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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

آیا تحریم ها مسیر اقتصادی ایران را رقم می زنند؟

ریسک کشوری ایران
در دهه پیش رو

موسس��ه فیچ سلوشنز یا همان بیزینس مانیتور سابق به سنت هر ساله خود از وضعیت ریسک اقتصادی کشورها 
گ��زارش می دهد. این موسس��ه در گ��زارش تازه خود با عنوان »ریس��ک کش��وری ایران؛ فصل اول 2021 ش��امل 
پیش بینی های 10 س��اله تا 2029« به تحلیل و بررس��ي شاخص ریسک ایران در فصل اول سال 2021 پرداخته و با 
تعدیل پیش بیني هاي خود با پایان عصر ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن در کاخ سفید، روند ریسک هاي مختلف 
کشوري و مؤلفه هاي اقتصاد کالن را براي یک دوره 10 ساله تا سال 2029 ترسیم کرده است. در این گزارش، ریسک 
عملیاتی ایران، باال ارزیابی شده و ایران )با امتیاز نسبتا ضعیف 42.8 از 100( در رتبه 127 از بین 201 کشور جهان...

یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

سه گانه خروج بورس از رکود
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 قیمت گذاری دستوری
به نفع مردم یا انحصار تولیدکننده؟
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معاون تحقیقات و منابع انسـانی وزیر نیرو با اشـاره به نام گذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به 

نام تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها گفت: بدون ورود نوآوری به صنعت نمی توان انتظار رشد 
و پشتیبانی از صنعت را داشت. »محمد صالح  اولیا« در گفت و گو با ایرنا، افزود: اگر بخواهیم...

معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو:

 بدون ورود نوآوری به بخش صنعت
نمی توان انتظار رشد و توسعه داشت

سرمقاله
 سهام عدالت

وثیقه کارت اعتباری
علی نظافتیان

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

منتشرشده  خبرهای  براساس 
در رسانه ها، ظاهرا ستاد اقتصادی 
دولت با هدف افزایش نقدینگی 
س��هامداران تصویب ک��رده که 
بانک ه��ا ب��ه دارن��دگان س��هام 
عدالت در قبال توثیق این سهام، 
کارت اعتباری ارائه دهند و گویا 
بانک ه��ای ملی و تج��ارت برای 
اجرای ای��ن برنامه اعالم آمادگی 
کرده ان��د. هفته گذش��ته عباس 
معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه 
و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد 
درباره آخرین وضعیت بانک های 
اعتب��اری  کارت  ارائه دهن��ده 
س��هام عدالت به »ایسنا« گفت: 
»مصوبه ای از س��وی دولت آماده 
شده اس��ت که به جز بانک های 
ملی و تجارت باید بانک های دیگر 
هم برای ص��دور کارت اعتباری 
سهام عدالت مش��ارکت کنند.« 
ب��ه گفته معاون وزیر اقتصاد، »تا 
اردیبهش��ت امسال سایر بانک ها 
نیز به صدور کارت اعتباری سهام 
عدالت ورود خواهند کرد.« صدور 
کارت اعتباری در قالب تسهیالت 
مرابحه، پدیده ناش��ناخته ای در 
نظام بانکی نیست و دستورالعمل 
اجرایی آن نیز در سال 1۳9۵ به 
ش��بکه بانکی کش��ور ابالغ شده 

است. 
ادامه در همین صفحه
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ادامه از همین صفحه 
در این دس��تورالعمل، کارت اعتباری این گونه تعریف 
شده است: »کارت اعتباري که موسسه اعتباري مي تواند 
ب��ه وس��یله آن و در چارچ��وب ضوابط مرب��وط ازجمله 
آیین نام��ه فصل س��وم قان��ون عملیات بانک��ي بدون ربا 
)به��ره( و »دس��تورالعمل اجرایي عق��د مرابحه« و مفاد 
این دس��تورالعمل، به مش��تري تا س��قف معیني اعتبار 
اعطا نماید« و براي پرداخت وجه خرید اموال و دریافت 
خدمات مورد اس��تفاده قرار گیرد بنابراین اساس کارت 
اعتباری بر تخصیص مبلغ مش��خصی اعتبار بانکی است 
که بانک ها به مش��تریان خود براس��اس ضوابط مشخص 
اعطا می کنند. طبعا پرداخت این قبیل تس��هیالت بانکی 
منوط به فراهم آوردن وثیقه یا تضامین مورد قبول بانک 
تسهیالت دهنده خواهد بود ولی آنچه در موضوع اعطای 
کارت اعتب��اری در قبال به وثیقه گرفتن س��هام عدالت 
قابل توجه اس��ت، وثیقه این نوع تس��هیالت بانکی است 
که بنا به تصمیم تیم اقتصادی دولت، این وثیقه س��هام 

عدالت تعیین شده است.
ام��ا آیا می ت��وان وثیق��ه تس��هیالت بانکی را س��هام 
ش��رکت ها تعیین کرد؟ از نظر حقوقی مش��کلی در این 
مورد نیس��ت، مش��روط بر آنکه ارزش روز سهام شرکت 
موردنظ��ر توس��ط بانک ارزیاب��ی و احراز ش��ود. در این 
صورت، س��هام ش��رکت های غیربورس��ی از طریق دفاتر 

اس��ناد رس��می و سهام ش��رکت های بورس��ی از طریق 
ب��ورس به وثیقه بانک های تس��هیالت دهنده درمی آیند. 
طبیعی است س��هامی که بنا به هر دلیلی قابلیت توثیق 
نداش��ته باش��ند یا آنکه ارزش روز این س��هام نسبت به 
مبلغ تس��هیالت مورد درخواس��ت، تکافوی میزان وثیقه 
موردنظر بانک را نکن��د، در این صورت به وثیقه گرفتن 
س��هام موردنظر منتفی خواهد بود، زیرا در صورت تاخیر 
در پرداخت تس��هیالت، بانک را ب��رای وصول مطالبات 

معوق دچار مشکل خواهد کرد.
اصل دیگری که در پرداخت تسهیالت بانکی، ضروری 
و الزامی اس��ت، لزوم اعتبارس��نجی متقاضی تسهیالت 
بانک��ی و احراز اعتبار بانکی او توس��ط بانک و موسس��ه 
اعتباری است. ماده 9 دستورالعمل صدور کارت اعتباری 
در این زمین��ه تصریح دارد: »موسس��ه اعتباري موظف 
است قبل از صدور کارت اعتباري نسبت به اعتبارسنجي 
مشتري اقدام نماید؛ به نح�وي که اعتبارسنجي به عمل 
آم��ده مبین می��زان توان و ظرفیت اعتباري وي باش��د. 
موسسه اعتباري مجاز ب�ه اعطاي اعتبار بیش از ظرفیت 

اعتباري مشتري نمي باشد.«
در مجموع، طرح کارت اعتباری در قبال وثیقه س��هام 
عدلت، از نظر مقررات بانک مرکزی دارای کاس��تی ها و 

اشکاالت زیر است:
اول؛ ب��ه این قبیل تس��هیالت که بانک ها به دس��تور 

مراجع قانونی ذی ربط مکلف به پرداخت آن می ش��وند، 
تس��هیالت تکلیفی می گوین��د. مرجع ذی ص��الح برای 
تصویب تسهیالت تکلیفی، مجلس شورای اسالمی است، 
زیرا دولت مجاز نیست که اعتبارات موردنیاز برای اجرای 
برنامه های خود را از منابع بانکی تامین و برداشت نماید. 
مناب��ع بانک ها خواه بانک های خصوص��ی و خواه دولتی 
بیشتر سپرده های مردم هستند که با امید به بهره مندی 
از سود سپرده به بانک ها می سپارند. بانک ها نیز برمبنای 
موازی��ن قانون عملی��ات بانکی بدون ربا، چ��ه به عنوان 
وکیل و چه ش��ریک س��پرده گذاران موظف هس��تند که 
حداکث��ر تالش خود برای به کارگیری این س��پرده ها در 
عملی��ات بانکی ب��ه کار بندند تا به س��پرده گذاران خود 
س��ود برسانند. تس��هیالت تکلیفی اما این اختیار قانونی 
و ش��رعی را از بانک ها می گیرد. پس تس��هیالت تکلیفی 
می بایستی محدود به موارد معین شود و توسط مجلس 
شورای اسالمی تصویب شود، نه توسط مسئوالن اجرایی.

دوم؛ مس��ؤالن ذی ربط، هدف از اج��رای این طرح را 
تامین نقدینگی الزم برای دارندگان س��هام عدالت اعالم 
کرده ان��د؛ در حالی که فلس��فه کارت اعتب��اری، فراهم 
آوردن زمینه خرید نقدی یا اقس��اطی کاالهای موردنیاز 
دارن��ده کارت اعتب��اری اس��ت، اما در این ط��رح دقیقا 
مشخص نیس��ت که دارندگان س��هام عدالت با استفاده 

از کارت اعتباری چه کاالیی را خریداری خواهند کرد.

س��وم؛ در طرح پیشنهادی، بانک های تسهیالت دهنده 
عم��ال قادر نخواهن��د بود که مش��تریان متقاضی صدور 
کارت اعتباری را اعتبارس��نجی کنند و براس��اس نتایج 
حاصل از اعتبارس��نجی، مبلغ تس��هیالت و اعتبار کارت 
اعتباری را تعیین نماین��د بنابراین این پدیده به معنای 

پرداخت تسهیالت بدون اعتبارسنجی است.
چه��ارم؛ در این طرح، س��هام عدالت ب��ه عنوان وثیقه 
تس��هیالت کارت اعتباری تعیین ش��ده است. سوال این 
اس��ت که ارزیابی این س��هام چگونه ص��ورت می گیرد، 
ت��ا بانک های تس��هیالت دهنده در صورت معوق ش��دن 
مطالب��ات، با س��هامی کم ارزش مواجه نش��وند که حتی 

ارزش وصول و تملک را نداشته باشند!
پنجم؛ موضوع مهمی که به نظر می رس��د در این طرح 
کمترین توجهی بدان نش��ده اس��ت، مس��ئله گسترش 
بنگاه داری و ش��رکت داری بانک هاس��ت. موضوع دخالت 
بانک ها در بازار س��رمایه و گس��ترش پدی��ده بنگاه داری 
بانک ه��ا همواره مورد انتقاد جوامع مختلف بوده اس��ت. 
کار بانک، بانکداری اس��ت و نه شرکت داری، زیرا بانک ها 
عموم��ا فاق��د تجربه، تخص��ص و تش��کیالت الزم برای 
ش��رکت داری هس��تند، اما طرح مورد بح��ث بانک ها را 
ناچار خواهد ساخت تا در صورت معوق شدن تسهیالت 
کارت اعتباری، س��هام عدالت را که وثیقه تسهیالت قرار 
گرفته است تملک کنند. در این صورت، این قبیل سهام 

عدالت تملک ش��ده چه دردی از مطالبات معوق بانک ها 
را درمان خواهد کرد؟

به هر حال تا زمان نگارش این یادداش��ت، مصوبه طرح 
پرداخت تس��هیالت اعتباری در قبال توثیق سهام عدالت 
توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابالغ نشده است. 
مس��لما پرداخت تسهیالت بانکی به اقش��ار آسیپ پذیر و 
برخورداری آنان از خدمات بانکی مورد استقبال بانک های 
خصوصی و دولت��ی خواهد بود، ولی پرداخت تس��هیالت 
کارت اعتباری در قبال س��هام عدالت، موضوعی نیست که 
هر بانکی بتواند رأس��ا در مورد چگونگی اجرای آن تصمیم 
بگیرد، زیرا بس��یاری از فرآیندهای بانکی طرح موردنظر با 
مقررات دستورالعمل صدور کارت اعتباری، همخوانی ندارد 
و در عمل منتهی به گسترش شرکت داری بانک ها خواهد 
ش��د. ضمن اینکه در این زمینه هماهنگی سیستمی بین 
ش��بکه بانکی کشور، بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق 
بهادار نیز ضرورت دارد بنابراین ضروری است بانک مرکزی 
دستورالعمل اجرایی این طرح را تهیه کرده و پس از تایید 
آن توسط شورای فقهی این بانک به شبکه بانکی کشور ابالغ 
نماید. پرداخت انواع تسهیالت را بایستی در کنار مسئولیت 
و تعهد قراردادی بانک ها به پرداخت س��ود علی الحساب و 
سود قطعی سپرده های بانکی به سپرده گذاران و همچنین 
س��ود صاحبان س��هام بانک ها به ویژه بانک های خصوصی 

مورد ارزیابی قرار داد.

تاخت و ت��از ارزهای دیجیتالی در حال��ی ادامه دارد که 
کارشناسان نسبت به سرمایه گذاری در بازار رمزارزها هشدار 
می دهند و کاهش س��هم س��رمایه گذاری در حوزه ارزهای 
دیجیتال را برای مصونیت از تکانه های قیمتی، کالهبرداری  
و یا سرقت و مس��دودی احتمالی کیف پول های دیجیتال 

توصیه می کنند.
ارزه��ای دیجیتالی مهم از جمل��ه بیت کوین در روزهای 
گذشته روند صعودی قیمت خود را کماکان حفظ کرده اند 
و رال��ی قیمتی روزهای اخیر البت��ه احتیاط معامله گران را 
هم افزایش داده اس��ت. پس از شیوع ویروس کووید-19 و 
ناتوانی اقتصادهای مطرح جهانی در مهار همه گیری کرونا 
و تبعات اقتصادی آن بود که تمایل به س��رمایه گذاری در 
حوزه ارزهای دیجیتال در سراس��ر جه��ان افزایش یافت؛ 
به گونه ای که نرخ رم��زارز بیت کوین را از محدوده ۵ هزار 
دالری به مرز 60 هزار دالر کش��اند؛ رشد قیمتی که توجه 
ب��ه اخبار و رویدادهای حوزه رمزارزها را برجس��ته کرده و 
نگرانی های ناش��ی از پذیرش ریسک سرمایه گذاری در این 
بازار نوظهور و کمتر شناخته ش��ده را افزایش داده است. به 
عبارت دیگر، س��رمایه گذاران خرد و کالن با مشاهده روند 
رو به رش��د قیمت انواع رمزارزها تمایل بیشتری نسبت به 
سرمایه گذاری در این بازار پرریسک از خود نشان می دهند.

 البت��ه به تازگی اعالم ش��د که بانک مرک��زی به زودی 

مج��وز واردات کاال ب��ا رمزارزهای تولیدش��ده داخلی را از 
طری��ق بانک ها و صرافی های مجاز صادر خواهد کرد و قرار 
است آیین نامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به 
تصویب برساند، اما تا نهایی شدن این آیین نامه و مشخص 
ش��دن چارچوب مبادالت رس��می و قانونی رمزارزها )که 
ممکن اس��ت این مبادالت رس��می مش��مول رمزارزهای 
خارجی همچون بیت کوین هم نشود(، شناخت مخاطرات 
ورود به ه��ر بازاری از جمله ب��ازار رمزارزها، امری عقالنی 
و اجتناب ناپذیر اس��ت. براس��اس این گزارش، بررسی روند 
قیمت رمزارزها در سال های اخیر نشان می دهد که همواره 
در پی هر فاز شدید صعودی، ترکیدن حبابی معادل 7۵ تا 
80 درصد در انتظار ارزهای دیجیتال بوده اس��ت. برخی از 
کارشناسان، این اصالحات شدید قیمتی را که در سال های 
2014 و 2018 نی��ز برای رمزارزهایی نظیر بیت کوین رقم 
خورد، ناشی از خروج سرمایه گذاران زیان دیده خرد از این 
بازار و وضع سیاست هایی از سوی اقتصادهای بزرگ جهان 
می دانند که می تواند هش��داری برای افراد ناآگاه باشد که 

ورود هیجانی به بازار رمزارز داشته اند.
به گزارش مهر، به موازات فراگیر ش��دن تب استخراج و 
معامله ارزهای دیجیت��ال در دنیا، تریبون های تبلیغاتی و 
اغواگرایانه ای برای سوق دادن سرمایه گذاران به بازار ارزهای 
دیجیتال در داخل کش��ور نیز مش��غول فعالیت شده اند و 

ای��ن موضوع در کن��ار انفعال چند س��اله بانک مرکزی در 
مواجهه با این پدی��ده نوظهور، منجر به تنوع کالهبرداری 
از س��رمایه گذاران ناآگاه و هیجان زده در ماه های اخیر شده 
است. حال س��وال این است که چرا سرمایه گذاری در بازار 

ارزهای دیجیتالی، یک سرمایه گذاری پرریسک است؟
در پاسخ باید گفت، فقدان چارچوب های قانونی و حقوقی 
در داخل و خارج از کشور و نوسانات شدید قیمت رمزارزها 
از یک سو و ابهام جدی پیرامون نقش ارزهای دیجیتال در 
آینده مبادالت مالی و سیاست گذاری اقتصادهای برجسته 
دنی��ا برای مدیریت این بازار از س��وی دیگ��ر، چالش های 
غیرقابل انکاری هس��تند که در کنار تمرک��ز کالهبرداران 
بر جذب نقدینگی س��رمایه گذاران با پیش��نهادهایی نظیر 
مشارکت در اس��تخراج، معامله رمزارز و عرضه اولیه سکه، 
فضای پرریس��کی در این بازار ایج��اد کرده اند. در این بین، 
نکته جالب توجه در ماه های اخیر، توصیه کارشناسان رمزارز 
به کاهش سهم سرمایه گذاری در حوزه رمزارزها به مردم به 
منظور مصونیت از تکانه های قیمتی، کالهبرداری های شایع 
و سرقت یا مسدودشدن احتمالی کیف پول دیجیتال است.

ای��ن موض��وع به وی��ژه در ماه های اخیر که بس��یاری از 
سرمایه گذاران بازار سهام به سرمایه گذاری در بازار رمزارزها 
تمایل جمعی پیدا کرده اند، بر دامنه نگرانی ها افزوده است. 
در این زمینه، دانیال دارایی، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به 

روند مهاجرت سرمایه ها از بورس به بازار ارزهای دیجیتال 
می گوید: »برخی از مردم بدون مطالعه و آموزش و صرفا با 
طمع کسب سود بیشتر وارد بازار کریپتوکارنسی ها می شوند 
و متأس��فانه نه تنها س��ود نمی برند، بلکه بخش عمده ای از 

سرمایه خود را هم از دست می دهند.«
روزب��ه ش��ریعتی دیگر کارش��ناس بازار س��رمایه هم از 
افزای��ش جس��ت وجوها پیرامون رمزارزه��ا خبر می دهد و 
می گوید: »افرادی که در بورس ضرر کرده اند، در حال خرید 
بیت کوین هستند و نوس��ان پذیری رمزارزها به قدری زیاد 
است که ممکن است فرد یک روزه 40درصد ضرر ببیند.«

مصطفی نقی پور، کارش��ناس حوزه رم��زارز نیز به لزوم 
برخ��ورداری از دانش و اطالعات کافی ب��رای ورود به انواع 
بازارها خصوصا بازار رمزارزها اشاره می کند و می گوید: »بازار 
رمزارز یک بازار نوآورانه اس��ت که از سال 2009 شروع به 
فعالیت کرده و از خری��د و فروش مردم در این بازار حدود 
هشت سال می گذرد. این بازار نوپا و جوان به دلیل کوچکی 
حجم و باالبودن سرعت معامله به جهت دیجیتالی بودن آن، 
قطعا تالطم ش��دیدی نسبت به دیگر بازارها نظیر طال، ارز 
و… خواهد داشت.« به اعتقاد این کارشناس ارز دیجیتال، 
»البته ممکن اس��ت برخی آگاهی کامل��ی از بازار بورس و 
فارکس داش��ته و موفق باش��ند، اما در ب��ازار رمزارز دچار 
شکست شده و متضرر شوند بنابراین داشتن اطالعات کافی 

از نحوه ایجاد و نابودی رمزارز برای ورود به این بازار ضروری 
اس��ت.« او همچنین درباره احتمال خطر نابودی س��رمایه 
مردم در بازار رمزارزها می افزاید: »ممکن اس��ت افرادی که 
از طری��ق صرافی های خارجی اقدام به س��رمایه گذاری در 
حوزه رمزارز کرده اند، دارایی خود را از دست بدهند، چراکه 
ممکن است در صورت شناسایی کاربران ایرانی، دارایی آنان 
ب��ه دلیل تحریم های ظالمانه ایاالت متحده آمریکا بالک و 
مس��دود ش��ود. به طور کلی، کالهبرداری در این حوزه از 
طریق صرافی های غیرقانونی و نیز افرادی که با وعده سود 
اقدام به جذب س��رمایه مردم می کنند، صورت می گیرد و 
مردم باید دقت کنند تا همواره بدون واس��طه مالک دارایی 
خود باش��ند.« این کارشناس ارز دیجیتال در پایان با بیان 
اینکه »خرید و فروش در بیت کوین باید توس��ط ش��خص 
سرمایه گذار صورت بگیرد و افراد ناآگاه نباید به این عرصه 
ورود کنن��د«، می گوی��د: »تنها با افزای��ش دانش در حوزه 
فناوری بالک چین که فناوری زیرساختی تمام رمزارزهاست 

می توان اقدام به سرمایه گذاری در این حوزه کرد.«
گفتنی است بیت کوین به عنوان محبوب ترین ارز دیجیتالی 
جهان در آخرین قیمت ها طی روز گذشته به 62 هزار و 806 
دالر رس��ید که نسبت به روز قبل بیش از یک درصد افزایش 
قیمت را ثبت کرد. اتریوم نیز به 2461.76 دالر رسید که رشد 

بیش از ۳درصدی را نسبت به روز قبل نشان می دهد.

هشدار به سرمایه گذاران ارزهای دیجیتالی

حباب بیت کوین می ترکد؟

سهام عدالت؛ وثیقه کارت اعتباری

فروشنده بیمه عمر کیست؟
فروش��نده کس��ی اس��ت که بتواند کاال یا خدماتی را به طرف دیگر بفروشد و در قبال آن دستمزد بگیرد. 
وقتی کس��ی چنین کاری را انجام دهد طبعا دانسته یا ندانسته اقداماتی از قبیل ایجاد ارتباط، ایجاد اعتماد 

و اقناع مشتری را انجام می دهد.
فروشنده را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو گروه تقسیم کرد:  فروشنده کاال / فروشنده خدمات 
 در تعریف سنتی فروشنده کاال کسی است که یک محصول قابل لمس را به دیگری می فروشد و  فروشنده 

خدمات کسی است که محصولی غیرملموس را به دیگری می فروشد. 
 در این تعریف سنتی ملموس بودن و نبودن وجه تمایز کاال و خدمات است، اما در تعریف مدرن می گویند: 

یکی از وجوه تمایز کاال و خدمت که امروز بیشتر مورد توجه قرار می گیرد قابلیت انباشت یا...
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موسس��ه فیچ سلوشنز یا همان بیزینس مانیتور سابق به سنت هر ساله 
خود از وضعیت ریس��ک اقتصادی کش��ورها گزارش می دهد. این موسسه 
در گزارش تازه خود با عنوان »ریس��ک کش��وری ایران؛ فصل اول 2021 
ش��امل پیش بینی های 10 س��اله تا 2029« به تحلیل و بررسي شاخص 
ریسک ایران در فصل اول سال 2021 پرداخته و با تعدیل پیش بیني هاي 
خود با پایان عصر ترامپ و روی کار آمدن جو بایدن در کاخ س��فید، روند 
ریسک هاي مختلف کش��وري و مؤلفه هاي اقتصاد کالن را براي یک دوره 
10 ساله تا سال 2029 ترسیم کرده است. در این گزارش، ریسک عملیاتی 
ایران، باال ارزیابی ش��ده و ایران )با امتیاز نس��بتا ضعیف 42.8 از 100( در 
رتبه 127 از بین 201 کشور جهان و رتبه 12 از بین 18 کشور خاورمیانه 
)باالتر از کشورهای جنگ زده ای نظیر یمن، عراق و سوریه( ایستاده است. 
به گفته موسس��ه فیچ سلوشنز، محیط کس��ب وکار پرچالش ایران پس از 
تحریم های مجدد ترامپ در کنار پیامدهای شیوع کرونا دستخوش وخامت 
بیشتر شده و از سوی دیگر، وابستگی شدید به هیدروکربن ها، اقتصاد ایران 
را در وضعیت آس��یب پذیری قرار داده است. همچنین ریسک های دیگری 
ازجمله موانع متعدد تجاری، ممنوعیت های قانونی بر س��ر راه مش��ارکت 
خارجی در برخی حوزه ها، قوانین سخت گیرانه کار، ضعف حاکمیت قانون 
و تسلط نهادهای دولتی بر صنایع مهمی همچون بانکداری وجود دارد که 

ثبات اقتصادی ایران را سخت می کند.
بازخورد ریسک اقتصادی از تحریم و کرونا

براس��اس آنچه مرکز پژوهش های اتاق ایران از این گزارش ترجمه کرده 
اس��ت، اقتصاد ایران پ��س از تحریم های ثانویه ای��االت متحده آمریکا، به 
دلیل کاهش صادرات نفت و س��رمایه گذاری تضعیف شده است. عالوه بر 
آن، همه گیری کووید19- باعث ایجاد اختالل در فعالیت ها ش��ده و ادامه 
تحریم ها و کاهش درآمد نفتی باعث محدودیت سیاست مالی دولت شده 
اس��ت. درنتیجه ریال همچنان ضعیف و تورم همچن��ان باال باقی خواهد 
ماند. تداوم یا لغو تحریم های آمریکا تعیین کننده مسیر اقتصادی ایران در 
سال های پیش رو است. چنانچه تحریم ها به تدریج لغو شود، رشد اقتصادی 
ایران در س��ال 2021 معادل 4.۳ درصد و برای س��ال 2022 معادل 8.2 

درصد پیش بینی می شود.
این گزارش سپس در تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای 
)س��وآت( اقتصادی می نویس��د: مناب��ع عظیم نف��ت، گاز و منابع معدنی 
ارزش��مند در کنار بخش کشاورزی از نقاط قوت اقتصاد ایران هستند. در 
مقاب��ل، تحریم های بین المللی، بخش بانک��ی ضعیف و ناکارآمدی محیط 
قانونی به عنوان چالشی برای سرمایه گذاری خارجی و حضور پررنگ دولت 
در اقتصاد که رقابت را برای بخش خصوصی دشوار ساخته، از نقاط ضعف 
اقتصاد ایران محس��وب می ش��ود. دو فرصت مهم اقتصاد نیز توسعه منابع 
گازی و بازار بزرگ مصرفی داخلی اس��ت. در مقابل، مهمترین تهدیدهای 
احتمالی نیز کاهش تولید نفت و وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی 
اس��ت. به عالوه، تنش های احتمالی بین المللی بر سر مسائل هسته ای نیز 
موجب آس��یب دیدن روابط تجاری محدود با چین، روس��یه، هند و سایر 

کشورها می شود.

موسس��ه فیچ سلوشنز در ارزیابی س��وآت سیاسی نیز ادامه می دهد: در 
تحلیل سوآت سیاسی، نقاط قوت شامل روابط تجاری با کشورهای چین، 
روس��یه و ترکیه و تداوم کنترل قیمت کاالهای اساس��ی توس��ط دولت از 
طریق پرداخت یارانه اس��ت که به حفظ ثبات کمک می کند. نقطه ضعف 
اساس��ی نیز عدم وجود اجماع سیاس��ت گذاری در س��طح کالن اس��ت. 
مهمترین فرصت های چشم انداز سیاسی ایران شامل نقش آفرینی مجلس 
شورای اسالمی در مدیریت اقتصادی، کنترل و نظارت بر اقتصاد و تصمیم 
به ازس��رگیری مذاکرات هسته ای اس��ت. مهمترین تهدیدهای پیش روی 
چشم انداز سیاس��ی کوتاه مدت از یکسو شکست مذاکرات هسته ای، ادامه 
تحریم های قبلی و افزایش تحریم های جدید آمریکا و اروپا و از سوی دیگر 
نرخ باالی بیکاری جوانان است. گفتنی است سوآت )SWOT( به معنای 
نقاط ضع��ف و قوت و فرصت ها و تهدیدها اس��ت و از حروف اول کلمات 
قوت )Strength(، ضعف )Weakness(، فرصت )Opportunity( و 

تهدید)Threat( ساخته شده است.
چشم انداز رشد اقتصادی و سیاسی ایران

در بخش��ی از این گزارش همچنین به چش��م انداز رشد اقتصادی ایران 
اشاره شده و آمده است: تحریم ها تعیین کننده اصلی مسیر اقتصادی ایران 
هستند. تولید ناخالص داخلی ایران در 10 سال آینده به دلیل ادامه تنش 
با ایاالت متحده و به علت تداوم ریس��ک های سیاس��ی و موانع ساختاری 
متعدد مانند عدم شفافیت و عدم سرمایه گذاری مطلوب، بسیار پایین تر از 
ظرفیت های بالقوه آن پیش بینی می شود. امتیاز شاخص ریسک عملیاتی 
ایران با نمره 44.8 از 100 نیز موید همین مطلب است بنابراین میانگین 
رش��د تولید ناخالص داخل��ی واقعی در طول س��ال های 2020 تا 2029 
میالدی حدود 4.۳ درصد و بسیار پایین تر از میزان اوج خود در دوره پیش 

از اعمال تحریم ها پیش بینی می شود.
در بخش انرژي نیز پیش بیني ها مبتني بر افزایش تولید و صادرات نفت 
اس��ت، به طوري که در س��ال 2021 تولید نفت به طور متوس��ط ساالنه 
7.۳ درصد و در س��ال 2022 به اندازه ۳9.7 درصد رش��د مي کند. درآمد 
بیشتر مس��تلزم س��رمایه گذاري عظیم و انتقال فناوري هاي جدید است. 
رش��د جهشي یا س��ریع تولید در بخش هیدروکربن تا 10 سال آینده به 
دلیل محیط عملیاتي و موانع س��اختاري ریشه دار براي مشارکت خارجي 
در ایران، پیش بیني نشده و رشد این بخش به صورت تدریجي خواهد بود. 
تورم نیز در نتیجه افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت محدود مي شود. 
پیش بیني مي شود با افزایش قیمت نفت و ورود دوباره ارز خارجي به بازار 
عالوه بر بهبود چشم انداز مصرف کنندگان و کسب وکارها نسبت به مسیر 

اقتصادي آینده، فشار بر ریال و تورم نیز کاهش یابد.
در مورد مصرف خصوصي نیز برآورد مي شود که پس از سه سال تجربه 
رش��د منفي، در س��ال 2021 به دنبال کاهش تحریم ها ۳.9 درصد رشد 
کرده و فش��ار بر خانوارها و کس��ب و کارها کاهش یابد. مش��روط بر آنکه 
اختالل هاي مربوط به همه گیري کرونا کاهش یافته و دسترسي گسترده 
به واکس��ن تا نیمه سال 2021 فراهم آمده باشد. تولید ناخالص داخلي از 
منظر مخارج دولت به تدریج افزایش مي یابد و پیش بیني مي شود در طول 
سال هاي پیش رو کشور دچار کسري مالي پایدار باشد. سرمایه گذاري ثابت 
نیز به دلیل محیط عملیاتي دش��وار و ریس��ک باالي سیاس��ي در شرایط 
نامطمئن، با سرعتي کند بهبود یافته و پیش بیني مي شود سرمایه گذاري 
پس از کاهش هاي پي درپي در س��ه سال گذش��ته 2.9 درصد رشد کند. 

همچنی��ن افزایش خالص ص��ادرات به س��رمایه گذاري هاي عمده و ورود 
دانش خارجي وابسته است که به دلیل شرایط سیاسي و عملیاتي موجود 

قریب الوقوع نخواهد بود.
فیچ سلوش��نز در ارتباط با چش��م انداز سیاس��ی ایران ادامه داده است: 
ایران که در س��ال های اخیر به  واسطه افزایش فشارهای اقتصادی، دوران 
س��ختی را پشت سر گذاشته، نیاز به بازیابی ثبات اقتصادی خود به ویژه با 
ازسرگیری صادرات نفت دارد. از سوی دیگر بایدن نیز خواستار بازگشت به 
برجام است. با این وجود، ممکن است رقابت های سیاسی داخلی و نزدیکی 
انتخابات ریاس��ت جمهوری ایران ازسرگیری مذاکرات را تا چند ماه عقب 
بیندازد. مذاکرات تنها به تقویت و گس��ترش توافق هاي هسته اي محدود 
نمي شود و ناظر به چالش هاي منطقه اي هم هست، لذا خطر نقض توافق 
هسته اي و در نتیجه، اعمال دوباره تحریم ها نیز وجود دارد. به این ترتیب، 
رواب��ط بین ایران و آمریکا در دوره بایدن همچنان تیره مانده، اما احتمال 
مواجهه نظامي در دوران بایدن کمتر خواهد بود. مش��ارکت اس��تراتژیک 
ایران با چین نیز مي تواند آمریکا را در غرب اوراسیا در تنگنا قرار دهد. ایران 
از این طریق مي تواند از پیش��رفت قابل توجه اقتصاد خود پس از س��ال ها 
تحریم منتفع ش��ود. چین هم براي تامین نیاز نفتي خود از خلیج فارس 
اطمینان بیشتري مي یابد و کریدور چین و ایران مي تواند در صورت خطر 

درگیري بین هند و پاکستان، جایگزین کریدور چین و پاکستان شود.
البته تحوالت ساختاري چین که رشد اقتصادي آن را کند مي کند، از دو 
مسیر مي تواند اقتصاد ایران را متأثر سازد: کاهش سرمایه گذاري و کاهش 
تقاضا براي نفت. از سوي دیگر چین ممکن است به واسطه این مشارکت 
در مع��رض خطرات ژئوپلیتیک جدیدي ق��رار گیرد. تقویت این تصور که 
تحت لواي »مشارکت استراتژیک« در منازعات منطقه اي احتمالي، چین 
طرف ایران اس��ت، ممکن است واکنش کشورهاي منطقه را برانگیخته و 

باعث نزدیکي بیشتر آنها به آمریکا شود.
موانعی که ثبات اقتصادی را تهدید می کند

همانطور که در ابتدای گزارش اشاره شد، ریسک عملیاتی ایران همچنان 
باالست و محیط کسب وکار پرچالش ایران پس از تحریم های ثانویه ترامپ 
در کنار پیامدهای ش��یوع کووید19- دس��تخوش وخامت بیش��تر ش��ده 
اس��ت. عالوه بر این، وابستگی شدید ایران به هیدروکربن ها، اقتصاد را در 
وضعیت بسیار آسیب پذیری قرار داده است. کسب وکارها در معرض ریسک 
جنگ س��ایبری بالقوه و نیز تنش های منطقه ای قرار دارند. ریس��ک های 
دیگر ازجمله موانع متعدد تج��اری، انحصارات و ممنوعیت های قانونی بر 
سر راه مش��ارکت خارجی در برخی حوزه ها، مالیات های سنگین، قوانین 
سخت گیرانه کار، حاکمیت ضعیف قانون و تسلط نهادهای دولتی بر صنایع 
مهمی چون بانکداری نیز وجود دارد که ثبات اقتصادی را تهدید می کند.

در مجموع، ایران در ش��اخص ریس��ک عملیاتی با امتیاز نسبتا ضعیف 
42.8 از 100 در رتب��ه 12 از می��ان 18 کش��ور خاورمیانه و رتبه 127 از 
بین 201 کش��ور جهان ایستاد. ایران همچنین در شاخص جرم و امنیت 
امتیاز ۳۳.4، تجارت و س��رمایه گذاری امتیاز ۳6.4، بازار کار امتیاز 48.9، 
لجس��تیک امتیاز ۵2.8، باز بودن اقتصاد امتی��از 27.4 و باز بودن تجارت 
امتی��از 2۵ از 100 را به دس��ت آورد. پی نوش��ت: تحلیل هایی که در این 
گزارش ارائه ش��ده، دیدگاه »فرصت امروز« نیست و صرفا ترجمه گزارش 
موسس��ه فیچ سلوش��نز است که به سبب آش��نایی با دیدگاه موسسات و 

اندیشکده های غربی منعکس شده است.

آیا تحریم ها مسیر اقتصادی ایران را رقم می زنند؟

گزارش ریسک کشوری ایران در دهه پیش رو

به گفت��ه مرکز آمار ترکیه، ایرانی ها باز ه��م بزرگترین گروه خریدار 
خارجی خانه در این کشور به شمار می آیند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، کاهش محدودیت های کرونایی 
در ترکیه باعث ش��ده تا تمایل اتباع خارجی ب��رای خرید خانه در این 
کشور افزایش داشته باشد؛ به گونه ای که طبق اعالم مرکز آمار ترکیه، 
در ماه مارس میزان خرید خانه توس��ط اتباع خارجی نس��بت به مدت 

مشابه سال قبل ۳.2 درصد افزایش داشت و به 9887 واحد رسید.
از 111 هزار و 241 خانه فروخته ش��ده، استانبول محبوب ترین شهر 
برای خرید خانه بوده و در یک س��ال اخیر ۵1 هزار و 62۳ مورد از کل 
معامالت مس��کن صورت گرفته مربوط به این ش��هر بوده است. پس از 
استانبول نیز شهر آنکارا با 2۵ هزار و ۳9۵ مورد محبوب ترین شهر برای 

خرید خانه در ترکیه بوده است. 
به گفته مرکز آمار ترکیه، در س��ه ماهه نخست امسال اتباع ایرانی با 
خرید 1۵99 واحد خانه، بزرگ ترین گروه بزرگ خریدار خارجی مسکن 
ترکیه بوده اند و عراقی ها با خرید 876 خانه و شهروندان روسی با خرید 
9۳8 خان��ه، دیگر گروه های ب��زرگ خارجی خریدار مس��کن بوده اند. 

محبوب ترین ش��هرها برای خرید خانه توسط اتباع خارجی در این بازه 
زمانی اس��تانبول با ۵024 خانه، آنتالیا با 1884 خانه و ازمیر با 12۵9 
خانه بوده اس��ت. طبق قوانین جدید، اتباع خارجی با خرید خانه ای به 
ارزش 2۵0 هزار دالر و باالتر می توانند شهروندی و تابعیت ترکیه را به 
دس��ت آورند. از زمان تصویب این قانون، خرید خانه توسط خارجی ها 
رونق زیادی گرفته است. همچنین پس از کاهش ارزش پول ملی ترکیه، 
جذابیت خرید خانه در این کشور باال رفته و سرمایه گذاری خارجی در 
بازار امالک ترکیه روندی صعودی داشته است. کاهش ارزش لیر در برابر 
دالر به ترغیب ش��هروندان کشورهای مختلف جهان )ناشی از باالرفتن 
قدرت خرید( برای سرمایه گذاری ملکی در ترکیه منجر شده است. در 
این میان محرک های داخلی بازار مسکن ترکیه همچون ساختمان های 
مجهز و دارای گارانتی و همچنین ضوابط دولت این کشور برای اقامت 
دائم ش��هروندان دیگر کشورها، مس��یر ورود س��رمایه های خارجی را 

هموارتر کرده است.
البته بررس��ی ها نشان می دهد س��رمایه گذاری در بازار امالک ترکیه 
شبیه دو نیمه پر و خالی لیوان است که اگر سرمایه گذاران بدون دریافت 

مشاوره اصولی از کارشناسان خبره و کاربلد این حوزه اقدام کنند دچار 
ضرر و زیان خواهند شد. این نیمه خالی لیوان به »شرکت های صوری« 
و »بزرگنمای��ی قیمت خانه ها« برمی گردد. کارشناس��ان بازار ملک در 
این باره هش��دار می دهند تبلیغاتی که در ماه های گذشته برای فروش 
آپارتمان های تازه س��از ترکیه در ش��بکه های ماهواره ای با هدف جلب 
س��رمایه گذاران خارجی از ایران انجام می شود بعضا پوچ و فاقد مرجع 
حقیقی محسوب می شوند، به طوری که شرکت هایی که از آنها اسم برده 
می شود صوری هستند و واقعی به حساب نمی آیند، اما چون افراد تحت 
تاثیر فیلم ها و محتواهای تبلیغاتی قرار می گیرند و سابقه ذهنی درباره 
بازار امالک خارجی دارند نیازی به استعالم برای بررسی صحت و سقم 
آگهی های ملکی نمی بینند. همین اتفاق باعث انحراف افراد و ورود آنها 
به مسیر پرخطر سرمایه گذاری می شود. خطر دوم، پرداخت پول بیش 
از ارزش بازاری ملک است. برخی واسطه  ها و عامالن تبلیغ بازار مسکن 
ترکیه با سوءاس��تفاده از بی اطالعی خارجی ها درباره س��طح قیمت ها، 
بهای ف��روش آپارتمان ها را به مراتب باالتر از ارزش بازاری ش��ان اعالم 

می کنند و این کار همانا به دلیل تاثیر قیمت بر حق الزحمه آنهاست.

با خرید 1600 خانه در 3 ماهه نخست امسال

ایرانی ها همچنان بزرگترین خریدار ملک در ترکیه هستند

باشگاهاقتصاددانان

اقتصاددان خوب کیست؟
دوشاخ والراسی

لئون والراس یکی از برجسته ترین اقتصاددان های تاریخ است که 
عمدت��ا خود اقتصاددان ها ارزش نظریه های او را به خوبی می دانند. 
کت��اب »عناصر اقتصاد سیاس��ی محض« او در ده��ه 90 میالدی 
توس��ط ویلیام جف به زبان انگلیس��ی ترجمه ش��د و همین مسئله 
باعث ش��د توجه مجددی به والراس صورت گی��رد. در واقع، لئون 

والراس نمونه ای اعال از کمال و نقص در علم اقتصاد است.
پایی��ز 18۳4 رو ب��ه پایان بود که ماری اس��پری لئ��ون والراس 
در نرماندی ش��مالی فرانس��ه به دنیا آمد. پدرش شخصی فرهنگی 
ب��ود و اگرچه یک اقتص��اددان حرفه ای به حس��اب نمی آمد، تفکر 
اقتص��ادی اش تاثی��ر قابل توجهی ب��ر فرزندش داش��ت. والراس به 
دانشگاه پاریس رفت و به تحصیل در رشته مهندسی پرداخت اما از 
این رشته خسته شد. پس از تحصیل به عنوان مدیر بانک، نویسنده 
ادب��ی و روزنامه ن��گار فعالیت کرد اما پس از آن ب��ه علم اقتصاد رو 
آورد. قدرت اندیش��ه او به ش��کلی بود که دانش��گاه ل��وزان او را به 
عنوان استاد اقتصاد سیاسی دعوت کرد. والراس به دنبال اصالحات 
اجتماعی و ملی سازی زمین بود و نهایتا در روزهای ابتدایی 1910 

میالدی در مونتروی سوییس درگذشت.
اما یکی از برجس��ته ترین افرادی که مجددا س��راغ والراس رفت، 
میلت��ون فریدمن بود. فریدمن در بررس��ی کت��اب »عناصر اقتصاد 
سیاس��ی محض«، در کنار تقدیر زیادی که از کیفیت ترجمه جف 
داشت، به یادداشت های جف اشاره ای خاص می کرد و به نظرش این 
یادداشت ها و نکات می توانند تاثیر زیادی در پژوهش های اقتصادی 
داشته باشند. به نظر فریدمن، گرچه شومپتر در توصیف والراس که 
می گفت »تا جایی که نظریه محض مدنظر است، والراس بزرگترین 
اقتصاددان تاریخ اس��ت« را اندکی اغراق آمیز می داند، ش��کی ندارد 
که کتاب »عناصر« والراس ش��اه اثری اس��ت که نقش��ی پررنگ در 
توس��عه اقتصاد به عنوان یک علم داش��ته است و حتی در دهه 90 
میالدی یعنی تقریبا یک قرن پس از انتشار کتاب اصلی، حرف ها و 
اهمیت فراوانی برای افرادی دارد که در زمینه اقتصاد اندیشه ورزی 
می کنن��د. البته فریدمن به درس��تی کت��اب را در دل زمانه  کنونی 
تحلی��ل می کند و نقش ای��ن کتاب در تاریخ اندیش��ه اقتصادی را 

اندکی کمرنگ تر می کند.
ب��ه نظ��ر فریدم��ن، دو مضمون عم��ده در این کتاب به چش��م 
می خ��ورد: تحلیل »کمیابی« ی��ا همان مطلوبی��ت نهایی و نظریه 
تع��ادل عمومی. والراس با هر دو زمینه به ش��کلی برخورد می کند 
ک��ه گویا ب��ا هارمونی کامل در کنار یکدیگر رفتار کرده و تش��کیل 
ی��ک کل می دهند. به نظر وال��راس، مطلوبیت نهایی را نمی توان از 
مطالع��ه تعادل عمومی جدا کرد و این مس��ئله اندکی بین والراس 
و اقتصاددان��ان تفاوت ایجاد می کند. به اعتقاد فریدمن، برای درک 
بهتر اهمیت نظریات والراس ابتدا باید تحلیل او از مطلوبیت نهایی 

مطرح شود و پس از آن به سراغ نظریه تعادل عمومی برویم.
به نظر فریدمن، بحث نظریه مطلوبیت والراس برای دانش��جویان 
اقتصاد تنها از زاویه توس��عه ایده و اندیش��ه اقتصادی اهمیت دارد. 
دلیل این مس��ئله هم این اس��ت ک��ه نظریه مطلوبی��ت در تحلیل 
اقتصادی مدرن به ش��کلی مش��خص تر و البته با تجربه گرایی کمتر 
رفتار می کند و نزد والراس این مس��ئله چنین نیس��ت. با این حال 
حت��ی تا دورانی ک��ه فریدمن تحلیل خود بر والراس را می نوش��ت 
ب��ه نظر او از حیث معن��ا و نقش قابلیت اندازه گیری مطلوبیت، علم 

اقتصاد پیشرفت خاصی فراتر از والراس نکرده بود.
در زمین��ه نظریه تعادل عموم��ی هم تغییرات ک��ه والراس بین 
ویراس��ت های مختلف کت��اب ایجاد می کند، نش��ان می دهد که او 
از کارک��رد داده های تجرب��ی خود راضی نیس��ت. تغییراتی که در 
ویراس��ت چهارم این کتاب ایجاد ش��د، نش��ان می دهد که والراس 
دیگر مثل س��ابق نظام، معنا و نقش اقتصادی را که در ابتدای کار 
در ذهن داش��ت، همانند قبل قبول ندارد و بیشتر به سمت شکلی 
مح��ض حرکت کرده اس��ت و به دنبال مصالحی نیس��ت که با آن 
ش��کل محض نظریه خود را نش��ان دهد. به عقیده فریدمن، همین 
مس��ئله مثالی بسیار روشن اس��ت که اگر حتی اقتصاددانی بزرگ 
همچون والراس از داده ها جدا ش��ود، به چه سمت و سوی پرخطر 

و پراشتباهی می رود.
به نظر فریدمن هیچ اقتصاددانی به اندازه والراس در ایجاد چارچوبی 
برای س��ازماندهی ایده ه��ای اقتصاددانی موفق نبوده اس��ت. والراس 
نوعی نگاه به سیس��تم اقتصادی را ایجاد می کند که با کمک آن بهتر 
می توان از اشتباهات منطقی دوری کرد. البته فریدمن این مسئله را به 
تنهایی برای رسیدن به یک نظریه اقتصادی معنادار و ثمربخش کافی 
نمی داند، زیرا به نظر او ما نه تنها نیازمند چارچوبی برای سازماندهی 
ایده های اقتصادی هس��تیم، بلکه به خود ایده ه��ا هم نیاز داریم. زبان 
صحیح��ی برای بیان اقتصادی نیاز داریم، اما جدای از آن چیزی برای 
گفتن هم می خواهیم. داش��تن فرضیاتی ک��ه در نقش مصالح نظریه 
اقتصادی وارد شوند، مواد اولیه ای ضروری برای رسیدن به یک نظریه 
اقتصادی معنادار هستند و در این زمینه والراس گام خاصی رو به جلو 
برنمی دارد. خود فریدمن پیشنهاد می کند که وقتی قرار است به دنبال 
ایده اقتصادی باشیم بهتر است نگاه خود را از والراس به اقتصاددان هایی 

چون آلفرد مارشال برگردانیم.
فریدم��ن ای��ن نکته را با اش��اره به جمله ای از می��ل جمع بندی 
می کند: »بعید اس��ت فردی اقتصاددانی خوب باشد و چیز دیگری 
نباش��د.« به نظر فریدمن کسی که نتواند درک صحیحی از سازمان 
اقتصادی والراس��ی داشته باشد، نمی تواند اقتصاددان خوبی باشد و 
از سوی دیگر، اگر جز ش��یوه تفکر والراسی چیز دیگری هم نداند، 

اقتصاددان خوبی نخواهد بود.
همچنی��ن از دیگر آثار لئ��ون والراس، کت��اب »مطالعاتی درباره 
اقتصاد اجتماعی« اس��ت که در س��ال 1896 منتشر شد. بسیاری 
افراد والراس را یک سوسیالیس��ت می دانن��د و عده ای او را یکی از 
مهمتری��ن چهره های علم اقتصاد که نزدیک س��رمایه داری اس��ت، 
قلمداد می کنند. دلیل اصل��ی باور گروه اول، آرا و باورهای والراس 
در زمینه مسائل اجتماعی و اصالحاتی است که توزیع ثروت در یک 
جامعه را دگرگون می کنند. این اندیشه های والراس در کتاب حاضر 
خود را به ش��کلی کامال بسط یافته جلوه می دهند. موضوعاتی نظیر 
عدالت اجتماعی، مالی��ات، مالکیت معنوی و مالکیت زمین در این 
کتاب گنجانده ش��ده اند و اگر می خواهید نظریه های اجتماعی یکی 
از بزرگترین اقتصاددان های ریاضی محور تاریخ در این موضوع ها را 

بدانید، مطالعه این کتاب را از دست ندهید.
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فرصت ام��روز: رئیس کل بان��ک مرکزی به صحبت ه��ای اخیر رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه بانک مرک��زی بزرگترین بدهکار 
دولت اس��ت، واکنش نشان داد و گفت »اگر روزی برسد که بانک مرکزی 
بدهکار دولت باش��د، به معنای آغاز حکمرانی درس��ت در اقتصاد و مهار و 

کنترل تورم خواهد بود.«
میانه هفته گذش��ته بود که محمدباقر نوبخت، رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه در پاس��خ به اظهارات اعضای کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس 
درخصوص اس��تقراض دولت از بانک مرکزی، گف��ت: »بنابر گزارش وزیر 
نفت، پول حاصل از صادرات نفت به حس��اب بانک مرکزی واریز شده، اما 
این بانک در تبدیل ارز به ریال دچار تاخیر است و به همین دلیل در حال 
حاضر بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است.« به گفته نوبخت، »در 
شرایطی که دولت اندوخته مالی در بانک مرکزی دارد، چه نیازی به چاپ 
پول یا اس��تقراض از بانک مرکزی اس��ت؟ اساسا بخشی از کسری بودجه 
دولت به همین دلیل اس��ت که منابع ارزی س��ریع به منابع ریالی تبدیل 

نمی شود.«
اما این صحبت های رئیس س��ازمان برنام��ه و بودجه همانطور که قابل 
پیش بینی بود، با واکنش رئیس کل بانک مرکزی روبه رو شد و عبدالناصر 
همتی با طعنه به س��خنان نوبخت گفت: »پرواضح است که بانک مرکزی 
هیچ گاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد ش��د. کافی اس��ت که نگاهی به 

ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص شود.«
بانک مرکزی هیچ گاه به دولت بدهکار نبوده

مناقش��ه دولت و بانک مرکزی درباره کسری بودجه و چاپ پول تمامی 
ندارد و هر بار دامنه بیشتری پیدا می کند. این بار رئیس سازمان برنامه و 
بودجه به نمایندگی از دولت مدعی شده که بانک مرکزی بزرگترین بدهکار 
به دولت بوده و از عوامل کسری بودجه است. همتی هم در پاسخ گفته که 
نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی مشخص می کند که بدهکار کیست. البته 
جرقه این بحث را خود همتی در روزهای نخست سال 1400 روشن کرد، 
وقتی در نیمه نخس��ت فروردین ماه گفت: »در سال 98 و 99 بخش هایي 
از بودجه دولت از طریق درآمد هاي تسعیر صندوق توسعه ملي تامین شد 

که به زبان ساده تر به معناي چاپ پول است.«
این صحبت جنجالی رئیس کل بانک مرکزي ابتدا با واکنش وزیر اقتصاد 
مواجه شد و فرهاد دژپسند گفت که »دولت یک ریال هم از سیستم بانکی 
قرض نگرفته اس��ت.« هرچند این صحبت وزیر اقتصاد این شائبه را ایجاد 
می کند که دریافت پول از بانک مرکزی به پشتوانه ارزی که معلوم نیست 
چه زمانی به دس��ت ایران می رس��د و ریال به دولت داده ش��ده است، اگر 
استقراض از بانک مرکزی نیست پس چیست؟ سپس محمدباقر نوبخت، 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در میانه هفته گذشته در پاسخ به نمایندگان 
مجلس، بانک مرکزی را بزرگترین بدهکار دولت و عامل کسری بودجه به 
دلیل تاخیر در تبدیل ارز به ریال دانس��ت و گفت که »بخش��ي از کسري 
بودجه به خاطر سریع نبودن تبدیل منابع ارزي به ریالي است و به همین 

دلیل در حال حاضر، این بانک بزرگترین بدهکار دولت است.«
حاال این گفته نوبخت با واکنش صریح همتی همراه ش��ده و رئیس کل 
بانک مرکزی در تازه ترین یادداش��ت اینستاگرامی خود به سخنان نوبخت 
پاس��خ داده است. او در صفحه شخصی اینستاگرام خود نوشت: »اخیرا به 
نقل از رئیس محترم س��ازمان برنامه و بودجه مطلبی در رسانه ها منتشر 
ش��ده اس��ت، مبنی بر اینکه بانک مرکزی بزرگترین بدهکار دولت است. 
پرواضح اس��ت که بانک مرکزی هیچ گاه به دولت بدهکار نبوده و نخواهد 
شد. کافی است که نگاهی به ترازنامه بانک مرکزی شود تا بدهکار مشخص 
ش��ود. سال 1۳98 و 1۳99 عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع 
ارزی مس��دود و غیرقابل دس��ترس به ریال بوده اس��ت، در حالی که در 
س��ال های قبل از آن، عامل مس��لط، بدهی بانک ها بود که با تالش بانک 

مرکزی در شرایط بسیار سخت مهار شد.«
به نوشته همتی، »اگر روزی برسد که بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، 
به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل تورم خواهد بود 
و معنایش آن است که دولت می تواند نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کند. 
مقاومت بانک مرکزی در برابر تبدیل منابع ارزی مسدودی به ریال، برای 
مقابله با رش��د بیش��تر در پایه پولی و نقدینگی و لذا، جلوگیری از کاهش 

بیشتر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم است.«
چه کسی بزرگترین بدهکار به دولت است؟

مناقشه بین دولت و بانک مرکزی این سوال را مطرح می کند که باالخره 
بزرگترین بدهکار دولت کیست؟ دیدگاه اقتصاددانان و کارشناسان درباره 
ای��ن موضوع چیس��ت؟ آیا به گفت��ه وزیر اقتصاد، دولت ی��ک ریال هم از 
سیس��تم بانکی قرض نگرفته و طبق نظر نوبخت، عامل کسری بودجه به 

دلیل تاخیر در تبدیل ارز به ریال، بانک مرکزی است؟
در این باره، کامران ندری می گوید: »خلق پول، تورم و رشد نقدینگی در 
دو سال اخیر حاکی از کسری بودجه دولت است که در این رابطه از بانک 
مرکزی انتظار می رفت مقابل تکالیفی که می داند منتهی به تورم می شود، 
مقاومت بیش��تری کند. همچنین وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه باید این واقعیت را بپذیرند که برای تامین کس��ری بودجه دولت، 

پول چاپ شده است.«
به اعتقاد این اقتصاددان، »تورم و رش��د نقدینگی باال نش��ان دهنده این 
اس��ت که در سال های 98 و 99 خلق پول قابل مالحظه ای صورت گرفته 

و عامل اصلی این خلق پول، کس��ری بودجه دولت در این دو س��ال بوده 
است. دولت به طور مستقیم از بانک مرکزی قرض نگرفته اما از آن طرف 
مش��خص اس��ت منابعی که در ازای آن ریال از بانک مرکزی گرفته شده، 
منابع مس��دود شده اس��ت بنابراین ریالی که در ازای دارایی ارزی از بانک 

مرکزی دریافت شده، به معنای چاپ پول است.«
ن��دری با بیان اینک��ه »اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه فرافکنی اس��ت و همه می دانیم که دریاف��ت ریال از بانک مرکزی 
تبعات تورمی داش��ته«، به »ایسنا« گفت: »آنها باید واقعیت ها را بپذیرند 
تا مس��ائل و مشکالت اقتصادی برطرف شود. این عدم پذیرش برای خود 
دولت هم از این نظر که این اختالف ها بیانگر وجود ناهماهنگی در داخل 
دولت است، مشکل ایجاد می کند. اگر تورمی در اقتصاد کشور وجود دارد 
به عنوان یک کل واحد اس��ت و نباید گفت که مسئولیت وزارت اقتصاد از 
بانک مرکزی کمتر بوده اس��ت یا برعکس بنابراین واضح است که کسری 
بودجه در س��ال های 98 و 99 با چاپ پول تامین ش��ده و س��ایر درآمدها 
چون فروش س��هام که وزارت اقتصاد مدعی آن اس��ت نیز دس��ت کمی از 

چاپ پول ندارد.«
او با بیان اینکه »تورم باالی ۵0درصدی نقطه به نقطه دستاورد یک ساله 
دولت است و همه نهادها در ایجاد آن نقش داشته اند«، ادامه داد: »درست 
اس��ت که بانک مرکزی در مقابل قانون موظف است پول چاپ کند، اما از 
بانک مرک��زی انتظار می رود مقابل تکالیفی ک��ه می داند منتهی به تورم 
می شود، مقاومت کند و نباید به سادگی استفاده از ریال متکی بر ارزهای 

غیرقابل استفاده صندوق توسعه ملی را بپذیرد.«
وقتی ثبت تورم باال حکایت از خلق پول دارد 

به گفته این تحلیلگر اقتصادی، »ثبت تورم باال در دو سال گذشته نشان 
از خلق پول دارد. این در حالی اس��ت که با اظهارنظر اخیر سازمان برنامه 
و بودجه ک��ه بانک مرکزی را بزرگترین بده��کار دولت می داند، وضعیت 
اقتصادی بدتر می شود. در این راستا خیلی ساده می شود به رئیس سازمان 
برنامه و بودجه گفت اگر ش��ما ارز قابل اس��تفاده دارید، خود دولت آن را 

بفروشد و تبدیل ریال کند که دیگر نیازی به بانک مرکزی هم نباشد.«
وی با تاکید بر اینکه »کش��ورمان ارزی ندارد و اگر داش��ته باشد هم در 
دسترس نیس��ت«، گفت: »کاش مسئوالن بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و 
س��ازمان برنامه و بودجه به جای این اظه��ارات، واقعیت های اقتصادی را 
می پذیرفتند و تالش می کردند که مشکالت را برطرف کنند. اگر این افراد 
مش��کالت اقتصادی را درک می کردند، قطعا وضعیت اقتصادی به سختی 
ح��ال حاضر نبود، درحالی که وضعیت فعلی نش��ان از نب��ود اتفاق نظر و 

همکاری بین این سه نهاد کشور برای حل مشکالت اقتصادی دارد.«

مناقشه دولت و بانک مرکزی درباره کسری بودجه و چاپ پول ادامه دارد

طعنه همتی به نوبخت

در هفته گذشته اخبار جنجالی متعددی منتشر شد که ظرفیت شوک 
هیجانی در بازار ارز را داش��تند، اما قیمت ارز بدون توجه به این تحوالت 
روند آرام و کم نوسان خود را حفظ کرد و در مقابل افزایش قیمت دالر به 

کانال 2۵ هزار تومان مقاومت نشان داد.
ادامه مذاکرات احیای برجام در وین، س��فر نخس��ت  وزیر کره جنوبی به 
ایران، خرابکاری هس��ته ای در نیروگاه نطنز، جدال لفظی رئیس کل بانک 
مرکزی و رئیس س��ازمان برنامه و بودجه درباره عامل کس��ری بودجه و... 
ازجمله رخدادهایی بود که در هفته گذش��ته اتفاق افتاد، اما نتوانست در 
عملکرد بازار ارز، تحول قابل توجهی ایجاد کند. با اینکه قیمت دالر برای 
س��اعاتی در این هفته به کانال 2۵ هزار تومان وارد شد، در نهایت این ارز 

معتبر جهانی نتوانست به کانال جدید قیمتی صعود کند.
به اعتقاد کارشناسان، یکی از دالیل بی توجهی بازار ارز به تحوالت کالن 
سیاسی و اقتصادی ناشی از رفع خوش بینی هایی است که سال گذشته و 
پس از تغییر دولت در آمریکا ایجاد ش��د. در آن مقطع فعاالن اقتصادی با 
امید به کاهش تحریم ها و بازگش��ت احتمالی آمریکا به برجام، نس��بت به 
تحوالت دیپلماتیک پیرامون این موضوع با حساسیت باال توجه داشتند، اما 
به نظر می رس��د روند تحوالت این امیدواری را از میان برده و فعاالن بازار 

تنها به نتیجه نهایی این مذاکرات توجه دارند.
همچنین بازار ارز عالوه بر مسئله آینده تحریم ها در شرایط فعلی فعاالن 

بازار با نگرانی در حال پیگیری سرنوش��ت بحران کرونا و انتخابات ریاست 
جمهوری در پیش رو نیز هستند. مسائل مهم و اساسی که همچنان دارای 
ابهامات فراوانی هستند و به همین دلیل تحلیل مسیر آینده اقتصاد کشور 
را برای کارشناسان و فعاالن این عرصه بسیار مشکل کرده و این مسئله بر 

میزان خرید و فروش ارز در بازار تاثیر مستقیم گذاشته است.
در این شرایط کارشناسان اقتصادی مهمترین محرک های اقتصادی که 
می تواند در کوتاه مدت موجب شکسته شدن مقاومت بازار و کاهش قیمت 
ارز ش��ود را به صورت عمده به دو مورد بازگشایی منابع مسدودشده ارزی 
ایران در بانک های خارجی و پیوس��تن به کنوانسیون های FATF معرفی 
می کنند، که اعالم خبر سفر نخست وزیر کره جنوبی به ایران که برای اولین 
بار طی 44 سال گذش��ته رخ می داد، سیگنال مثبتی را درخصوص مورد 

اول آن ایجاد کرد.
ام��ا با وجود پایان یافتن این س��فر مهم، تا پای��ان این هفته خبرهایی 
مثبت از گره گش��ایی برای منابع ارزی کشور منتشر نشده است. از سوی 
دیگر تعطیلی جلس��ات مجمع تشخیص مصلحت نظام به علت آغاز موج 
چهارم کرونا در کشور هم احتمال تصویب لوایح مربوط به FATF را نیز 
در کوتاه مدت از میان برده اس��ت بنابراین می توان پیش بینی کرد که بازار 
همچنان در هفته پیش رو نیز در انتظار دستاورد مثبت اقتصادی بنشیند 
و روند محافظه کارانه خود در دو ماه گذش��ته را ادامه دهد؛ روندی که به 

نوس��ان قیمت دالر در محدوده 24 هزار و ۵00 تومان تا 2۵ هزار و 200 
تومان و نوسان قیمت یورو در کانال 29 هزار تومان تمایل نشان داده است.

از سوی دیگر در هفته ای که گذشت، قیمت سکه و طال تغییر چندانی 
نداش��ت. در این هفته با توجه به افزایش 2۵ دالری هر اونس جهانی و 
نرخ ارز در داخل، س��که حدود 70 هزار تومان و هر گرم طالی 18 عیار 
حدود 4000 تومان افزایش قیمت داش��ته اند. این در حالی است که نیم 
سکه، ربع س��که و سکه های یک گرمی نس��بت به ابتدای هفته، کاهش 
قیمت��ی را تجربه کرده اند. در مجموع، قیمت هر قطعه س��که تمام بهار 
ط��رح جدید با افزایش 70 هزار تومان��ی در طول هفته به 10 میلیون و 
600 ه��زار تومان و هر قطعه س��که تمام طرح قدی��م نیز به 10 میلیون 
و ۳00 هزار تومان رس��ید. هر قطعه نیم س��که هم در حال حاضر حدود 
6 میلیون و 200 هزار تومان، ربع س��که ۳ میلیون و 880 هزار تومان و 
سکه های یک گرمی 2 میلیون و 2۵0 هزار تومان قیمت دارند. همچنین 
هر مثقال طال با افزایش 18 هزار تومانی به 4میلیون و ۵10 هزار تومان 
و ه��ر گرم طالی 18 عیار با افزایش ح��دود 4000 هزار تومانی به یک 
میلیون و 42 هزار تومان رسید. آخرین نرخ ثبت شده برای اونس جهانی 
نیز با افزایش 2۵ دالری در هفته ای که گذشت، 176۳ دالر است. حباب 
س��که نیز در حال حاضر در محدوده 400 هزار تومان اس��ت و طی یک 

هفته اخیر حدود 1۵0 هزار تومان کاهش یافت.

حباب سکه در هفته گذشته 150 هزار تومان کم شد

مقاومت دالر در مرز 25 هزار تومان

بانکنامه

صندوق بین المللی پول تخمین خود را اصالح کرد
ذخایر ارزی ایران 115میلیارد دالر است

صن��دوق بین الملل��ی پول تخمی��ن خود از »کل ذخایر رس��می 
ناخالص« کش��ور را اصالح و می��زان آن را 11۵میلیارد دالر عنوان 

کرد. 
ب��ه گزارش بان��ک مرکزی، به دنب��ال اعتراض بان��ک مرکزی به 
صندوق بین المللی پول در تخمین میزان ذخایر ارزی ایران، صندوق 
بین المللی پول در ایمیلی رسمی به بانک مرکزی ضمن ابزار تأسف 
از سوءبرداشت پیش آمده، عدد اعالمی پیشین را تخمینی مبنی بر 
فروض از ذخایر »قابل استفاده کشور« اعالم و تخمین خود از »کل 
ذخایر رس��می ناخالص« ایران را به میزان 11۵میلیارد دالر اصالح 
کرد. گفتنی است اش��کال درخصوص سایر موارد برآوردی صندوق 
همچنان پابرجاس��ت که برای رفع این اش��کاالت نیز پیگیری های 

الزم از طرف بانک مرکزی انجام می گیرد.

یک اقتصاددان تشریح کرد
آسیب های نظام چندنرخی ارز

به گفته ی��ک اقتصاددان، اگر دو اتفاق ایجاد نظ��ام تک نرخی ارز و 
تفکیک بودجه ارزی از ریالی به طور همزمان رخ دهد، آثار بسیار مثبتی 

بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت.
علی سعدوندی با بیان اینکه مهمترین مشکلی که نظام چند نرخی 
ارز ایجاد می کند، رانت پاش��ی اس��ت به ایِبنا، گفت: چندنرخی ارز در 
اقتصاد به ایجاد رانت برای افراد خاص می انجامد و هر چقدر هم تفاوت 
نرخ ها بیشتر شود متاسفانه این رانت گسترش پیدا می کند و منجر به 
فساد بیشتر خواهد شد. برخی اوقات رانت ارز چندنرخی در نهایت روی 
قیمت بازار آزاد هم تاثیر می گذارد؛ یعنی مثال دالر 4200 تومان تقدیم 
افراد می شود و آنها نیز آن را به نحوی تبدیل به کاال کرده و وارد کشور 
می کنن��د، اما در بازار با قیمت میانگین ارز دولتی و آزاد یا حتی با ارز 

بازار آزاد به فروش می رسانند.
او با اش��اره به اینک��ه رانت ریالی عظیمی از ارز چندنرخی کس��ب 
می ش��ود، افزود: بی ش��ک افرادی که این رانت را به دس��ت می آورند، 
بخش��ی از آن را از کش��ور خارج می کنند که در این شرایط متاسفانه 
قیمت ارز بازار آزاد هم افزایش می یابد و ش��رایط پیچیده ای به وجود 
می آید که حجم فساد را گسترش یافته و سیستم را کامال نامتعادل و 

ناپایدار می کند.
ای��ن اقتصاددان با تاکید بر اینکه در حذف نظام چندنرخی ارز نباید 
شک کرد، ادامه داد: برخالف تصوری که وجود دارد این کار اصال سخت 
و پیچیده نیست و می توان به آسانی مشکل ارز چندنرخی را حل کرد.

به اعتقاد س��عدوندی، ارز چندنرخی باعث می ش��ود نرخ ارز بازار 
آزاد بیش جهش داش��ته باشد که در این صورت با مشکالتی مواجه 
خواهیم ش��د. انتظارات تورمی در اقتصاد ایران براس��اس نرخ بازار 
آزاد تنظیم می ش��ود بنابراین وقتی ارز چندنرخی می ش��ود درواقع 
مناب��ع دولتی را در اختی��ار ارز با قیمت پایین تر ق��رار می دهیم و 
این باعث می ش��ود به جای اینکه قیمت ارز، یک نرخ میانگین مثال 
1۵هزار تومانی باشد، نرخ 4200 تومانی و نرخ نیما و نرخ بازار آزاد 
که حدود 2۵ هزار تومان اس��ت را داش��ته باشیم. به طور قطع این 
موضوع به بازار س��یگنال می دهد و موجب انتظارات تورمی می شود 
و در شرایطی که نقدینگی در حال رشد است، این انتظارات تورمی 

به راحتی تبدیل به تورم خواهد شد.
وی با اش��اره به راه اصالح نظام چندنرخی ارز و مش��کلی که در این 
میان وجود دارد، گفت: دولت ارز را با نرخ های پایین تر به بانک مرکزی 
می فروشد و بانک مرکزی براساس آن پایه پولی ایجاد می کند که اگر 
نرخ تسعیر یعنی آن نرخی که پایه پولی ایجاد می کند افزایش پیدا کند 
باعث می ش��ود ما از طرف دیگری تورم داشته باشیم، یعنی پایه پولی 
بیشتر رشد کند بنابراین اگر می خواهیم نظام چندنرخی ارز را به نظام 
تک نرخی تبدیل کنیم فقط نظام تک نرخی کافی نیس��ت بلکه حتی 

می تواند وضعیت را بدتر هم بکند.
این اقتصاددان اف��زود: در نتیجه نیاز به راهکار مکملی هم داریم 
و آن تفکیک بودجه ارزی از ریالی اس��ت. یعنی ارتباط ارزی دولت 
ب��ا بانک مرکزی باید قطع و به میزان��ی که دولت درآمد ارزی دارد 
نباید پایه پولی ایجاد شود. این نظامی است که در دیگر کشورهای 
دنیا نیز برقرار است، اما متاسفانه در کشور ما از دهه 1۳40 بودجه 
ارزی از ریالی تفکیک نشده است و از زمانی که تورم در این کشور 
پایدار شد بودجه ارزی و ریالی با هم ترکیب شدند و درآمد حاصل 
از فروش ثروت صرف ایجاد تورم از طریق افزایش پایه پولی شد. در 
مجم��وع، اگر هر دو اتفاق یعنی ایجاد نظام تک نرخی ارز و تفکیک 
بودج��ه ارزی از ریال��ی به طور همزمان رخ ده��د، ثمرات آن برای 
اقتصاد ایران باورنکردنی خواهد بود؛ در این صورت هم ش��اهد رشد 
اقتصادی خواهیم بود و هم نرخ تورم به سرعت کاهش می یابد و در 

نهایت نرخ ارز به ثبات واقعی خواهد رسید.

بیمه مرکزی: تخفیف  بیمه شخص ثالث، قابل 
انتقال به خودروی دیگر است

طبق اعالم بیمه مرکزی، تخفیف عدم خس��ارت در بیمه شخص 
ثالث و حوادث راننده، متعلق به مالک وس��یله نقلیه اس��ت و مالک 
می تواند بعد از تغییر خودرو، تخفیفات خود را به وسیله نقلیه دیگر 

منتقل کند.
به گزارش بیمه مرکزی، براس��اس مصوب��ه هیأت وزیران، مالکان 
وس��ایل نقلیه موتوری زمینی می توانند سابقه تخفیف عدم خسارت 
بیمه نامه های ش��خص ثالث و حوادث راننده را به وسیله نقلیه دیگر 
از همان نوع )مثال س��واری به س��واری( که متعلق به خود، همسر، 

والدین یا اوالد بالواسطه آنها باشد، انتقال دهند.
بنابرای��ن ف��ارغ از اینکه خ��ودروی جدید صفر کیلومتر اس��ت یا 
کارکرده، حق بیمه خودروی جدید مالک وس��یله نقلیه، مطابق بند 
ت( م��اده 8 آیین نامه اجرای��ی موضوع تبصره م��اده 6 قانون بیمه 
ش��خص ثالث با احتساب تخفیفات عدم خس��ارت انتقالی محاسبه 
خواهد ش��د. بر این اس��اس، تخفیف��ات مالک، همزمان ب��ا انتقال 
مالکی��ت یا هر زم��ان پس از آن قابل انتقال اس��ت و در صورت در 
دس��ترس نبودن انتقال گیرنده )اعم از وس��یله نقلیه مالک، همسر، 
والدین و یا اوالد بالواسطه وی(، این تخفیفات برای مدت نامحدود 

در سوابق بیمه گر مربوطه و بیمه مرکزی نگهداری خواهد شد.
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یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
سه گانه خروج بورس از رکود

سال 1400 هم نتوانس��ت رختی سبز بر تن شاخص بورس بپوشاند 
و ب��ورس تهران، اغلب روزهای س��ال جدید را قرمزپوش بوده اس��ت. 
سوال این است که چگونه می توان بورس را همچون نیمه نخست سال 
گذش��ته بر مدار صعود نشاند؟ در پاس��خ به این سوال، یک کارشناس 
بازار سرمایه می گوید: تقویت افشای اطالعات از طرف ناشرین، افزایش 
عملیات بازارگردانی س��هام و نیز افزایش دامنه نوس��ان سهام در بهبود 
روند بازار موثر اس��ت، به طوری که با اجرای آنها می توان دوباره شاهد 

روزهای خوبی در معامالت بورس باشیم.
محمد اقبال نیا به اقداماتی ک��ه می تواند زمینه بهبود روند معامالت 
ب��ورس را فراهم کند، اش��اره کرد و به ایرنا، گف��ت: مهمترین مزیت و 
کارکرد بورس در مقایسه با سایر بازارها، شفافیت و نقدشوندگی باالی 
آن است،  هر اقدامی که به افزایش شفافیت و نقدشوندگی بازار کمک 
کند، زمینه تسهیل معامالت و اعتماد بیشتر مردم به این بازار را فراهم 
می کند. همچنین تقویت افش��ای اطالعات از طرف ناش��رین، افزایش 
عملیات بازارگردانی س��هام و نیز افزایش دامنه نوس��ان س��هام در این 
زمینه موثر است و می توان دوباره شاهد روزهای خوبی در بازار باشیم.
اقبال نیا به انتخابات ریاس��ت جمه��وری ایران و تاثیر آن بر معامالت 
بورس  اش��اره کرد و افزود: نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به جهت 
اینکه س��کان اجرایی کش��ور را در اختیار یک طیف و تفکر جدید قرار 
می دهد؛ یکی از ش��اخص های مورد توجه فعاالن بازار است، چراکه این 

موضوع بر روی نحوه بودجه ریزی و تخصیص منابع تاثیرگذار است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه بخش��ی از قوانین کشور 
و سیاس��ت های تعرفه ای در قالب لوایح و پیش��نهادهای دولت تبدیل 
ب��ه قانون می ش��ود، اف��زود: توانایی و ابت��کار عمل دولت در پیش��برد 
سیاس��ت های داخلی و خارجی کشور بر روی بس��یاری از پارامترهای 

اقتصادی مانند نرخ بهره و نرخ ارز موثر است.
او به هیجان های ایجادشده در معامالت بورس طی چند وقت گذشته 
تاکید کرد و گفت: تا مش��خص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 
و روشن ش��دن ابهام های مربوط به سیاست های دولت جدید، طبیعی 

است که فعاالن بورس با احتیاط بیشتری معامالت را دنبال کنند.
وی با اش��اره به فعالیت حقوقی ها در بازار و حمایت آنها از معامالت 
بورس ادامه داد: بخشی از حقوقی ها به جهت تعهدات پرداختی که در 
جاه��ای دیگر دارند؛ به ناگزیر وجوه حاصل از فروش س��هام را از بازار 
خ��ارج کردند، همچنین برخی دیگر نیز ب��ه دلیل ماهیت فعالیت  خود 
طبیعی است که در قیمت های باالی سهام فروشنده باشند و دوباره در 

قیمت های پایین تر خریدار باشند.
اقبال نیا با بیان اینکه مطرح شدن چنین صحبتی که حقوقی ها هیچ 
حمایت از ب��ازار نمی کنند را قبول ندارم، گف��ت: حقوقی ها عمدتا اگر 
منابعی در اختیار داش��ته اند وارد بازار کرده اند، همچنین آنها بنگاه های 
اقتصادی هس��تند و باید براس��اس منافع بنگاه و سهامداران خود اقدام 

کنند.
این کارشناس بازار س��رمایه با اشاره به اینکه ایجاد محدودیت برای 
فروش حقوقی ها موجب سلب اعتماد از آنها می شود و باعث می شود تا 
با وس��واس بیشتری اقدام به خرید کنند، افزود: ایجاد محدودیت برای 
فروش سهام، ریس��ک تازه ای را وارد معادالت آنها می کند که برخالف 
مکانیزم بازار اس��ت. اینکه حقوقی ها در روند صعود بازار تعلل کردند و 
به دلیل برخی از اقدامات انجام شده به ایجاد حباب دامن زدند را قبول 
دارم، اما اینکه انتظار داشته باشیم تا حقوقی ها  اقدام به خرید سهامی 

کنند که دارای ارزندگی نیستند، منطقی نیست.
او با بیان اینکه وضعیت بازار س��هام تا پایان س��ال 1400 به میزان 
زیادی تابع تحوالت سیاست داخلی و خارجی خواهد بود، گفت: نتیجه 
انتخابات ریاس��ت جمهوری س��ال 1400 به هم��راه وضعیت مذاکرات 
برج��ام تا ح��د زی��ادی تاثیرگذار ب��ر متغیرهای اقتص��ادی مانند نرخ 
به��ره، نرخ ارز و در نهایت قیمت س��هام خواهد بود. ب��ا این همه بازار 
س��هام بهترین س��پر در برابر ت��ورم و افزایش نرخ ارز اس��ت، با وجود 
ابهامات پیِش رو وضعیت بازار را در س��ال جاری بهتر از زمستان 1۳99 

پیش بینی می کنم.
وی با بیان اینکه بورس در سال 99 دو نیمه کامال متفاوت را تجربه 
کرد، اظهار داش��ت: در پنج ماه نخست امسال، شاهد رکوردشکنی های 
بازار سهام به جهت افزایش شاخص های بورس، ارزش معامالت و ورود 

نقدینگی اشخاص حقیقی بودیم.
اقبال نیا با اش��اره به اینکه معامالت بورس در ماه های نخس��ت سال 
99 ت��ا 20 مرداد بی��ش از ۳00درصد بازدهی داش��ت و پذیرای بیش 
از 100 ه��زار میلیارد تومان نقدینگی اش��خاص حقیقی بود، گفت: در 
ای��ن دوره میانگین ارزش معامالت ب��ورس به بیش از 20 هزار میلیارد 

تومان در روز رسید.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: از این دوره رویایی که حباب 
بورس در س��ایه حمایت های انجام شده شکل گرفته بود و عموم مردم 
برای آوردن پس اندازهای خرد خود به بورس تشویق شده بودند ناگهان 
ورق برگش��ت، به گونه ای ک��ه در فاصله 20 مرداد ت��ا پایان بهمن ماه 
بورس با 40درصد بازدهی منفی مواجه ش��د و شاهد خروج حدود 70 

هزار میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی از بازار بودیم.
وی بازده��ی بورس در کل س��ال 99 را ح��دود 1۵0درصد اعالم کرد و 
گفت: هرچند بازدهی بورس در س��ال 99 عددی قابل قبول است، اما فراز 
و نشیب بازار در این سال بسیار شدید بود و عده کثیری از افراد تازه وارد 
به این بازار که دانش و تجربه کافی نداش��تند و در اوج وارد ش��ده بودند؛ 
زیان های س��نگینی را متحمل ش��دند. به عبارت دیگر، سریع ترین تخلیه 

حباب تاریخ بورس در دوره زمانی شش ماهه رقم خورد.
اقبال نیا در پایان به عوامل تاثیرگذار در رشد و ریزش غافلگیرکننده 
ش��اخص بورس در س��ال 99 تاکید کرد و افزود: بخشی از رشد بورس 
تحت تاثیر عوامل اقتصاد کالن ناشی از انتظارات تورمی و افزایش نرخ 
دالر بود که درآمد فروش و س��ودآوری ش��رکت ها را حداقل به صورت 
اس��می تقویت می کرد و این بخش از رشد بورس منطقی و موجه بود، 
اما بخش بزرگ تر رشد بورس تا قله بیش از 2 میلیون واحدی شاخص، 
ناش��ی از عدم کنت��رل هیجانات عموم مردم و تش��ویق آنها برای ورود 

به بازار بود.
اقبال نیا با اش��اره به اینکه دولت و بانک مرک��زی تصور می کردند با 
هدایت نقدینگی سرگردان جامعه به بازار سرمایه می توان مانع از تورم 
و افزایش نرخ ارز ش��د و در نهایت ب��ه تولید واقعی اقتصاد کمک کرد، 
تاکید کرد: واقعیت این بود که بورس بس��تر و توانایی الزم برای جذب 
این حجم از نقدینگی در دوره زمانی کوتاه را نداشت و در نهایت باعث 

ایجاد حباب شد.

نگــــاه

فرصت امروز: بورس تهران یک هفته نزولی دیگر را پشت سر گذاشت و 
نماگر اصلی این بازار با کاهش هفتگی 0.۵ درصدی مواجه شد تا سومین 
هفته منفی س��ال 1400 ثبت ش��ود. نماگر هم وزن نی��ز معامالت هفته 

گذشته را با افت 0.6 درصدی به پایان رساند.
در هفته ای که گذش��ت، بورس تهران تنها یک روز مثبت شد و به این 
ترتیب در دادوستدهای روز سه شنبه بازار سهام نماگر اصلی بورس تهران 
با رشد 1.۵ درصدی همراه شد، اما در دیگر روزهای هفته قرمزپوش بود. 
در سه روز نخست هفته شاخص کل در مجموع 1.9 درصد عقب نشست 
و تا محدوده یک میلیون و 226 هزار واحد نزول کرد. روز سه ش��نبه اما با 
ثبت تحرکات مثبت در س��مت تقاضای سهام، شاهد ثبت بیشترین رشد 
دماس��نج اصلی تاالر شیشه ای از روزهای پایانی س��ال گذشته بودیم. به 
عبارتی، س��بزترین روز بورس در سال جدید رقم خورد. طرح روز دوشنبه 
درخصوص انتشار اوراق بدهی برای هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری 
در جهت خرید س��هام و تامین مالی بازار مهمترین محرک رشد تقاضا در 
دادوستدهای روز سه شنبه بورس تهران بود. هرچند این روند ادامه نیافت 
و نماگر اصلی تاالر شیشه ای در پایان هفته دوباره قرمز شد و سومین افت 

هفتگی پیاپی را رقم زد.
سومین هفته منفی سال چگونه رقم خورد؟

بررس��ی عملکرد گروه های سی وهش��ت گانه بورس��ی در هفته گذشته 
حکایت از رش��د قیمت ها در چهار گروه در مقابل قرمزپوشی ۳2 صنعت 
بورسی داشت. بر این اساس چهار گروه منسوجات، چندرشته ای صنعتی، 
خرده فروشی و محصوالت غذایی با رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه 
خود همراه ش��دند و بین 0.02 ت��ا ۳.2 درصد صعود کردند. در مقابل اما 
گروه حمل و نقل با بیشترین افت هفتگی به میزان ۳.۳ درصد مواجه شد.

اما یکی از مهمترین اخب��اری که این هفته مورد توجه بورس بازان قرار 
گرفت، طرح جدید س��ازمان بورس و اوراق بهادار بود. براس��اس این طرح 
مقرر ش��د برخی هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری اوراقی منتشر و 
از منابع آن برای خرید سهام اقدام کنند که دست کم ارزش آنها 24 هزار 
میلیارد تومان خواهد بود. روز کاری پس از انتشار این خبر، بزرگان بورس 

سبزپوش شدند و به دنبال آن شاخص کل نیز رشد 1.۵ درصدی را تجربه 
کرد. یکی از س��هامی که با افزایش محس��وس تقاضا همراه شد »شستا« 
ب��ود که در همان دقای��ق ابتدایی به صف خرید رفت. گروه ش��رکت های 
چندرشته ای صنعتی با محوریت »شستا« و »غدیر« هم توانستند در میان 
صنایع رش��دیافته بورس تهران در هفته معامالتی منتهی به 2۵ فروردین 

ماه جا خوش کنند.
همانطور که اشاره ش��د، بازار سهام در سومین هفته سال جدید شاهد 
چهار روز س��رخ و یک روز سبز بود. در این هفته نیز مانند دو ماه گذشته 
افت ش��اخص و خروج پول حقیق��ی ادامه پیدا کرد، با ای��ن حال در روز 
سه شنبه اولین ورود پول حقیقی ها در سال 1400 رقم خورد و در این روز 
نیز شاخص کل 18هزار واحد رشد کرد، اما این شرایط پایدار نبود و آخرین 
روز هفته با ریزش شاخص به پایان رسید. در واقع، سبزپوشی بورس تنها 
یک روز دوام آورد و طی دادوستدهای آخرین روز از هفته، باز هم دماسنج 
اصلی تاالر شیش��ه ای رنگی قرمز را به نمایش گذاش��ت. در تنها روزی که 
ش��اخص کل حدود 18 هزار واحد رش��د داشت، تعداد 400 نماد قفل در 
صف فروش بودند. این مس��ئله نشان می دهد رشد شاخص کل نمی تواند 
معیار مناسبی برای سنجش وضعیت بورس باشد و باید شاخص های دیگر 
را نیز مورد ارزیابی قرار داد. ش��اخص کل هم وزن نیز مانند ش��اخص کل 
چه��ار روز را منفی س��پری ک��رد و تنها یک روز را به تبعیت از ش��اخص 
کل مثبت بود، اما ش��اخص کل هم وزن به دلیل اینکه اکثر نمادهای بازار 
نمی توانند قیمت پایانی را پر کنند، مقدار زیادی کاهش نمی یابد. تشکیل 
صف فروش در بیش از 70 درصد از نمادهای بازار س��رمایه نشان می دهد 
که شاخص هم وزن کل باید حدود ۳ درصد کاهش یابد. اما به دلیل دامنه 
نوسان نامتقارن و تشدید رکود در بورس خریداری برای سهام های کوچک 
بازار پیدا نمی ش��ود و این مس��ئله سبب شده اس��ت شاخص کل هم وزن 
در ای��ن هفته تنها 0.6 درصد کاهش یاب��د. نکته جالب توجه آنکه ارزش 
صف های روز چهارشنبه نسبت به روز قبل با 1۳ درصد افزایش به ۳ هزار 
و ۵70 میلیارد تومان رس��ید. در نقطه مقابل، ارزش صف های خرید نیز با 

۵8 درصد کاهش به 2۵0 میلیارد تومان رسید.

حقیقی های فروشنده و حقوقی های خریدار سهام
همانطور که پیش بینی می شد، واکنش هیجانی روز سه شنبه سهامداران 
خ��رد به طرح تزریق 24 هزار میلیارد تومانی به بازار س��هام تنها یک روز 
ادامه داشت و روز بعد از اعالم این خبر، مجددا صف های فروش کل بازار را 
دربر گرفت. البته در روزی که سهامداران خرد به میزان 672 میلیارد ریال 
پول وارد بازار کردند، شاخص کل به واسطه رشد تقاضا در سهام گروه های 
بزرگ سبز شد و در کلیت بازار نشانه ای از تغییر جدی تقاضا مشاهده نشد. 
البته طرح س��ازمان بورس برای فروش 24 هزار میلیارد تومان اوراق برای 
تزریق پول به بازار س��هام، منتقدان جدی دارد که باید دید آیا این میزان 
پول می تواند ش��رایط فعلی ب��ورس را تغییر دهد یا اوضاع همچنان مانند 

هفته های گذشته پیش خواهد رفت!
ب��ه گزارش فارس، در هفته  گذش��ته همچنین تغییر مالکیت همچنان 
ب��ه نفع حقوقی ها ب��ود. کما اینکه در روز سه ش��نبه )24 فروردین( اولین 
ورود پول حقیقی ها در سال 1400 رقم خورد و افراد حقیقی 67 میلیارد 
تومان وارد بازار س��هام کردند. در مجموع خالص فروش حقیقی ها حدود 
هزار و900 میلیارد تومان از خریدشان بیشتر بود. در این هفته همچنین 
حدود 1900 میلیارد تومان پول از بازار س��هام خارج شد. به عبارت دیگر 
تقریب��ا همه صنایع ش��اهد خروج پول بودند و تنها دو گروه ش��اهد ورود 
پول بودند که ش��امل »واسطه گری های مالی و پولی« با 10میلیارد تومان 
و »س��ایر محصوالت کان��ی غیرفلزی« با 2 میلیارد توم��ان بود. در طرف 
دیگر، گروه های »بانک ها و موسس��ات اعتباری« ب��ا ۵08میلیارد تومان، 
»اس��تخراج کانی های فلزی« با 177میلیارد تومان و »فرآورده های نفتی« 
با 146میلیارد تومان به ترتیب بیشترین تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی 

را ثبت کردند.
در مجموع، باید منتظر ماند و دید آیا سازمان بورس با طرح فروش اوراق 
بدهی برای تزریق به بورس می تواند تصمیم اشتباه گذشته خود را مبنی 
بر دامنه نوسان نامتقارن جبران کند یا خیر؟ بسیاری از کارشناسان فروش 
ای��ن اوراق را تنها یک التیام دهنده موقت برای چند روز می دانند که تاثیر 

زیادی نداشته و تنها برای دولت آینده بدهی باقی می گذارد.

تزریق 24 هزار میلیارد تومانی هم تاثیر چندانی نداشت

سبزپوشی یک روزه بورس

بازار س��رمایه برخالف فروردین س��ال گذشته که بی مهابا در پی کشف 
شاخص های صعودی بود، روندی نزولی دارد و می توان گفت نه تنها هر سه 
ش��اخص بازار )شاخص کل بورس، شاخص کل با معیار هم وزن و شاخص 
فرابورس( هر روز بیش��تر از روز گذش��ته کاهش می یابند، بلکه در هفته 

گذشته شاهد پایین ترین ارزش معامالت خرد نیز بودیم.
بازار سرمایه سومین هفته سال جدید را با چراغ قرمز آغاز کرد و با چراغ 
قرمز نیز به پایان برد. شاخص کل بورس در روز شنبه با 91۵1 واحد نزول 
تا رقم یک میلیون و 240 هزار واحد کاهش یافت. ش��اخص کل با معیار 
هم وزن هم با 9۳9 واحد کاهش در رقم 4۳6 هزار و 174 واحد ایس��تاد و 
ش��اخص کل فرابورس هم با 72 واحد کاهش رقم 17 هزار و 8۵2 واحد 

را ثبت کرد.
در روز یکشنبه که رکورد پایین ترین ارزش معامالت خرد با رقم 12۳4 
میلیارد تومان شکسته شد، شاخص کل بورس با 977۵ واحد کاهش رقم 
یک میلیون  و 2۳0 هزار واحد را ثبت کرد. ش��اخص کل با معیار هم وزن 
با 8۳۳ واحد کاهش به رقم 4۳۵ هزار و ۳۵7 واحد رس��ید و شاخص کل 

فرابورس نیز با 79 واحد کاهش در رقم 17 هزار و 772 واحد ایستاد.
در روز دوش��نبه نیز شاخص کل بورس با 48۵7 واحد نزول تا رقم یک 
میلیون و 226 هزار واحد کاهش یافت. ش��اخص کل با معیار هم وزن هم 
با 67۳ واحد کاهش رقم 4۳4 هزار و 697 واحد را ثبت کرد. این درحالی 
اس��ت که ش��اخص کل فرابورس در این روز صعودی ب��ود و با 24 واحد 
افزای��ش در رقم 17 هزار و 796 واحد ایس��تاد. در روز سه ش��نبه اما بازار 
سرمایه سبزپوش شد. هرچند که عمر این چراغ سبز فقط یک روز بود و 

دوباره روز چهارشنبه روند بورس نزولی شد.

در این زمینه، یک کارشناس بازار سرمایه به ارزیابی معامالت بورس در 
هفته ای که گذش��ت، پرداخت و گفت: به نظر می رسد که روند بازار سهام 
در هفته پیش رو با توجه به طرح جدید س��ازمان بورس مبنی بر انتش��ار 
اوراق توسط شرکت های سرمایه گذاری، هلدینگ ها و همچنین خرید سهام 
از طری��ق مناب��ع حاصل از اوراق به س��مت خروج از رک��ود و بهبود روند 
معامالت پیش برود. پیمان حدادی ادامه داد: در چند روز اخیر مهمترین 
مشخصه معامالت در بازار سرمایه کاهش چشمگیر ارزش معامالت بود، به 
گونه ای که معامالت خرد سهام در روزهای متوالی به کمتر از یک هزار و 
۵00 میلیارد تومان در روز رس��ید. در هفته ای که گذشت کمترین ارزش 
معامالت از نیمه دوم س��ال 98 تا به امروز به ثبت رس��ید که این موضوع 

همچنان باعث پابرجایی نگرانی سهامداران و افزایش عرضه در بازار شد.
ب��ه گفته حدادی، رکودی که همچنان در بازار ادامه دارد باعث افزایش 
فشار فروش به خصوص در نماد سهام شرکت های کوچک می شود و امکان 
دارد عمدتا به لحاظ بنیادی از ش��رایط مناسب تری نسبت به سهام بزرگ 

بازار برخوردار نباشند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه با قرار گرفتن شاخص بورس در 
محدوده یک میلیون و 200 هزار واحد تحرک هایی در سهام شرکت های 
بزرگ بازار ایجاد شد، افزود: از اواسط هفته نمادهای بزرگ مورد استقبال 
بازار و س��هامداران قرار گرفتند و حتی در روز سه شنبه این سهام به صف 
خرید رسیدند و شاهد وجود معامالتی معقول در سهام این شرکت ها بودیم. 
اخبار منتشرشده در برخی از س��ایت ها مربوط به غنی سازی 60درصدی 
اورانیوم توس��ط ایران و تنش هایی که در رابطه با بحث کش��تی اسراییلی 
به وجود آمد باعث ش��د تا ش��دت عرضه در بازار در آخرین روز معامالتی 

هفته افزایش پیدا کند و دوباره شاهد ترس سهامداران از سرمایه گذاری و 
افزایش فشار فروش در این بازار باشیم.

حدادی به روند معامالت بازارهای جهانی در هفته ای که گذش��ت اشاره 
کرد و افزود: در هفته ای که گذشت نوسان خاصی در قیمت جهانی وجود 
نداشت و بازار جهانی تاثیر مثبت یا منفی خاصی را بر معامالت بازار سهام 
نداش��تند. زمانی قیمت جهانی یا مولفه های بنیادی می توانند تاثیر مثبت 
و منفی بر بازار س��هام داشته باشند که نقدشوندگی در بازار وجود داشته 
باشد. تا زمانی که در بازار سهام شاهد صف های فروش متوالی باشیم و طی 
روزهای زیادی این روند در بازار وجود داش��ته باشد همچنین در کنار آن 
نقدش��وندگی در بازار وجود نداشته باشد به بحث ارزندگی در بازار دست 

پیدا نخواهیم کرد.
ح��دادی همچنین روند معامالت بورس در هفته پیش رو را پیش بینی 
کرد و گفت: به نظر می رسد که روند بازار سهام در هفته پیش رو با توجه 
به طرح جدید س��ازمان بورس مبنی بر انتش��ار اوراق توسط شرکت های 
سرمایه گذاری، هلدینگ ها و همچنین خرید سهام از طریق منابع حاصل از 

اوراق به سمت خروج از رکود و بهبود روند معامالت پیش برود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این بهبود معامالت در نمادهای 
بزرگ و شاخص ساز بازار خواهد بود، گفت: اگر بهبود معامالت سهام بزرگ 
در روزهای آینده ادامه دار باشد می توان این امید را داشت که این روند به 
کلیت بازار سرایت کند و شاهد جمع آوری صف های فروش در شرکت های 
کوچک باشیم، اما در صورتی که این اتفاق رخ ندهد همچنان بازار با عدم 
وجود خریدار موثر دست و پنجه نرم می کند و از صف های فروش کاسته 

نخواهد شد.

معامالت بورس در روزهای پایانی فروردین مثبت می شود؟

رکوردهای نزولی بورس
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معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو:
بدون ورود نوآوری به بخش صنعت نمی توان 

انتظار رشد و توسعه داشت
معاون تحقیقات و منابع انس��انی وزیر نیرو با اش��اره به نام گذاری 
امس��ال از س��وی مقام معظم رهبری ب��ه نام تولید؛ پش��تیبانی ها، 
مانع زدایی ه��ا گفت: بدون ورود نوآوری ب��ه صنعت نمی توان انتظار 

رشد و پشتیبانی از صنعت را داشت.
»محم��د صالح  اولیا« در گفت و گو با ایرنا، افزود: اگر بخواهیم به 
رقابت در بازارهای جهانی وارد شده و یا حتی به خودکفایی رسیده 
و در نتیجه واردات را کاهش دهیم و از طرف دیگر مانع زدایی کنیم 
چ��اره ای جز توجه جدی تر به بحث نوآوری و تس��هیل ورود آن به 

صنعت وجود ندارد.
وی ادام��ه داد: ویژگی بارز نوآوری آن اس��ت ک��ه هم کیفیت را 
افزای��ش می دهد و هم کاهش هزینه ه��ا را به دنبال دارد و از طرف 

دیگر رضایت بیشتر مشتری را به همراه دارد.
معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو خاطرنشان ساخت: رفع 

موانع در سایه نوآوری ها است که ممکن خواهد شد.
اولیا گف��ت: کارخانه ن��وآوری فضایی می تواند ب��ه تحقق تولید؛ 
پش��تیبانی ها، مانع زدایی ها کمک کن��د و مفهوم کارخانه نوآوری از 
ای��ن جهت اهمیت دارد ک��ه پیوند بین نیاز صنع��ت را با ایده های 

نوآورانه برقرار می کند.
وی با بیان اینکه صنعت آب و برق کش��ورمان در زمینه س��اخت 
داخل یکی از بهترین صنایع داخل کش��ور اس��ت که نزدیک به 90 
درصد خودکفا و متکی به ساخت داخل است، افزود: با این حال نیاز 
ب��ه نوآوری ه��ای جدید دارد یعنی در هر ی��ک از تجهیزاتی که هم 
در  آب و هم در برق اس��تفاده می ش��ود می تواند از فناوری جدید و 

فناوری مبتنی بر اطالعات بهره بگیرد.
مع��اون تحقیقات و منابع انس��انی وزیر نیرو گف��ت: به طور قطع 
ب��دون ورود نوآوری به صنع��ت از جمله صنعت آب و برق نمی توان 
انتظار رش��د خیلی جدی داشت و اگر بخواهیم با دنیا رقابت کنیم 
و یا خودکفا ش��ویم و واردات را کاهش دهیم و حتی رفع موانع، در 
س��ایه نوآوری ممکن اس��ت و کارخانه نوآوری فضایی است که این 

ارتباط را برقرار می کند.
اولیا به تالش برای تاسیس کارخانه نوآوری در صنعت آب و برق 
اش��اره کرد و خاطرنشان س��اخت:  صنعت آب و برق نیازمندی های 
خود را در ای��ن کارخانه عرضه خواهد کرد و تیم  های نوپایی که به 
آنها اس��تارت آپ گفته شده و از دانش��گاه شکل می گیرند روی این 

ایده ها کار کرده و تبدیل به محصول می شود.
وی افزود: اتفاق خوبی که در کارخانه نوآوری نیرو رخ می دهد آن 
اس��ت که مصرف کننده محصول نیز وجود دارد یعنی هر ایده ای که 
به محصول تبدیل می شود می تواند به سرعت جذب بازار مصرف در 

صنعت آب و برق شود.

نماگربازارسهام

اظهارنظ��ر اخیر دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو 
مبنی بر اینکه قیمت گذاری دستوری خودرو طی سال های اخیر، عالوه بر 
تولیدکننده، مصرف کننده را نیز متضرر کرده است، گویا به مذاق بسیاری 
خوش نیامده و واکنش هایی در پی داشته که بیشتر از آن با عنوان »انحصار 
بیش��تر مجموعه صنعت خودرو« یاد ش��ده؛ این در حالی اس��ت که دبیر 

انجمن قطعه سازان بر حفظ قدرت خرید و منافع آنها تاکید دارد.
ب��ه گزاش ایس��نا، چند روز پی��ش ویدئویی از دبیر انجمن س��ازندگان 
قطعات و مجموعه های خودرو، منتشر شد که حواشی ای به دنبال داشت. 
در این ویدئو این مقام صنعتی، در راس��تای تحقق ش��عار س��ال جاری و 
مانع زدایی ها، بزرگترین مانع صنعت قطعه سازی و بالطبع خودروسازی را 
بحث قیمت گذاری و سیس��تم دس��توری آن دانسته که بیش از یک دهه 
اس��ت، اتفاق می افتد و دو قشر بازنده از خود به  جای گذاشته است؛ قشر 
اول تولیدکننده بخش خصوصی است که قطعه سازان هستند و قشر دوم، 
مردم و مصرف کنندگان هس��تند. این در حالی اس��ت که به نظر می رسد 
هیچ عالقه ای برای حل این مش��کل ساختاری وجود ندارد، چراکه قریب 
به 10 سال است که قیمت گذاری صورت می گیرد و اثرات آن نیز مشهود 
است. در ابتدا اثرات آن در خودروسازی خود را نشان داد و سپس به بازار 
و زیان مصرف کننده نیز کشیده شد و چند سالی هم می شود که صنعت 

قطعه سازی هم از بابت این موضوع، به شدت زیانده شده  است.
این اظهارنظر دبیر انجمن س��ازندگان قطعات، واکنش هایی را از سوی 
فع��االن صنعت و بازار خودرو در پی داش��ت؛ بدین گون��ه که برخی اعالم 
کردن��د »دبیر انجم��ن مذکور، انحصار در بازار خودرو را کافی ندانس��ته و 
قیمت گذاری ش��ورای رقابت را مانع می دانند و حال که درهای بس��یاری 
بس��ته اس��ت، می خواهند قیمت ها هم آزاد شود تا دست برخی بیشتر باز 

شود. ضمن اینکه منتی هم بر سر مردم می گذارند.«
از حفظ قدرت خرید مردم، چه کسانی متضرر می شوند؟

در ای��ن رابط��ه، مازی��ار بیگل��و - دبیر انجم��ن س��ازندگان قطعات و 

مجموعه های خودرو کش��ور - در گفت وگو با ایسنا، ضمن تاکید بر اینکه 
هدف و حرف اصلی ما این اس��ت که قدرت خرید مردم حفظ شود، اظهار 
کرد: در این فریادی که می زنیم که قیمت خودرو بایس��تی اصالح ش��ود، 
افزایش قیمت خودرو را آخرین و بدترین راهی می دانیم که می توان برای 
کنت��رل و مدیریت بازار و صنعت خودرو، به  کار ب��رد، چراکه راه حل های 
بس��یاری وجود دارد که بتوان قیمت خودرو را مدیریت کرد و بتوان توان 

خرید مردم را حفظ کنیم.
وی افزود: مش��خص نیس��ت که چرا برخی مخالف این هستند که توان 
خرید مصرف کننده حفظ شود و آسیب آن به چه کسی وارد می شود. هر 
چق��در هم که تولیدکننده از موفقیت های خود صحبت کند، تا زمانی که 
مردم آن را حس نکنند، فایده  و سودی نخواهد داشت؛ حس مصرف کننده 

نیز از طریق قیمت و کیفیت محصول حاصل خواهد شد.
بیگلو ضمن تاکید بر اینکه ذهن مصرف کننده درگیر به طور مثال قیمت 
آهن یا عرضه درست مواد اولیه در بورس کاال نیست؛ بلکه مردم، خودروی 
باکیفیت که قیمت آن نیز متناس��ب با درآمدش��ان باشد، می خواهند؛ لذا 
بایستی عالوه  بر اینکه تناسب کیفیت و قیمت رعایت شود، تناسب قیمت 

و درآمد مردم نیز هم باید مورد توجه قرار گیرد.
اگر قیمت خودرو دستوری تعیین می شود، چرا دست 

تولیدکننده مواد اولیه در قیمت گذاری باز است؟ 
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات، راه ح��ل این موضوع را مدیریت قیمت 
مواداولیه مصرفی در خودرو دانسته و گفت: کماکان راه حل این موضوع را 
مدیریت قیمت مواداولیه اعالم می کنیم. البته 20درصد نرخ ارز تاثیرگذار 
بوده و به س��بب اینکه تابع سیاس��ت و اقتصاد کالن کشور است، چندان 
قابل پیش بینی و کنترل نخواهد بود، اما حداقل همان 80درصد که متعلق 
ب��ه مواداولیه داخلی بوده و قیمت آن تحت اختیار اس��ت را می توان برای 
س��ازندگان داخلی اصالح کرد. در حقیقت س��ودی که از این طریق )عدم 
کنترل قیمت مواداولیه( عاید مس، پتروشیمی، فوالد و آلومینیوم می شود، 

بایس��تی به نحوی مدیریت شود که سبب رعایت تناسب قیمت خودرو و 
درآمد مردم شود.

وی تصریح کرد: همین عدم مدیریت س��بب می ش��ود که شاهدیم یک 
شرکت فوالدس��از ۵0 هزار میلیارد تومان سود، در صورت های مالی خود 
اعالم می کند، اما در مقابل خودروس��ازان ما ۳0 هزار میلیارد تومان زیان 
می کنند و به همین ترتیب قطعه س��ازان تعطیل می شوند؛ لذا تاکید ما بر 
این اس��ت که زمانی که روش های بهتری ب��رای مدیریت قیمت ها به نفع 
مردم وجود دارد، چرا کماکان به قیمت گذاری دس��توری اصرار می ش��ود 
که در نتیجه آن، تولیدکننده مواداولیه داخلی دارای سهام دولتی، سودده 
پیش روند و همچنین میلیاردها تومان سود به جیب دالالن سرازیر شود 

اما خودروساز، قطعه ساز و مردم همگی ناراضی باشند. 

قیمت گذاری دستوری به نفع مردم یا انحصار تولیدکننده؟
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند: در هفته دوم پویش #هر_هفته_الف_ 
ب _ ایران، با حضور ویدئو کنفرانسی وزیر نیرو، پروژه های پست و 
خط شرکت برق منطقه ای خوزستان با ارزش سرمایه گذاری بیش 

از ۴ هزار میلیارد ریال به صورت همزمان افتتاح رسمی شد.
پروژه های شبکه فوق توزیع برق خوزستان، روز چهارشنبه )۲۴ 
فروردین( با حضور ویدئو کنفرانســی وزیر نیــرو از وزارت و معاون 
عمرانی استانداری خوزســتان و مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان در محل دیســپاچینگ جنوب غرب در اهواز، همزمان 
با دو اســتان سیستان و بلوچستان و مازندران در هفته دوم پویش 

#هر_هفته_الف_ ب _ ایران، افتتاح رسمی شدند.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در توضیح پروژه های 
افتتاح شــده، گفت: این چهارمین پویش است که پروژه های برق 
منطقه ای خوزستان افتتاح رسمی می شود و در این پویش، شش 
پروژه پست و خط شبکه فوق توزیع، شامل فاز اول پست ۱۳۲ به ۳۳ 
کیلو ولت سردشت دزفول به ظرفیت ۱۲ مگاولت آمپر و خط ورودی 
این پســت به طول ۶۶ کیلومتر مدار، پست ۱۳۲ به ۱۱ کیلو ولت 
GIS بید بلند ماهشــهر به ظرفیت ۵۰ مگاولت آمپر و خط ورودی 
این پســت به طول ۳ کیلومتر مدار و پست ۱۳۲ به ۳۳ کیلو ولت 
پاک چوب شوش به ظرفیت ۸۰ مگاولت آمپر و یک کیلومتر مدار، با 

دستور وزیر افتتاح رسمی می شوند.

محمود دشــت بزرگ ارزش سرمایه گذاری این پروژه ها را چهار 
هزار و ۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: با افتتاح این پروژه ها ۱۴۲ 
مگاولت آمپر به ظرفیت پست ها و ۷۲ کیلومتر مدار به طول خطوط، 
اضافه خواهد شد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان 
اینکه همه مراحل و احداث این پروژه ها توســط مهندسین داخلی 
انجام شده، افزود: تامین ۳۰ مگاوات دیماند برای دو صنعت مهم نفت 
و چوب استان خوزستان و رساندن برق پایدار به مردم، از مواهب و 
عواید افتتاح این پروژه ها اســت. دشــت بزرگ ادامه داد: دو پروژه 
پست های شوش و ماهشهر به صورت DCS اجرا شده و پروژه پست 
ماهشهر به صورت GIS طراحی شده که از تکنولوژی روز دنیا است.

وی اضافه کرد: مشــترکین نفت و چوب که در مرحله برقداری 
هســتند در اجرای این پروژه ها و در تامین بخشــی از هزینه ها با 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان مشــارکت داشته اند که از آنها، 
تشکر می کنیم. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
با اجرای این دو پروژه در بخش صنعت، جمع مشــترکین صنعتی 
خوزســتان به ۳۲ مشترک و مجموع دیماند به ۱۵۳۶ مگاوات می 
رسد. دشــت بزرگ اظهار داشت: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۰ 
به نام تولید، پشــتیبانی ها و مانــع زدایی ها و در اجرای حکمرانی 
خوب در شرکت برق منطقه ای خوزستان، تامین برق ۳۲ مشترک 
در دستور کار اســت که مجوز تامین برق ۲۳ مشترک به ظرفیت 
۹۹۴ مگاوات صورت گرفته و ۱۲ مشترک به ظرفیت ۸۳۷ مگاوات 
نیز در آستانه برقداری هستند. وی گفت: این نوید را می دهیم که تا 
پایان سال ۱۴۰۰ پروژه مهم و تاثیرگذار اجرای خط ۴۰۰ کیلوولت 
و پســت ۴۰۰ به ۲۳۰ کیلولوت آرنای فوالد خوزستان به ظرفیت 
۱۳۰۰ مگاولــت آمپر که بالغ بر هزار میلیارد تومان برای اجرای آن 

سرمایه گذاری انجام شده است به بهره برداری برسد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تاکید کرد: ما تمامی 
تقاضاهای تامین برق را در بخش صنعت و تولید پاسخ می دهیم و 
پاسخگویی های الزم در این بخش را با پشتیبانی های شرکت توانیر، 

حمایت های استانی و تالش همکارانمان انجام خواهیم داد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: احقاق حقوق شهرداری رشت 
با دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی پیگیری های شهردار رشت نتیجه 
داد و امروز با دســتور ویژه وزیر راه و شهرسازی در خصوص احقاق 
حقوق شهرداری مقرر شد نســبت به واگذاری ۲۵ هکتار از اراضی 
مســکن مهر و ۱۰ درصد از اراضی و واحدهــای قابل واگذاری به 
شهرداری اقدام شود. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت امروز 
)سه شنبه ۲۴ فروردین( با وزیر راه و شهرسازی در تهران دیدار کرد 
و در جلسه ای که برگزار شــد وزیر راه و شهرسازی به صورت ویژه 
دســتور داد تا نسبت به واگذاری ۲۵ هکتار از اراضی مسکن مهر و 
اختصاص ۱۰ درصد از اراضی و واحدهای قابل واگذاری به شهرداری 

رشت اقدامات الزم انجام شود.
الزم به ذکر اســت؛ طبق مصوبه ۲۵ مهر ماه سال ۱۳۸۷ هیئت 
وزیران و بند الف از ماده یک تفاهم نامه تنظیمی شــهرداری رشت 
و اداره کل راه و شهرســازی استان گیالن که طی نامه ای در تاریخ 
۵ مرداد ۱۳۸۸ به شــهرداری رشــت ابالغ شــد مقرر گردیده بود 

۴۰ هکتار از اراضی مســکن مهر رشــت به شهرداری رشت واگذار 
تــا در اجرای پروژه های عمرانی هزینه شــود که متعاقبا به موجب 
صورتجلسه مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ و به دلیل کمبود زمین این مقدار 
به ۲۵ هکتار تغییر یافت. از سویی تاکنون با گذشت بیش از ۴ سال 
از تاریــخ انعقاد قرارداد واگذاری قطعی، اداره کل راه و شهرســازی 
گیالن از انتقال سند رسمی اراضی مورد نظر به نام شهرداری رشت 
خودداری می کرد. با توجه به ضــرورت و فوریت اجرای پروژه های 

نیمه کاره، شــهرداری رشت تقاضای صدور دستور مساعد و انتقال 
سند رسمی اراضی مورد نظر به شــهرداری را از سوی وزارت راه و 
شهرسازی و اداره کل تابعه در استان خواستار شد که این مهم امروز 
با پیگیری های مستمر ســید محمد احمدی و با دستور ویژه وزیر 
به نتیجه رســید. موضوع دومی که در جلسه امروز شهردار رشت و 
وزیر راه و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت اختصاص ۱۰ 
درصد از اراضی و واحدهای قابل واگذاری به شهرداری رشت جهت 
اجرای پروژه های عمرانی بود که وزیر راه و شهرســازی در این مورد 
هم جهت احقاق حقوق شهرداری، اجرای قوانین و مصوبات معطل 

مانده و واگذاری اراضی ذکر شده، دستور ویژه ای را صادر نمودند.
گفتنی است به اســتناد تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم 
ابنیه، امالک و اراضی مورد نیاز شــهرداری ها مصوب ســال ۱۳۷۰ 
مجلس شــورای اسالمی، دولت موظف اســت ۱۰ درصد از اراضی 
و واحدهای قابل واگذاری را با قیمت تمام شــده به شــهرداری ها 
اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری ها به عنوان 

معوض واگذار گردد.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رییس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت آذربایجان شــرقی با اشاره به رتبه نخست استان در صدور 
جوازهای جدید ایجادی اعالم کرد: در شرایط تحریمی و در وضعیت 
اقتصادی و اجتماعی فعلی هشت سرمایه گذار خارجی جدید آماده 
سرمایه گذاری در استان هســتند. وی از فعالیت حدود سه هزار و 
۹۰۰ واحد صنعتی در آذربایجان شــرقی خبر داد و  گفت: در سال 
جهــش تولید به همت بخش توانمند خصوصی با بهره وری باالیی، 
تداوم تولید داشته ایم که تولید ماسک و مواد ضدعفونی کننده برای 
مقابلــه با بیماری کووید ۱۹ از  نمودهای عینی آن بود. وی افزایش 
تولید ماسک از پنج هزار عدد به یک میلیون عدد در مدت چهار ماه 
و دستیابی به مرحله صادرات محصوالت تولیدی در این حوزه طی۶ 

ماه را نشان دهنده یکی از مصادیق دیگر تحقق جهش تولید نامید.
وی با اشــاره به بحث تفویض اختیــار در زمینه رفع موانع تولید 
که از یک ماه گذشته از طریق وزارت صمت انجام شده است، ادامه 
داد: برای عملیاتی کردن شعار سال، بخش اقتصادی استان آغاز به 
کار کرده و کســب رتبه یک کشوری استان در حوزه ستاد تسهیل 
و رفع موانع تولید در ســال گذشته، نوید بخش استمرار حمایت از 
صنعتگران و تولیدکنندگان در ســال جاری اســت. وی همچنین 
استمهال و تعیین تکلیف بدهی واحدهای تولیدی استان به میزان 
۲۰ هزار میلیارد ریال را یکی از موارد حمایتی در ســتاد تســهیل 
عنوان کرد و گفت: موانع تولید صرفاً در بحث تولید نیســت و باید 
بیش از پیش در جهت رفع موانع موجود در حوزه دانش، فناوری و 
محصوالت تالش کنیم. وی با اشاره به اجرای ۲۷۰ طرح توسعه ای 

در استان، از کسب رتبه یک کشوری در این بخش خبر داد و گفت: 
این حجم از طرح های توسعه ای، نشان دهنده تمایل فعاالن اقتصادی 
برای توسعه واحدها بوده و مجموعه صمت استان با تسهیل گری و 
خدمات رسانی مطلوب، همراه ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی 
است. وی اولویت امسال سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شــرقی را تکمیل زنجیره تامین و زنجیره ارزش مزیت های استان 
عنوان کرد و افزود: در صنایعی نظیر شــیرینی و شــکالت و فوالد، 
اســتان ما دارای ظرفیت های بسیار باالی تولیدی و صادراتی است 
و با ســرمایه گذاری های جدید در این دو بخش اشتغال و توسعه 
اســتان به ویژه در سال جاری بیش از پیش رو به رشد خواهد بود. 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره 
به ۶۰ مگاپروژه کشــوری در سال گذشته، گفت: از تعداد یادشده، 
پنج مگاپروژه مربوط به اســتان بوده و واحد تولید تبلت در مراغه و 
نفلین سینیت کلیبر در اواخر سال گذشته راه اندازی شدند و آهک 

هیدراته اهر نیز طی روزهای آتی به بهره برداری خواهد رسید. وی با 
تاکید بر نقش محوری آذربایجان شرقی در توسعه تجارت با جمهوری 
آذربایجان و کشورهای همجوار با ابالغ وزیر صمت و داشتن عنوان 
استان معین در صادرات منطقه، افزود: معرفی برندها و ظرفیت های 
تولیدی استان در رسانه ها و اشاعه و تبلیغات محصوالت بومی منطقه، 
کمک به صنایع و تداوم تولید است. وی از تجربه اقتصاد بدون نفت 
و توسعه صادرات غیرنفتی در سال جهش تولید به عنوان یک چالش 
بزرگ و در عین حال موفق برای کشور و آذربایجان شرقی یاد کرد و 
تامین و توزیع کاالهای اساسی و اقالم معیشتی را یکی از مهمترین 
اقدامات مجموعه صمت با همکاری سایر دستگاه های متولی دانست. 
رییس ســازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان 
اینکه بر اســاس اعالم سازمان حمایت، آذربایجان شرقی حائز رتبه 
یک کشوری از نظر قیمت کاالها و وجود اقالم معیشتی بوده است، 
تشــریح کرد: با رهنمودهای نماینده ولی فقیه در استان، همراهی 
استاندار و ســایر دستگاه های متولی شاهد ایجاد مدیریت واحد در 
زمینه تنظیم بازار اســتان بوده ایــم و مجموعه صمت قدردان عزم 
عمومی و جدی مسووالن استانی در حل مشکالت است. وی ابتکار 
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار در برگزاری جلسات شورای 
معادن در شهرستان ها و حل مسائل در محل سایت معادن را یکی 
دیگر از اقدامات حمایتی از بخش معادن برشمرد و گفت: بررسی و 
حل مسائل و مشکالت معادن در شهرستان های مرند، ورزقان، اهر 
و هریس از جمله مواردی اســت که رفع موانع و تداوم فعالیت های 

واحدهای مستقر در این شهرستان ها در دستور کار قرار گرفت. 

ساری - دهقان : ۲۴ فروردین ماه با حضور اردکانیان وزیر نیرو در 
دومین هفته پویش هر هفته الف ب ایران با موضوع ساخت و سازها و 
سازوکارها در استان های مازندران، خوزستان و سیستان و بلوچستان، 
پروژه هایی چون سد الستیکی الریم در شهرستان جویبار مازندران، 
واحد چهارم آب شــیرین کن زاهدان، آبرســانی به ۲۰ روســتا در 
سیستان و بلوچستان، ۳ پروژه پست ۱۳۲ کیلوولت و خطوط انتقال 
توزیع در شهرســتان های دزفول، ماهشهر و شوش با جمع سرمایه 

گذاری ۵۱۴.۵ میلیارد تومان به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد. 
اردکانیان: سد های الستیکی جایگزین طرح های 

انتقال آب شود
رضا اردکانیان در این مراســم با بیان اینکه سدهای الستیکی از 
مفیدترین سازه ها برای مهندسی آب هستند، گفت: البته این سدها 
همه جا قابل اســتفاده نیستند و برنامه ما این است در استان های 
مســتعد بیشتر از چنین سدهایی بهره گیریم. چرا که امروزه جمع 
آوری آب های  ســطحی بسیار مهم است و بهتر آن است به جای 

طرح های انتقال آب، سد های الستیکی بیشتری احداث کنیم. 
وی افزود: احداث سدهای الستیکی، زودبازده و با قیمت مناسب 
اســت و فواید بسیاری از جمله تامین مصارف آب کشاورزی و سایر 
مصارف، کنترل تداخل آب شــور و شیرین با هم، باز چرخانی آب 

اراضی کشاورزی و ... است. وزیر نیرو با بیان اینکه امیدواریم سدهای 
الســتیکی کشور به ویژه در مازندران در اسرع وقت به بهره برداری 
برسند، گفت: در تالشیم ســدهایی چون فرح آباد، سرخ رود، زارم 
رود و دیگــر پروژه ها مطابق با برنامه های پیش پیش بینی شــده 

اقدام و عملی شود. 
یخکشی: دو سد الستیکی در آستانه افتتاح داریم

محمد ابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران 
با بیان اینکه اولین ســد الستیکی کشــور در گذشته در مازندران 
احداث شد و امروز شاهد ششمین سد الستیکی هستیم، گفت: این 
سد که در منتها الیه ســیاهرود واقع شده و بسیار با اهمیت است. 
وی افزود: این سد با هزینه ۱۸۰ میلیارد ریال قابلیت تنظیم چهار 
میلیون متــر مکعب آب را دارد و می توانــد در زمان بهره برداری 
اشتغال منطقه را تا ۲ هزار نفر افزایش دهد. این سد الستیکی آب 
مورد نیاز چهار هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی شــالیزاری دشت الریم 
را تامین می کند و عالوه بر آن از تداخل آب شیرین رودخانه با آب 
شور دریا در فصول کم آبی جلوگیری می کند و ظرفیت باز چرخانی 
پســاب کشاورزی که از موضوعات بسیار مهم در صنعت کشاورزی 
اســت را نیز دارد. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران، ایجاد 
ظرفیت گردشگری در منطقه را از دیگر اثرات مثبت افتتاح سد الریم 

عنوان کرد و گفت: این سد از لحاظ زیست محیطی بسیار با اهمیت 
است. ضمن اینکه برای تملک اراضی این سد ریالی پرداخت نکرده 
ایم و امیدواریم احداث چنین پروژه هایی در اســتان افزایش یابد.  
یخکشی، در پایان بیان کرد: دو سد الستیکی فرح آباد و سرخ رود 
را در آستانه افتتاح داریم که از منابع استانی و ظرفیت سفر رئیس 

جمهور استفاده شده.
رازجویان: سدهای الستیکی بیشتری در مازندران 

احداث گردد
مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران 
که به نمایندگی از  حســین زادگان استاندار در این مراسم حضور 
یافته بود، گفت: مازندران اســتانی است که بارندگی فراوان دارد اما 
سهم مهار آب های ســطحی آن، پایین و چیزی حدود ۱۵ درصد 
است و متاسفانه بیشــتر بارش های استان، بدون مهارالزم به دریا 

می ریزند. 

با حضور وزیر نیرو؛

پروژه های برق منطقه ای خوزستان با ارزش سرمایه گذاری بیش 
از ۴ هزار میلیارد ریال افتتاح شد

احقاق حقوق شهرداری رشت با دستور ویژه وزیر راه و شهرسازی

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی:

 معرفی برندها در رسانه ها کمک به صنایع و تداوم تولید است

با حضور ویدئو کنفراسی وزیر نیرو؛

 سد الستیکی الریم جویبار افتتاح شد

مدیرکل کمیته امداد استان قم خبر داد:
بیش از 11۰ میلیارد ریال خدمات کمیته امداد قم به نیازمندان در ماه 

رمضان سال ۹۹
قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد استان قم از ارائه ۱۱۰ میلیارد 
و ۷۰۸ میلیون ریال خدمات به نیازمندان در ماه مبارک رمضان سال گذشته خبر داد 
و خواستار مشارکت جدی تر مردم در سال جاری شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
کمیته امداد، اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته امداد استان قم ضمن تبریک حلول ماه 
مبارک رمضان گفت: با مشارکت مردم نیکوکار و خیران، در ماه مبارک رمضان سال 
گذشته خدمات قابل توجهی به نیازمندان ارائه شد و من از آن ها تشکر می کنم. وی 
خدمات این نهاد در ماه رمضان سال گذشته را در چهار سرفصل عنوان و اظهار کرد: 
در سال گذشته ضمن پرداخت وجه نقد و بُن غیر نقدی به تعدادی از خانواده ها به میزان قابل توجهی سبد کاال و غذای گرم نیز در 
بین نیازمندان توزیع شد. میرشکار از پرداخت بُن غیر نقدی به ۱۰۴ خانوار و واریز وجه نقد ویژه ماه مبارک رمضان به حساب هفت 
هزار و ۳۶۷ سرپرست خانوار خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۳ هزار و ۶۵۶ سبد کاال نیز در بین افراد بی بضاعت توزیع شد. وی 
افزود: این سبدهای کاال که در مقاطع مختلف و به صورت متنوع به خانواده های نیازمند تحویل شد شامل برنج، روغن، تخم مرغ، 
رب گوجه فرنگی، ماکارونی، حبوبات، چای، پنیر و خرما بوده است. میرشکار بابیان اینکه در سال ۹۹ طرح آشپزخانه های مهدوی 
در سراسر کشور راه اندازی شد تصریح کرد: در استان قم نیز ۱۴۰ هزار پُرس غذای گرم پخت و در بین ایتام و محرومان توزیع شد. 
مدیرکل کمیته امداد استان قم از جمع آوری حدود دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال فطریه در عید سعید فطر سال گذشته خبر داد و 
گفت: مجموع خدمات ارائه شده این نهاد در ماه مبارک رمضان سال گذشته هم ۱۱۰ میلیارد و ۷۰۸ میلیون بوده است. وی با اعالم 
اینکه قصد داریم در ماه رمضان امسال نیز ۲۰۰ هزار پُرس غذای گرم در بین نیازمندان توزیع کنیم از مردم و خیران خواست تا به 
هر شکل ممکن این نهاد را در این امر خداپسندانه یاری کنند. وی ادامه داد: اگر کسی قصد کمک نقدی برای اطعام و افطاری افراد 
نیازمند دارد می تواند کمک های خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۱۲۵ واریز کند و افرادی هم که می توانند با وسیله 

نقلیه خود مددکاران این نهاد را در توزیع غذا درب منازل کمک کنند عدد ۱ را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۵ ارسال کنند.

طي سال ۹۹ صورت گرفت:
بیش از 16 هزار متر لوله گذاري آب در شهرستان زرندیه

اراک - خبرنگار فرصت امروز: مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان زرندیه از 
لوله گذاري آب به طول ۱۶ هزار و سیصد متر در شهرها و روستاهاي  این شهرستان  
درقالب اصالح  و توسعه شبکه هاي توزیع و خطوط انتقال آب ، در سال  ۹۹ خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي ،  مهندس حمیدرضا 
کاووسي مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زرندیه در بیان عملکرد یکساله این امور  
بیان داشــت : عالوه بر این میزان  لوله گذاري  ،  ۴۵۰ فقره انشــعاب آب شهري و 
روستایي اصالح ، ۴۲۰ فقره کنتور خراب تعویض و ۱۰۵  انشعابات غیر مجاز نیزکشف 
شــده است. وي افزود : جابجایي چاه شماره یک مجتمع پیک و تجهیز آن ، تجهیز چاه جدید مجتمع زرندیه ، جابجایي و حفر 
چاه شــماره ۳ مامونیه وجابجایي چاه شماره دو پرندک ، از دیگر اقدامات صورت گرفته در بخش منابع آب در این شهرستان در 
سال گذشته بوده است. مهندس حمیدرضا کاووسي  همچنین از اخذ مجوز حفر چاه هاي جدید در شهرهاي زاویه و پرندک  و 
روستاهاي  تیره و مالرد و اخذ پروانه بهره برداري چاه تیره و پرندک در سال ۹۹ خبر داد. مدیر امور آب و فاضالب شهرستان زرندیه 
با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بخش بهره برداري ، اظهار داشت : تعویض تابلو برق چاه  در مجتمع پیک و روستاي میل و 
همچنین تعویض خازن هاي خراب تابلو هاي برق شهري و سرویس الکتروپمپ هاي ایستگاه پمپاژ مامونیه درسال گذشته ، از 
اقدامات این امور در راستاي بهره برداري از تاسیسات تامین و توزیع آب مي باشد . وي ادامه داد : تعویض کنتور هاي خراب منابع 
و خط انتقال مجتمع زرند ، زاویه ،رحمت آباد و .... ، تعمیر و مرمت حوضچه چشمه مصرقان ، ترمیم و آب بندي مخزن روستاي 
برهموم و تعمیر دستگاه هاي تله متري در روستاهاي  ورده و مجتمع بیدلو از دیگر اقدامات مهم انجام شده در بخش بهره برداري 
مي باشد. مهندس حمیدرضا کاووسي با تاکید براینکه کیفیت آب شهرها و روستاها به دقت بررسي و رصد میشود اظهار داشت : 
آزمایشات شیمیایي،فیزیکي و میکروبي در  شهرها و روستاها مطابق برنامه هاي ابالغي به صورت مداوم و مستمر انجام میگردد و 
تاکنون در روستاهاي ورچند،کبودکمر،مجتمع پیک و مالرد سیستم هاي گند زدایي آب ارتقاء یافتند همچنین دستگاه کدورت 

سنج براي شهر هاي زاویه و پرندک تهیه گردیده است.

 تقدیر مدیر مخابرات منطقه گلستان از رتبه های برتر 
در ارزیابی مناطق مخابراتی

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: بخشهای مختلف مخابرات منطقه گلستان در ارزیابی بین مناطق مخابرات حائزرتبه برتر 
کشوری شدند.به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ، مدیریت دفتر مدیر ، مدیریت منابع انسانی ، اداره بازرسی 
ور سیدگی به شکایات و  اداره تدارکات و خدمات بخشهایی بودند که در ارزیابی انجام شده بین مناطق مخابراتی رتبه برتر کسب 
کردند.علی اصغر زرگز رئیس اداره روابط عمومی با اشاره به اینکه ارزیابی های انجام شده توسط شرکت مخابرات ایران انجام می 
شود افزود: با برگزاری جلسه ای از محمدرضا اخوت مدیر دفتر مدیر ، سیدیعقوب مفیدی مدیر منابع انسانی ، منصور ضابط رئیس 

اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات و مرتضی حشکوهی رئیس اداره تدارکات و خدمات مخابرات منطقه گلستان تقدیر شد.

مدیر عامل شرکت آب وفاضالب استان بوشهر:
با افتتاح پروژه های آب شیرین کن در دست اجرا، نسبت وابستگی استان 

بوشهر به دیگر استان ها از ۹۰ درصد به 6۰ درصد کاهش می یابد
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
در نشست با مدیر مسئول هفته نامه نصیر بوشهر وضعیت آبرسانی در استان بوشهررا 
تشریح نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان بوشهرمدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر در این نشست با اشاره به وابستگی تامین آب 
استان به ۲ استان کهگیلویه و بویراحمد وفارس گفت: بیش از ۸۰ درصد این منبع 
در ۲ استان کهگیلویه و بویراحمد و فارس شامل سد کوثر و رودخانه شاپور و چشمه 
ساسان کازرون قرار دارد. عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه منابع آب استان بوشهر 
با میزان بارش باران تغییر می کند اظهار داشت: در سال آبی جاری کاهش بارش باران بر منابع تامین آب در شهرستان کازرون اثر 
گذشته و میزان آب دهی آن به شدت کاهش داده است. وی با اشاره به اینکه ساالنه افزون بر ۳۵۰ میلیون مترمکعب آب آشامیدنی 
در استان بوشهر مصرف می شود افزود: بر اساس استانداردهای تعیین شده سرانه مصرف آب در استان بوشهر ۲۰۰ تا ۲۲۰ لیتر ولی 

اکنون این سرانه تا ۳۵۰ لیتر افزایش یافته است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر میزان تامین آب آشامیدنی را بر اساس سرانه تعیین جوابگوی نیاز استان دانست 
و بیان کرد: با توجه به مصرف بیش از میزان تعیین شده از سوی مشترکان و انشعابات غیرمجاز و مصرف غیر شرب، آب انتقالی 
به استان بوشهر، در تامین نیاز مردم با مشکالتی مواجه کرده است. حمزه پور با تاکید بر مدیریت مصرف آب از سوی مشترکان به 
ویژه در فصل گرما تصریح کرد: شرکت آب و فاضالب مسئول تامین آب شرب مردم در شهرها و روستاها و این درحالی است که 
برخی مشترکان از آن در آبرسانی به اراضی کشاورزی و باغات استفاده می کنند که تخلف است. وی با بیان اینکه قطعی انشعاب آب 
غیرمجاز و خانه  باغ ها در اولویت است تاکید کرد: بدن اغماض انشعاب آب در خانه باغ ها و آبرسانی به اراضی کشاورزی و باغ قطع 

می شود و مصرف آب در خانه باغ و آبیاری اراضی و دام جرم محسوب می شود.

با حضور شهردار همدان صورت گرفت؛
تعیین اولویت های اجرایی و عمرانی شهرداری منطقه یک همدان

فاطمه اعظمی - خبرنگار فرصت امروز: پروژه های مهم و دارای اولویت شهرداری منطقه یک همدان با حضور صوفی شهردار 
همدان، علی ضمیر معاون فنی و امور زیربنایی، حضرت زاده معاون برنامه ریزی و سرمایه انسانی شهرداری همدان و دهبانی صابر 

مدیر شهرداری منطقه یک همدان نقد و بررسی شد.
در این نشست شهردار همدان تصریح کرد: چشم انداز پیش روی همدان باید براساس استانداردهای مطلوب و اصولی باشد. عباس 
صوفی خاطرنشان کرد: اهمیت پروژه های شهرداری بر اساس تسهیل گری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است و هر پروژه که 

از نگاه شهروندان دارای اهمیت باشد برای مدیریت شهری نیز اولویت بشمار می رود.
وی بررسی های میدانی و سرعت بخشی به اقدامات اجرایی را یکی از مهمترین عوامل پیشرفت پروژه ها دانست و افزود بهره  وری 
منابع و صرفه جویی در هزینه ها به توسعه همه جانبه شهر کمک می کند. شهردار همدان با بیان اینکه بودجه ای هزار و ششصد 
و سی میلیارد ریالی جهت اجرای صد و ده پروژه عمرانی و خدماتی برای شهرداری منطقه یک در سال ۱۴۰۰ لحاظ شده است 
گفت اهم پروژه های این منطقه شامل بهبود فضای حمل و نقل و ترافیک، آسفالت ریزی، توسعه فضای سبز و پروژه های ورزشی 
و فرهنگی می باشد که می توان احداث پارکنیگ پشت هتل تاالر مرمر، اتمام عملیات اجرایی سایت موزه میدان امام)ره(، احداث 

پارک فرا منطقه ای والیت، اجرای زمین چمن مصنوعی ورزشگاه شهدای شهرداری  و... از این دست پروژه ها دانست.
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محمدرضا محمدی
کارشناس اقتصادی

فروش��نده کس��ی اس��ت که بتواند کاال یا خدماتی را به 
طرف دیگر بفروش��د و در قبال آن دس��تمزد بگیرد. وقتی 
کس��ی چنین کاری را انجام دهد طبعا دانس��ته یا ندانسته 
اقدامات��ی از قبی��ل ایجاد ارتب��اط، ایجاد اعتم��اد و اقناع 

مشتری را انجام می دهد.
فروشنده را در یک تقسیم بندی کلی می توان به دو گروه 

تقسیم کرد: 
فروشنده کاال 

فروشنده خدمات 
 در تعریف س��نتی فروش��نده کاال کس��ی است که یک 
محصول قابل لمس را به دیگری می فروش��د و  فروش��نده 
خدمات کسی است که محصولی غیرملموس را به دیگری 

می فروشد. 
 در این تعریف س��نتی ملموس بودن و نبودن وجه تمایز 
کاال و خدمات اس��ت، اما در تعریف مدرن می گویند: یکی 
از وج��وه تمایز کاال و خدمت که امروز بیش��تر مورد توجه 
قرار می گیرد قابلیت انباش��ت یا قابلیت ذخیره سازی برای 
اس��تفاده بعدی اس��ت. کاال را می توان ذخی��ره کرد و بعدا 
فروخت، اما خدمت باید در همان زمان تولید و عرضه شود 
و به عبارتی در کس��ب و کارهای خدمت محور بین تولید و 

عرضه هیچ نوع فاصله زمانی وجود ندارد. 
فروش��نده بیمه عمر کاال نمی فروش��د محصول او از نوع 
خدمات است بنابراین کار یک فروشنده خدمات به مراتب 
سخت تر از کسی است که کاالی ملموسی را عرضه می کند. 
بیش��تر مشتریان دوس��ت دارند کاال را لمس کنند و بعد 
بخرند. حتی برخ��ی از افراد علی رغ��م وجود مارکت های 
اینترنت��ی چن��دان رغبت��ی ب��ه خری��د کاال از طریق این 
فروش��گاه ها ندارن��د. در دنی��ا نی��ز علی رغم گس��تردگی 
فناوری ه��ای نوی��ن اینترنتی باز ه��م هاپیرمارکت ها پُر از 

مشتری هستند. 
در صورتی ک��ه  در  خرید اینترنتی با یک کلیک کاال را 
دم من��زل تحویل می دهند و گاهی تخفیف بیش��تری هم 
می دهند، ام��ا خرید فیزیکی کاال لذت��ی دارد که می تواند 
نیازه��ای درونی برخی از خری��داران به خصوص خانم ها را 
برطرف کند. بس��یاری از افراد ب��رای تفریح و لذت بردن به 
فروش��گاه می روند و خرید می کنند و حتی روان پزشکان از 

خریددرمانی یاد می کنند. 
ام��ا این اتفاق مبارک در خرید خدمات اتفاق نمی افتد و 
هیچ وقت کس��ی نمی گوید برای ل��ذت و تفریح می خواهم 
چهار تا بیمه عمر بخرم، اما برای خرید مرغ و گوشت و نان 

و میوه این شیوه در جهان امروز همچنان مرسوم است. 
خدمات کامال نامحس��وس و ناملموس اس��ت. کسی که 
بلی��ت هواپیما می فروش��د ج��ز تکه کاغ��ذ نمی تواند چیز 
دیگری تحویل بدهد جز آنکه قول بدهد ش��ما را س��الم به 

مقصد می رساند. 
در فروش بیمه عمر هم همین گونه اس��ت. شما چیزی را 
می فروش��ید که وجود خارجی ن��دارد از این رو برای اثبات 
ح��رف خود بای��د به دیگران اس��تناد کنید، مث��ال بگویید 
تعداد افرادی که تاکنون بیمه عمر گرفتند، توانس��تند مثال 
ای��ن مق��دار از خدمات درمانی احتمال��ی را دریافت کنند. 
می گویند: قضاوت و نتیجه گیری های خریداران درخصوص 
کیفیت یک خدمت، ناشی از مشاهدات ایشان درباره  مکان، 
اشخاص، تجهیزات، ابزارهای ارتباطی و قیمت است. از این 
رو شما اگر بتوانید خدمات را برای مردم با شاهد مثال های 
ف��راوان ملموس کنید احتم��ال فروش بیمه عمر بیش��تر 
خواهد ب��ود، مثال می توانید بگویید همین آقای محس��نی 
مدیرعامل محترم شما وقتی این بیمه را خرید، در سالمت 
کامل بود، اما سکته قلبی و عمل جراحی قلب باز منجر شد 
که چند روزی در بیمارستان بستری شود اما همه هزینه ها 
را بیمه تمام و کمال پرداخت کرد. مش��تری آقای محسنی 
را می شناس��د با بیماری قلب آش��نا اس��ت، بیمارس��تان و 
هزینه ه��ای جراحی را تا حدودی می دان��د  بنابراین کمی 
به موضوع ش��ما نزدیک تر می ش��ود چون در یک وضعیت 

احساسی قرار می گیرد.

در فروش خدمات ش��خصیت فروش��نده جزئی از فروش 
محصول اس��ت. ش��ما وقتی بیم��ه عمر می فروش��ید چیز 
ملموس��ی وجود ندارد تا بفروشید، بنابراین شما به موازات 
خدم��ات بیمه ب��ه مش��تری معرفی می ش��وید. در فروش 
خدمات باید بیش��تر توضیح داده ش��ود چون کاالی عینی 
وج��ود ن��دارد. این توضیحات را فروش��نده بی��ان می کند 
بنابرای��ن فروش��نده خ��ود بخش��ی از خدماتی اس��ت که 

می فروشد. 
فروش��نده ای که یک عدد س��یب می فروشد شاید بتواند 
در چند تا جمله ساده، مشتری را اقناع کند که از او بخرد 
مثال این سیب گالب کاشان است که زیر قیمت بازار عرضه 
می ش��ود. مشتری س��یب را لمس می کند. نگاه می کند. بو 
می کن��د و در نهای��ت می خرد اما وقتی به همان مش��تری 
می گوی��ی بیمه عمر به امنیت زندگ��ی کمک می کند و به 
ش��ما آرامش می دهد او با تعدادی از مفاهیم روبه رو اس��ت 
که پیداک��ردن مصداق برای آنها امکان ن��دارد جز آنکه با 
شرح و تفس��یر فروش��نده او بتواند تصویرسازی کند و در 

ذهن خود آن را احساس کند. 
بنابرای��ن ش��اید بتوانیم بگویی��م در ف��روش بیمه عمر 
ش��خصیت فروش��نده جزئی از خدمات اس��ت ک��ه با او به 
فروش می رود. در زمانه ای که مردم حتی از فروش��ندگان 
کااله��ای فیزیک��ی، ادب و اخ��الق و احت��رام و صداقت و 
مهربانی می خرند، وظیفه فروش��ندگان بیمه عمر به مراتب 

بیشتر است. 
  در هر محله ای ده ها س��وپرمارکت اس��ت اما ما فقط به 
یک ی��ا دو تا از آنها مراجعه می کنی��م در صورتی که کاال 
در همه فروش��گاه ها وجود دارد ول��ی ما به دلیل ارتباطات 
عاطفی و اخالقی از کسی خرید می کنیم که با ما همراهی 
و همدلی بیش��تری دارد و ادب و اخالق را رعایت می کند. 
در چنی��ن زمانه ای اگر فروش��نده خدمات بیمه عمر آداب 

فروشندگی را بلد نباشد فاتحه او خوانده است.
البته این مس��ئله را هم در نظر بگیرید که اعتبار شرکتی 
که خدمات ارائه می کند خیلی مهم اس��ت. وقتی ش��رکت 
برای مشتری ناشناخته باشد فروشنده کار بسیار سخت تری 
دارد. مثال اگر یک ش��رکت هواپیمایی جدید بخواهد بلیت 
هواپیما بفروشد در بازار رقابتی کار سخت تری دارد نسبت 
به شرکتی که ۵0 سال سابقه دارد. در زمینه بیمه عمر هم، 
چنین اس��ت. شرکت هایی که دارای پشتوانه و اعتبار مالی 
خوبی هس��تند در بازار بیشتر حمایت می شوند. مثال بیمه 
عمر پاس��ارگاد باید فروش بیش��تری نسبت به شرکتی که 
بدون پش��توانه بانکی دو سال کارش را شروع کرده داشته 

باشد. 
ش��رکت های معتب��ر پش��تیبانان خیل��ی خوب��ی برای 
فروش��ندگانند و مثل س��د محکمی پش��ت فروش��ندگان 
قرار دارند. این ش��رکت ها می توانند به اعتبار فروشنده نیز 
بیفزاین��د. از این رو کیفی��ت خدمات را به عنوان یک آیتم 
اساسی در فروش باید در نظر گرفت. کیفیت خدمت هم به 

اعتبار شرکت بستگی دارد. 
نکته مهم دیگری که در تفاوت میان کاال با خدمات باید 
در نظر گرفت پشتیبانی محصول است. در فروش بسیاری 
از کاال ه��ای فیزیکی به خص��وص ارزان قیمت پش��تیبانی 
وجود ن��دارد، اما فروش بیمه عمر بدون پش��تیبانی یعنی 
هیچ. امکان ندارد کس��ی از ش��ما خدمات بیمه عمر بدون 
پشتیبانی بخرد. شما نیز اگر نتوانید به مشتریان خود پس 
از خرید س��رویس خوبی بدهید او از ادامه فعالیت منصرف 

می شود یعنی در نوع خدمات هم تفاوت هایی وجود دارد.
 فروش بلیت هواپیما یک کار خدماتی است. فروش بیمه 
عمر هم یک کار خدماتی اس��ت. پس از خرید فقط تکه ای 
از کاغذ به مش��تری داده می ش��ود، اما فروشنده بیمه عمر 
حدود ۳0 س��ال باید به مش��تری خدمت کند. در صورتی 
که فروشنده اتومبیل گران قیمت، زمان کوتاهی برای ارائه 

خدمات پس از فروش دارد. 
شما به عنوان فروشنده بیمه عمر باید مانند یک پاسبان 
همواره مواظب مشتری باشید که مبادا او از ادامه همکاری 
انصراف دهد و از آنجایی که قرار اس��ت هر ماه مبلغی را به 
حس��اب شرکت بیمه واریز کند در صورت انصراف هم شما 
و هم ش��رکت ضرر می کنید، ام��ا در فروش کاالی فیزیکی 
اوال کل مبلغ در همان ابتدای فروش دریافت می ش��ود جز 

در موارد اقساطی که در آن صورت هم ضمانت نامه و چک 
و سفته برای زدن سند وجود دارد، اما در بیمه عمر خریدار 
یک بخش بس��یار اندکی را در م��اه اول پرداخت می کند و 
قرار اس��ت فرضا ۳0 س��ال یا ۳60 ماه متوالی آن مبلغ را 
بپردازد بنابراین کار ف��روش بیمه عمر در عین لذت بخش 

بودن بسیار کار دشواری است. 
اگر فروش��نده نتواند خدمات پس از فروش خوبی داشته 
باشد پس از مدت کوتاهی مشتری از ادامه فعالیت انصراف 

می دهد.
فروش��ندگی بیمه عمر یک فعالیت کامال حرفه ای است. 
فروش��نده بیمه عمر با همه فروش��نده های دنیا فرق دارد. 
از نقطه صفر ت��ا نقطه صد موارد اختالف زیادی در فروش 
بیمه عمر در مقایس��ه با فروش کاال یا خدمات دیگر وجود 

دارد. 
از زاویه دیگری هم می توان به مسئله فروش و فروشنده 
پرداخت و اینکه فروشندگان بیمه عمر چه کسانی هستند؟ 
آیا هر کس می تواند فروش��نده باشد؟ آیا هر کس می تواند 
فروشنده بیمه باش��د؟ آیا هر کس می تواند فروشنده بیمه 

عمر باشد؟ 
برای اینکه به این س��وال ها به ش��کل دقیق پاسخ دهیم 
الزم است یک بار دیگر بدانیم در یک تعریف کلی فروشنده 
بیمه عمر کیست؟ در یک نگاه کلی دو دیدگاه محکم برای 

این سؤال وجود دارد:
دیدگاه اول: فروشنده کسی است که مهارت حرفه ای در 
فروش محصوالت داش��ته باشد و این کار را حرفه ای انجام 

دهد و صرفا برای فروش محصوالت استخدام شود. 
دیدگاه دوم: این دیدگاه می گوید که هر کس��ی که قرار 
اس��ت محصول��ی را به مش��تری معرفی کند ی��ا به فروش 

بگذارد فروشنده است. 
مثال: افرادی که خود کارفرما هس��تند و فروشنده ای در 
فروش��گاه خود ندارند، خودشان تا زمانی که محصوالت را 

به مشتری معرفی می کنند فروشنده محسوب می شوند.
نکته مهم این اس��ت که افرادی که خود کارفرما هستند 
و فروشنده ای ندارند خود را فروشنده نمی دانند و با همین 
فکر هم ب��ه محتوای کتاب ها در مورد فروش��ندگان توجه 

نمی کنند.
در فروش��گاه های بس��یاری عالوه بر وجود فروشندگانی 
که صرفا برای فروش بهتر اس��تخدام ش��ده اند، خود مدیر 
فروشگاه هم محصوالت را به مشتری معرفی می کند. خب 
موضوع مهم این اس��ت زمانی مدیر فروش��گاه در فروشگاه 
حضور داش��ته باش��د مش��تریان دوس��ت دارن��د در مورد 
محصوالت از او س��ؤال کنند. در این مواقع هم متأس��فانه 
مدیران فروش��گاه نمی دانند که کار یک فروشنده را انجام 
می دهن��د و انتظاری ک��ه مراجعه کنن��دگان از آنها دارند 

انتظاری است که از یک فروشنده دارند.
واقعیت این است که تعداد افرادی که فروشنده هستند، 
اما خود را فقط مدیر تصور می کنند کم نیس��تند. موضوع 
مهم این اس��ت که تمام مدیران خود را باید یک فروشنده 
تصور و س��عی کنند تکنیک های فروش��ندگان موفق را یاد 

بگیرند تا درنهایت افزایش فروش داشته باشند.
راضی نگه داش��تن مش��تری فعل��ی مهم اس��ت، وفادار 
کردنش مهم است، اما اینها »بدون توانایی مشتری یابی« از 

هیچ کس یک فروشنده موفق نمی سازد.
بازاری��اب یا فروش��نده حرفه ای کس��ی اس��ت که هنر و 
دان��ش کافی برای توفی��ق در بازارهای رقابت��ی و پیچیده 
امروزی دارد. فروش��ندگان موف��ق دارای تحصیالت عالی 
یا آموزش های حرفه ای هس��تند که از طریق آن می توانند 
روابطی بلندمدت با مش��تریان برقرار کنند و ضمن ارزیابی 
نیازهای آنان و س��ازماندهی تالش های ش��رکت برای حل 

مسئله های مشتری، در جهت تأمین نیازهای او بکوشند.
فروش��نده گاه کاالی فیزیکی می فروش��د و گاه خدمات. 
اینه��ا با هم در فروش��ندگی ف��رق دارند. فروش��نده بیمه 
خدمات می فروش��د و طبعا مش��تریان باید در قبال چیزی 
ک��ه نمی بینن��د پول��ی پرداخت کنن��د. از ای��ن رو گاهی 
میان فروش��نده خدمات با فروش��نده کاالی فیزیکی باید 
تفاوت های��ی قائل ش��د. ب��ه عبارتی راه س��خت تری برای 
فروش��ندگان بیم��ه عمر وج��ود دارد آنها بای��د چیزی را 

بفروشند که وجود خارجی ندارد.

فروشنده بیمه عمر کیست؟ 2K21 کمپین بازاریابی برگرکینگ در بازی بسکتبال

به قلم: پیتر آدامز
کارشناس بازاریابی  تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

ش��عبه برگرکینگ در اس��پانیا ایده جذابی برای کمپین تازه بازاریابی اش پیدا کرده است. این امر شامل 
سرمایه گذاری بر روی گیمرهای بازی محبوب 2K21 NBA است. بر این اساس هر کدام از گیمرها که 
چالش های پرتاب مختلف در این بازی را با موفقیت پش��ت سر بگذارند، برنده جایزه ای خوشمزه از سوی 

برگرکینگ می شوند. این جایزه شامل برخی از برگرهای ویژه  برند برای بازار اسپانیا می شود. 
 NBA فعال در پخش عنوان های ب��ازی رایانه ای ،EA برگرکین��گ در همکاری مس��تقیم با اس��تودیو
2K21، بخش ویژه ای برای ش��رکت کاربران در چالش های همراه با جایزه برگر طراحی کرده اس��ت. این 
امر جذابیت های بس��یار زیادی برای کاربران به همراه دارد. بدون تردید کاربران تمایل بسیار زیادی برای 
برنده ش��دن برگرهای مختلف در بازی های رایانه ای دارند. نکته جالب طراحی ویژه زمان بازی و تبلیغات 
این بخش از بازی NBA است. این امر شامل نمایش تبلیغات برگرکینگ در تمام گوشه های زمین است 
بنابراین با ش��رکت گیمرهای مش��هور و اس��تریم بازی های در پلتفرم هایی نظیر توییچ جذابیت و توجه 

کاربران به این کمپین بیشتر نیز خواهد شد. 
marketingdive.com :منبع

کمپین بازاریابی برند لیز با حضور لیونل مسی

به قلم: پیتر آدامز 
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

برند لیز تمایل بس��یار زیادی برای اس��تفاده تبلیغاتی از س��تاره های دنیای فوتبال دارد. آنها همکاری 
بلندمدتی با برخی از س��تاره های مش��هور دنیای فوتبال در طول یک دهه اخیر داش��ته اند. لیونل مس��ی 
به عنوان یکی از برترین بازیکنان فوتبال در طول تاریخ یکی از اهداف بازاریابی همیش��گی لیز محس��وب 
می شود. این برند تولید تنقالت در سراسر دنیا اقدام به استفاده از لیونل مسی در کمپین بازاریابی تازه اش 
کرده اس��ت. این کمپین با هدف جلب نظر طرفداران فوتبال در سراس��ر دنیا طراحی شده است. استفاده 

از فناوری هوش مصنوعی در این کمپین جذابیت هایش برای مخاطب هدف را دوچندان کرده است. 
کمپین تازه لیز با هدف جلب نظر مخاطب هدف در آس��تانه برگزاری مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا 
طراحی ش��ده اس��ت. نکته جالب در این میان نمایش لیونل مسی در حال کار با فناوری هوش مصنوعی 
است. اگر کاربران سری به سایت رسمی لیز بزنند، امکان یافتن ویدئوهایی از لیونل مسی در حال پیگیری 
امور مختلف با اس��تفاده از دس��تیارهای صوتی یا دیگر ابزارهای دارای هوش مصنوعی را خواهند داشت. 
امروزه اس��تفاده از فناوری هوش مصنوعی در میان بس��یاری از مردم توسعه یافته است. ایده خالقانه لیز 
برای جلب نظر مشتریان بر روی استفاده ستارگان فوتبال از فناوری مشترکی با مشتریان اشاره دارد. در 
این میان نیز استفاده از لیز به عنوان یکی دیگر از نکات مشترک میان این افراد مورد تاکید قرار می گیرد. 
برند لیز در کمپین تازه اش نس��بت به همکاری با موسس��ه سینتس��یا اقدام کرده است. این موسسه در 
زمین��ه فناوری هوش مصنوعی و دیپ فیک تخصص دارد. بنابراین ش��اید در کمپین های بعدی این برند 
مشتریان امکان قرار دادن خود به جای ستارگان مشهور دنیا را داشته باشند. امروزه جلب نظر مشتریان 
یکی از مهمترین دغدعه های برندها را ش��کل می دهد. در این میان باید از هر امکاناتی برای دس��تیابی به 
هدف موردنظر اس��تفاده کرد. در غیر این صورت عرص��ه رقابتی بازاریابی جایی برای مان باقی نمی گذارد. 

جهت گیری لیز به سوی استفاده از فناوری های نوین نیز باید در همین راستا ارزیابی شود. 
marketingdive.com :منبع

کمپین کوکاکوال با تاکید بر نوستالژی های بسکتبالی

به قلم: رابرت ویلیامز
کارشناس بازاریابی و تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

کوکاکوال به تازگی کمپین ویدئویی با هدف رونمایی از نوش��ابه های بدون قندش در طعم های مختلف 
طراحی کرده اس��ت. هدف اصلی از چنین کمپینی نمایش توجه این برند به ورزش��کاران در تولید انواع 
نوش��ابه هایش اس��ت. کمپین »خوش��مزه به طور باورنکردنی« در تالش برای ایجاد ارتباط میان خاطرات 

مشترک مشتریان از کوکاکوال و تماشای ورزش بسکتبال است. 
کوکاکوال برای جلب نظر مش��تریان به کمپین تازه اش از صحنه های ماندگار ورزش بس��کتبال استفاده 
کرده اس��ت. یکی از صحنه های ماندگار موردنظر مربوط به مس��ابقات دانشگاهی میان کارولینای شمالی 
و هیوس��تون در س��ال 198۳ است. آن مس��ابقه به دلیل صحنه های جذاب و رقابت حساس میان دو تیم 
در ذهن بس��یاری از طرفداران این ورزش ماندگار ش��ده اس��ت. نمایش تبلیغات کوکاکوال در آن مسابقه 
و همچنین ایجاد ارتباط میان صحنه های مختلف آن رقابت با نوش��ابه های تازه برند نکته جالبی اس��ت. 
یادآوری آن صحنه ها در کمپین »خوش��مزه به طور باورنکردنی« به طور ناگهانی به پرش به س��وی آینده 
بس��کتبال همراه اس��ت. این امر استفاده از نوش��ابه های زیرو کوکاکوال برای ورزشکاران و عالقه مندان به 

بسکتبال را نشان می دهد. 
فضای کمپین تازه کوکاکوال عالوه بر تاکید بر نوس��تالژی به ش��دت فانتزی نیز هس��ت. این امر برای 
بس��یاری از مشتریان هیجان برانگیز اس��ت. این برند برای توسعه هرچه بهتر کمپین بازاریابی اش اقدام به 
همکاری با برخی از اینفلوئنس��رهای مهم نیز کرده است. وانس��ا و ورونیکا مرل نام های آشنایی در حوزه 
ش��بکه های اجتماعی هس��تند. این دو خواهر دوقلو به عنوان اینفلوئنس��ر در شبکه های اجتماعی فعالیت 
زیادی دارند. کوکاکوال برای جلب نظر مش��تریان به کمپین تازه اش از این دو اینفلوئنس��ر برای توس��عه 

کمپینش استفاده کرده است.
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