��نبه صدرنش��ین برترين گروه های 
صنعت شد و در اين گروه 470 میلیون و 503 هزار برگه سهم به ارزش 

6 هزار و 243 میلیارد ريال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمايه اما ش��اخص فرابورس بیش از 12 واحد 
افزايش داش��ت و ب��ر روی کانال 17 ه��زار و ۹1۹ واحد ثابت ماند. در 
اي��ن بازار ۹45 میلیون و 145 هزار برگه س��هم به ارزش 35۹ هزار و 
647  میلیارد ريال داد و س��تد ش��د. نمادهای بیمه پاسارگاد )بپاس(، 
س��رمايه گذاری صبا تامین )صبا(، هلدينگ صناي��ع معدنی خاورمیانه 
)میدکو(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، اعتب��اری ملل )وملل(، بیمه 
اتکاي��ی ايرانی��ان )اتکای(، ش��رکت آهن و فوالد ارف��ع )ارفع( و  فوالد 
هرمزگان جنوب )هرمز( بیش��ترين تاثیر مثبت را بر ش��اخص اين بازار 
داش��تند. همچنین نمادهای پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پتروشیمی 
تندگويان )شگويا(، مديريت انرژی تابان هور )وهور(، تولید نیروی برق 
دماوند )دماوند(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پلیمر آريا ساسول 
)آريا(، گروه توس��عه مالی مهر آيندگان )ومهان( و صنايع ماش��ین های 

اداری ايران )ماديرا( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس گذاشتند.

خبرنــامه

فرصت امروز: عملکرد نزولی بورس تهران در سال 1400 کماکان ادامه 
دارد و ش��اخص بورس در سه روز نخست هفته جاری در مجموع بیش از 
30 هزار واحد افت کرده اس��ت. همچنین قیمت دالر نسبت به آخر هفته 
گذش��ته حدود 1500 تومان و قیمت س��که نیز 400 هزار تومان ريزش 
داش��ته اند. هرچند برخي از تحلیلگران مدعی هستند که تحوالت صورت 
گرفت��ه میان ايران و آمريکا و احیای برجام باعث کاهش قیمت در بازارها 
مي شود، اما آنچه که در اين بین اثرگذار است، واقعیت اقتصادي کشور است 
که بر تورم تاثیر مي گذارد؛ تورم 36.4 درصدي س��االنه، نقدينگي 3300 
هزار میلیارد توماني در پاي��ان آذرماه و البته تورم نقطه اي 48 درصدي و 
همچنین عدم تصويب اف اي تي اف براي بهبود روابط مالي و بانکي با جهان 
اس��ت. کارشناسان معتقدند نرخ دالر که مهمترين عامل براي پیش بیني 
آينده اقتصادي کشور است، به کانال هاي زير 20 هزار تومان وارد نمي شود، 
چراکه اقتصاد ايران در س��ال هاي ۹7 تا ۹۹ دالريزه شده و هر جهش نرخ 
دالر مستقیما بر قدرت خريد ريال اثر مي گذارد. در اين بین، بازار سرمايه 
بیش��ترين تاثیر را از خبرهاي برجامي گرفته و هرچه قیمت ارز مقاومت 
بیش��تري براي کاهش قیمت و ورود به کانال هاي پايین تر دارد، ش��اخص 
بورس سقوط هاي چند ده هزار واحدي را تجربه مي کند و به نظر مي رسد 

که يک حالت تعلیق و انتظار در بازار سرمايه وجود دارد.
بورسدرسالجدیدبهکدامسومیرود؟

جدا از وضعیت بازار سرمايه، بازار سکه و طال نیز درگیر افت قیمت هاست 
ک��ه برخي از کارشناس��ان، آن را به معناي تخلیه حب��اب قیمتي در نظر 
مي گیرند. س��که تمام به��ار آزادي در 14 فروردي��ن 13۹7 درحالی يک 
میلیون و 715 هزار تومان معامله ش��د که در 16 فروردين 1400 به 10 
میلی��ون و 700 هزار تومان رس��ید و جهش بی��ش از 500 درصدي طي 
س��ه س��ال تنها در يک اقتصاد دالريزه رخ مي دهد. ب��ازار ارز نیز همانند 
س��اير بازارها در اين برهه کاهش قیمت داش��ته است، هرچند که به نظر 
مي رسد دالر مقاومت زيادي براي ورود به کانال هاي پايین تر از خود نشان 
می دهد که اين امر مي تواند ناشی از بي اعتمادي به گمانه زنی های احیاي 
برجام باشد. مقايسه نرخ دالر بازار آزاد در فروردين 13۹7 و 1400 نشان 
مي دهد که قیمت دالر از 5140 تومان به دامنه 24 هزار تومانی رس��یده 

که به معناي افزايش 37۹ درصدي است.
ش��رايط بورس شايد مشهودتر از س��اير بازارها باشد و هرچند شاخص 
بورس تهران در س��الی که گذش��ت رکوردهای متع��ددی از خود برجای 
گذاش��ت و آمار صدور کدهای بورسی با احتساب سهام عدالت به مرز 50 
میلیون نفر رسید، اما از نیمه دوم تابستان سال گذشته ورق بورس برگشت 

و در سال 1400 نیز بورس هنوز رنگ سبز به خود نديده است.
در واقع، آغاز سال جديد هم چراغ سبز بورس را روشن نکرد و شاخص 
کل ب��ورس که در کانال يک میلیون و 300 هزار واحد وارد س��ال جديد 
ش��ده بود، در هفت روز فعالیت خود دوب��اره به کانال يک میلیون و 200 
هزار واحد عقبگرد کرد؛ اتفاقی که يک کارش��ناس بازار سرمايه دلیل آن 
را ابهامات موجود در حوزه های اقتصادی و سیاس��ی می داند و بر اين باور 
اس��ت که بايد منتظر انتخابات رياست جمهوری و نگرش دولت جديد به 

بازار سرمايه بود.
روزبه ش��ريعتی با بیان اينکه بازار سرمايه همچنان از ابهامات مختلفی 
رنج می برد، به ايسنا توضیح داد: عوامل و ابهامات تاثیرگذاری مانند آينده 
سیاست خارجی، توافقات ايران و آمريکا، نتیجه انتخابات رياست جمهوری، 

مرحله گذاری که ش��کل می گیرد تا دول��ت جديد روی کار بیايد و نگرش 
دولت جديد به بازار و ... روی بازار سرمايه سايه انداخته است.

او ب��ا تاکید بر اينکه اگر میزان صادرات نفت يک میلیون بش��که بماند، 
احتماال با کس��ری بودجه حدود 300 هزار میلی��ارد تومان مواجه خواهد 
بود، گفت: جبران اين کسری بودجه قطعا از طريق انتشار اوراق خواهد بود 
و حجم چ��اپ اوراق تا 200 هزار میلیارد تومان باعث افزايش نرخ بهره و 

آسیب به بازار سرمايه می شود.

اين کارشناس بازار سرمايه با بیان اينکه در حال حاضر بین سرمايه گذاران 
بورسی چنددس��تگی وجود دارد، ادامه داد: برخی سرمايهگذاران مردمی 
هس��تند که به شدت آس��یب ديده اند و بسیاری از آنان س��رمايه خود را 
می خواهند. قش��ر ديگر س��رمايه گذاران قديمی بازار هستند که ذهنیت 
خوش بینان��ه ای دارند و توافقات سیاس��ی زودهن��گام و ورود حجم قابل 
توجهی ارز به داخل کشور را پیش بینی می کنند. قشر ديگری هم هستند 

که با توجه به ابهامات مذکور، ترجیح می دهند محتاط عمل کنند.
به اعتقاد ش��ريعتی، شورای عالی بورس و سازمان بورس با هدف اينکه 
هیجانات منفی به بازار آس��یب بیش��تری نزند دامنه نوسان 2 درصدی را 
تعیین کردند که اين موضوع نقدش��وندگی را فدا کرده است. هرچند بايد 
صبر کرد و منتظر ماند. البته اتفاق اقتصادی خاصی رخ نمی دهد و بیشتر 
جو روانی است. گرچه بازارهای موازی کار خود را می کنند، کما اينکه دالر 
در محدوده 25 هزار تومان است، اما بازار مسکن نرخ دالر را باالی 30 هزار 

تومان می بیند و حجم معامالت مسکن نیز افزايش يافته است.
اين کارش��ناس بازار سرمايه با تاکید بر اينکه بازار سرمايه در اين روزها 

گران نیست، افزود: مگر اينکه قرار است اتفاق خارق العاده ای در قیمت دالر 
يا نرخ سود سپرده رخ دهد. مثال نرخ سود سپرده به 30 درصد برسد، اما 
بايد گفت با دالر 25 هزار تومانی و نرخ سود سپرده 20 درصد، بازار سرمايه 

بازار جذابی است.
سمتوسویحرکتنقدینگیدربازارسرمایه

همچنین مرتضی افقه اس��تاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است 
هدايت نقدينگی به س��مت بورس به افزاي��ش تولید و کاهش تورم منجر 
می شود. اين اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در گفت و گو 
با پايگاه خبری بازار س��رمايه، بخشی از مشکالت اقتصادی کشور را ناشی 
از تشخیص های اشتباه برخی از اقتصاددانان دانست و گفت: در نظر داشته 
باشید که تشخیص اشتباه مسائل و مشکالت به راه حل های اشتباه منجر 
می ش��وند. يکی از موضوعات مهم درخصوص مشکالت اقتصادی »تورم« 
است. در همین رابطه به نظر من همه داليلی که به ايجاد تورم می انجامد 
به درستی بررسی و تشخیص داده نمی شود. به طوری که معموال تشخیص 
درخصوص علل تورم، به طور مکانیکی انجام می شود به اين معنا که بیشتر 

رابطه پولی در اين خصوص در نظر گرفته می شود.
او آين��ده بازار س��رمايه را مرتبط با ايجاد رونق اقتص��ادی عنوان کرد و 
افزود: با اين فرض که بورس کانالی برای هدايت نقدينگی و پس اندازها به 
سمت تولید است، وقتی مورد اقبال مردم قرار می گیرد که آنها نسبت به 
رونق اقتصادی خوش بین باشند. بر اين اساس، به نظر من تا زمان انتخابات 

نمی توان پیش بینی دقیقی از اين موضوع داشت.
اين کارش��ناس اقتصادی ادامه داد: تا زمانی که موانع تولید کاهش پیدا 
نکند، نقدينگی به س��مت اين مهم جذب نمی شود. در اين میان، گزينش 
مديران اقتصادی براس��اس شايس��تگی و کارآمدی يکی از کلیدهای مهم 

برای رسیدن به اين موضوع است.
اس��تاد دانش��گاه ش��هید چمران اهواز با اش��اره به نبود هماهنگی بین 
سیاس��ت های پولی، مالی و زيرمجموعه ه��ای اقتصادی افزود: برای جذب 
س��پرده می توان گفت که به دلیل باالبودن نرخ تورم الزم است نرخ سود 
سپرده های بانکی افزايش پیدا کند، از طرفی ديگر افزايش نرخ سود بانکی 
کامال ضدتولید است و بر اين اساس تولیدکننده با توجه به هزينه ناشی از 

افزايش نرخ سود، توان تولید ندارد.
به اعتقاد اين اقتصاددان، افزايش نرخ سود بانکی همچنین سبب می شود 
که نقدينگی به س��مت بورس و فعالیت ه��ای تولیدی حرکت نکند؛ البته 
در نظر داش��ته باش��ید اگر بانک از سپرده ها در جهت تولید استفاده کند، 
می تواند اقدام مثبتی باشد، اما شواهد حاکی از اين است که اغلب بانک ها 
به ويژه بانک های خصوصی بیش��تر به دنبال فعالیت های داللی سودآور و 
زودبازده هس��تند، بنابراين س��پرده هايی را که از طريق افزايش نرخ سود 

بانکی جذب می کنند، الزاما به سمت تولید نمی برند.

احیايبرجامچهتاثیریبرسمتوسویبازارهادارد؟
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اختالفقیمتخودروازکارخانهتابازار
بیشاز80درصدشد

فروشندگان خودرو تأکید می کنند در حال حاضر اختالف قیمت 
بسیاری از خودروهای داخلی از کارخانه تا بازار به بیش از 80درصد 
رس��یده و بازار در شرايط فعلی اصال کشش افزايش بیشتر قیمت ها 
را ن��دارد. به گزارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، بازار 
خريد و فروش خودرو در نخس��تین روزهای فعالیت خود در س��ال 
1400 با روند افزايشی قیمت ها در تعدادی از خودروها روبه رو شده 
اس��ت، البته اظهارات روز گذشته ش��یوا رئیس شورای رقابت مبنی 
بر قطعیت افزايش قیمت خودرو در سه ماهه نخست امسال در اين 
افزايش قیمت ها بی تاثیر نبوده اس��ت، ام��ا در مجموع فعاالن بازار 
خودرو معتقدند با ثبات قیمت ارز قیمت انواع خودرو در بازار شاهد 
افزايش قیمت بااليی نخواهد ب��ود چراکه قیمت ها متأثر از نرخ ارز 

بوده و در حال حاضر هم ما با ثبات نرخ ارز روبه رو هستیم.
البته فروشندگان خودرو تأکید می کنند در حال حاضر اختالف قیمت 
بسیاری از خودروهای داخلی  از کارخانه تا بازار به بیش از 80 درصد 
رس��یده و بازار در شرايط فعلی اصال کشش افزايش بیشتر قیمت ها را 
ندارد. بررسی ها نشان می دهد سمند ال ايکس در کارخانه 117 میلیون 
توم��ان اما در بازار 18۹ میلیون تومان، پژو پارس معمولی در کارخانه 
122 میلیون توم��ان اما در بازار 220 میلیون تومان مورد معامله قرار 
می گی��رد. همچنین پژو 206 تیپ دو در کارخانه 110 میلیون تومان 
اما در بازار 200 میلیون تومان است. تیبا 2 نیز در کارخانه ۹5 میلیون 
تومان اما در بازار 131 میلیون تومان، س��اينا در کارخانه ۹2 میلیون 
تومان اما در بازار 135 میلیون تومان به فروش می رسد. در حال حاضر 
مش��اهدات بازار خودرو حکايت از آن دارد که قیمت انواع خودروهای 
داخلی از کارخانه تا بازار همچنان با اختالف قیمت بسیار بااليی روبه رو 
است و اگر احتماالً قیمت خودرو در سه ماهه نخست امسال با افزايش 
هم روبه رو شود به هیچ عنوان پاسخگوی اختالف بین کارخانه و بازار 
نخواهد بود. عالوه بر اين به اعتقاد فعاالن بازار قیمت ها متأثر از عرضه 
خودرو است اگر کارخانجات عرضه را افزايش دهند به طور حتم شکاف 
قیمت��ی میان کارخانه و بازار از بین خواه��د رفت. وضعیت امروز بازار 
خريد و فروش خودرو نشان میدهد پرايد 111 با قیمت 124 میلیون 
توم��ان، پرايد 131 با قیمت 107 میلیون تومان، تیبا صندوقدار 125 
میلی��ون تومان، تیبا2 با قیمت 132 میلیون تومان، پژو 206 تیپ دو 
با قیمت 1۹۹ میلیون تومان، پژو 206 تیپ پنج 250 میلیون تومان، 
کوئیک اتوماتیک 205 میلیون تومان و سمند ال ايکس 188 میلیون 

تومان به فروش می رسد.

ثباتقیمتهادربازارخودرو
درنیمهفروردینماه

بررس��ی بازار خودرو در روز دوش��نبه، 16 فروردين ماه حاکی از 
ثبات قیمت ان��واع خودروهای داخلی و مونتاژی و تغییر اندک آنها 

در مقايسه با آخرين روزهای کاری سال ۹۹ است.
ب��ه گزارش ايرنا، ديروز هر دس��تگاه پراي��د 111 حدود 125 میلیون 
توم��ان، پرايد 131 نزديک به 107 میلیون توم��ان، پژو 405 جی. ال. 
ايک��س 183 میلی��ون تومان، نوع دوگانه س��وز آن 184 میلیون تومان، 
س��مند ال. ايکس مدل 1400 نزديک به 188 میلیون تومان، مدل ۹۹ 
آن 180 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 مدل 1400 حدود 1۹0 میلیون 
توم��ان، م��دل ۹۹ آن 185 میلیون تومان، همچنین پژو 206 تیپ 5 و 
پژو 206 وی هش��ت م��دل ۹۹ به ترتی��ب 241 و 240 میلیون تومان 
قیمت خورد. در دسته مونتاژی ها نیز هر دستگاه جک اس5 حدود 625 
میلیون تومان، هايما اس7 نزديک به 675 میلیون تومان و مزدا 3 مدل 
۹8 حدود 870 میلیون تومان قیمت گذاری ش��ده است. با وجود اينکه 
روز گذش��ته »رضا شیوا« رئیس ش��ورای رقابت اعالم  کرد: در سه ماهه 
نخس��ت سال 1400 قیمت خودروهای داخلی تولیدشده در کارخانه ها 
با افزايش مواجه خواهد شد، اما بررسی ها حاکی است اين خبر تاثیری 
بر بازار نداش��ته و کارشناس��ان معتقدند تاثیری نخواهد داشت. در اين 
زمینه، رئیس اتحاديه نمايشگاه داران و فروشندگان خودروی پايتخت  در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ايرنا، گفت: سخنان رئیس شورای رقابت 
زمانی می توانست تاثیرگذار باشد که با نوسان نرخ ارز مواجه باشیم، زيرا 
قیمت خودرو در ارتباط نزديک با نرخ ارز است. »سعید موتمنی« معتقد 
اس��ت: ثبات نرخ ارز، در صورت عرضه کافی خودرو از سوی خودروساز 
حتی می تواند به کاهش قیمت ها در ماه های آينده بینجامد. وی به  طور 
مثال به قیمت کارخانه ای باالی ارائه شده کوئیک اتوماتیک در اسفندماه 
گذش��ته اش��اره کرد که حدود 232 میلیون تومان برای مشتريان تمام 
می شد، اما همان زمان با حدود 30 میلیون تومان پايین تر و در ارقامی 
بین 1۹8 تا 200 میلیون تومان در بازار به فروش می رس��ید. اين مقام 
صنفی گفت: در ش��رايط کنون��ی، فاصله قیمتی ب��ازاری و کارخانه ای 
خودروها همچنان برای مش��تريان جذاب اس��ت، اما اگر فاصله قیمتی 

کاهش يابد اين تقاضای کاذب نیز فروکش خواهد کرد.

پیشنهاداتیبرایتفاهمنامهایرانوچین
يک کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاهم نامه ايران و چین گفت 
80 درصد کارگران حتما ايرانی باش��ند و بهتر است اين قرارداد 25 

ساله باشد و در صورت مثبت بودن نتايج، تمديد شود.
لطفعلی بخش��ی در گفت وگو با ايس��نا، درباره تفاهم نامه ايران و 
چین گفت: در اين زمینه بايد به اينکه کش��ورمان در کدام حوزه ها 
کمبود س��رمايه گذاری دارد، توجه کرد و در قرارداد مشخص شود. 
چینی ه��ا معم��وال تمام نی��روی کار خود را به کش��ور طرف مقابل 
ق��رارداد می آورن��د و از آنجا که يکی از مش��کالت کش��ور موضوع 
اشتغال است، بايد قید شود که 80 درصد نیروی کار ايرانی باشد. 

وی افزود: وقتی تمام نیروی کار در اين زمینه چینی باشد، ايران 
دستمزد آنها را بايد به ارز بپردازد که به نفع ما نیست. درحالی که 
اگر نیروی کار تا 80 درصد ايرانی باش��د، هم مش��کل اشتغال زايی 

کشور حل می شود و هم هزينه های ارزی کاهش پیدا می کند. 
اين کارشناس اقتصادی ادامه داد: در اين راستا بايد مراقب باشیم 
امتیازاتی داده نشود که باعث سرشکستگی مقابل مردم شود. نکته 
ديگر مرتبط با اين تفاهم نامه بازه 25 س��اله آن اس��ت، درحالی که 
می توان زمان اين قرارداد را پنج س��اله گذاشت و در صورت مثبت 

بودن، تمديد کرد.

خودرو

نايب رئیس کمیسیون صنايع و معادن مجلس اظهار کرد شورای رقابت 
کمافی الس��ابق به کار خ��ود ادامه می دهد، اما در کمیس��یون صنايع اين 
اختالف وجود دارد که قیمت گذاری توس��ط ش��ورای رقابت انجام شود يا 

طبق فرمول سازمان حمايت.
علی ج��دی در گفت وگو با خبرن��گار اقتصادی ايلن��ا، در مورد آخرين 
وضعیت طرح س��اماندهی خودرو و تعدد طرح ها در قیمت گذاری خودرو 
اظهار کرد: دو طرح در کمیسیون صنايع در مورد خودرو در دست بررسی 
است. يک طرح  از شورای نگهبان برگشته که برای مجلس دهم بوده است، 
قرار ش��د که اين طرح س��ريع بررسی ش��ده و به صحن برود. يک طرح از 
قبل داشتیم که در مرحله بررسی است. البته ماده اول و دوم اين طرح در 

کمیسیون صنايع و معادن تصويب شده است.
وی اضافه کرد: قیمت های بازار اختالف زيادی با قیمت های خودروساز 
دارد، ما به دنبال اين هستیم که در طرح ساماندهی بازار خودرو به سمتی 
برويم که قیمت های حاشیه بازار کاهش پیدا کند. اين طرح از ابتدای سال 

در دستور کمیسیون است.
نايب رئیس کمیسیون صنايع و معادن مجلس در مورد وضعیت شورای 
رقابت در طرح س��اماندهی خودرو گفت: تا زمانی که قانون جديد تصويب 
نشود ش��ورای رقابت به روال گذشته به کار خود در قیمت گذاری خودرو 
ادامه خواهد داد. مجلس هم که هنوز قانون اجرايی ندارد، شیوه نامه وزارت 

صمت هم فعال در وزارتخانه متوقف شده است.

جدی در مورد قیمت گذاری ش��ورای رقابت گفت: در اين ش��یوه قیمت 
برخی خودروها را باال می برند و قیمت برخی ديگر به کمتر از قیمت تمام 
ش��ده می رسد، بنابراين اين ش��یوه نامه هم به جايی نرسید. البته شورای 
رقابت کمافی الس��ابق به کار خود ادامه می دهد، اما در کمیس��یون صنايع 

اين اختالف وجود دارد که قیمت گذاری توسط شورای رقابت انجام شود يا 
طبق فرمول سازمان حمايت.

وی با تاکید بر عوامل اقتصادی موثر بر قیمت خودرو خاطرنش��ان کرد: 
در مورد خودرو فقط موضوع قیمت گذاری مطرح نیس��ت، ش��اخص های 
اقتصادی هم تاثیرگذار هستند. اگر نرخ ارز دچار ريزش شود، تغییراتی در 
قیمت خودرو رخ می دهد. جدی با بیان اينکه خودروسازان ايرانی همکاری 
خ��ود با چینی ها را آغاز کرده اند اضافه کرد: بس��یاری از خودروس��ازان با 
CKD کار می کنند و از 30 تا 40 درصد خودرو در داخل تولید می شوند؛ 
در اين مورد با چین همکاری می شود و چند ماهی هم از عرضه خودروهای 
آنه��ا می گذرد. اگر همین ش��یوه ادامه پیدا کند يعنی ب��ا افزايش عرضه، 

تولیدات مشترک با خارجی ها می تواند قیمت خودرو را بشکند.
وی افزود:  ش��اهد اين هس��تیم که ب��ه جز دو خودروس��از بزرگ ديگر 
خودروسازان که با خارجی ها کار می کنند عرضه خود را افزايش داده اند و 
اين موضوع بازار را تحت الش��عاع خود قرار می دهد. البته اين نکته مثبتی 
اس��ت و می تواند تناس��بی بین عرضه و تقاضا ايجاد کند. همانطور که با 
چینی ها همکاری می شود می توان با ديگر کشورها هم همکاری کرد البته 

اين موضوع بستگی به عاقبت تحريم ها دارد.
ج��دی همچنین تصريح کرد: آذربايجان خ��ودرو و MVM چند مدل 
خ��ودرو را با همکاری چین برای عرضه ارائ��ه کرده اند. به خاطر تحريم ها 

توقفی در اين حوزه رخ داده بود ولی اخیرا تولید خود را افزايش داده اند.

رئیس کمیس��یون صنايع اتاق بازرگانی ايران با اش��اره به چهار مانع 
اصل��ی پیش روی تولید داخلی گفت مس��ئوالن با اس��تفاده از قوانین، 

تحريم داخلی ايجاد می کنند.
ابوالفضل روغنی در گفت وگو با خبرنگار مهر، درباره نامگذاری س��ال 
جاری از س��وی رهب��ر انقالب به عنوان س��ال »تولید، پش��تیبانی ها و 
مانع زدايی ه��ا« گفت: توجه کافی به تولید موجب بهبود رفاه اجتماعی، 
اش��تغال زايی و تأمی��ن امنیت اقتصادی و نظامی می ش��ود و بررس��ی 
وضعیت کش��ورهای توسعه يافته نیز نش��ان می دهد که اين کشورها به 
دلیل بهبود فضای تولید و خدمات و به طور کلی اقتصاد، توانسته اند به 

اين سطح از توسعه يافتگی برسند.
وی افزود: در کش��ور ما س��الیان سال اس��ت که رهبری شعار سال را 
برمبن��ای مس��ائل اقتصادی به ويژه تولید انتخ��اب می کنند، اما آيا اين 
اراده در مسئوالن دولتی و اجرايی کشور نیز وجود دارد؟ اگر قرار است 

اقدامی انجام شود بايد اراده انجام آن اقدام نیز در تمام مسئوالن وجود 
داشته باشد و آنها به دنبال حل معضالت و موانع تولید و اشتغال باشند. 

در واقع پشتیبانی از تولید از همین جا و از همین اراده آغاز می شود.
روغنی با بیان اينکه موانع زيادی بر س��ر راه تولید کشور وجود دارد، 

گفت: موانع در مسیر تولید کشور يک زخم کهنه هستند.
تأمینمالی؛مانعنخستتولید

وی ادامه داد: مانع نخس��ت مس��ئله تأمین مالی است؛ در کشورهای 
ديگر تأمین مالی بنگاه های خرد، متوسط و حتی بزرگ هرگز به عنوان 
يک موضوع حیاتی مطرح نیست و بنگاه ها به راحتی سرمايه در گردش 
خود را بهبود می بخشند و به راحتی تأمین مالی می شوند، اما می بینیم 

که اين موضوع در ايران تبديل به يک مانع بزرگ شده است.
روغنی گفت: در کنار بحث تأمین مالی، نوس��انات نرخ ارز نیز تبديل 

به يک چالش در مسیر تولید شده است.

قوانینمتورم؛مانعدومتولید
رئیس کمیس��یون صنايع اتاق بازرگانی ايران افزود: مانع دوم، فضای 
نامطلوب کسب و کار و قوانین سلیقه ای دستگاه های اجرايی است؛ نگاه 
س��لیقه ای و پرابهام به قانون کار، تأمین اجتماعی، مالیات و … موجب 
ش��ده که تولید نتواند نفس بکش��د. وی ادامه داد: اين قوانین متورم و 
مزاحم نش��ان می دهد که نگاه و ايده مسئوالن کشور در راستای تقويت 

تولید شکل نگرفته است.
روغنی با بیان اينکه مسئوالن با استفاده از ابزار قانون، تحريم داخلی 
ايجاد می کنند، گفت: در واقع قانون چاقوی دو لبه ای است که در عین 
حال که می تواند کمک کننده باش��د، اما گاهی اوقات نیز به ضرر تولید 
استفاده می ش��ود؛ اخذ تصمیمات يک ش��به همچون کنترل صادرات، 
رفع تعهد ارزی و … از جمله مس��ائلی هس��تند که تولید را با مش��کل 

مواجه کرده اند.
تأمینمواداولیه؛مانعسومتولید

رئی��س کمیس��یون صنايع ات��اق بازرگانی اي��ران اظهار داش��ت: در 
ح��ال حاضر در مس��یر تأمین مواد اولیه از صنايع باالدس��تی به صنايع 
پايین دس��تی مش��کل داريم؛ اوضاع در تأمین مواد اولیه به شکلی شده 
ک��ه می توان گفت بورس کاال خود تبديل به يک مانع در مس��یر تولید 

شده است.
وی افزود: قرار بود نرخ مواد اولیه از طريق بورس کاال کش��ف قیمت 
شود، اما در حال حاضر نه تنها کشف قیمت نمی شود بلکه جهش قیمت 
در م��واد اولیه نیز ايجاد می کند و همین س��همیه بندی ها موجب ايجاد 

رانت شده که تولید را با چالش مواجه کرده است.
تحریم؛مانعچهارمتولید

روغنی گفت: اگرچه تحريم می تواند به يک فرصت برای تولید داخلی 
تبديل ش��ود و چه بس��ا برخ��ی از صنايع ما نیز از اين فرصت اس��تفاده 
کرده اند، اما به طور کلی تحريم به عنوان يک مانع بر س��ر راه تولید نیز 

شناخته می شود.
وی اف��زود: عدم ورود ب��ه بازاره��ای جهانی، ع��دم ورود تکنولوژی، 
مش��کالت در نق��ل و انتقال مالی و … از جمله موانعی هس��تند که به 

خاطر تحريم ايجاد شده اند.
بهبودفضایکسبوکارتنهاراهکارمانعزدایی

رئیس کمیس��یون صنايع اتاق بازرگانی ايران درخصوص راهکار رفع 
اي��ن موانع هم گفت: تنها راهکار رفع موانع تولید، بهبود فضای کس��ب 

و کار است.
روغنی ادامه داد: اگر ش��اخص های کس��ب و کار را بهبود بخش��یم و 
موانع اي��ن محیط را رفع کنیم قطعا تولی��د می تواند به آن جهش های 

مدنظر برسد.
وی گف��ت: البته بايد در نظر داش��ت ک��ه اين اتف��اق در کوتاه مدت 
نمی افتد بلکه نیاز به يک برنامه ريزی بلندمدت مثال يک دوره 5 س��اله 

دارد.
رئیس کمیسیون صنايع اتاق بازرگانی ايران با بیان اينکه تسهیالت دهی 
به تولید در يک فضای منطقی يک نوع تأمین مالی محس��وب می شود، 
يادآور ش��د: به طور کل مش��کالت تولید در زمین��ه تأمین نقدينگی و 
س��رمايه در گردش بايد از طريق اصالح قوانین موجود حل شود چراکه 
تس��هیالت دهی صرف بدون ش��ناخت علت واقعی مشکالت، پول پاشی 

محسوب می شود و نمی تواند کارکرد حمايتی داشته باشد.

 همکاری خودروسازان ایرانی با چینی ها

4مانعاصلیپیشرویتولید
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز 
از انجام 2 ميليون و 929 هزار و 590 نفرساعت كار بدون حادثه پرسنل 

در طول سال گذشته در اين منطقه عملياتي خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبريز، فيروز خدائي با اعالم اين خبر گفت: 
ثبت اين مقدار نفرساعت كار بدون حادثه، نشان از اهتمام و توجه جدي 
به الزامات ايمني و ارائه آموزش هاي هدفمند به منظور مقابله با سوانح و 

كاهش آمار مخاطرات شايع در اين منطقه است. 
خدائــي به برگزاري دوره هاي آموزش ايمني اشــاره كرد و افزود: با 
توجه به شيوع بيماري كوويد- 19 و لزوم رعايت پروتكل هاي بهداشتي، 
رويكرد و روشهاي آموزشي در منطقه تغيير يافته و 468 نفر ساعت دوره 
آموزش ايمني با مشــاركت كارشناسان ايمنی و اساتيد بومی در حوزه 
های تخصصی ايمنــی بصورت غير حضوري براي كاركنان اين منطقه 

برگزار شده است. 
مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز، ثبت ركورد ساعت كار بدون حادثه 
را برای منطقه بســيار با ارزش دانست و اضافه كرد: اين منطقه در اجرا 
و اســتمرار سيستم مديريت بهداشــت، ايمنی و محيط زيست  تالش 

مضاعفی انجام و همواره سعی بر گسترش اين امر مهم دارد. 
وي همچنيــن به تشــريح برنامه هاي اجرا شــده در بخش ايمني 

سال گذشــته پرداخت و اظهار داشت: بازديد و بازرسي ايمني از كليه 
تجهيزات و اماكن منطقه، سيستم هاي اعالم و اطفاي حريق، وضعيت 
ايمني پيمانكاران، وسايل و تجهيزات آتش نشاني، تجهيز تاسيسات و 
واحدهاي منطقه به تجهيزات ايمني مورد نياز، فرهنگســازي ايمني و 
برگزاري آموزش هاي ايمني بصورت مجازي را از جمله موارد اجرا شده 
اين منطقه مي باشــد. خدائي در ادامه به تشريح اقدامات انجام شده در 
خصوص مقابله با كوويد- 19 پرداخت و تصريح كرد: الزام به سرو چاي 
در ليــوان هاي يك بار مصرف، ضد عفونــي كردن محيط كار بصورت 

روزانه طبق دستورالعمل هاي مربوط به گندزدايي، سازمان بهداشت و 
درمان صنعت نفت، بررسي گروههاي آسيب پذير و شناسايي افراد داراي 
بيماريهاي زمينه اي كه در معرض مواجهه با بيماري كوويد- 19 از طريق 
پرونده هاي طب صنعتي و مديريت منابع انساني، صدور گواهي سالمت 
و معاينه افراد قبل از اعزام به ماموريت و  اقدامات پيشگيرانه و كنترلي، 
پايش سالمت كاركنان در ورودي اداره از كليه همكاران با استفاده از تب 

سنج را از جمله موارد اجرا شده اين منطقه مي باشد. 
مدير منطقه 8 عمليات انتقال گاز ادامه داد: نصب دستگاه ضد عفوني 
در مبادي ورودي هاي اصلي و  توزيع ماســك و اســپري ضد عفوني 
بصورت ماهانه به همكاران، پخش ماسك و ضد عفوني كننده استاندارد 
براي كاركنان بصورت ماهيانه، تفكيك زباله هاي ماسك و دستكش در 
شرايط كرونايي فعلي با استفاده از سطل هاي مخصوص، تعبيه دستگاه 
ضد عفوني دست در ورودي هاي اصلي منطقه جهت جلوگيري از انتشار 
كوويد 19، اســتفاده از دستكش و دستمال كاغذي جهت جلوگيري از 
تماس غيرمستقيم با دكمه هاي آسانسور و باز و بسته نمودن درب آن 
و همچنين نصب عالئم هشدار دهنده و ليبل هاي حاوي رعايت فاصله 
اجتماعي از لحاظ تعداد نفرات جهت جلوگيري از انتشار ويروس از ديگر 

اقدامات انجام يافته در اينخصوص مي باشد.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: در راســتای اجرای سياستهای 
تشــويق و ترغيب مشتركين تلفن ثابت نســبت به واريز بدهی خود، 
پرداخت قبــض تلفن ثابت با تخفيف قابل انجام اســت. با همكاری و 
تعامل فی مابين شركت مخابرات ايران و شركت » آی گپ« ، تمامی 
مشــتركين تلفن ثابت كه دارای بدهی تاســقف 300 هزار ريال اعم از 

صورتحســاب دوره و يا بدهی معوقه می باشــند ميتوانند از اين طرح 
استفاده نمايند.حميدرضا قاسمی مدير مالی مخابرات منطقه گلستان 
ضمن اعالم اين خبر افزود: مشتركينی كه تا پايان ارديبهشت ماه سال 
جاری با نصب برنامه نرم افزاری )اپليكيشن( » آی گپ« بر روی رايانه 
و يا گوشــی های تلفن همراه ، نسبت به واريز بدهی خود اقدام نمايند 

از تخفيفــی معادل 15 درصد به ماخذ كل مبلغ بدهی و قابل پرداخت 
برخوردار خواهند شد.وی گفت : مهلت شركت در اين طرح  حداكثر تا 
31 ارديبهشت ماه سالجاری است و مشتريان با استفاده از اين فرصت 
می توانند نسبت به پرداخت قبوض تلفن ثابت خود با تخفيف ذكر شده 

اقدام نمايند.

ساری – دهقان : مديــركل بنادرودريانوردی اميرآباد با بيان اينكه 
در ســال 99 حمل ريلی كاال در بندراميرآباد رشد چشمگيری داشته 
است ، از تخليه و بارگيری بيش از 2 ميليون 500 هزار تن كاال در اين 

مدت خبر داد.
محمدعلی اصل ســعيدی پور در گفتگو با واحد روابط عمومی اداره 
كل بنادرودريانوردی اميرآباد در تشريح بخشی از عملكرد بندراميرآباد 
گفت امسال بيش از 2 ميليون و 500 هزار تن كاال توسط  690 فروند 
كشتی در بندراميرآباد مراوده شده است ، كه از اين ميزان يك ميليون و 
987 هزار تن تخليه و 534 هزار تن ديگر مربوط به بارگيری و صادرات 

كاال می باشد.
وی يكــی از ظرفيت های بالفعل بندراميرآباد را وجود شــبكه ريلی 
داخلی و اتصال آن به شــبكه سراسری راه آهن بر شمرد كه با توجه به 
اين ظرفيت منحصر به فرد در ميان بنادر شمالی كشور، حمل ريلی كاال 
در اين بندر با رشد 117 درصدی به 73 هزار و 203  تن رسيده است.

مديــركل بندراميرآباد به مراودات چند بعــدی ، ايجاد تنوع كاال در 
صادرات و تأمين كاالهای اساســی كشــور از اين بندر ، به 50 هزار تن 
ترانزيت خارجی كاال در سال 99 در بندراميرآباد اشاره و خاطرنشان كرد 
» با بهبود شاخص های عملياتی به دنبال سهم پذيری بيشتر از حمل و 
نقل دريايی بين المللی می باشيم تا با وجود ظرفيت مطلوب  تخليه و 

بارگيری كاال در اين بندر  ، شاهد افزايش تنوع و تكميل زنجيره حمل و 
نقل كاال  از مسيرهای ترانزيتی اميرآباد – دوغارون و همچنين ترانزيت 
كاال از كشــورهای حوزه CIS به كشور افغانستان و بهره گيری موثر از 

مسيرهای ريلی باشيم.«
وی با اشــاره به سهم غالب بيش از 50 درصدی تخليه و بارگيری و 
صادرات كاال و همچنين تخليه غالت  بندراميرآباد در ميان بنادر تجاری 
شمال كشــور افزود در آينده نزديك با برنامه ريزی های كالن تدوين 
شده ، بندر اميرآباد به بندر كانونی كانتينربر در شمال كشور نيز  تبديل 

خواهد شد.
ســعيدی پور در پايان  گفت در بخش سرمايه گذاری با تحقق 400 
درصدی ميزان جذب ســرمايه گذاری، كل سرمايه گذاری جذب شده 
بخش خصوصــی 17 هزار و 73 ميليارد ريال بوده ، كه از اين ميزان 9 
هزار و 228 ميليارد ريال به بهره برداری رســيده است و مابقی آن در 

حال ساخت می باشد.

اهواز - شبنم قجاوند: مديرعامل نيروگاه رامين اهواز گفت: واحد 
305 مگاواتی واحد شــماره 2 نيروگاه بــه منظور انجام تعميرات ميان 
دوره ای از مدار خارج شد.  خليل محمدی مديرعامل نيروگاه رامين گفت: 
حفظ و تقويت واحد های توليد برق نيروگاه به منظور توليد مستمر و پايدار 
اين انرژی حياتی و موردنياز مردم به ويژه در فصل تابستان، مهم ترين و 
اساسی ترين رويكرد ما است و به همين منظور اقدام به اجرای عمليات 
تعميرات ميان دوره ای واحد 305 مگاواتی واحد شماره 2 كرديم. او افزود: 
اين واحد نيروگاهی از پارسال تاكنون به دليل بروز ويبره در ياتاقان 2 روتور 
توربين ip و ياتاقان 5 روتور توربين LP دچار محدوديت های توليد برق 
شده و به همين دليل طبق برنامه ريزی های صورت گرفته شده و با تكيه 
بــر دانش و تجربه كاركنان متخصص خود پروژه تعميرات ميان دوره ای 

اين واحد را جهت رفع اين مشكالت اجرايی نموديم. محمدی همچنين 
رفع رســوب زدايی و اسيدشويی كندانسور و رفع محدوديت های ايجاد 
شده ناشی از افزايش خالء در اين واحد، رفع مشكالت فنی ترانسفورماتور 
و تجهيزات الكتريكی، سرويس های دوره ای تجهيزات ابزاردقيقی و رفع 
نشتی بويلر اين واحد نيروگاهی را از ديگر محور های اين عمليات برشمرد. 
مديرعامل نيروگاه رامين اهواز اظهار داشت: با اجرای دقيق و اتمام به موقع 
اين عمليات طی ايام پيش رو شاهد راه اندازی مجدد اين واحد و ارتقای 
ســطح توليد نيروگاه رامين بوده تا با آمادگی مطلوب تری به استقبال 
تابستان پيش رو و پيك مصرف برق برويم. نيروگاه رامين اهواز با 6 واحد 
توليدی بزرگترين نيروگاه بخاری كشور است و نقش مهمی در پشتيبانی 

از شبكه سراسری برق كشور و خدمت رسانی به مردم ايفاء می كند.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مديركل آموزش فنی و حرفه ای 
استان آذربايجان شــرقی از ارائه 49 هزار و 808 نفر دوره آموزش های 
مهارتی در دو بخش دولتی و خصوصی در سال 99 در استان آذربايجان 

شرقی خبر داد.
بــه گزارش خبرنگار ما در تبريز، رضا اختيار وكالتی در اين خصوص 
افــزود: آموزش های فنی و حرفــه ای در حوزه های؛ خدمات، صنعت، 
فرهنگ و هنر و كشــاورزی توســط دو بخش دولتــی و خصوصی به 

عالقمندان حوزه مهارت، ارائه می شود.
وی ادامه داد: در سال 99 خدمات آموزشی در پادگان ها، كارگاه های 
ثابت شهری و ســّيار، زندان، صنايع، عشاير، آسيب ديدگان اجتماعی، 
كارگاه های مهارت آموزی در محيط كار واقعی، ضمن كار و مركز مديرت 

مهارت آموزی و مشاوره شغلی ارائه می گردد.
اختيار وكالتــی افزود: از مجموع آموزش های ارائه شــده در بخش 

دولتی، مراكز ثابت و ســّيار شــهری با ارائه 11 هزار و 480 نفر دوره، 
روستاها و عشــاير1 هزار و 158، پادگان 3 هزار و 533، زندان2 هزار و 
855، سكونتگاه های غير رسمی 596، كارگاه مهارت آموزی در محيط 
كار واقعی 767، مركز مديريت مهارت آموزی و مشاوره شغلی 407 نفر 
دوره، آسيب ديدگان اجتماعی 75 و ضمن كار 352 نفر دوره را به خود 

اختصاص داده اند. مديركل آموزش فنی و حرفه ای آذربايجان شــرقی 
اظهار داشت: از مجموع آموزش های مهارتی ارائه شده به مهارت آموزان؛ 
18 هزار و 786 نفر بانوان و 31 هزار و 22 نفر نيز آقايان از اين آموزش 

ها بهره مند شده اند.
وی ادامه داد: در بخش دولتی آموزش های فنی و حرفه ای در خوشه 
های صنعت به تعداد 12 هزار و 143 نفر، فرهنگ و هنر 1 هزار و 238 
نفر، خدمات 5 هزار و 612 نفر و كشــاورزی 1 هزار و 313 نفر دوره و 
در بخش خصوصی ) آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد( نيز در خوشه 
خدمات 19 هزار و 578 نفر دوره، خوشه صنعت، 8 هزار و 272، خوشه 

كشاورزی 156 و خوشه فرهنگ و هنر نيز 1 هزار و 496  می باشد.
 رضا اختيار وكالتی خاطرنشان كرد: عملكرد آموزش های ارائه شده 
اين اداره كل در دو بخش دولتی و خصوصی در ســال گذشته بر اساس 

نفر- ساعت، 12 ميليون و 939 هزار و 669 نفر- ساعت بوده است.

در سال گذشته تحقق یافت؛

ثبت 3 میلیون نفرساعت کار بدون حادثه در منطقه 8 عملیات انتقال گاز

مدیر مالی مخابرات منطقه گلستان: 

تخفیف درپرداخت قبوض تلفن ثابت تا پایان اردیبهشت سال جاری

مدیرکل بندرامیرآباد بیان کرد:
جذب 17 هزار و 73 میلیارد ریال سرمایه گذاری بخش خصوصی در بندر امیرآباد 

برای آمادگی بیشتر تولید برق در پیک تابستان صورت گرفت

خروج واحد شماره 2 نیروگاه رامین جهت تعمیرات میان دوره ای

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجان شرقی:

بیش از 49 هزار نفر آموزش های مهارتی را فرا گرفتند

کتاب زندگی شهید مدافع حرم نوید صفری چاپ و منتشر شد
قم - خبرنگار فرصت امروز: كتاب »شهيد نويد« در برگيرنده زندگی نامه 
شهيد نويد صفری از شهدای مدافع حرم توسط انتشارات شهيد كاظمی منتشر 
و راهی بازار نشر شد. به گزارش روابط عمومی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان قم، كتاب »شهيد نويد« نوشته مرضيه اعتمادی در برگيرنده زندگی نامه 
شهيد نويد صفری از شهدای مدافع حرم توسط انتشارات شهيد كاظمی منتشر 
و راهی بازار نشر شد. اين كتاب مجموعه روايت هايی از زندگی شهيد صفری را 
از زبان خانواده، دوستان و همسر شهيد شامل می شود. اين شهيد 16 تير سال 
1365 در محله  تهرانپارس تهران، متولد شــد و در نهايت در صحرای بوكمال 
سوريه، همان طور كه خودش خواسته  بود، بی سر به شهادت رسيد. بين خاطرات 

و روايت های اين كتاب، دست خط های شهيد صفری هم درج شده اند. در بخشی از اين كتاب آمده است:
»تا بقيه برسند همين جا روی اين سكو بنشينم و نفسی تازه كنم. اگر نويد االن اين جا بود می نشست كنارم و شروع می كرد به خواندن. 
يادش بخير. وقتی توی خانه با هم تنها می شديم، می آمد می نشست لبه ی اپن آشپزخانه، پاهايش را آويزان می كرد و تكان تكان می داد. بعد 
هم شروع می كردن به خواندن. من هم كه مشغول كارهای خودم بودم. ناهار را آماده می كردم، ظرف های شسته شده را خشك می كردم 

و می گذاشتم توی كابينت. ادويه ی غذا را می چشيدم و نمكش را پنهان از چشم نويد بيشتر می كردم ولی فكر و حواسم پيش نويد بود.
خلوت مادر پسری مان هميشه بركت داشت. بركتش مقتل هايی بود كه نويدم می خواند. من هم می نشستم روی صندلی آشپزخانه و 
دل می دادم به مقتل خوانی هايش. نور و عطر روضه ها و اشــك هايی كه سر می خوردند روی صورت ماهش، می پيچيد توی آشپزخانه ی 
كوچك مان، می رفت البه الی طعم خورشت ها و همراه برنج ها قد می كشيد و مثل پيچك ، همه ی خانه را می گرفت. مادر خوشبختی بودم 

كه خورشتم با آهنگ روضه های پسرم جا می افتاد، نه؟« اين كتاب با 208 صفحه و قيمت 35 هزار تومان منتشر شده است.

عباس شمس اللهی خبر داد:
تا پایان دولت تدبیر و امید، گازرسانی به شهرهای استان به اتمام می رسد

ایالم – منصوری: مديرعامل شــركت گاز استان ايالم از گازرسانی به كليه 
شهرهای اســتان ايالم تا پايان دولت خبر داد و گفت: تاكنون 25 شهر استان 
گازدار شده و تنها شهر پهله در دست اقدام می باشد كه عمليات گازرسانی به 
اين شهر نيز تا پايان كار دولت تدبير و اميد به اتمام می رسد. به گزارش روابط 
عمومی ، عباس شــمس اللهی در ديدار با استاندار جديد ايالم افزود: در طول 
4 سال گذشــته در دولت دوم تدبير و اميد تاكنون، 3 شهر استان گازدار شده 
و انشــاءاهلل تا پايان كار دولت، همه شهرهای استان از نعمت گاز برخوردار می 
شــوند. وی اظهار داشت: در طول 4 سال گذشته 205 روستا گازدار شده اند و 
با اتمام عمليات گازرســانی به روستاهای در دست اقدام تا پايان دولت، ضريب 
نفوذ گازرسانی روستايی استان به 97 درصد می رسد و كار مطالعه ، طراحی و اجرای گازرسانی به سه درصد روستاهای باقيمانده استان 
در سال 1400 در دستور كار قرار می گيرد. مديرعامل شركت گاز استان ايالم تصريح كرد: در دولت دوم تدبير و اميد تاكنون 536 واحد 
صنعتی، توليدی در اقصی نقاط مختلف استان گازدار شده است. وی با بيان اينكه شركت گاز در پايان سال جاری اقدام به پرداخت مبلغ 
18 ميليارد ريال از مطالبات شهرداری ها و دهياری ها نموده، ادامه داد: شركت گاز به منظور عمران و آبادانی، رفع مشكالت طرح هادی 
روستاها و غيره هرساله مبلغ قابل توجهی به روستاهايی كه كار گازرسانی در آنها انجام می شود، بعنوان هزينه حفاری پرداخت می كند. 
شمس اللهی اظهار داشت: با توجه به فعاليت مداوم و درآمد زايی شركت های پتروشيمی و كارخانه سيمان ايالم، از استاندار درخواست نمود 
با صدور دستور الزم به شركت های مذكور نسبت به پرداخت مطالبات معوق شركت گاز استان كه بالغ بر 340 ميليارد ريال است اقدام 
كنند تا با تزريق اين نقدينگی، در اتمام پروژه های در دست اقدام، تسريع شود. عملكرد شركت گاز استان ايالم در زمينه های مختلف قابل 
تقدير است استاندار ايالم گفت: عملكرد مناسب شركت گاز ايالم در گازرسانی به مناطق مختلف شهری و روستايی بعنوان يك دستگاه 
اجرايی موفق در سطح استان قابل تقدير است. محمد نوذری افزود: خدمات شركت گاز استان ايالم در زمينه گازرسانی به مناطق مختلف 
شهری و روستايی و بخصوص مناطق محروم، موفق بوده و انتظار ميرود كه ساير دستگاههای اجرايی نيز همچون اين دستگاه برای خدمت 
به مردم تا پايان دولت تالش خود را دوچندان كنند. نوذری همچنين از مدير عامل و مجموعه شركت استان بدليل تامين پايدار جريان 
گاز مشتركين در طول سال گذشته و عدم قطع گاز در سطح استان بخصوص در فصل سرد زمستان كه سبب رضايت مشتركين و مردم 

از عملكرد اين شركت شده است، تقدير و تشكر نمود.

شهردار رشت در اولین جلسه شورای اداری در سال 14۰۰ مطرح کرد:
شهرداری رشت برای مانع زدایی در حوزه صنعت ساختمان و ساخت و ساز 

مصمم است
رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش واحد خبر مديريت ارتباطات و 
امور بين الملل شهرداری رشت، »سيد محمد احمدی شهردار رشت«در نخستين 
جلسه شورای اداری شــهرداری در سال 1400 با بيان اينكه مديران مناطق و 
سازمان های شهرداری رشــت بايد مانع زدايی را در دستور كار خود قرار دهند 
اظهار داشــت: شهرداری رشــت برای مانع زدايی در حوزه صنعت ساختمان و 
ســاخت و ساز عزمی جدی دارد و در اين راه بسيار مصمم است شهردار رشت 
عنوان كرد: معاونين بايد درصد پيشرفت فيزيكی برنامه های ارائه شده به شورای 
شهر را تا پايان اين ماه به شهرداری ارائه كنند. احمدی با تاكيد بر اينكه مديران 
مكلفند در مورد كليه پروژه هايی كه به آنان محول شــده است گزارش هفتگی 
ارائه كنند اضافه كرد: بحث تكريم ارباب رجوع نيز از ديد بنده موضوعی بسيار حائز اهميت است و انتظار دارم كليه نيروها همواره با روی 
گشاده پاسخگوی شهروندان باشند. شهردار رشت در ادامه ابراز داشت: عالوه بر حذف موانع موجود در حوزه شهرسازی و ساخت و ساز، 
سازمان سرمايه گذاری شهرداری رشت هم بايد موانع موجود در مسير سرمايه گذاری را شناسايی و نسبت به برداشتن آن اقدام كند. احمدی 
استفاده از ظرفيت ها و نيروها در جايگاه خودش را رويكرد شهرداری رشت خواند و تصريح كرد: با وجود تمام سختی ها و مشكالت،  مجموعه 
شــهرداری رشــت توانست با يك اراده قوی در مقابل انواع بحران ها ايستادگی كند و كارهای خوبی را نيز در زمينه های مختلف به انجام 
برساند. وی نامگذاری امسال تحت عنوان سال »توليد، پشتيبانی ها، مانع زدايی ها« توسط مقام معظم رهبری را مورد اشاره قرار داد و گفت: 
شهرداری از جمله دستگاه هايی است كه در مسير ارائه خدمات به مردم بعضا با بسياری از موانع از طرف برخی دستگاه های اجرايی مواجه 
می شود. شهردار رشت هدف، رسالت و تكليف شهرداری را خدمت به مردم و شهروندان دانست و افزود: هيچ دستگاهی نيست كه بتواند 
ادعا كند مانند شهرداری خدمات متنوع را به مردم ارائه می كند از طرفی دستگاهی هم نمی تواند ادعا كند كه مانند شهرداری در مسير 
دادن خدمات موانعی با اين حجم بسيار زياد در مقابلش وجود دارد. احمدی شناسايی موانع و عبور از آن ها با خرد جمعی، كمك های شورا 
و ظرفيت های موجود در داخل استان را متذكر شد و اضافه كرد:  شهرداری امسال پروژه های بزرگی را در دست اجرا دارد و از موانع آن ها 
هم مطلع است كه بايد به هر شكل برطرف شوند. وی ابراز داشت: معاونت شهرسازی شهرداری رشت از امروز به مدت 15 روز فرصت دارد 
و در اين مدت بايد موانعی كه پيش روی صنعت ساختمان وجود دارد را شناسايی كند. احمدی با اشاره به اينكه سازمان هايی نظير سازمان 
سيما منظر شهرداری رشت و سازمان فرهنگی بايد در اجرای برنامه های فرهنگی و مناسبتی خالقيت بيشتری به خرج دهند افزود: از اين دو 
سازمان انتظار دارم تا ده روز آينده برنامه يكساله خود را با تهيه و ارائه كنند. وی با تاكيد بر اينكه فضای انتخابات نبايد كوچك ترين وقفه ای 
در اجرای كارهای شهرداری به وجود آورد گفت: مديرانی كه می خواهند در عرصه انتخابات پيش رو فعاليت كنند در ابتدا بايد استعفای خود 
را به شهرداری ارائه نمايند. شهردار رشت در ادامه عنوان كرد: اميدواريم در چند ماهه باقيمانده از مدت خدمت شورای پنجم و با افزايش 

تعامالت دو سويه بتوانيم خدمات بهتر و شايسته تری را به شهروندان عزيزمان ارائه كنيم.

طي سال 99 صورت گرفت :
بیش از 16 هزار متر لوله گذاري آب در شهرستان زرندیه

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدير امور آب و فاضالب شهرستان زرنديه 
از لوله گذاري آب به طول 16 هزار و ســيصد متر در شهرها و روستاهاي  اين 
شهرستان  درقالب اصالح  و توسعه شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال آب ، در 
سال  99 خبر داد. به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضالب استان مركزي 
،  مهندس حميدرضا كاووسي مدير امور آب و فاضالب شهرستان زرنديه در بيان 
عملكرد يكساله اين امور  بيان داشت : عالوه بر اين ميزان  لوله گذاري  ،  450 
فقره انشــعاب آب شهري و روستايي اصالح ، 420 فقره كنتور خراب تعويض و 
105  انشعابات غير مجاز نيزكشف شده است. وي افزود : جابجايي چاه شماره 
يك مجتمع پيك و تجهيز آن ، تجهيز چاه جديد مجتمع زرنديه ، جابجايي و 
حفر چاه شماره 3 مامونيه وجابجايي چاه شماره دو پرندك ، از ديگر اقدامات صورت گرفته در بخش منابع آب در اين شهرستان در سال 
گذشته بوده است. مهندس حميدرضا كاووسي  همچنين از اخذ مجوز حفر چاه هاي جديد در شهرهاي زاويه و پرندك  و روستاهاي  تيره 
و مالرد و اخذ پروانه بهره برداري چاه تيره و پرندك در سال 99 خبر داد. مدير امور آب و فاضالب شهرستان زرنديه با اشاره به اقدامات 
صورت گرفته در بخش بهره برداري ، اظهار داشت : تعويض تابلو برق چاه  در مجتمع پيك و روستاي ميل و همچنين تعويض خازن هاي 
خراب تابلو هاي برق شهري و سرويس الكتروپمپ هاي ايستگاه پمپاژ مامونيه درسال گذشته ، از اقدامات اين امور در راستاي بهره برداري 
از تاسيسات تامين و توزيع آب مي باشد . وي ادامه داد : تعويض كنتور هاي خراب منابع و خط انتقال مجتمع زرند ، زاويه ،رحمت آباد و .... 
، تعمير و مرمت حوضچه چشمه مصرقان ، ترميم و آب بندي مخزن روستاي برهموم و تعمير دستگاه هاي تله متري در روستاهاي  ورده 

و مجتمع بيدلو از ديگر اقدامات مهم انجام شده در بخش بهره برداري مي باشد.
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رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عموميطی مراسمی كه 
با حضور مهندس علی دقيق مديركل محترم نوسازی، توسعه و تجهيز 
مدارس استان گيالن، دكتر عليرضا نوروزی بهمبری مديركل محترم امور 
اقتصادی و دارايی استان گيالن و آقای سيف نژاد معاون نظارت مالی و 
رئيس خزانه معين استان گيالن با رعايت پروتكل های بهداشتی در دفتر 
مديركل نوســازی مدارس گيالن برگزار شد، ذيحساب جديد اداره كل 

معرفی و از خدمات صادقانه ذيحساب سابق تقدير به عمل آمد.
در اين مراســم مهندس علی دقيق مديركل نوسازی مدارس استان 
گيالن ضمن خوش آمدگويی به حضور مديركل امور اقتصادی و دارايی 
استان و همكاران ايشان تصريح نمود: ذيحسابان ناظری امين بر اجرای 

قوانين مالی در ادارات هستند.
وی تصريح نمود: بحمداهلل اداره كل نوسازی مدارس گيالن از نعمت 

وجودی ذيحسابی برخوردار بود كه  هميشه در كنار ما به عنوان مشاوری 
امين در هدايت اداره كل در مســير قانونی با رويكرد صحيح مالی نقش 

مهم و تاثيرگذاری داشت.
مهندس دقيق از تعامل و تالشهای ارزنده مجموعه نيروهای اداره كل 
امور اقتصاد و دارايی استان با اداره كل نوسازی مدارس استان در راستای 
توسعه زيرســاخت های دانايی برای آينده سازان ايران عزيز صميمانه 

تشكر كرد.
در ادامه دكتر عليرضا نوروزی بهمبری مديركل امور اقتصادی و دارايی 
استان ضمن ابراز خرسندی از تعامل مطلوب اين اداره كل با ذيحسابان و 
تشكر ازمجموعه كاركنان و تيم مديريتی آن، بر تداوم تعامل بين اين دو 
مجموعه و اهتمام در رفع مشكالت و موانع اعتباری تأكيد نمود.  گفتنی 
است در ادامه آقای محمود عاطفی به عنوان ذيحساب جديد اداره كل 
نوسازی، توسعه و تجهيز مدارس گيالن معرفی و از زحمات آقای سيد 

عباس اسماعيلی ذيحساب سابق اين اداره كل تقدير بعمل آمد.

باحضور مدیرکل محترم نوسازی مدارس گیالن و مدیرکل محترم امور اقتصادی و دارایی استان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار شد:

آیین تکریم و معارفه ذیحساب اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن
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تولیدخودروالکتریکی
استراتژیجدیدشیائومی

بهقلم:شانمککی/خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

برند محبوب ش��یائومی در چند س��ال اخیر با رشدی فوق العاده 
نه تنها رقیب همشهری شیائومی را پشت سر گذاشته و به بزرگترين 
برند تولیدکننده گوش��ی های هوشمند در کشور چین تبديل شده 
است، بلکه اکنون جايگاه سوم جهانی را نیز در اختیار دارد. در اين 
راس��تا با توج��ه به اين امر که ب��ازار داغ خودروهای الکتريکی، اين 
ش��رکت نیز از برنامه خود برای حض��ور در اين عرصه رونمايی کرد 
در اين رابطه به نظر می رسد که فعالیت مشابه اپل، دلیل اصلی اين 
تصمیم باش��د، با اين حال اين فعالیت ب��ا همکاری برند گريت وال 
انجام خواهد شد. اين خبر باعث شده است تا ارزش سهام شیائومی، 
رشدی ۹ درصدی را داشته باشد. اين موضوع برای ديگر برند چینی 
)گريت وال( هم با رشدی 15 درصدی همراه بوده که در تاريخ اين 
ش��رکت کامال بی س��ابقه محسوب می ش��ود. حال بايد ديد که اين 
هم��کاری تا چه حد می تواند در بازاری که رقبای سرس��ختی نظیر 

تسال وجود دارد، موفقیت آمیز باشد. 
gizmochina.com:منبع

رقابتباکالبهاوس
استراتژیجدیدلینکدین

بهقلم:جیپیترز / خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

موفقی��ت فوق العاده کالب هاوس باعث ش��ده اس��ت تا برندهای 
مختلف به دنبال طرحی مش��ابه باش��ند که در اين زمینه تويیتر، با 
قابلیت Spaces، در اين زمینه اقداماتی را انجام داده اس��ت، با اين 
حال جديدترين اخبار حاکی از آن اس��ت که شبکه تخصصی کسب 
و کار لینکدي��ن نیز به دنبال ايجاد طرح��ی بر پايه گفت و گوهای 
صوتی اس��ت. اين اقدام به زودی وارد مرحله آزمايشی خواهد شد. 
اين موضوع بدون شک باعث انفجاری در میزان تعامل کاربران اين 
شبکه خواهد شد. در اين رابطه برخی از تحلیلگران نیز عقیده دارند 
که دلیل موفقیت فوق العاده کالب هاوس، ايده جديد آن بوده است. 
ب��ه همین خاطر تکرار آن توس��ط برندهای ديگ��ر ابدا نتیجه بخش 
نخواه��د بود. اين اف��راد دلیل ادعای خود را نیز ش��بکه تیک تاک 
می دانن��د که حت��ی تالش های برنده��ای ديگر نظیر اينس��تاگرام 
برای ارائه طرحی مش��ابه آن، نتیجه الزم را به همراه نداشته است. 
به همی��ن خاطر اين احتم��ال وجود دارد که چنی��ن طرحی، ابدا 
نتیجه بخش نباش��د. حال بايد دي��د که تیم طراحی لینکدين تا چه 

حد می توانند نظر مثبت کاربران را به سمت خود جلب نمايند. 
theverge.com:منبع

جلوگیریازاشتراکرمزکاربری
طرحجدیدنتفلیکس

بهقلم:جولیاالکساندر / خبرنگار
مترجم: امیر آل علی

اگرچه نتفلیکس به بیش از 200 میلیون کاربر دس��ت پیدا کرده 
اس��ت، با اين حال هنوز هم مشکل اشتراک گذاری رمز، باعث شده 
تا اين ش��رکت نتواند به باالترين حد سودآوری برسد. در اين زمینه 
ريد هستینگز سال گذشته اعالم کرده بود که اين موضوع، حقیقتی 
اس��ت که بايد با آن کنار آمد، با اين حال به نظر می رس��د که اين 
تفکر در حال تغییر اس��ت. در اين راس��تا تیم طراحی اين ش��رکت 
در حال اجرای آزمايش��ی قابلیت عدم امکان اش��تراک رمز کاربری 
هستند. در اين زمینه اگرچه نمی توان به صورت کامل از اين اقدام 
جلوگیری کرد، با اين حال حتی کاهش 50 درصدی نیز به معنای 
س��ود ۹ میلیارد دالری تنها برای س��ال اول خواهد بود. با اين حال 
هنوز جزيیات دقیقی وجود ندارد. همچنین در رابطه با ش��روع آن 
نیز زمان دقیقی اعالم نش��ده اس��ت. در اين راس��تا به نظر می رسد 
که ش��اهد طرح های جديد نظیر حق اش��تراک خانوادگی خواهیم 
بود که با هزينه ای کمتر، امکان دسترس��ی چند نفر به يک حساب 
را امکان پذير خواهد س��اخت. تحت اين شرايط بايد ديد که واکنش 

کاربران به اين طرح چه خواهد بود. 
theverge.com:منبع
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بهقلم:کارولینفورسی
کارشناس بازاريابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

بازاريابی تصويری در طول س��ال های اخیر اهمیت بسیار بیشتری در مقايسه با 
گذش��ته پیدا کرده است. بدون ترديد اس��تفاده از تصاوير و المان های بصری برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اهمیت بس��یار زيادی دارد. بسیاری از تیم های 
بازاريابی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به اس��تفاده از نکات بس��یار 
متنوعی دارند. اين امر همیش��ه همراه با تمايل برای انتقال پیام های گس��ترده به 
مخاطب هدف است. با اين حساب استفاده از تصاوير برای بازاريابی اهمیت ويژه ای 
خواهد داشت. دلیل اين امر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و انتقال حجم 

گسترده ای از محتوا در مدت زمانی اندک است. 
امروزه کاربران در زمینه جس��ت وجوی محتوا در فضای آنالين بیش��تر به دنبال 
مشاهده تصاوير يا کلیپ های کوتاه هستند. به عنوان مثال، اگر مشتريان در تالش 
برای خريد يک محصول باش��ند، متن ه��ای توضیحی در مورد کیفیت محصوالت 
برای آنها جذابیتی ندارد. درست به همین خاطر اغلب برندها در تالش برای تولید 
محتوای تصويری جذاب برای محصوالت شان هستند. اگر اين امر مدنظر برندها قرار 

نداشته باشد، تاثیرگذاری بر روی مشتريان به شدت دشوار خواهد شد. 
مسئله س��ئو برای اغلب برندها دارای اهمیت است. بس��یاری از برندها از نقطه 
نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با شرايط پیچیده ای مواجه هستند. يکی از 
چالش های اصلی در اين میان حجم باالی رقابت در عرصه های مختلف کسب و کار 
اس��ت بنابراين برندها بیش از هر زمان ديگری نیاز به تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با استفاده از ترکیب بازارياب و مديريت سئو هستند. امروزه اغلب موتورهای 
جست وجو دارای گزينه جست وجوی تصاوير نیز هستند. اين امر به خوبی اهمیت 
تصاوير برای کاربران را نشان می دهد. متاسفانه برخی از برندها هنوز هم به مسئله 
بازاريابی تصويری و همچنین رعايت نکات سئو توجه کافی نشان نمی دهند بنابراين 

ارزيابی اصولی از وضعیت سئو برندها در اين میان امری ضروری خواهد بود. 
رعايت نکات مربوط به سئو در زمینه بازاريابی تصويری اغلب اوقات دشوار به نظر 
می رسد. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف فقط تکنیک های 
سئوی متنی را بلد هستند بنابراين وقتی صحبت از سئو تصاوير می شود، بسیاری از 
بازارياب ها تعجب می کنند. پیش از پرداختن به تکنیک های مربوط به سئو تصاوير 
بايد تعريف درستی از اين حوزه به دست دهیم. سئو تصاوير شامل شیوه های بهبود 
رتبه تصاوير مربوط به برند در موتورهای جست وجو است. اين امر به طور ويژه ای به 
الگوريتم موتورهای جست وجو بستگی دارد. امروزه تصاوير دارای کیفیت باال، متن 
توضیحی کوچک و همچنین تاثیرگذاری باال بر روی مخاطب هدف دارای اهمیت 

بسیار ويژه ای برای موتورهای جست وجو است. 
تکنیکهایبازاریابیتصویریبارعایتاصولسئو
استفادهازمتنهایتوضیحیمرتبطباتصویر

امروزه بس��یاری از تصاوير برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در س��ايت ها 
و ش��بکه های اجتماعی بارگذاری می ش��ود. نکته مهم در اين میان کیفیت چنین 
تصاويری و همچنین میزان کاربردش��ان برای مخاطب هدف است. اگر تصاوير در 
فضای آنالين بدون هرگونه توضیحی درج ش��ود، تاثیرگذاری بسیار اندکی بر روی 
مخاطب هدف در پی خواهد داش��ت. بس��یاری از کاربران برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نیاز به استفاده از توصیه های حرفه ای دارند. يکی از توصیه های مهم 
در اين میان استفاده از متن توضیحی در کادر تصوير است. اين امر به طور معمول 

در قالب يک توضیح کوچک در گوشه ای از تصاوير به کار بسته می شود. 
برخی از برندها برای اس��تفاده از اين توصیه اقدام به نگارش کپشن های مناسب 
می کنند. اين ايده نیز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به اندازه کافی تاثیرگذار 
اس��ت بنابراين بايد نسبت به به روز رسانی وضعیت برندها به منظور تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف توجه الزم را نشان دهیم. استفاده از عبارت های کوتاه به منظور 
تعريف وضعیت محصوالت و همچنین تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مهمترين 
نکته در اين میان است. برخی از برندها با ارائه توضیحات اضافی در عمل شانس شان 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت کاهش می دهند. 
استفادهازکپشنهایدارایهشتگ

استفاده از کپشن های مختلف در شبکه های اجتماعی امر رايجی است. اگر تصاوير 
برند در شبکه های اجتماعی بدون توضیح بارگذاری شود، تاثیرگذاری بسیار اندکی 
بر روی مخاطب هدف خواهد داشت. درست به همین خاطر اغلب برندها در تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از شیوه هايی نظیر درج کپشن 

هستند. 
کپش��ن ها در ش��بکه های اجتماعی دارای تاثیرگذاری بااليی هستند. متاسفانه 
برخی از بازارياب ها در پلتفرم هايی نظیر اينس��تاگرام توجه به کپش��ن را فراموش 
می کنند. اين امر به دلیل ارزيابی اينستاگرام به عنوان يک پلتفرم عکس محور روی 
می دهد بنابراين برندها توانايی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهند داشت. 
بسیاری از برندها در زمینه نگارش کپشن به وجهه حرفه ای اش توجه نمی کنند. 
اين امر شامل تهیه محتوای تصويری و سپس نگارش يک متن به صورت در لحظه 
اس��ت بنابراين میزان تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف به طور قابل مالحظه ای 
کاهش می يابد. ش��یوه حرفه ای نگارش کپش��ن گفت وگو درب��اره ماهیت تصوير و 
همچنین ارائه نس��خه اولیه به برخی از همکاران به منظور يافتن نقاط ضعف اين 
فرآيند است. اگر اين امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، تاثیرگذاری بسیار اندکی 
بر روی مخاطب هدف پديد می آيد. همین امر بسیاری از برندها را نسبت به ارزيابی 

اولیه کپشن ها پیش از انتشار دقیق ساخته است. 
کاهشحجمتصاویر

اگر تصاوير دارای حجم زيادی باشند، سرعت بارگذاری شان برای کاربران به شدت 
افزايش پیدا می کند. يکی از اصول مديريت س��ئو در س��ايت ها مربوط به س��رعت 
بارگذاری صفحات است. هرچه سرعت بارگذاری صفحات سايت يا پست های برند 
در ش��بکه های اجتماعی بیشتر باش��د، کاربران تمايل باالتری برای تعامل با برند 

خواهند داشت. اين امر دارای اهمیتی محوری است. 
کاهش تصاوير بازاريابی برند فرصت بارگذاری سريع تر صفحات را فراهم می کند. 
بنابراين برندها بايد نسبت به اجرای اين امر در حوزه بازاريابی واکنش نشان دهند. 
در غیر اين صورت شانس��ی ب��رای بازاريابی و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 

نخواهند داشت. 
خوشبختانه نرم افزارهای بسیار زيادی برای کاهش حجم تصاوير وجود دارد. نکته 
مهم در اين میان تالش برای کاهش حجم و حفظ حداقل کیفیت تصاوير است. اگر 
اين امر مدنظر برندها قرار نداشته باشد، تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بدون ترديد دست برندها در زمینه 
انتخاب گزينه هايی برای کاهش حجم فايل ها بسیار باز است، اما در اين میان ابزار 
Compress JPEG و Squoosh بهترين گزينه های در دس��ترس برندهاست. 
استفاده از اين ابزارها در عین رايگان بودن امکانات گسترده ای نظیر حفظ کیفیت 

تصاوير را به همراه دارد. 
بارگذاریتصاویراورجینالبرندبهجاینمونههایاستاک

تهیه تصاوير از سوی تیم بازاريابی برند دارای اهمیت بسیار زيادی است. برخی از 
برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به س��وی استفاده از تصاوير استاک 
می روند. دلیل اين امر امکان استفاده از تصاوير موردنظر به طور رايگان برای اهداف 

بازاريابی است بنابراين برندهای دارای بودجه های بازاريابی محدود اغلب به سراغ اين 
ايده می روند. نکته مهم در اين میان توجه به وضعیت برند در بلندمدت است. اگر 
کسب و کارها نسبت به ايجاد تغییرات قابل مالحظه در وضعیت شان با استفاده از 
تصاوير اورجینال نکنند، در بلندمدت کاربران ديگر انگیزه ای برای مشاهده تصاوير 
چنین برندهايی نخواهند داش��ت بنابراين برندهای موردنظر بايد هزينه دوچندانی 

برای بازاريابی مشتريان شان انجام دهند.
امروزه برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استخدام 
عکاس و گرافیست می کنند. بسیاری از برندها از اين راهکار نیازهای متنوع شان را 
رفع می کنند. امروزه اغلب مش��تريان برای خريد محصوالت ابتدا به سراغ ارزيابی 
تصاويرشان می روند. اين امر به معنای اهمیت روزافزون تصاوير در زمینه بازاريابی 
است بنابراين برندها بايد نسبت به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از 

تصاوير اورجینال توجه نشان دهند. 

گاهی اوقات برندها برای صرفه جويی در هزينه ها اقدام به تهیه تصاوير مربوط به 
محصوالت با استفاده از دوربین های گوشی همراه می کنند. شايد اين امر برای کسب 
و کارهای تازه تاسیس دارای مزيت های زيادی باشد، اما اعتبار برندهای دارای سابقه 
طوالنی در بازار را زير سوال خواهد برد بنابراين بايد نسبت به تهیه يک تیم دارای 
تجهیزات کامل برای تهیه تصاوير و به طور کلی محتوای بصری حوزه بازاريابی اقدام 
ک��رد. در غیر اين صورت میزان تاثیرگذاری برندمان بر روی مخاطب هدف به طور 

قابل مالحظه ای کاهش خواهد يافت. 
براس��اس گزارش موسس��ه eMarketer، امروزه 50 درصد از مش��تريان برای 
خريد يک محصول به صورت آنالين ابتدا به کیفیت تصاويرش نگاه می کنند. شايد 
محصول برند شما دارای کیفیت بااليی باشد، اما اگر تصاوير مناسبی از آن در سايت 
رسمی تان قرار ندهید، شانس بسیار اندکی برای فروش اش خواهید داشت. همین امر 
اغلب برندها را تحت فشار قرار داده است. اگر هنوز هم نسبت به دلیل کاهش فروش 
محصوالت تان به صورت آنالين آگاه نیس��تید، ب��ه احتمال زياد يکی از گزينه های 
اصلی کیفیت پايین تصاوير سايت تان خواهد بود. اين امر بايد به طور ويژه ای مدنظر 

برندها قرار داشته باشد. 
نامگذاریبررویفایلتصاویرپیشازبارگذاری

امروزه الگوريتم موتورهای جست وجو پیشرفت بسیار زيادی کرده است. اين امر 
به معنای توجه موتورهای جس��ت وجو به وضعیت محتوای بارگذاری شده از سوی 
برندهاست. يکی از نکات مهم در اين میان نام گذاری فايل ها پیش از بارگذاری در 

فضای آنالين است. اين امر موجب بهبود وضعیت سئو می شود. 
بسیاری از تصاوير در حوزه بازاريابی دارای نام مشخصی نیستند. اين امر مشکالت 
بسیار زيادی از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به همراه دارد بنابراين برندها 
بايد به طور مداوم نسبت به نام گذاری تصاويرشان اقدام نمايند. شايد اين امر در نگاه 
نخس��ت تاثیرگذاری بسیار اندکی بر روی مخاطب هدف داشته باشد، اما الگوريتم 
ش��بکه های اجتماعی را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. فايل های 
دارای نام در ش��بکه های اجتماعی و موتورهای جس��ت وجو از نظر رتبه سئو دارای 
وضعیت بسیار بهتری در مقايسه با نمونه های بی نام هستند. همین امر موجب توجه 

ويِژه برندهای بزرگ به اين مسئله شده است. 
نام گذاری فايل های تصويری بايد براساس ماهیت شان صورت گیرد. اين امر شامل 
انتخاب يک نام کوتاه است. اگر نام های بسیار بلند برای تصاوير انتخاب شود، در عمل 
بارگذاری شان نیز با مشکل مواجه خواهد شد. امروزه گوگل از نام فايل های تصويری 
به عنوان کلیدواژه های حوزه سئو استفاده می کند بنابراين نام گذاری درست تصاوير 
دارای اهمیت بسیار زيادی از نقطه نظر بازاريابی خواهد بود. اگر تا به حال در کسب 
و کارتان چنین کاری را ساماندهی نکرده ايد، بايد عملکرد برندهای بزرگ را با دقت 
مدنظر قرار دهید. در غیر اين صورت شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف نخواهید داشت. 

استفادهازتصاویرانعطافپذیر
مفهوم تصاوير انعطاف پذير به سهولت مشاهده محتوای موردنظر در دستگاه های 
هوش��مند متنوع اشاره دارد. اين امر دارای اهمیت بسیار ويژه ای همزمان با توسعه 
دستگاه های هوشمند در دسترس کاربران است. امروزه 60 درصد از ترافیک فضای 
آنالين از طريق کاربران گوشی های هوشمند ايجاد می شود بنابراين برندها بايد به 
اين نکته مهم توجه ويژه ای نشان دهند. در غیر اين صورت شانسی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف نخواهند داشت. 
بس��یاری از کاربران گوش��ی های هوش��مند در بازديد از س��ايت های مختلف با 
خطاهای متنوعی مواجه می شوند. اين امر به دلیل عدم بهینه سازی سايت ها از سوی 
مديران ارشد و تیم های بازاريابی است. نکته جالب در اين میان سهولت بهینه سازی 
سايت ها برای کاربران دارای گوشی های هوشمند است، با اين حال هنوز هم بسیاری 

از برندها نسبت به هزينه های باالی اين فرآيند نگران هستند. 
استفاده از تصاوير در فرمت JPEG اهمیت بسیار زيادی برای اطمینان از نمايش 
مناسب شان در دستگاه های مختلف دارد. شايد برخی از فرمت های تصويری کیفیت 
باالت��ری را ارائه نمايند، اما در نهايت برای برخی از کاربران مشاهده ش��ان دش��وار 
خواهد بود. استفاده از فرمت های عمومی مانند JPEG بايد در دستور کار تیم های 
بازاريابی قرار داشته باشد. اين امر موجب تاثیرگذاری بسیار ساده بر روی مخاطب 

هدف می شود. 
پشتیبانیازتصاویربالینکهایجانبی

استفاده از تصاوير برای بازاريابی در قالب نمودار اهمیت زيادی دارد. نمودارها به 
ساده ترين شکل ممکن بر روی مخاطب هدف تاثیر می گذارند. دلیل اين امر انتقال 
حجم بااليی از اطالعات با استفاده از المان های گرافیکی است. اگر اين امر مدنظر 
برندها قرار نداش��ته باش��د، انتقال هر کدام از اطالعات موردنظرشان بايد در قالب 

پست های جداگانه صورت گیرد. 
اس��تفاده از نمودارها تاثیرگذاری زيادی بر روی مخاط��ب هدف دارد، اما بايد با 
ارجاع دقیق به منابع صورت گیرد. گاهی اوقات برندها برای نمودارهای شان ارجاعات 
درس��تی را ذکر نمی کنند بنابراين به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با مش��کل مواجه می ش��وند. اگر کس��ب و کارها به اين نکته مهم توجه الزم 
را نش��ان ندهند، انتقادات گسترده ای نس��بت به اعتبار داده های مورد استفاده در 
نمودارهای شان مطرح خواهد شد. پاسخگويی به اين انتقادات اغلب اوقات از عهده 

برندها خارج است. 
مراجعه به بانک های اطالعاتی معتبر در حوزه بازاريابی دارای اهمیت بسیار زيادی 
اس��ت. تمام برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به اطالعات معتبر 
دارند. اگر از اطالعات نادرس��ت در فرآيند بازاريابی برند استفاده شود، تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف غیرممکن خواهد شد. برخی از برندها در مواردی معدود در 
زمینه ارائه نمودارهايی با اطالعات غیرمعتبر با انتقادات کاربران مواجه نمی شوند، با 
اين حال چنین امری را نبايد يک قاعده همیش��گی لحاظ کرد. اگر کاربران نسبت 
به نحوه عملکرد برندها در اين رابطه اعتراضاتی را بیان نمايند، نه تنها وضعیت کلی 
کسب و کارها بلکه رتبه سئوی شان نیز به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد بنابراين 

برندها بايد نسبت به اين نکته توجه ويژه ای داشته باشند. 
استفادهازترندهایبرتردرتهیهتصاویر

استفاده از ترندهای برتر و معتبر برای تولید محتوای بصری اهمیت زيادی دارد. 
ترنده��ا در طول زمان به طور قابل مالحظه ای تغییر می کنند بنابراين برندها بايد 
نسبت به استفاده از تکنیک های مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 

استفاده از ترندهای جديد توجه نشان دهند. 
يکی از مش��کالت برندها در زمینه اس��تفاده از ترندهای برتر مربوط به عملکرد 
همراه با تاخیرشان است بنابراين برندها بايد نسبت به افزايش سرعت شان در زمینه 
بازاريابی و تولید محتوا اقدام نمايند. در غیر اين صورت ترندهای مورد استفاده شان 

در حوزه بازاريابی همیشه قديمی خواهد بود. 
تالش برای اطالع از اخبار تازه کسب و کار و سلیقه مشتريان اهمیت بسیار زيادی 
برای تاثیرگذاری مناسب بر روی آنها دارد. اگر اين امر به طور مناسبی مدنظر برندها 
قرار نداشته باشد، فرآيند تاثیرگذاری بر روی آنها به شدت کند خواهد شد. برخی از 
برندها برای استفاده از ترندهای بازاريابی در زمان مناسب اقدام به راه اندازی بخش 
وي��ژه ای برای رص��د ترندها در حوزه بازاريابی می کنند. اي��ن امر در صورت بودجه 

مناسب در دسترس برندها بايد به عنوان برنامه ای عملی مدنظر قرار گیرد. 
امروزه بازاريابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از تصاوير اهمیت 
بسیار ويژه ای پیدا کرده است. برخی از برندها در اين میان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف به تکنیک های س��ئو توجهی نشان نمی دهند. حوزه بازاريابی بدون 
رعايت نکات مربوط به س��ئو دارای تاثیرگذاری الزم نیست بنابراين برندها بايد به 
طور مداوم نسبت به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده از نکات مربوط به 
سئو اقدام نمايند. استفاده از توصیه های مورد بحث در اين مقاله برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف امری اساسی خواهد بود. 

ترکیببازاریابیوسئو

تکنیک های سئو در بازاریابی تصویری 


