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ساختاربانکمرکزیدرطرحبانکداریمجلسچهتغییریمیکند؟

 عیارسنجی
طرح جدید بانکداری

فرصت امروز: ابتدای هفته بود که اتاق بازرگانی تهران از نهایی شدن مطالعه تیم کارشناسی خود بر روی طرح قانون 
بانکداری خبر داد و گفت  که نتایج این مطالعه به همراه پیشنهادهای اصالحی در نامه ای با امضای مسعود خوانساری 
برای مجلس یازدهم ارسال شده است. در مطالعه اتاق تهران که توسط فرهاد نیلی و چند تن از کارشناسان نظام بانکی 
انجام شده است، نقاط قوت و ضعف طرح قانون بانکداری بررسی شده تا  به نمایندگان مجلس جهت تصمیم گیری و 
اصالح طرح مشورت داده شود. این طرح همچنین در سی و ششمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
که در قالب وبینار و با حضور صاحب نظران و مدیران فعلی و اسبق بانک مرکزی برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار...

تهرانیهادرجستوجویچهخانهایباچهقیمتوچهمتراژیهستند؟
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آیابورسمحدودهیکمیلیونواحدیراازدستمیدهد؟

روندسینوسیدربورستهران
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مدیریتوکسبوکار

یادداشت
بایدهاونبایدهای
طرحقانونبانکداری

فرهادنیلی
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی

بانک��داری  »قان��ون  ط��رح 
جمهوری اسالمی« در مجلس 
ده��م تهیه ش��ده و اکنون در 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
یازدهم در دست بررسی است. 
ای��ن پیش نویس به  اینکه اگر 
ص��ورت الیح��ه ارائه می ش��د 
ی��ا ح��اال ک��ه در قال��ب طرح 
اس��ت، چه معای��ب و مزایایی 
خواه��د داش��ت، ی��ک تحلیل 
پیشینی است و در حال حاضر 
موضوعی��ت محتوایی چندانی 
ندارد. مهم آن است که اکنون 
این محتوا در اختیار ماس��ت و 
این پیش نویس م��ورد تحلیل 
ق��رار گرفت��ه اس��ت. م��ن به 
تیم کارشناس��ی تالش  همراه 
کردیم ب��ا ایجاد یک دید 360 
درجه، مواد طرح »قانون جامع 
بانک��داری جمهوری اس��المی 
ای��ران« را براس��اس این معیار 
ارزیابی کنیم ک��ه این طرح تا 
چ��ه حد به تحقق اهداف بانک 
مرک��زی کمک می کن��د. من 
بحث در مورد ای��ن طرح را با 
تمرکز بر ت��ورم پیش می برم؛ 
زیرا ت��ورم از جمله موضوعات 
سهل و ممتنعی است که همه 

مردم با آن سروکار دارند.
ادامهدرهمینصفحه
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ادامهازهمینصفحه
در چند دهه گذش��ته یعنی از س��ال 1962 تا 2019 روند 
تورم در جهان دچار فراز و فرودهایی شده است؛ برای مثال در 
سال های 1975 و 1976 به دلیل بروز شوک نفتی نخست، در 
نرخ تورم یک پرش بروز کرد و تورم میانه جهان به 15 درصد 
رس��ید. بحران های مالی سال های بعد یا بحران مالی 2008 به 
دلی��ل آثاری که روی ترازنامه  بانک های مرکزی گذاش��ت، در 
سال های معدودی به تورم های دو رقمی تبدیل شد. مقصود از 
تورم میانه دنیا، آن اس��ت که تورم 50 درصد کشورها زیر این 
منحنی قرار دارد؛ این تعریف میانه است بنابراین وقتی پای نرخ 
تورم 190 کش��ور به میان می آید، نرخ تورم 95 کشور کمتر از 

رقم میانه است.
وقتی روند تورم ایران را بررس��ی می کنی��م، درمی یابیم که 
فاصله آن با تورم دنیا بسیار زیاد است. متاسفانه طی سال های 
گذشته نه تنها این اختالف کمتر نشده که بیشتر هم شده است. 
البت��ه نرخ باال، تنها ویژگی ت��ورم در ایران نبوده و این تورم به 
شدت متالطم و غیرقابل پیش بینی است که این مسئله هزینه 
تورم را مضاعف می کند. در واقع، تورم نااطمینانی هم به همراه 
دارد و ای��ن غیرقابل پیش بینی بودن مان��ع برنامه ریزی برای 

کاهش هزینه های اجتماعی تورم می شود.
ارزیابی روند تورم و آثار آن ظرف 10 سال اخیر نشان می دهد، 
قدرت خرید یارانه انرژی که از دی ماه س��ال 1389 معادل هر 
نفر 45 هزار و500 تومان است، به دلیل تورم دهه 1390 به 7 
هزار و400 تومان رس��یده؛ یعنی مابه التفاوت 45500 تومان و 
7400 تومان به عنوان مالیات تورمی از تک تک ایرانی ها گرفته 
شده اس��ت. جالب اینجاست که همین 7400 تومان نحیف و 
ان��دک، نزدیک به 40 هزار میلیارد توم��ان بار مالی بر بودجه  
دولت تحمیل می کن��د؛ یعنی دولت برای آنکه منابع موردنیاز 
توزیع یارانه ها را تامین کند، باید 40 هزار میلیارد تومان مالیات 
بیشتر بگیرد یا نفت بیشتری بفروشد یا از هزینه های آموزش و 
پرورش و بهداشت و سالمت بکاهد. تورم یک مالیات همگانی 
است که از همه گرفته می شود. در سال 1395 نرخ تورم ایران 
به تورم تک رقمی نزدیک ش��د، که اگر همین تورم حدود 10 
درصدی طی این 10 س��ال تداوم  می یافت، قدرت خرید یارانه 
هر نفر ایرانی اکنون معادل 19 هزار و 100 تومان بود. یعنی اگر 
طی دهه  1390 بهداشت سیاستی بر سیاست گذاری اقتصادی 
حاکم بود و بانک مرکزی نهادی مس��تقل بود، ارزش یارانه 45 
هزارتومانی با حدود 2.5 برابر افزایش نس��بت به ارزش کنونی، 

معادل 19 هزار و 100 تومان برآورد  می شد.
تورم انباش��ته 1390 معادل 240 درصد است؛ یعنی سطح 
عمومی قیمت ها در این دوره 2.4 برابر ش��ده اس��ت. حال اگر 
تورم تک رقمی 9.9 درصدی طی این دهه حفظ می شد، یارانه 
بس��یار بیشتری به یک خانوار تعلق می گرفت. بنابراین ببینید 
تورم چه تحفه ای است و کنترل آن چقدر می تواند زندگی مردم 

را مرفه تر کند.
اما تورم در ایران دارای چند ویژگی است؛ نخست اینکه این 
تورم به شدت مزمن بوده و در رگ و پوست اقتصاد ایران ریشه 

دوانده اس��ت، یعنی در برابر تمام تدابیر سنتی  که به کار رفته، 
مقاومت نشان داده است بنابراین باید تدبیر دیگری اتخاذ کرد. 
همچنین تورم یک بازی تکرارشونده با جمع منفی میان دولت 
و مردم است؛ بازی ای که برنده نداشته و فقط بازنده دارد. تورم 
یک��ی از بارزترین و بزرگترین مصادیق ظلم عمومی به ش��مار 
می رود، یک کاالی عمومی است که برای همه آزاردهنده است. 
هرچه درآمد فرد کمتر باشد، بنا بر منطق تورم، این ظلم بیشتر 
اعمال می شود و به منزله یک مداخله  نامشروع در زندگی مردم 
اس��ت. این تورم در جیب تک تک ایرانی ها دس��ت دارد، قدرت 

خرید آنها را می مکد و به شدت پیش بینی ناپذیر است.
واگراییروندتورمایراننسبتبهتورمدنیا

روند تورم ایران نس��بت به تورم دنیا، رو به واگرایی گذاشته 
اس��ت. ممکن نیست که تورم ایران از تورم دنیا فاصله بگیرد و 
بانک مرکزی ما از معادالت بانک های مرکزی دنیا فاصله نگیرد 
بنابراین صرف نظر از تحریم ها عمال بانک مرکزی کش��ورمان 
قدرت ارتباط خود را با دیگر بانک های مرکزی از دست می دهد؛ 
به این دلیل که گفتمان این بانک مرکزی در مورد مس��ئله ای 
اس��ت که دنیا آن را در دهه 80 میالدی حل کرده اس��ت. در 
واقع، نوع سیاست گذاری اقتصادی در ایران، ناآرامی را به زندگی 
مردم و البته بنگاه ها تحمیل می کند، در حالی که این مس��ئله 

حدود 30 سال است در دنیا، آرامش و ثبات یافته است.
مهمترین ذی نفع تورم، خانوار اس��ت. کاه��ش نرخ تورم به 
منزله اعطای یارانه مجانی از خزانه  غیر اس��ت؛ یعنی در مقابل 
منافعی که اعطاشده، پولی از جایی برداشت نمی شود. این نوع 
سیاس��ت گذاری با مقوله پول پاشی که در دولت و مجلس رایج 
بوده و این گروه یا آن گروه، هدف تزریق منابع قرار می گیرند، 
متفاوت است. اثر کاهش تورم تا کف 10 درصد مانند این است 
ک��ه گویی قدرت خرید 40 هزار میلیارد تومان یارانه ها در 2.5 
ضرب می ش��ود. به بیان س��اده تر، دولت با صیانت از تورم 10 
درصدی می توانست به میزان 100 هزار میلیارد تومان قدرت 

خرید ایجاد کند.
در سایه حفظ این نرخ تورم، چشم انداز آتی  خانواده ها شفاف 
ش��ده و ام��کان برنامه ریزی برای پس انداز هم فراهم می ش��د. 
کاهش اضط��راب اجتماع��ی و پیش بینی پذی��ری هزینه ها و 
درآمدها برای بنگاه ها هم مهیا می ش��د. افزون بر این، کاهش 
ریسک سرمایه گذاری، کاهش نیاز به سرمایه در گردش و البته 
افزایش اعتبار و س��رمایه اجتماعی دولت از دیگر دستاوردهای 
کنترل تورم بود. در این صورت، دیگر نیاز نبود که دولت هر روز 
در تک تک بازاره��ا مداخله کرده و اقدام به قیمت گذاری کند. 
چنانکه می بینید، واقعا  نمی توان بر یک واحد درصد تورم قیمتی 
گذاش��ت. اکنون پرسش اساسی آن است که چه کنیم که این 
آرامش به زندگی مردم اعطا شود؟ به عبارت بهتر، بانک مرکزی 
باید چه ویژگی هایی داشته باشد تا نرخ تورم کاهش پیدا کند؟

بانک مرکزی صاحب نوعی فناوری اس��ت که می تواند تمام 
ناترازی ه��ای کالن اقتص��اد را تراز کند و حس��اب ها را ببندد؛ 
حس��اب هایی که در هیچ ترازنامه   دیگری بس��ته نمی شود در 
ترازنامه  بانک مرکزی بس��ته می ش��وند. البته دو حساب ناتراز 

بزرگ در کش��ور وجود دارند که با تدابیر سیاستی فعلی بسته 
نمی ش��وند؛ نخس��ت، تراز دولت و دیگری، تراز بانک ها. بانک 
مرک��زی این دو ت��راز را به کمک افزایش پای��ه پولی می بندد 
بنابراین یک وجه قصه  پرغصه  تورم کش��ور، تراز کردن ناترازی 
بودجه  دولت و ناترازی حساب بانک هاست. بانک مرکزی تنها 
نهادی است که می تواند ناترازی ها را تراز کند و هزینه  این تراز 
کردن، تحمیل تورم به مردم است بنابراین عمال حساب مردم 

است که این تراز را می بندد.
به دالیلی چون تکالیف س��نگین سیاس��ت بر گرده اقتصاد، 
بلندپروازی های سیاست گذار، تحریم، نوسان بازار نفت و قوانین 
مالیاتی، بروز ش��وک های نات��رازی در اقتصاد ایران گریزناپذیر 
ش��ده اس��ت بنابراین ش��وک ناترازی بودجه دولت دائما پدید 
می آید و ش��وک های ناترازی حساب بانک ها نیز به دلیل آنکه 
بانک ها نمی توانند تعهدات خود را ایفا کنند، ایجاد می ش��ود. 
گاه این ناترازی از طریق بازار بین بانکی نیز به وقوع می پیوندد. 
بانک مرکزی باید آنقدر مستقل باشد که نگذارد این ناترازی ها 
وارد ترازنامه اش شود؛ چراکه ترجمه ورود ناترازی های بودجه ای 
و مال��ی به ترازنامه بانک مرکزی، تحمیل تورم به زندگی مردم 
است بنابراین اقتصاد ایران به بانک مرکزی ای  نیاز دارد که چنان 
مقتدر، مستقل و حرفه ای باشد که به رغم وجود این ناترازی ها، 
از ورود آن ب��ه ترازنام��ه بانک مرکزی جلوگی��ری کند. بر این 
اس��اس، س��ه وظیفه برای بانک مرکزی متصور است: کنترل 
تورم، تامین س��المت بانک ها و ایجاد ثبات در تولید. با در نظر 
گرفت��ن این موضوع، قصد من در ادامه این ارائه آن اس��ت که 
تحلیل مواد طرح قانون بانکداری را معطوف این کنم که بانک 
مرکزی باید حائز چه ویژگی هایی باشد تا بتواند تورم را کنترل 
کند؟ البته ممکن است این گزاره مطرح شود که کنترل تورم 
نیازمند اصالح نظام خزانه داری و نظام مالی کشور است، اما این 
گزاره نادرست است؛ چراکه در صورت وجود یک بانک مرکزی 

مستقل، ناترازی ها اجازه تبدیل شدن به تورم را نمی یابد.
قانونچگونهمیتواندبهکنترلتورمکمککند؟

ب��ا این مقدمات ترجمه الزامات کنترل تورم را به زبان قانون 
مورد بررسی قرار داده ایم. منظور از لوازم کنترل تورم، ظرفیت 
قانونی موردنیاز برای کنترل تورم است. مفاد قانون از آن جهت 
حائز اهمیت است که زیرین ترین زیرساخت برای کنترل تورم 
اس��ت. در نبود قانون، کاری نمی ت��وان از پیش برد. این قانون 
اس��ت که به مقررات و سیاس��ت تبدیل می شود بنابراین ما با 
تحلی��ل و ارزیابی طرح »قانون جامع بانک��داری« در مورد آن 
ش��رط الزم صحبت می کنی��م که قرار اس��ت در ماه های آتی 
این زیرس��اخت را برای بانک مرکزی ایجاد  کند که مانع ورود 
ناترازی ها به ترازنامه اش شود. قانون بانک مرکزی باید پنج رکن 
سیاس��ت گذاری پولی را چنان پوشش دهد که ظرفیت قانونی 

الزم را برای کنترل تورم ایجاد کند.
رکن نخس��ت، اقتدار بانک مرک��زی در براب��ر ناترازی های 
بودجه ای و مالی اس��ت. ارکان بعدی آن است که این قانون تا 
چه حد به مدرن شدن سیاست گذاری پولی کمک خواهد کرد. 
همچنین این قانون از منظر حکمرانی، سازمان و استقالل بانک 

مرکزی مورد ارزیابی قرار گرفته است. سمت چپ ترازنامه بانک 
مرکزی از بدهی های داخلی )شامل بدهی به دولت و بانک ها( و 
خارجی تشکیل شده است که نوع رابطه بانک مرکزی با دولت، 

بانک ها و دنیای خارج را به تصویر می کشد.
حال با فرض اینکه بروز کس��ری بودجه در کش��وری مانند 
ایران گریزناپذیر می نمایاند، این پرسش مطرح می شود که آیا 
در طرح مجلس اختیارات الزم به بانک مرکزی داده شده که از 
بروز تورم جلوگیری کند؟ در ماده 26 این طرح، بانک مرکزی 
از اعطای تسهیالت اعتباری بدون ترهین وثایق مکفی به دولت 
منع ش��ده است. همچنین این ممنوعیت در مورد خرید اوراق 
دولت در بازار اولیه نیز اعالم ش��ده اس��ت. در عین حال، طرح 
مجلس مانع ایجاد تعه��د مالی بابت اجرای روابط کارگزاری با 
دولت می شود؛ در کنار این نکات مثبت، ماده 39 اعطای تنخواه 
از سوی بانک مرکزی به دولت را مجاز کرده که یک نقطه منفی 
اس��ت. افزون بر این، طبق ماده 46 ایجاد و مدیریت حس��اب 
تسعیر دارایی ها قانونی شده و بنابراین مابه ازای ریالی نوسانات 
ن��رخ ارز در ترازنامه  بانک مرک��زی از طریق این ماده محفوظ 
می ماند. برداشت از حساب تسعیر دارایی ها نیز منع شده است 
و به دولت هم تکلیف شده که زیان حساب تسعیر دارایی ها را 
پوش��ش دهد. در صورت بروز زیان در تسعیر دارایی های ارزی، 
دولت باید خارج از چارچوب پایداری اوراق بدهی، اوراق جدید 
منتش��ر کند و در اختیار بانک مرکزی ق��رار دهد تا این زیان 
جبران شود. همچنین بانک مرکزی از تضمین بدهی های دولت 
منع ش��ده  اس��ت. جز حکم ماده 39 که اجازه  اعطای تنخواه 
را می ده��د، هفت حکم دیگر مان��ع ورود ناترازی های خزانه و 
ناترازی های بودجه  دولت به ترازنامه  بانک مرکزی  می شود. در 
ای��ن تحلیل، آن هفت ماده از این جهت که  می تواند به کنترل 
تورم کمک کند، حکم قبولی می گیرند، اما حکمی که اعطای 
تنخواه گردان از سوی بانک مرکزی به دولت را مجاز می شمارد 
از این جهت که یک افزایش ناخواس��ته و غیرقابل کنترل را به 
بانک مرکزی تحمیل می کند، غیرقابل قبول است بنابراین طرح 
مجلس، از حیث تنظیم رابطه  بانک مرکزی با یکی از مهمترین 
ذی نفعان آن که دولت است، از نظر اقتدار سیاست گذاری قابل 

قبول است.
در م��ورد رابط��ه بانک مرک��زی و بانک ها م��اده 29 تامین 
نقدینگی بانک ها را بدون اخذ وثیقه  کافی ممنوع اعالم کرده، 
تشخیص کفایت هم به عهده هیأت عالی گذارده؛ این ماده بانک 
مرکزی را مکلف می کند ک��ه برای تامین نقدینگی اضطراری 
بانک ها حد اعتباری تعیین کند که این حد متناسب با کیفیت 
دارایی بانک ها تعیین ش��ود. از همه مهمتر یک مکانیزم ماشه 
برای اضافه برداشت بانک ها تعریف شده که اگر اضافه برداشت 
از حد تعیین ش��ده تج��اوز کرد، معاون نظارت��ی بانک مرکزی 
مکانیزم ماشه را فعال می کند بنابراین از بررسی مواد 29، 30 و 
56 طرح مجلس چنین استنباط می شود که این طرح ظرفیت 
قانونی الزم برای کنترل بدهی بانک ها به بانک مرکزی را فراهم  
می کن��د، به طوری که می تواند مان��ع ورود ناترازی بانک ها به 

ترازنامه بانک مرکزی شود.

نقششورایفقهیدرساختاربانکمرکزی
نهاد مبارک و میمونی به نام ش��ورای فقهی به موجب طرح 
مجلس در ساختار بانک مرکزی ایجاد شده است که کارکرد آن 
مشروعیت بخشیدن به مقررات بانک مرکزی و عملیاتی است 
که بانک ها با بانک مرکزی انجام می دهند. البته این مسبوق به 
سابقه است اما ماده 21 برای این شورا نقش ناظر نیز قائل شده 
اس��ت. در حالی که شورا نمی تواند ناظر باشد. نه  فقط در بانک 
مرکزی که در یک مدرسه هم شورا نمی تواند نقش ناظر را ایفا 
کن��د، چراکه ناظر باید از اقتدار برخوردار بوده و تصمیم بگیرد 
و اجرا کند. به همین دلیل اس��ت که در مدارس، مدیر، ناظم و 
معلم ناظر هستند، نه شورای اولیا و مربیان. این شورا اگر ناظر 
نیس��ت باید رگوالتور باشد، حال آنکه رگوالتور شرعی باید در 
طول رگوالتور احتیاطی دیگر قرار بگیرد. مانند شورای نگهبان 
که در طول مجلس اس��ت. ش��ورای نگهبان نقش بدوی ندارد 
بلکه نقش ثانوی دارد؛ درحالی که در اینجا به شورای فقهی در 
برخی موارد نقش بدوی داده شده و بدین ترتیب شورای فقهی 
ارائه  طریق می کند. این موارد در مواد 26، 29 و 76 آمده است. 
البته مواد 28، 94، 95، 98 و 123 به در طول بودن ش��ورای 
فقهی احترام گذاش��ته اس��ت، نکته دیگر آن اس��ت که به دو 
طریق سلبی یا ایجابی می توان رابطه  شرع را با عملیات بانکی 
مورد سنجش قرار داد. در رویکرد سلبی، فقیه نقش تشخیص 
مغایرت را دارد بنابراین عملیات در قلمروی فاقد حکم شرعی، 
مجازند، مگر آنکه خالف ش��رع بودن آنها تشخیص داده شود. 
درحالی که در رویکرد ایجابی باید عدم مغایرت هر عملیاتی با 
شرع مشخص شود. ایراد بزرگ آن است که در رویکرد ایجابی 
تمام سپرده گذاری و به خصوص اعطای تسهیالت باید منطبق 
بر عقود باشد و عقود تجارت باید در بخش مالی اقتصاد بنشیند. 
مش��کلی که در قانون عملیات بانکی بدون ربا هم ایجاد شد و 
انحراف بس��یاری ایجاد کرد بنابراین اصل شورای فقهی بسیار 
خوب و الزم اس��ت، اما الزم اس��ت که ایرادات وارده به شورای 

فقهی رفع شود.
همچنین نکاتی در مورد شیوه نگارش این طرح که قرار است 
به قانون مادر تبدیل شود وجود دارد. این قانون در بعضی موارد 
ساکت اس��ت که البته مسائل کانونی بانک مرکزی نیست، اما 
باالخره مهم اس��ت. به عنوان مثال این طرح در مورد توس��عه  
مالی، رقابت می��ان بانک ها، منع انحصار، حقوق مش��تریان و 
ثبات مالی سکوت کرده و به عالوه ارجاع طرح به سایر قوانین 
بسیار است. اینها از جمله ایراداتی است که به ساختار و شیوه 
نگارش این طرح وارد اس��ت. نکته  دیگر آنکه که این قانون در 
موارد متعددی هدفی را ذکر کرده، اما ابزار متناسب با آن را در 
اختیار قرار نداده است یا اختیاری را اعطا کرده که متناسب با 

مسئولیت متناظر نیست.
پی نوش��ت: این یادداش��ت برگرفت��ه از صحبت های فرهاد 
نیلی درباره طرح قانون بانکداری جمهوری اس��المی در سی و 
ششمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران است 
که در قالب وبینار برگزار شد و نیلی نتایج مطالعات خود و تیم 

پژوهشی اش را در مورد ابعاد مختلف این طرح تشریح کرد.

بایدهاونبایدهایطرحقانونبانکداری

چگونهوبیناربیعیبیبرگزارکنیم؟

اشتباهاتبازاریابیدربرگزاریوبینارهایآنالین
آی��ا ش��ما آخرین باری را ک��ه در یک وبینار آنالین ش��رکت کرده ای��د، به یاد دارید؟ ب��ه احتمال زیاد 
در ط��ول ماه ه��ای اخیر اغل��ب کارآفرین��ان در وبینارهای بس��یار زیادی ش��رکت کرده اند. ای��ن امر به 
دلی��ل ش��یوع وی��روس کرونا و تمای��ل کس��ب و کارها ب��رای پیگیری ام��ور کاری ش��ان روی می دهد. 
وبیناره��ای دنی��ای کس��ب و کار همگی به یک اندازه محبوبیت ندارند. اگر ش��ما نی��ز تجربه برگزاری 
یک وبینار برای کس��ب و کارتان و مش��اهده اس��تقبال اندک کاربران را داشته باشید، به خوبی این امر را 
درک می کنی��د. گاهی اوقات ایده ه��ای کارآفرینان و برندها برای وبینار به اندازه کافی برای مش��تریان...



فرصت امروز: با پایان س��ال 99 و شروع سال 1400، »دیوار« به عنوان 
بزرگترین مرجع نیازمندی های آنالین، در یک گزارش مستند و کاربردی 
به وضعیت بازار مس��کن ش��هر تهران در فصل آخر سال گذشته پرداخت 
که حاوی آمار و اطالعات جالب توجهی است. گزارش »دیوار« از وضعیت 
بازار مس��کن تهران در انتهای زمس��تان 99 از آن جهت اهمیت دارد که 
بیش از 90 درصد از کل آگهی های آنالین مسکن کشور بر روی »دیوار« 
به عنوان بزرگترین پلتفرم نیازمندی های رایگان ایران منتش��ر می شود. با 
توجه به اینکه این اپلیکیشن بیش��ترین تعداد آگهی های امالک در شهر 
تهران را نیز در خود جا داده اس��ت، جزییات آم��اری این گزارش به ویژه 
برای آسیب شناس��ی و بررسی مسئله مسکن در پایتخت به کار می آید و 
می تواند در آینده نیز در رابطه با برنامه ریزی و رفتارشناس��ی بازار مسکن 
به کار پژوهشگران و دس��ت اندرکاران حوزه اقتصاد مسکن بیاید. افزایش 
100درصدی قیمت مس��کن در شهر تهران، بازار داغ خانه های متری 10 
ت��ا 40 میلیون تومانی، تقاضای خانه های کوچکتر از 100 متر و... ازجمله 
نکات مهم گزارش »دیوار« از بازار مسکن تهران است. خالصه ای از آمار و 

ارقام جالب این گزارش را در ادامه می خوانید.
رشد2برابریقیمتمسکندریکسال

با توجه به قیمت های خانه های آگهی ش��ده در »دیوار«، رشد حدودا دو 
برابری یا تقریبا 100درصدی قیمت مس��کن در تهران در فصل آخر سال 
99 در مقایس��ه با زمس��تان سال 98، نش��ان از آن دارد که رکود در بازار 
مس��کن هم نتوانس��ت از پس تورم مهارناپذیر سال پیش بربیاید. با وجود 
رکود سنگین بازار مسکن در »سال اول کرونا«، قیمت  مسکن همچنان با 
شتاب افزایش یافت و در بعضی از نقاط تهران نزدیک به 135درصد رشد 
کرد. گزارش »دیوار« نش��ان می دهد  که قیمت مسکن در سراسر مناطق 
تهران به طور متوسط 112درصد رشد کرده است. البته باید توجه داشت 
که افزایش قیمت خانه ها در آگهی ه��ای »دیوار« الزاما به معنای افزایش 

واقعی قیمت معامالت نیست.
براساس آمار آگهی های فروش مسکن در اپلیکیشن »دیوار«، 10 منطقه 
از 22 منطقه ش��هر تهران، افزایش قیمتی باالتر از 100درصد را در فصل 
آخر س��ال 99 در قیاس با زمستان سال 98 تجربه کرده اند. در این میان 
منطقه یک با میانگین رشد 134درصدی، بیشترین میزان افزایش قیمت 
را ب��ه خود اختصاص داد. همچنین منطقه های 11، 12، 15، 16، 21 هم 
ش��اهد کمترین افزایش قیمت مسکن در زمس��تان سال گذشته بوده اند. 
البته کمتر بودن افزایش قیمت در منطقه های یادشده به معنای بی اهمیت 

بودن نرخ رش��د قیمت مسکن در این مناطق نیست. آمار قیمت خانه در 
آگهی های »دیوار« به ما می گوید که کمینه رشد قیمت خانه در تهران باز 
بیش��تر از 80درصد بوده که این رقم همچنان نش��ان از تورم حاد در بازار 

امالک پایتخت دارد.
ام��ا کدام یک از مناطق تهران بیش��ترین و کمتری��ن عرضه و تقاضای 
مس��کن را داشته اند؟ طبق گزارش اپلیکیش��ن »دیوار« از بازار مسکن در 
زمس��تان سال گذشته، مناطق مرفه تر تهران یعنی منطقه های 1 و 2 و 3 
و 4 و 5 در کنار منطقه 10، بیش��ترین میزان عرضه مسکن را از آن خود 
کرده اند که در این میان منطقه 5 صدرنشین تعداد آگهی های فروش خانه 
بود. کمترین تعداد آگهی فروش مسکن نیز به نام منطقه های 12 و 16 و 

19 تهران ثبت شد.
در بخ��ش تقاضا نیز وب س��ایت »دیوار« میزان بازدی��د از آگهی های 
فروش مسکن در هر منطقه را مالک ارزیابی تقاضا قرار داده است. بنا بر 
تعداد بازدیدها، شرایطی شبیه به وضعیت عرضه بر بازار تقاضای مسکن 
در تهران حاکم است، به طوری که به جز منطقه 3، همان منطقه هایی 
که بیش��ترین عرضه را داش��ته اند، بیش��ترین تعداد تقاض��ا را هم ثبت 
کرده ان��د. از طرف دیگر، مناطقی که تع��داد آگهی های فروش کمتری 
داش��تند، در بخش تقاضا هم سرش��ان خلوت تر بود و بازدیدکننده های 

کمتری به سراغ شان آمدند.
ب��ازار داغ خانه ه��ای مت��ری 10 ت��ا 40 میلیون تومانی نی��ز از دیگر 
نکات جالب این گزارش اس��ت. براساس گزارش اپلیکیشن »دیوار«، در 
زمس��تان پارسال بازار خانه های متری 10 تا 40 میلیون تومان حسابی 
داغ داغ بود و 60درصد از کل آگهی های منتشرشده در پایتخت به این 
خانه ها تعلق داش��ت. از سوی دیگر، با بررسی آمارهای »دیوار« متوجه 
می ش��ویم که 30درصد از ساکنان تهران س��راغ خانه هایی را می گیرند 
ک��ه از متری 10 میلیون تومان تا متری 20میلیون تومان قیمت دارند. 
یعنی در مجموع حدود 75درصد از بازدیدکننده های مس��کن »دیوار« 
ته��ران، ب��ه دنبال خانه های��ی از متری 10میلیون توم��ان تا متری 40 

میلیون تومان هستند.
درکداممنطقهآگهیبیشتریثبتمیشود؟

یکی از بخش های جذاب و کاربردی گزارش »دیوار« آنجایی اس��ت که 
در آن، آم��ار مرب��وط به متراژهای عرضه  و تقاضاش��ده را ارزیابی می کند. 
کما اینکه آمار و ارقام مرتبط به این متراژها می تواند راهنمای انبوه سازان 
برای بهینه سازی فضای خانه در منطقه های گوناگون باشد. با نیم نگاهی به 

ارقام متوجه می ش��ویم که نزدیک به نیمی از خانه های آگهی شده در این 
وب س��ایت، 50 تا 100 متر و 28 درصد هم 100 تا 150 متر مس��احت 
دارند. در بخش متراژ مورد تقاضای مسکن در سه ماهه آخر سال 99 هم 
رفتاری مشابه به شرایط متراژهای عرضه شده دیده می شود، چنانچه بیش 
از نیمی از بازدیدکنندگان آگهی های مس��کن »دیوار« به دنبال خانه هایی 
در ب��ازه 50 تا 100 متر هس��تند و 23 درصد هم خانه های 100 تا 150 

متری را جست وجو می کنند.
آمار بازدید از آگهی های خانه های زیر 50 متر نیز یکی از نکات قابل توجه 
این قسمت از گزارش »دیوار« است. خانه های کوچکی که زمانی در دایره 
انتخاب افراد بس��یار کمی قرار داشتند، زمستان گذشته حدود 10درصد 
تهران��ی را به خود جذب کرد. کاهش قدرت خری��داران و بهبود معماری 
این خانه های نقلی باعث شده است که بسیاری از افراد به این خانه ها روی 
بیاورند. بر همین اس��اس، 32 درصد از کسانی که در منطقه 10 به دنبال 
خانه بوده اند، خانه های زیر 50 متر را مدنظر داشته اند و این منطقه از این 
لحاظ رکورددار است. حتی در منطقه های 1 و 2 که به خانه های متراژ باال 
معروف  هستند هم تعداد قابل توجهی از بازدیدکنندگان به دنبال خانه های 

زیر 50 متر بوده اند.
اما س��وال دیگری که از خالل آمارهای اپلیکیش��ن »دیوار« می توان به 
پاسخ آن رسید، این است که در کدام محله های تهران آگهی بیشتری ثبت 
می شود؟ گزارش »دیوار« نشان می دهد که در زمستان پارسال سه محله 
بزرگ غرب پایتخت یعنی س��عادت آباد، پونک و کوی فردوس بیش��ترین 
آگهی های فروش مس��کن را در ش��هر تهران ثبت کرده اند. سعادت آباد با 
در اختیار داش��تن 6 درص��د از کل آگهی های فروش مس��کن در تهران، 

پرآگهی ترین محله کالنشهر تهران به شمار می آید.
در پایان با توجه به گزارش اپلیکیشن »دیوار« از بازار مسکن تهران در 
زمس��تان 99 می توان گفت که همه گیری کرونا و رکود اقتصادی ناشی از 
آن هم نتوانسته افسار تورم در بازار مسکن پایتخت را بکشد و قیمت خانه 
در فصل پایانی سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن، دو برابر شد. در 
زمستان پارسال همچنین رشد قیمت ها در نقاط مرفه پایتخت  بیشتر بود، 
همچنانکه بیشترین عرضه و تقاضا هم در همین مناطق ثبت شده است. با 
توجه به تعداد آگهی های منتشرشده در این اپلیکیشن و میزان بازدیدها از 
آگهی های آن می توان گفت که شهر تهران، شهر خانه های 50 تا 100 متر 
است و حدود نیمی از عرضه و تقاضای مسکن پایتخت در بزرگترین سایت 

نیازمندی های کشور در این بازه متراژی ثبت شده است.

تهرانیهادرجستوجویچهخانهایباچهقیمتوچهمتراژیهستند؟

قطب نمای مسکن پایتخت در پایان 99

رون��د ش��اخص های اصل��ی ب��ازار کار از س��ال 1376 ت��ا 1398 
نشان دهنده س��ه دوره متفاوت از تحوالت بازار کار ایران است. دوره 
اوِل تحوالت بازار کار به س��ال های 1376 ت��ا 1384 برمی گردد که 
در آن رش��د تعداد شاغالن با متوسط س��الیانه 726 هزار نفر همراه 
بوده است. دوره دوم به سال های 1384 تا 1393 بازمی گردد که در 
آن روند صعودی تعداد ش��اغالن متوقف ش��د و نهایتا دوره سوم بین 
س��ال های 1393 تا 1398 به وقوع پیوست که با روند کامال صعودی 
در جمعیت فعال و تعداد ش��اغالن همراه بود، اما در سال های پایانی 
ده��ه 90 و تحت تاثی��ر تحریم و کرونا به  تدریج روند اش��تغال زایی 

اقتصاد ایران افت کرد و این دوره نیز به پایان رسید.
در این راس��تا، نهاد پژوهش��ی مجلس به بررسی تحوالت بازار کار 
ایران در دوره س��وم پرداخته و 22 فصل منتهی به زمس��تان س��ال 
1398 را بررسی کرده اس��ت. به گفته مرکز پژوهش ها، نقطه شروع 
تحوالت این بازه زمانی )که دوره جدیدی در بازار کار کش��ور است(، 
فصل پاییز س��ال 1393 است؛ از پاییز 1393 به بعد به طور متوسط 
در هر فصل نس��بت به فصل مش��ابه س��ال قبل از آن بیش از 700 
ه��زار نفر به جمعیت فعال اضافه ش��ده اند. به ای��ن معنا که با برآورد 
مقادیر سالیانه، طی سال های 1393 تا 1398 حدود 3.5 میلیون نفر 
به جمعیت فعال کش��ور افزوده ش��ده که در مقایسه با عدم افزایش 
جمعیت فعال در دهه قبل از آن، بس��یار قابل توجه اس��ت. مشخصه 
اصل��ی این دوره، تغییر تصمیم جوانان برای ورود به بازار کار و خارج 
نماندن از بازار کار برای تحصیالت، خانه داری و یا علل دیگر اس��ت. 

بررس��ی های انجام شده نش��ان می دهد افزایش جمعیت فعال و نرخ 
مش��ارکت در این دوره زمانی، تحولی است که زنان، جمعیت دارای 
تحصیالت دانش��گاهی و متولدین دهه 70 نقش پُررنگی در ایجاد آن 
داشته اند. همچنین تحول یادشده پدیده ای عمدتا شهری است که با 
وجود فراگیر بودن آن در سراسر کشور، در برخی استان ها شدت این 

تغییرات به  مراتب بیش از استان های دیگر بوده است.
تحول اساسی تر در این دوره آن است که حدود 85 درصد جمعیت 
اضافه ش��ده به جمعیت فعال، ش��اغل ش��ده اند. در این دوره به طور 
متوس��ط در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، 621 هزار نفر 
به جمعیت ش��اغل اضافه شده اس��ت )3 میلیون نفر در طول دوره(. 
بررس��ی های انجام شده نش��ان می دهد افزایش اشتغال در این دوره 
عمدت��ا در بخش خدمات و بنگاه های بس��یار کوچ��ک )دارای کمتر 
از چه��ار نفر کارکن( و با وضعیت ش��غلی »کارکن مس��تقل« و فاقد 
قرارداد به معنای متعارف بوده اس��ت که سهم کمتری از این اشتغال 
ایجاد ش��ده )نسبت به گذشته( دارای پوش��ش بیمه به واسطه شغل 
خود بوده اند و سهم بیشتری )نسبت به گذشته( دارای اشتغال ناقص 
هستند و تمایل دارند شغل تمام وقت داشته باشند بنابراین اشتغالی 
که در دوره مورد بررس��ی محقق شده، تفاوت های قابل مالحظه ای با 
ترکیب اش��تغال کش��ور در دوره های قبل دارد؛ زیرا از یک سو شاهد 
حضور پررنگ تر زنان و افراد دارای تحصیالت دانشگاهی در بازار کار 
هستیم و از سوی دیگر اشتغال ایجادشده اشتغالی است که نه توسط 
بخش دولتی یا ش��رکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی 

و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروش��ی و عمده فروشی، تعمیرات، 
حمل ونقل، واس��طه گری و خدمات مواد غذایی ایجاد ش��ده است. به 
نظر می رس��د جوانان کشور به واس��طه نیاز برای تأمین معیشت و در 
دوره ای که تقاضای نیروی کار توسط شرکت ها و بنگاه های اقتصادِی 
متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده است، خود اقدام به ایجاد مشاغل 

و ارائه خدماتی برای گذران زندگی خود کرده اند.
موضوع قابل توجه در این دوره، شدت بیشتر افزایش نرخ مشارکت 
و افزایش جمعیت فعال نس��بت به افزایش جمعیت ش��اغل است که 
منجر به افزایش نرخ بیکاری در برخی از س��ال های این دوره ش��ده 
اس��ت. برای مثال در فصل زمس��تان س��ال 1396 نرخ بیکاری کل 
به ب��االی 12 درصد و نرخ بیکاری جوان��ان و افراد دارای تحصیالت 
دانش��گاهی در برخی استان های کش��ور به ارقام نامتعارف باالی 50 

درصد رسید.
اما در سال های آخر این دوره و همان طور که قابل پیش بینی است، 
به تدریج ش��اهد کاهش توان اشتغال زایی اقتصاد با این نوع از اشتغال 
بوده ایم و بحران کرونا سبب شد که روند اشتغال زایی اقتصاد ایران در 
این دوره دفعتا متوقف شود و به نوعی دوره سال های 1393 تا 1398 
بازار کار کش��ور به پایان برسد. افزایش نرخ مشارکت، جمعیت فعال 
و جمعیت ش��اغل با وضعیت شغلی »کارکن مستقل« و فاقد قرارداد 
به معنای متعارف و پوش��ش بیمه، وضعیت ب��ازار کار را در وضعیت 
ناپایداری قرار داده که هزینه سیاس��ت گذاری نادرست در این بازار را 

به شدت افزایش داده و نیازمند توجه جدی است.

ازتغییرترکیباشتغالتاتغییرمشارکتاقتصادی
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نگــــاه

ایرانازبین153کشورجهاندررتبه148ایستاد
گزارششکافجنسیتی2020

از س��ال 2006 تاکنون هر س��اله گزارش ش��کاف جنسیتی توسط 
مجمع جهانی اقتصاد ارائه می شود. از بین 153 کشوری که در گزارش 
س��ال 2020 حضور دارند، 107 کشور از سال 2006 تاکنون همواره 
در رده بندی حضور داشتند و بقیه با گذشت زمان به جمع کشورهای 
مورد بررس��ی اضافه شدند. طبق گزارش سال 2020، شاخص شکاف 
جنس��یتی در س��طح 68.6 درصد قرار داشت که نسبت به سال قبل 
بهبود پیدا کرده است، اما هنوز تا رسیدن به نقطه تعادل فاصله زیادی 
وج��ود دارد. نکته مهم در گزارش س��ال 2020 این اس��ت که نه  تنها 
شاخص کلی نسبت به سال قبل افزایش یافته و نشان از کاهش شکاف 
جنسیتی دارد بلکه این رشد شاخص به کشورهای مختلف اختصاص 
داشته است یعنی اغلب کشورهای دنیا توانسته  اند شاهد از بین رفتن 
موانع برای حضور بیشتر زنان در عرصه های مختلف اقتصادی و سیاسی 

و برخورداری آنها از آموزش و بهداشت باشند.
بررسی ها نش��ان می دهد از میان 153 کش��ور مورد مطالعه، در 
101 کش��ور شاخص شکاف جنس��یتی بهبود یافت و در 48 کشور 
یا شاخص نسبت به سال قبل تغییری نکرد یا با کاهش همراه بود. 
)یعنی ش��رایط نسبت به سال قبل یا تغییری نکرد یا بدتر شد(. در 
16 کش��ور  که سازنده 10درصد کش��ورهایی هستند که بیشترین 
رش��د ش��اخص را تجربه کرده اند، نرخ ش��اخص ش��کاف جنسیتی 
نسبت به س��ال قبل 3.3 درصد افزایش یافته و به وضعیت ایده  آل 

که 100درصد است، نزدیک تر شد.
بیشترینشکافجنسیتیدرقدرتسیاسیاست

از نکات جالب گزارش شکاف جنسیتی 2020، این است که هیچ 
کشوری در شرایط ایده آل )یعنی 100 درصد( قرار ندارد. همچنین 
بیش��ترین ش��کاف جنس��یتی در قدرت سیاسی اس��ت و در حوزه 
اقتصادی هم تا اندازه ای ش��کاف جنسیتی وجود دارد، اما کمترین 
میزان شکاف جنسیتی در دسترسی به آموزش و زیربخش بهداشت 
و بقا اس��ت. در میان 10 کشور اول جهان، چهار کشور اسکاندیناوی 
قرار دارند که ایس��لند در جایگاه اول )با امتیاز 87.7 درصد(، نروژ در 
جایگاه دوم، فنالند در جایگاه سوم و سوئد در جایگاه چهارم قرار دارند. 
کشور نیکاراگوئه که یک کشور واقع در آمریکای التین است پنجمین 
رتبه را به خود اختصاص داد و نیوزیلند، ایرلند، اسپانیا، رواندا و آلمان 
به ترتیب جایگاه شش��م تا دهم را دارند. در انتهای فهرس��ت ش��کاف 
جنسیتی سال 2020 نیز یمن قرار دارد. شاخص شکاف جنسیتی این 
کش��ور 49 درصد است که نسبت به سال قبل چهار پله تنزل جایگاه 
داش��ت. کشورهای سوریه و پاکس��تان و عراق به ترتیب جایگاه 150 
تا 152 را در فهرس��ت دارند و هر س��ه کشور شاهد تنزل جایگاه خود 
نس��بت به سال 2018 بوده اند. شاخص شکاف جنسیتی ایران نیز 58 
درصد گزارش شد و کشورمان در رتبه 148 جهان ایستاد. کشورهای 
چاد و کنگو هم به ترتیب جایگاه 147 و 149 این فهرست را دارند و 

قبل و بعد از ایران قرار گرفته  اند. 
طب��ق گزارش مجم��ع جهان��ی اقتص��اد، باالتری��ن اختالف در 
زیرش��اخص قدرت سیاسی است. توجه به این نکته که کمتر از 10 
کشور دنیا شاخص باالتر از 50 درصد در شکاف جنسیتی در قدرت 
سیاسی را دارند نشان می دهد که حضور و مشارکت زنان در دنیای 
سیاس��ت بسیار محدود است. مطالعات نش��ان داده در 153 کشور 
مورد مطالعه، 35 هزار و 127 کرس��ی در مجلس نمایندگان وجود 
دارد که 25درصد از آنها توس��ط زنان اشغال شده است و 75درصد 
در تصاحب مردان اس��ت. در 45 کش��ور از 153 کش��ور سهم زنان 
از کرس��ی های مجلس نمایندگان کمتر از 20درصد اس��ت و در دو 

کشور گینه نو و وانواتو هیچ زنی در مجلس دیده نمی شود.
در سطوح باالتر سیاسی نیز حضور زنان کمرنگ  تر از مردان است. 
تنه��ا 21درصد از مجم��وع 3343 وزیری که در این 153 کش��ور 
وجود دارند زن هس��تند و در 32 کش��ور حضور زنان در پست های 
وزارت کمتر از 10درصد اس��ت و در 12 کش��ور ازجمله آذربایجان 
و تایلند و عربس��تان و عراق هی��چ وزیر زنی در کابینه وجود ندارد. 
همچنین در 85 کش��ور از 153 کشور دنیا یعنی 56 درصد از کل 
کش��ورهای مورد مطالعه در 50 سال گذش��ته هیچ زنی به عنوان 

رئیس جمهور و نخست وزیر انتخاب نشده است.
هیچکشوریدرشرایطایدهآلقرارندارد

شکاف جنسیتی در حوزه مش��ارکت های اقتصادی و دسترسی به 
فرصت های اقتصادی در سال 2020 برابر با 58 درصد بود. نکته مهم 
این اس��ت که در کش��ورهای صنعتی این شکاف جنسیتی طی سه 
دهه اخیر کاهش پیدا کرده است ولی در کشورهای در حال توسعه و 
بازارهای در حال گذار همچنان وضعیت وخیم است. آمارهای مجمع 
جهانی اقتصاد نش��ان می دهد ش��اخص شکاف جنس��یتی در حوزه 
مشارکت اقتصادی و برخورداری از فرصت های اقتصادی در کشورهای 
توس��عه  یافته حداق��ل 80 درصد اس��ت در حالی که در کش��ورهای 
کمتر توس��عه  یافته این ش��اخص به کمتر از 40 درصد می رس��د. در 
س��ال 2020 بهترین کش��ورهای دنیا از نظر ش��کاف جنس��یتی در 
حوزه مش��ارکت های اقتصادی و دسترس��ی به فرصت های اقتصادی 
در کش��ورهای بنین، بروندی، زامبیا و گینه بی��ش از 80 درصد بود 
و این کش��ورها در صدر فهرست دنیا قرار داشتند. این شاخص برای 
کش��ور ایسلند 83 درصد و برای بالروس و التیو به ترتیب 83 درصد 
و 81 درصد بود. بدترین وضعیت در کش��ورهای هند و پاکس��تان و 
یمن و س��وریه و عراق وجود داشت که شاخص شکاف جنسیتی در 
برخورداری از فرصت های اقتصادی و مش��ارکت به ترتیب 35 درصد، 
32 درص��د، 27 درصد، 24 درصد و درنهایت 22 درصد بود. مس��ئله 
دیگر دسترس��ی زنان به اعتبارات مالی اس��ت. در 72 کشور از 153 
کشور جهان، گروهی از زنان در مناطق خاص جغرافیایی حق بازکردن 
حساب بانکی یا دریافت اعتبار را ندارند و در 25 کشور زنان از حق ارث 
کامل برخوردار نیس��تند. مسئولیت های خانه هم در اغلب کشورهای 
دنیا بر دوش زنان است و حتی در کشورهایی که پایین ترین شاخص 
شکاف جنسیتی را دارند زنان دو برابر مردان در انجام مسئولیت  های 
داخل خانه فعالیت می کنند. مس��ئولیت باالی زن��ان در داخل خانه 
در تمامی کش��ورها عامل اصلی عدم مشارکت اقتصادی زنان و عدم 
دسترسی آنها به فرصت های اقتصادی است و در سرعت پیشرفت زنان 
در مسئولیت  های شغلی آنها نیز تاثیر منفی دارد. در انتها نیز باید گفت 
که هیچ کشوری در شاخص شکاف جنسیتی در شرایط ایده آل )یعنی 
100 درصد( قرار ندارد و برخالف قدرت سیاست و اقتصادی، کمترین 
ش��کاف جنسیتی در دو حوزه دسترس��ی به آموزش و برخورداری از 

خدمات بهداشتی است.
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فرص��ت امروز: ابتدای هفته بود که اتاق بازرگانی تهران از نهایی ش��دن 
مطالعه تیم کارشناسی خود بر روی طرح قانون بانکداری خبر داد و گفت 
 که نتایج این مطالعه به همراه پیشنهادهای اصالحی در نامه ای با امضای 
مسعود خوانساری برای مجلس یازدهم ارسال شده است. در مطالعه اتاق 
تهران که توسط فرهاد نیلی و چند تن از کارشناسان نظام بانکی انجام شده 
است، نقاط قوت و ضعف طرح قانون بانکداری بررسی شده تا  به نمایندگان 
مجلس جهت تصمیم گیری و اصالح طرح مش��ورت داده ش��ود. این طرح 
همچنین در س��ی و ششمین جلسه کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق 
تهران که در قالب وبینار و با حضور صاحب نظران و مدیران فعلی و اسبق 
بانک مرکزی برگزار شد، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ساختار کنونی 
بانک مرکزی )مطابق با قانون پولی و بانکی مصوب 1351( با آنچه در طرح 
جدید بانکداری ترس��یم شده است، مقایسه و بررسی شد. در این نشست، 
امیرحس��ین امین آزاد، مدیرکل س��ابق مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه 
با پولش��ویي بانک مرکزي به آسیب شناسی ساختار و ارکان کنونی بانک 
مرکزی مطابق با قانون پولی و بانکی کش��ور پرداخت. همچنین در ادامه 
حس��ن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری و 
سیاس��ت ها و مقررات ارزي بانک مرکزي و از اعضای تیم پژوهش��ی طرح 

»قانون جامع بانکداری جمهوری اسالمی« نکاتی را مطرح کرد.
ارکانبانکمرکزیدرطرحبانکیمجلس

در ط��رح مجلس، باالترین رکن بان��ک مرکزی »هیأت عالی« در نظر 
گرفته شده است. اعضای 9 نفره هیأت عالی بانک مرکزی در این طرح 
از ترکیب اعضای »اجرایی« و »غیراجرایی« تشکیل شده است. اکثریت 
اعضای غیرش��امل ش��ش عضو که س��ه نفر آنها باید اقتصاددان و س��ه 
نف��ر دیگر خبره  بانکی تغییر باش��ند. البته این اعضای غیراجرایی کامال 
مس��تقل و به طور تمام وقت ش��اغل در بانک مرکزی بوده و باید صرفا 
در بان��ک مرکزی فعالیت کنند و هیچ مش��غله و وظیفه  دیگری هم به 
عهده نگیرند. اعضای اجرایی هیأت عالی نیز مش��تمل بر »رئیس کل«، 
»معاون سیاس��ت گذاری پول��ی« و »معاون نظارتی« هس��تند که اداره 
ام��ور اجرای��ی بانک مرکزی برعهده آنها اس��ت. »هیأت عالی« در طرح 
مجلس، جایگزین س��ه رکن »مجمع عمومی«، »شورای پول و اعتبار« 
و »هیأت نظارت اندوخته  اس��کناس« شده است؛ یعنی عمال سه ُرکنی 
که موضوعیت نداش��تند و منطبق با وضع موجود و شرایط فعلی نبودند 
و اص��وال نمی توانس��تند اهداف بانک مرکزی را محق��ق کنند، با نهادی 
جایگزین می شوند که اعضای آن فقط در خدمت بانک مرکزی خواهند 
بود. رکن هیأت عالی در طرح مجلس فاقد اعضای با تعارض منافع است 
و از ای��ن حیث کامال متفاوت با طراحی س��اختار قان��ون پولی و بانکی 
کش��ور اس��ت. اختیارات و وظایف هیأت عالی دارای گستردگی فراوانی 
اس��ت و از این منظر نیز می توان امیدوار بود که بتواند تا حدود زیادی، 
استقالل اداری، عملیاتی، پرس��نلی و مالی را برای بانک مرکزی فراهم 
نماید. با توجه به اینکه س��ه رکن بانک مرکزی در یک رکن ادغام شده 
می توان به چابک ش��دن بانک مرکزی نیز امید بیش��تری داشت. هیأت 
عالی بانک مرکزی به رغم اختیارات باالیی که در راستای استقالل بانک 
مرکزی به آن اعطا ش��ده لیکن موظف به پاس��خگویی به رئیس جمهور 
و مجلس اس��ت. رعایت ش��فافیت نیز از الزامات کاری هیأت عالی است 
چنانچه در متن طرح تصریح ش��ده که اصل بر شفافیت بوده و مشروح 
مذاکرات، مصوبات و نظرات اعضای مخالف و موافق هیأت عالی نیز باید 

برای اطالع عموم منتشر شود.
با افشای محتوای گزارش ها و جلسات هیأت عالی، خالف آنچه در مورد 
ش��ورای پول و اعتبار جاری اس��ت، دیگران می توانند این موضوع را مورد 

بررسی قرار دهند که جنس موضوعاتی که در هیأت عالی مطرح می شود 
چگونه اس��ت و اعضای هیأت عالی درخصوص تحقق اهداف بانک مرکزی 

چه تصمیماتی اتخاذ می نمایند.
 در شورای پول و اعتبار، هر عضو وزیری که تغییر پیدا کند، وزیر بعدی 
جایگزین او می ش��ود؛ یعنی آنها به اعتبار سمت ش��ان در ش��ورای پول و 
اعتبار حضور می یابند. حال آنکه، افرادی که در هیأت عالی قرار می گیرند، 
کارمندان بانک مرکزی هستند. همچنین این پرسش قابل طرح است که 
آیا طرح مجلس، شرایط دش��وار و صعبی که برای حفظ استقالل نظرات 
اعضای هیأت عالی باید رعایت شود، در نظر گرفته است؟ به نظر می رسد 
تا حد بسیاری این توفیق را حاصل کرده  است. یعنی عزل اعضای اجرایی 
و غیراجرایی هیأت عالی امکان پذیر نیست؛ مگر آنکه قصور یا تقصیر آنها 
محرز ش��ود. در عین ح��ال، وضعیت هایی که منتج به ع��زل اعضای عالی 
می شود باید برای عموم هم منتشر شود و از این باب دیگرانی هستند که 
به عنوان بازیگر می توانند قضاوت کنند که آیا تصمیمی که توسط مقامات 
ارش��د کش��ور برای عزل اعضای هیأت عالی گرفته شده، تصمیم درستی 

بوده است یا خیر؟
در ای��ن س��اختار جدید، هی��أت عالی به  عن��وان سیاس��ت گذار پولی 
شناخته می شود، منتها دقت کرده که عالوه بر »تصمیم گیری«، »فرآیند 
تصمیم سازی« سیاست گذاری پولی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است لذا 
شورای سیاست گذاری پولی و ارزی را برای حصول اطمینان از طی صحیح 
فرآیند تصمیم س��ازی در سیاس��ت گذاری پولی تعبیه کرده است. ترکیب 
اصلی اعضای ش��ورای سیاس��ت  گذاری پولی و ارزی متش��کل از اشخاص 
مس��تقل است؛ یعنی وزیر، معاون وزیر یا وکیل نباید در آن حضور داشته 
باشند بلکه کسانی باید در این شورا حضور یابند که بابت انجام وظایف شان 
مسئول هستند و باید پاسخگو باشند متاسفانه در این قسمت، ایراداتی به 

ترکیب اعضای شورای سیاست  گذاری پولی و ارزی وارد است.
ساختاروارکانبانکمرکزیبهروزشد

همچنین در ساختار طراحی شده در طرح مجلس، بعد از هیأت عالی، 
باالترین رکن بانک مرکزی، رئیس کل اس��ت و اداره امور بانک مرکزی 
برعهده وی گذاشته شده است. عالوه بر اختیارات اجرایی باال، رئیس کل 
بانک مرکزی؛ رئیس هیأت عالی، رئیس  شورای سیاست گذاری پولی و 
ارزی، رئیس شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی و رئیس هیأت عامل 
نیز اس��ت لذا نقش هدایت کننده و هماهنگ کنن��ده فعالیت های بانک 
مرکزی نیز برعهده وی می باشد. از باب مقایسه می توان گفت که رئیس 
کل در قانون پولی و بانکی کشور »رکن« نیست ولی باالترین اختیارات 
اجرای��ی را دارد در حال��ی که در طرح مجلس، رئیس کل باالترین مقام 

اجرایی بانک مرکزی است و »رکن« هم محسوب می شود!
در طرح مجلس، شورای مقررات گذاری و نظارت بانکی هم وجود دارد 
ک��ه در اینجا، نقش رگوالتور و در مواردی نقش ناظر سیس��تم بانکی را 
برعهده دارد. از این ش��ورا به عنوان »رکن« ذکر نام نش��ده است لیکن 
دارای اختیارات باالیی در حوزه مقررات گذاری نظام بانکی برعهده دارد. 
در ترکیب اعضای ش��ورای مقررات گذاری و نظارت بانکی تالش ش��ده 
که همانند ترکیب هیأت عالی، از اش��خاص مستقل استفاده شود لیکن 
ایراداتی هم به ترکیب ش��ورای مقررات گذاری وارد اس��ت که باید مورد 
اصالح قرار گیرد، اما کلیت آن قابل قبول اس��ت. ش��اید یکی از دالیلی 
که ش��ورای مقررات گذاری و نظارت بانکی به عنوان رکن در نظر گرفته 
نشده آن است که تصمیمات این شورا در یک مهلت زمانی کوتاه، قابل 

استیناف و تجدیدنظر در هیأت عالی می باشند.
در س��اختار طراحی شده توسط مجلس همچنین یک رکن دیگر تحت 

عن��وان »هیات نظار« هم وجود دارد که نقش بازرس قانونی و حس��ابرس 
صورت ه��ای مالی را ایفا می کند. هیأت نظ��ار وظیفه حصول اطمینان از 
رعایت قوانین و مقررات توس��ط بانک مرک��زی را برعهده دارد ولی برخی 
ایراداتی که به ساختار هیأت نظار در قانون پولی و بانکی کشور وارد است 
به این رکن طراحی شده در طرح مجلس نیز وارد می باشد. از سوی دیگر، 
وظایف و اختیارات شورای فقهی در طرح مجلس، کامال مشابه با اختیارات 
و وظایف ش��ورای فقهی در شرایط فعلی اس��ت لذا مبنایی برای مقایسه 

وجود ندارد.
در مجموع، مقایس��ه س��اختار و ارکان بانک مرکزی در قانون پولی و 
بانک��ی و آنچه در طرح مجلس آمده، نش��ان می دهد که س��اختار بانک 
مرک��زی در این طرح با رعایت قواعد حاکمیت ش��رکتی خوب چینش 
ش��ده و به مراتب از س��اختار قدیمی بانک مرکزی مناسب تر و پیشرو تر 
اس��ت. الگویی که برای طراحی س��اختار بانک مرکزی در مجلس لحاظ 
شده به جز برخی مستثنیات نظیر شورای فقهی و جایگاه آن، از شباهت 
کاملی با نمونه های فعلی طراحی ساختارهای بانک های مرکزی در سایر 
کش��ورهای جهان برخوردار است. )امیرحسین امین آزاد، مدیرکل سابق 

مقررات و مجوزهاي بانکي بانک مرکزي(
ازاستقاللبانکمرکزیتامشاورهبهدولت

طرح مجلس، خالصه و کلی نوش��ته ش��ده درحال��ی که قوانین بانک 
مرکزی و بانکداری در سایر کشورها عموما با جزییات به مراتب بیشتری 
تدوین و تصویب می ش��وند. البته ما در این بررس��ی ب��رآن نبودیم که 
بگوییم قانونی که قرار اس��ت برای بانکداری مرکزی نوش��ته ش��ود چه 
جزییاتی باید داش��ته باشد. طرح مجلس در ش��روع مطالعه مشتمل بر 
214 ماده بوده اس��ت، ولی با تغییراتی که به تدریج اعمال شده، تعداد 
مواد آن کاهش پیدا کرده و بس��یاری از تنظیمات به دس��تورالعمل ها و 

راهکارهایی که در هیأت عالی باید تصویب شود، موکول شده است.
ما عادت کرده ایم که بانک مرکزی را در کنار دولت و تامین کننده منابع 
مورد نیاز آن ببینیم، اما وقتی از اس��تقالل بانک مرکزی س��خن به میان 
می آید، ابتدا اس��تقالل از دولت به ذهن متبادر می ش��ود و البته استقالل 
از س��ایر ارگان ها و نهادها نیز مطرح اس��ت. با این وجود طرح مجلس به 
خوب��ی، بانک  مرکزی را بانکدار دولت قرار داده و آنجا که پرداخت تنخواه 
در آن پیش بینی ش��ده است، بانک مرکزی منابع محدود تعریف شده ای را 
در اختیار دولت قرار خواهد داد. اما به طور کلی، این طرح، استقالل بانک 
مرکزی را مورد تاکید قرار داده و بانک مرکزی از جبران کمبودهای مالی 
دولت منع شده  است. در عین حال، این طرح بانک مرکزی را مشاور دولت 
نیز معرفی کرده  اس��ت؛ به این معنا که بانک مرکزی، باید در مورد لوایح، 
طرح ها و پیش��نهادات ارائه ش��ده مرتبط در دولت، نظر مشورتی مستقل 

ارائه کند.
نکت��ه حائز اهمیت اینکه در بس��یاری از کش��ورها، نهادی تحت عنوان 
ش��ورای ثبات مالی در حال شکل گیری است.  این شورا محل هماهنگی 
نهادهای ناظر بازارهای مالی کشور است و به نظر می رسد طرح مجلس از 
این منظر دارای ضعف بوده و باید در پیشنهادات، به تشکیل چنین شورایی 
توجه شود. در عین حال، بخش عملیات بانکی در این طرح، ضعیف ترین 
بخش آن قلمداد می ش��ود. تدوین کنندگان این طرح ت��الش کرده اند، از 
قانون عملیات بانکی بدون ربا فاصله گرفته، ایرادات آن را برطرف کرده و 
تعاریف جدیدی در مورد برنامه تجهیز منابع و تسهیالت، با سود معین و 
غیرمعین ارائه کنند، اما این اقدام راهگشا نبوده و مشکالت را از آنچه که 
در حال حاضر وجود دارد، بیش��تر خواهد کرد. )حسن معتمدی، مدیرکل 

اسبق نظارتی بانک مرکزي(.

ساختاربانکمرکزیدرطرحبانکداریمجلسچهتغییریمیکند؟

عیارسنجی طرح جدید بانکداری

حوالی بهمن پارسال بود که بانک مرکزی تمام تراکنش های بانکی فاقد 
»کد شهاب« در ساتنا را برگشت زد و افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی 
یا شناس��ه ملی خود را به بانک اظهار نکرده بودند، دیگر می توانس��تند از 
این خدمت بهره مند شوند. حاال از روز گذشته )دوشنبه( و به گفته معاون 
فناوری های نوین بانک مرکزی، با برگش��ت خوردن تراکنش های فاقد کد 
ش��هاب در پایا و تراکنش های س��اتنا که حساب آن توسط بانک عامل به 
بانک مرکزی معرفی و در سامانه سیاح ثبت نشده است، دو گام مهم برای 

شفافیت تراکنش های بانکی برداشته شد.
مهران محرمیان، معاون بانک مرکزی در یک پیام توئیتری نوشت: »امروز 

دو گام مهم برای شفافیت تراکنش های بانکی برداشته شد؛ اولین گام این 
است که تراکنش های فاقد کد شهاب در پایا برگشت می خورد. همچنین 
تراکنش های ساتنا که حساب آن توسط بانک عامل به بانک مرکزی معرفی 
و در س��امانه سیاح ثبت نشده اس��ت، برگشت می خورد بنابراین به زودی 
شاهد عدم وجود تراکنش های بدون هویت در شبکه بانکی خواهیم بود.«

یکی از مهمترین پروژه های بانک مرکزی در راس��تای ارتقای شفافیت، 
س��امانه »نهاب« است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای 
هر یک از افراد جامعه را در ش��بکه بانکی میس��ر می کند و در این زمینه، 
کدملی اش��خاص حقیقی، شناسه ملی اشخاص حقوقی و کد فراگیر اتباع 

خارجی باید به شبکه بانکی اعالم شود. با اجرای این پایگاه داده در بانک 
مرک��زی، تراکنش های اف��رادی که این کد را ندارند ب��ه تدریج محدود و 
متوقف می ش��ود، این کار در بهمن ماه سال گذشته با تراکنش های ساتنا 

آغاز شد و از روز دوشنبه این هفته نیز در تراکنش های پایا اجرا شد.
بر این اس��اس، افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناس��ه ملی خود 
را به بانک اظهار نکرده باش��ند، نمی توانند از این خدمت بهره مند ش��وند. 
همچنین این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطالعات هویتی ایشان 
نزد بانک ها موجود است، نخواهد داشت و باید بانک ها برای ثبت کد شهاب 

و ثبت حساب ها در بانک مرکزی اقدام کنند.

تراکنشهایبدونکدوشناسهملیبرگشتمیخورد

خداحافظیباتراکنشهایبیهویت

بانکنامه

همتیبهدرخواستفعاالنبازارسرمایهپاسخداد
شرطاصالحنرختسعیرداراییهایارزیبانکها
رئیس کل بانک مرکزی، ش��رط اصالح نرخ تسعیر دارایی های ارزی 
بانک ها را اعالم کرد و نوش��ت بانک مرکزی آماده اصالح نرخ تس��عیر 
دارایی های ارزی بانک ها، متناس��ب با نرخ تس��عیر متناسب با شرایط 
غیرتحریمی است. عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی اخیر خود 
به درخواست فعاالن بازار س��رمایه برای اصالح نرخ تسعیر دارایی های 
ارزی بانک ها پاسخ داد و نوشت: دارایی های ارزی بانک ها عمدتا مطالبات 
از بنگاه ها هستند و بخشی از آن هم به دلیل تحریم ها مسدودند. وصول 
مطالب��ات ارزی بعضا مع��وق در نرخ های فعلی ارز در بازار، مش��کالت 
خودش را دارد. تس��عیر مطالبات ارزی بانک ها در نرخ باالتر، شناسایی 
درآمد موهومی بیش��تر و سود بی کیفیت و لذا، ارائه عملکرد غیرواقعی 
و پرداخت مالیات نقدی اس��ت. بانک مرکزی آماده اصالح نرخ تس��عیر 
دارایی های ارزی بانک ها، متناس��ب با نرخ تس��عیر متناسب با شرایط 
غیرتحریمی است. بانک مرکزی برای موثر واقع شدن اصالح نرخ تسعیر 
ارز در قیمت س��هام بانک ها معتقد اس��ت اعطای معافیت مالیات سود 

ناشی از تسعیر، تا زمان نقدشدن آنها ضروری است.«

بیشترچکهایوصولشدهعادیهستندیارمزدار؟
جغرافیایاستانیچکدرپایان99

از 402 هزار و 100 میلیارد تومان چک وصول ش��ده در اس��فندماه پارسال 
56.4 درصد آن مربوط به چک های عادی است و 43.6 درصد دیگر آن را نیز 

چک های رمزدار تشکیل می دهند.
مجموع چک های مبادله شده در اسفندماه سال گذشته به بیش از 9 میلیون 
و 600 هزار فقره رس��ید که ترکیبی از انواع چک از جمله عادی، رمزدار و... را 
تشکیل می دهد و نشان دهنده دو نکته مثبت از بهبود وضعیت اقتصادی کشور 
اس��ت، اینگونه که در این ماه به تعداد و ارزش چک های مبادله ای افزوده شده 
اس��ت. از سوی دیگر، نسبت تعداد چک های برگشتی به مبادله ای در این ماه 
بعد از بهمن ماه، کمترین س��طح نس��بت چک های برگشتی به کل چک های 
مبادله ای از دی ماه س��ال 98 و قبل از ش��روع پاندمی  کروناست که این مورد، 

نکته مثبتی در روند سطح مبادالت محسوب می شود.
جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این است که از مجموع چک های مبادله 
ش��ده که ارزش هر یک از این چک ها حدود 27 میلیون تومان اس��ت، معادل 
9 میلیون و 700 هزار فقره وصول ش��ده که از این تعداد بالغ بر 8.8 میلیون 
فقره عادی و حدود 0.9 میلیون فقره رمزدار بوده اس��ت بنابراین در سراس��ر 
کشور 91.2 درصد از کل چک های وصولی را چک های عادی و 8.8 درصد را 

چک های رمزدار تشکیل می دهند.
از نظر مبلغی نیز از 402 هزار و 100 میلیارد تومان چک های وصولی در کل 
کش��ور بیش از 226 هزار و 900 میلیارد تومان برای چک های عادی و حدود 
175 ه��زار و 200 میلی��ارد تومان خاص چک های رمزدار بوده اس��ت. بر این 
اس��اس، در کل کش��ور 56.4 درصد از کل مبلغ چک های وصولی را چک های 

عادی و 43.6 درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.
طبق این گزارش، در اس��فند پارس��ال در ک�ل کش��ور بیش از 857 ه�زار 
فق�ره چ�ک رم�زدار ب�ه ارزش�ی حدود 175 هزار و 200 میلیارد تومان وصول 
ش��ده که نس��بت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 23 درصد و 29.1 
درصد افزایش داش��ته است. در اس��فندماه همچنین در استان تهران بیش از 
274 هزار فق�ره چ�ک رم�زدار ب�ه ارزش���ی مع��ادل 99 هزار و 200 میلیارد 
تومان وصول ش��د ک��ه در این م��اه، 49.5 درصد از تعداد چک ه��ای رمزدار 
وصولی در سه اس��تان ته�ران )32درص�د(، اصفهان )10.3درصد( و خراسان 
رضوی )7.2درصد( وصول شده است که بیشترین سهم را در مقایسه با سایر 
استان ها دارا بوده اند. در عین حال، 67.9 درص��د از ارزش چک های ف��وق در 
اس�تان ه��ای ته��ران )56.6 درص��د(، اصفهان ) 7 درصد( و خراسان رضوی 
)7.2 درصد( وصول شده است. گفتنی است چک های عادی به چک هایی گفته 
می شود که اش��خاص به حساب جاری خود صادر کرده و دارنده آن تضمینی 
جز اعتبار صادرکننده آن ندارد. گیرنده وجه چک ممکن است خود صادرکننده 
یا حامل آن بوده یا چک در وجه شخصی معین یا به حواله کرد آن صادر شده 
باشد. چک های رمزدار نیز چک هایی هستند که بنا به درخواست مشتری و به 
نام اشخاص حقیقی یا حقوقی توسط بانک به عهده همان بانک یا شعب آن و 
همچنین می توانند برعهده س��ایر بانک ها تحت عنوان چک رمزدار بین بانکی 
صادر شود. این قبیل چک ها جهت تسهیل و تسریع در نقل و انتقال وجوه بین 
بانکی صادر شده و پرداخت وجه آن توسط بانک صادرکننده تضمین می شود.

بانکمرکزیگزارشداد
اعطایبیشاز10هزاروامازدواجدر1400

بان��ک مرکزی اعالم کرد بی��ش از 10 ه��زار و 681 نفر تا پایان 
4 اردیبهش��ت ماه با اب��الغ قانون بودجه 1400 به ش��بکه بانکی از 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج بهره مند شده اند.
بانک مرکزی با اشاره به مکاتبه یکی از نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی با رئیس کل بانک مرکزی درخصوص پرداخت تسهیالت 
قرض الحس��نه ازدواج به افراد مش��مول قانون و انتشار همزمان آن 
نامه در فضای مجازی، گزارش��ی را منتشر کرد. به گفته این بانک، 
قانون بودجه س��ال 1400 کل کش��ور در هفتم فروردین 1400 به 
ش��بکه بانکی ابالغ شده است و همه بانک ها و موسسات عامل ملزم 
به اجرای قانون هس��تند. همچنین اکنون نیز بانک ها در حال اخذ 
مدارک و اعطای تس��هیالت قرض الحسنه ازدواج هستند؛ چنانکه با 
ابالغ قانون در س��ال جاری، تا پایان 4 اردیبهشت ماه 1400 حدود 

7 هزار و 781 میلیارد ریال از تسهیالت یادشده بهره مند شده اند.
در س��ال 1399 نیز تعداد 824 ه��زار و 654 نفر به میزان 430 
ه��زار میلیارد ری��ال از تس��هیالت قرض الحس��نه ازدواج بهره مند 
ش��ده اند و باتوجه به اخبار انتشاریافته مبنی بر افزایش سقف فردی 
قرض الحس��نه ازدواج در اواخر س��ال 1399 تعداد 81 هزار نفر که 
در ش��رف تکمیل پرونده های خود برای دریافت وام ازدواج بوده اند، 
نس��بت به تکمیل پرونده اقدام نکردند و لذا صرفا افراد یادش��ده در 
صف انتظار س��ال 1399 بوده و در صورت واجد ش��رایط بودن در 
س��ال جدید از قانون یادش��ده، بهره مند خواهند شد. آمار عملکرد 
تسهیالت قرض الحسنه نسبت به سپرده های پس انداز قرض الحسنه 
)پس از کس��ر ذخیره قانونی( در پایان آذرماه س��ال 1399، بالغ بر 
110 درصد بوده است که حاکی از پرداخت مبلغی بیش از کل منابع 
پس انداز قرض الحس��نه بانک ها برای انجام تکالیف قرض الحسنه )از 
جمله بابت قرض الحس��نه ازدواج، افراد تحت پوشش کمیته امداد و 

بهزیستی، سیل زدگان فروردین 1399، دیه و...( است.

3پول و بانـک سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
7 اردیبهشت 1400
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124فعالبازارسرمایهمطرحکردند
تمهیداتپانزدهگانهبرایبهبودحالبورس

جمعی از فعاالن بازار س��رمایه در نامه ای خواستار حمایت و 
صیانت وزارت اقتصاد و سایر نهادهای حاکمیتی از جمله بانک 

مرکزی از بازار سرمایه به عنوان ثروت ملی شدند.
به گزارش »فرص��ت امروز«، در ادام��ه واکنش های فعاالن 
بازار س��رمایه به تداوم وضعیت وخیم بازار س��هام، 124 فعال 
این بازار با انتش��ار نامه ای ب��ا عنوان »جایگاه بانک مرکزی در 
حمایت از بازار سرمایه به عنوان ثروت ملی«، بسته پیشنهادی 
خ��ود را در 15 م��ورد مطرح کردند. در این نامه آمده اس��ت: 
»در ش��رایطی که با توجه به چش��م انداز اقتص��اد ایران و نیز 
قیمت های جهانی، بازار سرمایه را در شرایط بسیار ارزشمندی 
برای سرمایه گذاری ارزیابی می نماییم، از نظر اینجانبان فضای 
ت��رس ایجادش��ده در ای��ن بازار ب��ا واقعیت ه��ا و قابلیت های 
ش��رکت های موجود تطابق نداش��ته و در عجبیم با اشراف بر 
این واقعیت ها، چرا وزارت اقتصاد و س��ایر نهادهای حاکمیتی 
به خصوص بانک مرکزی در راستای حمایت و صیانت از ثروت 
ملی گام موثری برنمی دارد!!!  این در حالی اس��ت که ش��اهد 
تش��ویقات ارکان مختلف نظام در قیمت های اوج بازار سرمایه 

بوده ایم.
اگر بپذیریم که گس��تره نفوذ بازار س��رمایه با توزیع سهام 
عدال��ت بی��ش از 50 میلی��ون ایرانی را دربر گرفته اس��ت و 
زندگ��ی آنها با این بازار گره خورده اس��ت بای��د این توقع را 
نیز داشته باشیم که در بحران کنونی بازار سرمایه که با هیچ 
منطق و تحلیلی س��ازگار نبوده و فقط دلی��ل آن را می توان 
نااطمینان��ی و ترس نامی��د، بانک مرکزی به عن��وان یکی از 
مهمترین ارکان صیانت از ثروت ملی، برخالف سیاس��ت های 
س��ایر بانک های مرکزی کشورهای دنیا عمل نموده است. در 
حالی که بانک مرکزی  وظیفه دارد با ابزارهای در دس��ترس 
خود گامی مهم برای حفظ و صیانت از این ثروت ملی بردارد. 
خاطرنش��ان می س��ازد موضوعات مطروحه در این نامه صرفا 
به عنوان یک درخواس��ت مطرح نش��ده و در واقع  مجموعه 
منس��جم از حقوق بح��ق  50 میلیون س��هامدار، از نهادهای 
دولتی و حاکمیتی اس��ت که با محوریت سیاس��ت های بانک 
مرکزی، در بزنگاه س��خت اقتصاد ایران و هنگامه تحریم های 
ظالمانه آمریکا، مردم را به س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه 
به عن��وان یک��ی از اصلی ترین ناجیان اقتصاد ایران تش��ویق 
کرده اند. بدیهی است سهامداران بازار سرمایه ضمن استعانت 
از مقامات ارش��د کش��ور در جهت رفع موانع و مشکالت بازار 
سرمایه، حق خود می دانند در صورت عدم پاسخگویی و انجام 
اصالحات موردنیاز بازار، از مجاری مدنی و قانونی حقوق خود 

را پیگیری نمایند.
در بخ��ش پایانی با تاکید بر ارزش��مندی بازار س��رمایه در 
ش��رایط کنونی، سعی شده اس��ت به اختصار، یک جمع بندی 
از راهکارهای کارشناس��ان و فعاالن بازار س��رمایه در راستای 
برون رف��ت از ای��ن بح��ران ارائ��ه گردد ت��ا در ص��ورت تایید 
سیاس��ت گذاران بتوان هرچه سریع تر وارد مرحله اجرا شده و 

از خسارات آینده جلوگیری نماییم.
1. اج��رای تکلیف قانونی تخصیص ی��ک درصد از صندوق 

توسعه ملی به بورس از تاریخ تصویب قانون تا کنون.
2. ال��زام به بازگرداندن وجوه خارج ش��ده از بورس توس��ط 
دولت در راس��تای ایفای نقش حمایتی بانک مرکزی از ثروت 

ملی.
3. تخصی��ص خطوط اعتباری بدون بهره به ناش��ران جهت 

خرید سهام خزانه.
4. تخصیص خطوط اعتباری خاص به نهادهای مالی جهت 

خرید سهام )کارگزاری ها، بانک ها، ناشران و ...(.
5. کاه��ش ن��رخ بهره خط��وط اعتباری بانک ه��ا به فعاالن 

بورس.
6. الزام مدیران ش��رکت های دولتی و زیرمجموعه های شان 
و حتی بانک ها در راس��تای حمایت از سهام زیرمجموعه های 
خود به ویژه س��هامی ک��ه دوره رونق از جان��ب این بخش ها 
واگذار ش��ده است. ش��ایان ذکر است طبق مصاحبه های اخیر 
ریاس��ت محترم بانک مرکزی، ایشان معتقد است قیمت های 
کنونی بازار سرمایه ارزنده است و به طور طبیعی این موضوع 

از نقطه نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است.
7. عدم الزام صندوق ها به خرید اوراق بدهی دولتی.

8. ارائه تس��هیالت به دارندگان سهام عدالت در جهت رفع 
نی��از آنها به فروش س��هام در بازار و پذیرش س��هام به عنوان 

وثیقه تسهیالت از جانب بانک های عامل.
9. منطقی ک��ردن نرخ تس��عیر ارز بانک ها ب��ا توجه به نرخ 

باثبات ارز در سامانه نیما.
10. عدم اتخاذ تصمی��م و قوانین جدید تاثیرگذار بر بورس 

بدون هماهنگی با شورای عالی بورس.
11. س��پرده گذاری مالیات نقل و انتقال سهام به مدت یک 

سال در صندوق توسعه بازار.
12. واریز جریمه تخلفات بازار س��رمایه به صندوق توس��عه 

بازار.
13. حضور رئیس س��ازمان بورس اوراق بهادار در جلس��ات 
هیأت دولت و عضویت در ش��ورای پ��ول و اعتبار با حق رأی 
جهت دفاع از منافع س��هامداران در مواقع اتخاذ سیاست هایی 

که بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد. 
14. کاه��ش نرخ بهره بین بانکی و س��ود س��پرده بانکی در 

راستای حمایت از تولید و اجرای طرح های توسعه ای.
15. همراهی با سازمان بورس اوراق بهادار برای انتشار اوراق 
توسط صندوق های توس��عه و تثبیت بازار در راستای حمایت 

این صندوق ها از بازار با توجه به ارزندگی قیمت سهام.
در پایان امید اس��ت با عنایت به منویات مقام معظم رهبری 
و توج��ه ب��ه دغدغ��ه بی��ش از 58 میلیون س��هامدار، وزارت 
اقتصاد و بانک مرکزی به دور از هرگونه موضوعات سیاس��ی و 
تاثیرپذیری از افراد غیرمتخصص و مغرض در راستای وظیفه 
خود نس��بت ب��ه خدمت به عموم ملت ای��ران و حفظ جایگاه 

شریف بازار سرمایه و سرمایه ملی گام بردارد.«

نگاه

بورس ایران در حالی این روزها بر صدر اخبار اقتصادی نشسته است که 
ماهیت خبرها نسبت به سال گذشته تغییری چشمگیر را تجربه می کند.

به گ��زارش خبرآنالی��ن، بازار س��رمایه یکی از س��خت ترین دوره های 
حیات خود را در پنج دهه اخیر پش��ت س��ر می گذارد. به اذعان بس��یاری 
از کارشناس��ان اقتصادی و فعاالن بازارهای مالی، بورس تهران هیچ گاه در 
چنین موقعیت دش��وار و خطیری قرار نگرفته است. پیشروی شاخص کل 
بورس تا مرز 2میلیون و یکصد هزار واحدی در ابتدای س��ال 99 و سپس 
ریزش عجیب و مداوم شاخص کل در ادامه این سال و ابتدای سال جدید، 
س��هامداران بورس را در موقعیتی نامس��اعد قرار داده اس��ت. تجمع های 
خیابانی سهامداران برابر سازمان بورس در شهرهای مختلف طی هفته های 
گذشته، گواه بحرانی است که این روزها در بازار سرمایه ایران جریان دارد 

و هنوز هیچ تدبیری نتوانسته است دامنه این بحران را جمع کند.
شاخص بورس ایران حاال حتی محدوده حمایتی یک میلیون و 100هزار 
واحدی را هم از دس��ت داده اس��ت و برخی از کارشناس��ان بازار سرمایه 
معتقدن��د که در صورت ت��داوم روند فعلی، ش��اخص کل بورس حتی تا 

محدوده 500 هزار واحد نیز عقب نشینی خواهد کرد.
اما و اگرهای پیش آمده درخصوص تامین مالی دولت از بورس در سال 
گذش��ته و سپس رها ش��دن بورس تهران به حال خود، یکی از مهمترین 
محورهای انتقادی سهامداران بورس در شرایط کنونی است. هرچند وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار البته این 
موضوع را مورد تایید قرار داده اند اما معتقد نیستند که دولت بورس را به 
حال خود رها کرده است. کما اینکه فرهاد دژپسند که مخالفت خود را با 
محدودیت دامنه نوسان در بورس به دلیل کاهش نقدشوندگی سهام اعالم 
کرده است، می گوید: »اقتضای فعالیت در بازار سرمایه محاسبه گری و دقت 

در خرید و فروش است.«
به اعتقاد وزیر امور اقتصادی و دارایی، »در دنیا چیزی به نام تضمین در 
بورس نداریم و با ذات بورس همخوانی ندارد، سهامدار اولین پیامی که در 
بورس می گیرد، این اس��ت که بورس برمبنای بازار عمل می کند، اما قطعا 
حمای��ت از بازار را به روش ه��ای گوناگون انجام می دهیم.« با این حال، او 
درباره میزان تامین مالی صورت گرفته در بازار سرمایه در بهمن ماه پارسال 
اعالم کرد: »در 10 ماهه سال 99 برابر با 500 هزار میلیارد تومان در بازار 

سرمایه تامین مالی انجام شده است.«
در این میان، تغییر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این دوره 

نتوانست از فشار موجود در بورس تهران بکاهد و حتی تغییر دامنه نوسان 
و دیگر اقدامات و تمهیدات صورت گرفته نیز هیچ کدام نتوانست از ریزش 
ش��اخص کل جلوگیری کند و بورس را س��بزپوش نمای��د. حاال نامه های 
مکرری از س��وی کارشناس��ان و فعاالن بازار س��رمایه نوشته می شود که 
پیشنهاداتی را درخصوص ساماندهی این وضعیت بحرانی مطرح می کند و 

توصیه هایی برای دست اندرکاران بازار دارد.
از سوی دیگر، سهام عدالت نیز از دیگر رخدادهای بازار سرمایه در سال 
گذش��ته بوده است که البته نتوانس��ت کمکی به روند بورس کند. سهام 
عدالت در حال��ی هم اکنون در زمره دارایی های بخ��ش مهمی از ایرانیان 
اس��ت که تصمیماتی که برای عرضه س��هام عدالت و آزادسازی بخشی از 
این سهام صورت گرفت، به عقیده برخی از کارشناسان، فشار اولیه فروش 
در بازار س��رمایه را رقم زد. حاال انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای در 
بیانیه ای اعالم کرده اس��ت: »تقریبا نیمی از ایرانیان 40درصد دارایی خود 
را در بورس از دست دادند و اینک برخی به صورتی کامال کورکورانه راهی 
بازارهایی نظیر رمزارزها ش��ده اند که بی تردید به خروج نقدینگی از کشور 
منجر شده و یا در بازار ارز و سکه به انتظار سقوط اقتصاد کشور یا در بازار 
ام��الک به دنبال گرانی و تورم آینده هس��تند.« در عین حال، 124 فعال 
بازار سرمایه نیز به تازگی با انتشار نامه ای با عنوان »جایگاه بانک مرکزی 
در حمایت از بازار سرمایه به عنوان ثروت ملی«، بسته پیشنهادی خود را 

در 15 مورد مطرح کردند.
پیش از آن نیز نامه بیش از 100 تن از مدیران وکارشناسان بازار سرمایه 
در آس��تانه برگزاري جلسه شوراي هماهنگي اقتصادي منتشر شد که در 
ای��ن نام��ه راهکارهایي براي بهبود وضعیت بازار س��هام و خروج از بحران 
کنوني ارائه شده بود. فعاالن بازار سرمایه در این نامه  خطاب به سران قوا 
هش��ت راهکار عملي از جمله تخفیفات مالیاتي، اجراي قانون، تعدیل نرخ 
ارز تس��عیر بانک ها، تخفیف نرخ خوراک پتروش��یمي ها و پاالیشگاه ، ارائه 
سیاس��ت هاي تشویقي و اصالح و تس��هیل قوانین را براي بازگشت مجدد 
اعتماد سرمایه گذاران به بازار بورس و تامین نقدینگي جهت بهبود وضعیت 

معامالت را پیشنهاد دادند.
این افراد هدف خود از نگارش این نامه را اعالم همدلي و همکاري براي 
رهایي و خروج از این شرایط عنوان کرده و نوشته اند: »بازار سرمایه ایران 
در ابت��داي راه قرار دارد و مي تواند در تولی��د و اقتصاد نقش آفریني مولد 
داشته باشد. قلب سرمایه گذاران بورس ایران مانند قلب هر ایراني دیگري 

براي وطن ش��ان مي تپد و جز افتخار براي این مرز و بوم چیزي از خداوند 
نمي خواهن��د. ما ایمان داریم اگر همگي دس��ت در دس��ت هم دهیم این 

مقطع را نیز به سالمت و پرافتخار سپري خواهیم کرد.«
هرچند اخیرا تزریق 24 هزار میلیارد تومان به بازار س��رمایه به تصویب 
رسید اما کارشناسان بورسي بر این باورند که این رقم هم مشکلي از بازار 
رف��ع نمي کند و درنهایت فقط براي چن��د روز مي تواند بازار را مثبت نگه 
دارد و در حال حاضر فرصت سودآوري در بازار وجود ندارد و هیچ سهمي 
سود نمي دهد. در هر حال، نکته مهم اینجاست که کارشناسان به استناد 
کمبود نقدینگی ش��دید در بورس تهران و افزایش مداوم عطش فروش از 
سوی سهامداران حقیقی، از دست رفتن شاخص یک میلیون واحدی را نیز 
بس��یار محتمل می دانند. بررسی وضعیت بازار سرمایه در این روزها نشان 
می دهد که بالتکلیفی ها در اقتصاد کشور از یک سو و انتظار برای برگزاری 
انتخابات ریاس��ت جمهوری در خردادماه از س��وی دیگر سبب شده است 
که برخی امید چندانی به احیای بورس دس��ت کم در کوتاه مدت نداش��ته 
باش��ند و تحول در بازار سرمایه را به نیمه دوم سال 1400 موکول کنند. 
در این روزها ش��رایط سخت بورس آینه تمام نمای اقتصاد ایران است که 
مدت هاس��ت درگیر بحرانی جدی ناش��ی از تشدید تحریم ها و بالتکلیفی 

برای اتخاذ تصمیمات بزرگ نظیر تعیین تکلیف لوایح اف ای تی اف است.
گفتنی اس��ت بازار س��رمایه روز گذشته )دوش��نبه( روندی پرنوسان را 
پشت سر گذاشت؛ به طوری که شاخص کل بورس که در ساعات ابتدایی 
معام��الت تا یک میلیون و 187 هزار واحد افزایش یافته بود در س��اعات 
میانی تا یک میلیون و 184 هزار واحد کاهش یافت و مجددا در س��اعات 
پایان��ی روندی صعودی به خود گرفت. نهایتا ش��اخص کل بورس با 903 
واحد کاهش در رقم یک میلیون و 186هزار واحد ایس��تاد. ش��اخص کل 
ب��ا معیار هم وزن هم ب��ا 876 واحد کاهش رقم 427 هزار و 265 واحد را 
ثبت کرد. معامله گران این بازار 309 هزار معامله به ارزش 31 هزار و 452 
میلیارد ریال انج��ام دادند. نمادهای ملی صنایع مس ایران، فوالد مبارکه 
اصفهان، سرمایه گذاری تامین اجتماعی و معدنی و صنعتی گلگهر نسبت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل معدنی و صنعتی گلگهر 
و معدنی و صنعتی چادرملو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را 
روی بورس گذاشتند. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با 
هف��ت واحد صعود تا رقم 17 هزار و 604 واحد افزایش یافت. در این بازار 
68 هزار معامله انجام شد که 157هزار و 204 میلیارد ریال ارزش داشت.

آیابورسمحدودهیکمیلیونواحدیراازدستمیدهد؟

روند سینوسی در بورس تهران

امکان دریافت وام سهام عدالت برای مشموالن از اواسط زمستان سال 
گذشته فراهم ش��ده است و سهامداران می توانند با مراجعه به دو بانک 
این وام را که فیزیکی و نقدی نیست را دریافت کنند و اگر طی یک ماه 

مبلغ توسط فرد بازگردانده نشد، در اقساط 36 ماهه باید تسویه شود.
به گزارش ایس��نا، آزادس��ازی س��هام عدالت درحالی به سالگرد خود 
نزدیک می ش��ود که مش��موالن، چه افرادی که روش مستقیم را برای 
مدیریت خود انتخاب کرده بودند، چه افرادی که روش غیرمس��تقیم را 
برای مدیریت س��هام خود انتخاب کرده بودند، امکان فروش سهام خود 
را ندارند. البته این امکان برای مدت کوتاهی به مشموالن مستقیم داده 
و پس از مدتی به دلیل ریزش بازار، منتفی شد. در این راستا، مسئوالن 
تصمیم گرفتند به مش��موالن س��هام عدالت )هر دو روش مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم( کارت اعتب��اری اعطا کنن��د تا افراد بتوانن��د به این نحو 
از دارایی خود بهره مند ش��ود. البته اگر مش��موالن مس��تقیم حتی یک 
س��هم از پرتفوی خود را فروخته باش��ند، نمی توانن��د کارت اعتباری را 
دریافت کنند. همچنین اگر یک مرجع قانونی به ش��رکت سپرده گذاری 
نامه داده باش��د که براس��اس آن سهام فرد توقیف ش��ده باشد، آن فرد 
نمی توان��د کارت اعتباری دریافت کند. همچنین چنانچه فرد س��جامی 
نش��ده باش��د، احراز هویت نشده اس��ت و بنابراین امکان دریافت کارت 
اعتباری را ندارد. با وجود آنکه به گفته مس��ئوالن، مذاکرات با 10 بانک 

ب��رای ارائه خدم��ت مذکور ادام��ه دارد اما تاکنون فق��ط دو بانک ملی 
و تجارت ب��رای اعطای کارت اعتباری اعالم آمادگ��ی کرده اند بنابراین 
مش��موالن برای دریاف��ت کارت اعتباری فقط باید ب��ه یکی از دو بانک 
مذکور مراجعه کنند. البته نیازی به مراجعه حضوری نیس��ت و خدمات 
به صورت غیرحضوری ارائه می ش��ود. مشموالن در مرحله نخست حتما 
باید در س��امانه سجام به نشانی www.sejam.ir ثبت نام کرده باشند 
تا اطالعات هویتی آنها ثبت ش��ده باشد. پس از آن برای دریافت کارت 
اعتباری از بانک ملی، مش��موالن مس��تقیم باید بانک ملی را به عنوان 
کارگزار خ��ود انتخاب کنند )می توانند از طریق تغییر کارگزار ناظر این 
کار را انجام دهند( س��پس مش��تریانی که بانک ملی ایران را به عنوان 
کارگزار سهام عدالت شان انتخاب کرده اند، می توانند تا 50 درصد ارزش 
روز س��هام عدالت خود را تسهیالت کارت اعتباری )2 میلیون تومان تا 

سقف 10 میلیون تومان( درخواست کنند.
همانط��ور که ذکر ش��د تمام��ی مراحل درخواس��ت و دریافت کارت 
اعتب��اری از محل س��هام عدالت غیرحضوری بوده و نی��ازی به مراجعه 
حضوری به ش��عب نیس��ت. بر این اس��اس، فرد متقاضی باید به یکی از 
اپلیکیش��ن های ایوا، بله یا ش��صت بانک ملی ایران مراجعه کرده و پس 
از آن  گزین��ه نش��ان بانک در هر کدام از اپلیکیش��ن ها را انتخاب کند. 
بعد از آن گزینه هویت سنجی را انتخاب و مراحل مربوطه را انجام دهد 

و س��پس باید به نشان اعتباری وارد ش��ده و درخواست تسهیالت کند. 
چنانچ��ه متقاضی مایل باش��د کارت اعتباری را از بانک تجارت دریافت 
کند، باید درخواست خود را در اپلیکیشن زمرد بانک تجارت ثبت کند و 
پس از آن، بانک نسبت به استعالم تعداد سهام عدالت و توثیق آن برای 
پرداخت تسهیالت اقدام کرده و پس از گذراندن سایر استعالم ها، مبلغ 
تسهیالت، سود تسهیالت، مبلغ اقساط و ... را تعیین و به مشتری اعالم 

و وجه تسهیالت را به شماره حساب متقاضی تسهیالت واریز می کند.
همچنین بازپرداخت تسهیالت کارت اعتباری سهام عدالت در اقساط 
36 ماه��ه و با نرخ 18درصد خواه��د بود، البته در صورتی که کل مبلغ 
تسهیالت تا 36 روز پس از دریافت آن به صورت یکجا بازگردانده شود، 
س��ودی به آن تعلق نخواهد گرفت، اما مهمتری��ن نکته در دریافت وام 
س��هام عدالت این اس��ت که کارت اعتباری فیزیکی نیس��ت بلکه نشان 
بانک اس��ت و جز برای خرید کاالهای داخل فروش��گاه طرف قرارداد با 
بانک اس��تفاده دیگری ندارد و نمی ت��وان آن را به پول نقد تبدیل کرد. 
باید به این نکته توجه ش��ود که افرادی که س��هام یک میلیون تومانی 
دارن��د، وام 14 میلیون تومان��ی و افرادی که س��هام 500 هزار تومانی 
دارن��د، وام 7 میلیون تومانی دریافت خواهند کرد. همچنین متقاضیان 
حتم��ا باید در یکی از بانک های ملی و تجارت که در حال حاضر کارت 

اعتباری می دهند، حساب داشته باشند.

چهکسانینمیتوانندکارتاعتباریدریافتکنند؟
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کاهش13.1درصدیصادراتفوالدایران
درسال99

بر پایه تازه ترین گزارش آماری انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران، 
مجموع ص��ادرات فوالد ایران )فوالد میان��ی و محصوالت فوالدی( 
در سال گذش��ته 9 میلیون تن بوده که نسبت به سال 98، کاهش 
13.1درصدی نشان می دهد. به گزارش روز دوشنبه ایرنا از آمارهای 
انجمن یادشده، این کاهش صادرات از نظر وزنی یک میلیون و 362 
هزار تن بوده اس��ت. پارس��ال صادرات فوالد میانی کشور 6 میلیون 
و 162 ه��زار ت��ن بوده که کاهش 11درصدی را نس��بت به س��ال 
98 نش��ان می دهد. از صادرات فوالد میانی در س��ال گذشته، سهم 
ص��ادرات بیل��ت و بلوم 4 میلیون و 564 هزار تن و س��هم صادرات 
اس��لب یک میلیون و 598 هزار تن بوده اس��ت. صادرات اسلب در 
سال 99، کاهش 23 درصدی را تجربه کرده و صادرات بیلت و بلوم، 

6 درصد کاهش یافته است.
وضعیتصادراتمحصوالتفوالدی

بر پایه این گزارش، پارسال کل صادرات محصوالت فوالدی کشور 
2 میلی��ون و 839 ه��زار تن بوده که نس��بت به س��ال 98، کاهش 
18درصدی نشان می دهد. از بین محصوالت فوالدی، سهم صادرات 
مقاطع طویل فوالدی 2 میلیون و 194 هزار تن بوده و صادرات این 

مقاطع، در سال گذشته 17درصد کاهش یافته است.
ص��ادرات میلگرد که بیش��ترین س��هم را از میان ص��ادرات کل 
محصوالت فوالدی دارد، در س��ال 99 نس��بت به سال 98، کاهش 

18درصدی داشته و به یک میلیون و 835 هزار تن رسیده است.
صادرات مقاطع تخت فوالدی نیز با کاهش 20درصدی در س��ال 
99 به 645 هزار تن رس��یده اس��ت. با توجه به نیاز داخلی کشور، 
کاهش صادرات در بخش محص��والت تخت، کامال قابل پیش بینی 
بود. همچنین صادرات آهن اس��فنجی در س��ال گذش��ته با کاهش 
11درصدی به 843 هزار تن رسیده است. نکته قابل تأمل این است 
که در س��ال 99، صادرات محصوالت ف��والدی، فوالد میانی و آهن 
اس��فنجی همگی نزولی بوده و با وجود رش��د قابل توجه تولیدات و 
رکود داخلی در بخش ساختمان، شاهد افزایش صادرات نبوده ایم.

به گزارش ایرنا، هرچند بررسی آمار عملکرد صادرات 14 شرکت 
بزرگ فوالدی کش��ور در سال 99 حاکی از افت 7درصدی صادرات 
نسبت به سال 98 اس��ت، اما به اعتقاد کارشناسان، فوالدسازان در 
حال رهای��ی از موضوع تنظیم بازار و محدودیت های صادراتی بوده 
و این روند با توجه به بهبود تقاضا و قیمت جهانی فوالد، در ش��ش 

ماهه نخست سال 1400 افزایشی خواهد بود.

معاونوزیرصمتمطرحکرد
برنامهریزیبرایتوسعهصنایعراهبردیکشور

معاون وزی��ر صمت گفت صنای��ع راهبردی نظی��ر لوازم خانگی، 
حمل ونقل، نس��اجی، پوش��اک، سلولزی، پتروش��یمی، تایر و ... از 
جمله بخش های تولیدی اس��ت که برای توسعه ظرفیت تولید آنها 
برنامه ریزی انجام ش��ده اس��ت. به گزارش خبرگ��زاری مهر به نقل 
از وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت، مه��دی صادقی نیارکی اظهار 
داشت: برای س��ال جاری تداوم سیاست های تحقق نهضت ساخت 
داخل با رویکرد توس��عه و تعمیق س��اخت داخل توسط واحدهای 
صنعتی سراس��ر کش��ور هدف گذاری ش��ده و برای تحقق این مهم 
در س��ال جاری، 3 میلیارد و400 میلیون دالر داخلی سازی توسط 
اس��تان ها برنامه ریزی شده است. معاون امور صنایع وزارت صمت با 
اشاره به توسعه داخلی سازی در صنایع راهبردی نظیر لوازم خانگی، 
خودروس��ازی، ماشین س��ازی و تجهی��زات، مخاب��رات، تجهی��زات 
پتروش��یمی و پاالیش��گاهی و ... خاطرنشان  کرد: پارسال 3 میلیارد 
و 500 میلیون دالر داخلی س��ازی توسط واحدهای صنعتی سراسر 
کش��ور با هدایت و راهبری مرکز س��اخت داخل، ماشین س��ازی و 
تجهی��زات وزارت صنعت و س��ازمان های صنع��ت، معدن و تجارت 
اس��تانی انجام ش��د. وی تداوم برگزاری میزهای توس��عه و تعمیق 
س��اخت داخل را از دیگر رویکردهای معاونت امور صنایع در س��ال 
ج��اری توصی��ف کرد و اف��زود: تاکنون 14 می��ز تخصصی با هدف 
به هم رس��انی نیازها و توانمندی های صنعتی برگزار ش��ده اس��ت و 
پنجمین میز تخصصی توس��عه و تعمیق س��اخت داخل در صنعت 
خ��ودرو نیز ب��ه  زودی برگ��زار خواهد ش��د. صادقی نیارکی تکمیل 
ظرفیت های خال��ی واحدهای صنعتی را از دیگر برنامه های اجرایی 
این مجموعه برش��مرد و افزود: صنایع راهبردی نظیر لوازم خانگی، 
حمل و نقل، نس��اجی، پوش��اک، سلولزی، پتروش��یمی، تایر و ... از 
جمله بخش های تولیدی اس��ت که برای توسعه ظرفیت تولید آنها 
برنامه ریزی انجام ش��ده است و در صورت تأمین سرمایه در گردش 
موردنیاز، این صنایع با س��رعت بیش��تری جه��ش تولید را محقق 

خواهند کرد.

جدیدترینقیمتگوشتقرمزدربازار
مشاهدات میدانی از سطح بازار نشان می دهد قیمت گوشت قرمز 
نس��بت به هفته های گذشته نوسانی نداشته است. به گزارش ایسنا، 
براس��اس مش��اهدات میدانی از برخی خرده فروشی های سطح شهر 
تهران قیمت هر کیلو ش��قه گوسفندی 135 هزارتومان، سردست و 
گردن گوسفندی 135 هزارتومان، ران گوسفندی 155 هزارتومان، 
ماهیچه گوس��فندی 160 هزارتومان، ران گوساله 135 هزارتومان، 
سردس��ت و ماهیچه گوس��اله حدود 130 هزارتومان است. گفتنی 
اس��ت قیمت های ذکرش��ده حدودی بوده و ممکن است در برخی 
مناطق بیش��تر و یا حتی کمتر نیز باش��د. در میادین میوه و تره بار 
نیز قیمت هر کیلو ران تازه گوساله 121 هزار تومان، سردست تازه 
گوساله 119هزار تومان، گوشت مخلوط یا لُخم گوساله هر کیلوگرم 
110 هزار تومان، گوش��ت چرخکرده مخلوط 109هزار تومان، ران 
تازه گوس��فندی 154هزار600 تومان، سردست تازه گوسفندی هر 
کیلو 132هزار و700 تومان،  کف دست تازه گوسفندی 153هزار و 
400 تومان، شقه گوسفندی  128 هزار تومان، ران گوساله برزیلی 
106 هزار تومان، سردس��ت گوس��اله برزیلی 103 هزار تومان، ران 
منجمد گوساله 99 هزار تومان، سردست منجمد گوساله  97 هزار 
تومان، ران منجمد گوسفندی 107 هزار تومان و سردست منجمد 

گوسفندی هر کیلوگرم 97 هزار تومان است.

نماگربازارسهام

در سال 1399 حدود 113.7 میلیون تن کاال به ارزش 35 میلیارد دالر 
صادر ش��ده که از لحاظ ارزشی با کاهش 14.6درصدی و از لحاظ وزنی با 
کاهش حدود 15درصدی نسبت به سال 1398 همراه بوده است. در سال 
مزبور همچنین حدود 34 میلیون  تن کاال به ارزش حدود 39 میلیارد دالر 
به کشور وارد شده که در مقایسه با سال قبل از آن، به ترتیب افت حدود 

6درصدی و 12درصدی، داشته است.
به گ��زارش خبرآنالین از اتاق بازرگانی ته��ران، تجارت کاالیی ایران 
)بدون احتس��اب نفت خام( طی 10 س��ال منتهی ب��ه 1399 از لحاظ 
ارزش��ی دچار افت ش��ده است. بیش��ترین میزان تجارت ایران طی بازه 
مذکور مربوط به سال 1393 می شود که حدود 104 میلیارد دالر بوده 

اس��ت. از این میزان حدود 51 میلیارد دالر مربوط به صادرات و حدود 
54 میلی��ارد دالر آن مربوط به واردات ایران اس��ت. علت باال بودن رقم 
تجارت ایران در این س��ال، باالبودن ارزش صادرات ایران، در مقایسه با 

سایر سال  های این دهه است.
ارزش صادرات ایران از س��ال 1397 به بعد روند کاهش��ی را طی کرده 
و از حدود 47 میلیارد دالر در س��ال 1396 به حدود 35 میلیارد دالر در 
سال 1399 رسیده است. طی مدت مورد بررسی، ارزش واردات ایران نیز 
با نوساناتی همراه بوده و باالترین رقم واردات مربوط به سال 1396 )54.5 
میلیارد دالر( و کمترین )حدود 39 میلیارد دالر( آن نیز مربوط به س��ال 

1399 بوده است.

در سال 1399 حدود 113.7 میلیون تن کاال به ارزش 35 میلیارد دالر 
صادر شده که از لحاظ ارزشی با کاهش 14.6 درصدی و از لحاظ وزنی با 
کاهش حدود 15 درصدی نسبت به سال 1398 همراه بوده است. در سال 
مزبور همچنین حدود 34 میلیون  تن کاال به ارزش حدود 39 میلیارد دالر 
به کشور وارد شده که در مقایسه با سال قبل از آن، به ترتیب افت حدود 

6 درصدی و 12 درصدی، داشته است.
در س��ال 1399 حدود 24.5 میلیارد دالر از صادرات متعلق به کاالهای 
فصل 27 بدون احتساب نفت خام بوده که معادل 70 درصد کل صادرات 
غیرنفتی در این سال است و 10.5 میلیارددالر از صادرات مربوط به اقالم 

فصل 27 بدون احتساب نفت است.

افت ۳۰ میلیارد دالری تجارت کاالیی ایران 

آخرین ارزیابی صورت گرفته از وضعیت کیفیت گروه وانت ها در سال 
1399 که مربوط به تولید داخلی این نوع خودرو در اس��فندماه اس��ت، 
نشان می دهد که باالخره اولین وانت با سطح کیفیت چهار ستاره تولید 
ش��د و این در حالی اس��ت که سه سال اس��ت وانت باالتر از سه ستاره 

کیفی نداشته ایم. 
به گزارش ایسنا، براساس ارزیابی صورت گرفته توسط شرکت بازرسی 
کیفیت و استاندارد ایران )ISQI( در سنجش کیفیت وانت های تولیدی 

در آخرین ماه سال 1399، در سطح قیمتی یک، وانت نیو پیکاپ فوتون 
دیزلی چهار س��تاره کیفی از پنج س��تاره را کس��ب کرده است و نسبت 

به تولید آن در بهمن ماه 1399، یک پله ارتقای کیفیت داشته است.
این در حالی اس��ت که اولین خودرو سه ستاره در سال 1397 تولید 
شد و پس از آن دیگر وانت باالتر از سه ستاره کیفی تولید نشده است.

 در س��طح قیمتی دو نیز وانت نیس��ان ریچ، س��ایپا 151، وانت کارا 
2000 تک کابین تیپ 3 و وانت کارا 2000 دوکابین تیپ 3 توانسته اند 

سه س��تاره کیفی را به خود اختصاص دهند که همان درجه از کیفیت 
در تولیدات پیش��ین آنهاس��ت. در همین س��طح قیمتی وانت آریسان 
ایران خودرو دیزل نیز همچنان دو س��تاره از پنج ستاره کیفی را کسب 
کرده اس��ت. پایین ترین س��طح کیفی در تولید وانت ها متعلق به وانت 
نیس��ان تک س��وز آپشنال و دوگانه س��وز آپشنال اس��ت که تولید گروه 
خودروسازی زامیاد بوده و در سطح قیمتی دو، متاسفانه تنها یک ستاره 

از پنج ستاره کیفی را کسب می کنند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اعالم 
 کرد امسال با حمایت وزیر جهاد کشاورزی 3 هزار میلیارد تومان تسهیالت 

به حوزه مکانیزاسیون تخصیص یافته است.
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، »کامبیز عباسی« 
پیش بینی  کرد: امس��ال نزدیک به 30 هزار دستگاه تراکتور، 800 دستگاه 
کمباین برداش��ت غالت و 50 هزار دس��تگاه ادوات و تجهیزات کشاورزی 
تامین و در بخش کش��اورزی توزیع ش��ود. این مقام مسئول با بیان اینکه 
توزیع تس��هیالت در استان های کش��ور انجام شده اس��ت، اظهار داشت: 
تخصیص 3هزار میلیارد تومان تسهیالت به مکانیزاسیون کشاورزی در این 

مرحله است و به طور قطع محدودیتی برای پرداخت نداریم.
عباس��ی با اش��اره به اینکه در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید سطح 
کش��ت مکانیزه گندم نزدیک 56 درصد بود، برآورد کرد که در پاییز سال 
1400 نزدیک به 92 درصد اراضی گندم با تکیه بر صنایع داخلی به صورت 

مکانیزه کشت شود.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاس��یون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در 
مورد ماش��ین های برنج نیز گفت: با توجه به تامین و تدارک ماش��ین های 
برنج، برآوردها نشان می دهد برداشت مکانیزه برنج در شالیزارهای کشور به 

حدود 90 درصد و کشت مکانیزه به حدود 80 درصد برسد.

وی اف��زود: پیش بینی ها حاکی از آن اس��ت که روند مکانیزاس��یون دو 
محصول استراتژیک گندم و برنج به صورت جهشی بهبود یافته است.

رشد700درصدیمکانیزاسیونبرنج
عباسی، میانگین مکانیزاسیون اراضی شالیزاری در ابتدای این دولت در 
س��ال 92 را 12 تا 15درصد عن��وان کرد و گفت: با برنامه ریزی های انجام 
شده، حمایت ها و تخصیص تسهیالت، در حوزه مکانیزاسیون برنج طی این 

مدت رشد 700درصدی داشته ایم.
وی گفت: عملیات کاش��ت، داش��ت و برداشت چغندرقند و ذرت نیز به 

طور کامل به صورت مکانیزه انجام می شود.
این مس��ئول با اشاره به اینکه در مورد برداشت مکانیزه پنبه، نگرانی ها 
در حال برطرف ش��دن اس��ت، گفت: پس از سال ها انتظار با حمایت وزیر 
جهاد کشاورزی، سال گذشته دو دستگاه الگویی کمباین برداشت پنبه وارد 

کشور شد و کشاورزان با آن آشنا شدند.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی ادامه 
داد: با تکثیر و توسعه ارقام مناسب پنبه و ورود دو دستگاه الگویی کمباین 

برداشت، گام های بلندی در این حوزه برداشته خواهد شد.
وی درباره دس��تاوردهای س��ال گذش��ته نیز خاطرنش��ان کرد: در سال 
99 تقریبا دو برابر س��ال 98 جذب تس��هیالت مکانیزاسیون داشتیم که 

نویدبخش افزایش سرمایه گذاری در این حوزه است.
عباس��ی، میزان جذب تسهیالت مکانیزاسیون در س��ال 99 را 3 هزار و 
350 میلیارد تومان و سال 98 را یک هزار و 860 میلیارد تومان عنوان کرد.

ب��ه گزارش ایرن��ا، در دولت یازدهم ردیف اعتباری مس��تقلی به بخش 
مکانیزاس��یون کش��اورزی تعلق گرفت، به طوری که برای پروژه تجهیز و 
نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی با محور اقتصاد مقاومتی از نیمه 
دوم سال 92 تاکنون به تدریج هفت خط اعتباری به این بخش اختصاص 

یافته است.
خط نخس��ت اعتباری در س��ال 92 به ظرفیت 7ه��زار و 500 میلیارد 
ریال، خط دوم به میزان 8 هزار میلیارد ریال در س��ال 93، خط س��وم به 
میزان 10 هزار میلیارد ریال در سال 94، خط اعتباری چهارم به مبلغ 12 
هزار میلیارد ریال در س��ال 95، خط اعتباری پنجم در س��ال 96 به مبلغ  
15 هزار میلیارد ریال، خط اعتباری شش��م در سال 97 به مبلغ 15 هزار 
میلیارد ریال و خط اعتباری هفتم در س��ال 98 به مبلغ یک هزار و 800 
میلیارد ریال و در س��ال 99 خط اعتباری هش��تم 2 هزار و 500 میلیارد 

تومان اختصاص یافت.
آمارها نش��ان می دهد سالیانه 25 هزار میلیارد ریال تقاضای تسهیالت 

برای توسعه و نوسازی ماشین آالت کشاورزی وجود دارد.

برایاولینبارنخستینوانت4ستارهتولیدشد
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اخبار

 آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شرقی در جریان بازدید نماینده مردم تبریز در مجلس 
شورای اسالمی از تصفیه خانه مدول دوم گفت: بخش مایع مدول دوم 
تصفیه خانه فاضالب تبریز تیرماه سالجاری افتتاح می شود. به گزارش 
خبرنکار مــا در تبریز، منادی نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای 
اســالمی در بازدید از تصفیه خانه مدول دوم با اشاره به تصفیه فاضالب 
یک میلیون نفر از کالنشهر تبریز اجرای این پروژه را امر بسیار مبارکی 
دانست. وی با اشاره به تصفیه فاضالب یک میلیون نفر از کالنشهر تبریز 
اجرای این پروژه را تحول بزرگی برای شهر تبریز ارزیابی کرد.  وی افزود: 
هم زمان با اجرای پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز، شرکت آب 
منطقه ای نیز به اجرای طرح پرداخته که در این راســتا به پیشرفت ۹۰ 
درصدی رســیده و با افتتاح این پروژه در اواخر تیرماه سال جاری کل 
فاضالب کالن شهر تبریز به میزان 122 میلیون مترمکعب تصفیه شده و 
وارد دریاچه ارومیه می شود. وی ادامه داد: به برکت زحمات این عزیزان 
در شرکت آب و فاضالب استان شاهد افزایش سطح بهداشتی و امید به 
زندگی در این کالن شهر خواهیم بود و عفونت ها و بیماری ها قطعا کاهش 
می یابد. وی در ادامه با اشــاره به انجام پروژه مدول ســوم تصفیه خانه 
فاضالب شهر ارومیه ابراز امیدواری کرد: با 75 میلیون مترمکعبی که از 
این طریق وارد دریاچه ارومیه می شود تمامی تالش های صورت گرفته از 
طریق مجلس شورای اسالمی، هیئت دولت و پیگیری های ستاد احیای 
دریاچه ارومیه به سرانجام برسد و شاهد آن خواهیم بود که در آن واحد 
2۰۰ میلیون مترمکعب آب به دریاچه ارومیه وارد خواهد شــد. منادی 

همچنین در خصوص طرح انتقال آب ارس به کالن شــهر تبریز گفت: 
این طرح به مراحل خوبی رسیده که به فضل الهی در آینده ای نه چندان 
دور شــاهد انتقال آب ارس برای آب شرب  همشهریان عزیز و بخشی 
هم برای کشــاورزی خواهیم بود. وی در خصوص اعتبارات باقی مانده و 
تخصیص یافته مدول دوم تصفیه خانه فاضالب گفت: با صحبت هایی که 
با رئیس سازمان برنامه و بودجه انجام شد، ایشان قول مساعد نسبت  به 
فراهم نمــودن اعتبارات باقی مانده در قالب طرح های اولویت دار داد تا 

ان شاء اهلل شاهد افتتاح این پروژه در اواخر تیرماه سال جاری باشیم.
رییــس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
آذربایجان شــرقی نیز در جریان این بازدید گفــت: احداث مدول دوم 
تصفیــه خانه بزرگ فاضالب تبریز از ســال ۹5 با قرارداد به مبلغ 182 

میلیارد تومان در دو فاز مایع و لجن آغاز شــد که سویل بخش مایع با 
بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

علیرضــا ایمانلو اظهار کرد: در حال حاضر پــروژه در فرایند تصفیه 
 FEED STEP فاضالب مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز از نوع
هست که این فرایند از نوع فرایندهای حذف مواد آلی با قابلیت حذف 
ازت و فســفر بوده و با توجه به مرحله ای بودن سیستم توزیع فاضالب 
در واحد بیولوژیکی، یکی از پیشرفته ترین و کارآمدترین فرایندهای بروز 

تصفیه فاضالب شهری می باشد.
ایمانلو ادامه داد: جمعیت تحت پوشــش این طرح یک میلیون نفر و 

ظرفیت تصفیه خانه نیز 2۰7۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز خواهد بود.
ایمانلو با اشاره به هزینه ها و محل اعتبارات طرح و نحوه اجرای پروژه 
براساس برنامه زمان بندی شــده خبر از افتتاح بخش مایع مدول دوم 

تصفیه خانه فاضالب کالنشهر تبریز در تیرماه سالجاری داد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی، در خصوص طرح 
تصفیه خانه فاضالب تبریز گفت: یکی از اهداف مهم طرح احداث  مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب کالن شــهر تبریز، اســتفاده از پساب تولیدی 
به عنوان تامین کننده عمده آب مورد نیاز احیای دریاچه ارومیه می باشد.
علیرضا ایمانلو افزود: با اجرای این طرح بالغ بر 75 میلیون مترمکعب 

در سال پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه انتقال می یابد.
وی ادامه داد: این پروژه یکی از مهمترین و همچنین یکی ازبزرگترین 
پروژه های زیست محیطی شمالغرب کشور و استان آذربایجان شرقی و 
همچنین یکی از بزرگترین تصفیه خانه در حال احداث کشور می باشد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: آیت اهلل فالحتی گفت: با توجه 
به کاهش بارشــها و ورودی آب سد سفیدرود، باید نحوه استفاده از آب 
زراعی هم از ســوی مدیران و هم از سوی کشاورزان مدیریت شود.   به 
گزارش روابط عمومی آب منطقه ای گیالن ؛ آیت اهلل رســول فالحتی، 
نماینــده ولی فقیه در گیالن و امام جمعه رشــت در دیدار با مدیران و 
معاونان شرکت آب منطقه ای گیالن ضمن قدردانی از تالشهای مدیریت 
آب استان گفت: مدیریت آب، یکی از حساس ترین مدیریت ها است و 
بایــد با مدیریت در نحوه توزیع، اســتفاده و جلوگیری از هدر رفت این 
منابع مهم و حیاتی از سوی کشاورزان و مدیران شرکت آب منطقه ای  
بتوانیم سالی زراعی بدون تنش آبی را پیش رو داشته باشیم. وی ، با بیان 
اینکه کشاورزی در استان بر پایه برنج و تک محصولی است، افزود: باید 
با حمایت هر چه بیشتر از کشاورزان و مدیریت درست و نظارت دقیق، 
بتوانیم، آب زراعی را به دست شالیکاران باالدست و پایین دست فراهم 
کنیم و همه از این نعمت الهی برای کشت محصول خود بهره مند شوند. 
نماینده ولی فقیه در گیالن، با تاکید بر اینکه باید زیر ساخت های الزم 
برای بهینه ســازی و جلوگیری از هدر رفت آب فراهم شود، گفت: باید 
ساالنه بخشی از اعتبارات این شرکت برای بتونی کردن کانال های آبیاری 
تخصیص یابد عالوه بر جلوگیری از هدرفت آب، کشاورز نیز بتواند بدون 
دغدغه کم آبی به کشت محصول بپردازد. آیت اهلل فالحتی، با بیان اینکه 

باید برای الیروبی انهار و کانال ها از ظرفیت دهیاران و شورای روستا قبل 
از شروع سال زراعی استفاده شود، افزود: مدیران ذی ربط باید عالوه بر 
آگاه بخشی و اطالع رسانی به کشاورزان ،از میزان آب و نحوه توزیع آن، 
با سعه صدر در کنار شالیکاران باشند و با مدیریت و نظارت دقیق، آب را 
به دست همه کشاورزان برسانند. وی، همچنین بر رعایت تقویم زراعی 
از سوی کشاورزان تاکید و تصریح کرد: شالیکاران باید با توجه به تقویم 
زراعی شروع به کشت و کار کنند و همچنین باید با بهره گیری درست 
از منابع آبی از هدر رفت آن جلوگیری نمایند تا با همکاری یکدیگر آب 
به همه اراضی کشاورزی باالدست و پایین دست برسد. در این نشست 

وحید خّرمی، مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن هم با بیان اینکه 
در حال حاضر یک میلیارد و 7۰ میلیون متر مکعب آب در سد سفیدرود 
ذخیره سازی شده است، گفت: ورودی آب امروز 58 متر مکعب بر ثانیه 

است که این عدد در سال گذشته حدود ۳۰۰ متر مکعب بوده است.
وی افزود: شالیزارهای گیالن روزانه به 2۰ میلیون متر مکعب آب نیاز 
دارند که با احتســاب میانگین 1۰۰ روز برای فصل کشاورزی ، نیاز آبی 
شالیکاران، به 2 میلیارد متر مکعب آب می رسد و این در حالی است که 
آب سد سفیدرود هم اکنون یک میلیارد و 7۰ میلیون متر مکعب است. 
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن، با بیان اینکه کاهش بارش ها و 
عدم پوشــش برفی در حوضه آبریز سد سفیدرود موجب کاهش میزان 
آب ورودی به این ســد شده است، افزود: از فردا آب سد برای فومنات و 
شــرق گیالن و آب مناطق مرکزی نیز از ۹ اردیبهشت به مدت 2۰ روز 
رهاسازی می شود که کشاورزان باید در این مدت عملیات کشت و نشای 

شالیزار های خود را انجام دهند.
خّرمی با بیان اینکه در حال حاضر ۴5۰ کیلومتر از انهار الیروبی شده 
اســت، افزود: ۹۰۰ پمپ، ۴5۰ ایستگاه آب و 2۶۰  حلقه چاه داریم که 

برای سال زراعی مهیا و یا در حال  آماده سازی می باشد.
وی  تصریــح کرد: آب زراعی 172 هزار هکتــار از 2۳8 هزار هکتار 

شالیزار گیالن از سد سفیدرود تامین می شود.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی اســتان آذربایجان شرقی برنامه های گرامیداشت هفته کار و 

کارگر در آذربایجان شرقی را اعالم و تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حسین فتحی اظهار کرد: همزمان با 
هفته کارگر که از 5 اردیبهشــت ماه آغاز و تا 11 این ماه ادامه خواهد 
داشت، 1۴ ویژه برنامه در سطح استان آذربایجان شرقی اجرا خواهد شد.
وی گفت: در اولین روز از هفته کارگر که با نام کارگران، تجدید میثاق 
با آرمانهای امام و رهبری نامگذاری گردیده، در اقدامی نمادین و به پاس 
قدردانی از مقام شامخ کارگران با حضور در تعدادی از واحدهای تولیدی 

صنعتی استان به کارگران واحدهای صنعتی گل اهدا خواهد شد.
رئیس ستاد بزرگداشت هفته کارگر آذربایجان شرقی با بیان اینکه روز 
دوم هفته کارگر به نام روز کارگران، تامین اجتماعی و تکریم بازنشستگان 
نامگذاری شــده اســت، افزود: همزمان با این روز نشست تخصصی با 

پیشکسوتان و تکریم تعدادی از بازنشستگان برگزار خواهد شد.
فتحی اظهار داشت: در ســومین روز از این هفته که با نام کارگران، 
امنیت شــغلی و مهارت آموزی و ورزش و نشــاط اجتماعی نامگذاری 
گردیده از کارگران نمونه و قاریان نمونه واحدهای صنعتی تجلیل بعمل 

خواهد آمــد. وی اضافه کرد: همچنین گردهمائی نقش زنان کارگر در 
تولید همزمان با این روز در شــرکت داروســازی زهراوی تبریز برگزار 
خواهد شــد. وی ادامه داد: در روز چهارم هفته کارگر که بنام کارگران، 
فرهنگ کار و تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است، 
دیدار کارگران با مقام معظم رهبری بصورت غیر حضوری برگزار خواهد 
شد. به گفته این مقام مسوول، همچنین دیدار با سردار فرماندهی سپاه 

عاشورا از مهم ترین برنامه های این روز خواهد بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی با اشــاره به 

نامگذاری پنجمین روز از هفته کارگر بیان کرد: این روز با نام کارگران، 
مشارکت اجتماعی، شوراها و تشکل ها نامگذاری شده است که غبار روبی 
از مزار مطهر شهدا همزمان در سراسر استان و کشور بر گزار می گردد 
و روزجمعه ششــمین روز از هفته کارگر که به نام کارگران، معنویت و 
عبادت نامیده شده است پیش از خطبه های نماز جمعه تبریز مدیر کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی و رئیس ستاد بزرگداشت 

هفته کارگر استان به ایراد سخنرانی خواهد پرداخت.
فتحــی افزود: همچنین بعد از ظهر همان روز برنامه های ورزشــی 
ســالمت محور با رعایت کامل پروتکل ها برگــزار و نیز  دعای فرج در 
واحدهای تولیدی صنعتی پخش خواهد شــد.  فتحی با اعالم هفتمین 
روز از هفته کارگر که با نام روز جهانی کارگران مزین و نامگذاری گردیده 
اســت، یادآور شد: در این روز کمک های مومنانه در واحدهای کارگری 
انجام و بصورت رایگان ماسک در واحدهای کارگری توزیع خواهد شد. 
فتحی در خاتمه از برگزاری نشســت های تخصصی نمایندگان تشکل 
های کارگری در  صداوســیمای مرکز آذربایجان شرقی همزمان با این 
ایام خبر داد و تصریح کرد: تمامی این برنامه ها و مراسمات با همکاری 

اعضای ستاد بزرگداشت هفته کارگر در استان بر گزار خواهد شد.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: بیش از 8۰۰ میلیون کیلووات 
ساعت انرژی خالص در فروردین امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید 

رجایی تولید و به شبکه سراسری تحویل شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، 
جواد دوســتی معاون مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح میزان 
تولید انرژی در فروردین امســال گفت: در نخستین ماه سال جاری، به 

میزان 8۳۳ میلیون و 17 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای 
بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده 
است. دوستی در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی 
در ماه فروردین اشــاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، 
۴2۴ میلیون و 8۳1 هزار کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای نیروگاه 
ســیکل ترکیبی و ۴۰8 میلیون و 18۶ هزار کیلووات ساعت انرژی در 

واحدهای نیروگاه بخار تولید شده است.
این میزان انرژی در حالی تولید شده است که نیروگاه شهید رجایی به 
پایان فصل تعمیرات خود نزدیک می شود به طوری که هم اکنون واحد 
25۰ مگاوتی شماره 2 بخاری آن برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از 
مدار تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات و کسب آمادگی 

الزم به مدار تولید باز خواهد گشت.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

بخش مایع مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز افتتاح می شود

تاکید نماینده ولی فقیه در گیالن بر لزوم مدیریت صحیح مصرف آب زراعی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تشریح کرد؛

برنامه های گرامیداشت هفته کارگر در آذربایجان شرقی 

در فروردین 1400 تحقق یافت؛

تولید بیش از 800 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز ایران: 
با پیگیری های استاندار مازندران، عملیات اجرایی خط دوم شمال کشور 

آغاز می شود
 ساری – دهقان : به گزارش  خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 
۹ عملیــات انتقال گاز، مقدم بیگلریان مدیر منطقه با احمد حســین زادگان، 
اســتاندار مازندران درخصوص برنامه ها و مســایل پایداری انتقال گاز استان 
مازندران دیدار و گفت و گو کرد. بیگلریان، تصریح کرد: باپیگیری های جدی که 
از اسفند ماه سال 1۳۹8 به عمل آمده مصوبه هئیت مدیره شرکت ملی گاز ایران 
در خصوص اجرای خط دوم سی اینچ شمال کشور در محدوده نور تا کالرآباد به 
طول حدود 75 کیلومتر در مرحله اجرایی قرار گرفته و با مساعدت های مدیر 
عامل شرکت مهندسی توســعه گاز ایران در برنامه سال ۹۹ قرار گرفت. مدیر 
منطقه ۹ عملیات انتقال گاز عنوان کرد مهم ترین نیاز اجرایی این پروژه ملی، 
تامین مالی و سفارش و ساخت تامین لوله بوده که خوشبختانه در مرحله اتمام ساخت بوده و کار طراحی تفصیلی و تهیه اسناد مناقصه هم 
انجام شده و هم اکنون پروژه در مرحله تشریفات مناقصه قرار دارد. وی، یادآور شد: چون برای این پروژه از لوله با کالس ساختمانی باالیی 
استفاده می شود لذا حریم ایمنی خط لوله فشار قوی بمیزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت و به اعتبار این لوله، فشار قطعه مجاورش 
بانصب ایستگاه کنترل فشار نیز کاهش داده می شود بنابراین حریم ایمنی خط لوله گاز در این منطقه به شدت کاهش پیدا می کند و 
مشکالت مردم و شرکت انتقال گاز در خصوص فواصل حریم ایمنی مرتفع می شود و از 2۰۰ متر فعلی به حدود ۳۰ متر خواهد رسید 
و این امر باعث می شود یک رونق اقتصادی قابل توجهی با آزاد شدن زمین ها و کاهش حریم ها ایجاد شود. مقدم بیگلریان گفت: این 
پروژه از اهمیت باالیی برخوردار است و ضمن اینکه با به بهره برداری رسیدن این قطعه لوله یک ظرفیت مخزنی قابل توجهی ایجاد می 
شود و در شرایط پیک مصرف فصل سرما برای ناحیه مرکزی و غرب استان مازندران بسیار مهم است، همچنین این ظرفیت موجب شده 
برنامه های گازرسانی به مناطق کوهستانی شهرستان نوشهر -محدوده پول و کجور نیز سرعت پیدا نماید. وی افزود: یکی از دالیلی که این 
پروژه تاخیر قابل توجهی برای آغاز عملیات اجرایی داشته، مشکالت معارضین در مسیر خط لوله فعلی است که ناشی از توسعه ساخت و 
ساز در شمال کشور و کمبود زمین در عرصه دریا و جنگل موجب شده که تعارضات متعددی در حریم ایمنی خط لوله اتفاق افتد. مقدم 
بیگلریان ادامه داد: خوشبختانه باحمایت و قول مساعدی که استاندار مازندران برای همکاری در رفع موانع اجرایی پروژه دادند این پروژه 
برای تسریع تشریفات مناقصه و اجرایی شدن استارت خورده است و با پیگیری هایی که انجام شد و قول مساعدی که شرکت مهندسی 
و توسعه گاز ایران دادند از اواسط سال جاری عملیات اجرایی پروژه شروع خواهد شد. مدیر منطقه ۹ عملیات انتقال گاز خاطرنشان کرد: 
بدیهی است برای اینکه این مشکالت پیش رو مرتفع شود حمایت همه جانبه دستگاه های اجرایی بویژه فرمانداران شهرستان های غرب 
استان ضرورت دارد و با دستوری که استاندار دادند قطعا این اتفاق خواهد افتاد و امیدواریم این پروژه مهم ملی مطابق برنامه زمان بندی 
پیش بینی شده به بهره برداری برسد. وی در پایان تاکید کرد: این پروژه بالغ بر 2 هزار میلیارد تومان هزینه دارد و اگر چنین پروژه در 
مراحل اجرایی متوقف شود خسارت سنگینی را متوجه منابع ملی کشور می کند که امیدواریم این دغدغه با همکاری دستگاه های اجرایی 

مرتفع شود و زودتر به بهره برداری برسد. 

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن گفت :
با رشد و شکوفایی صنایع کوچک به توسعه اقتصادی خواهیم رسید

رشت - خبرنگار فرصت امروز: رییس هیات مدیره شرکت شهرک های 
صنعتی استان گیالن در خصوص اهمیت و جایگاه صنایع کوچک بیان داشت : 
صنایع کوچک با توجه به سرمایه اولیه پایینی که نیاز دارد، فشار مالی سنگینی 

به دولت وارد نمی کند اما در مقابل ظرفیت اشتغالزایی باالیی دارد.
سعیدی کیا افزود : در عصر توسعه نقش افرینی صنایع کوچک قرار داریم ،  
یک چهارم اشتغال کل جهان و  یک سوم مجموع سرمایه گذاری ها در صنایع 

کوچک است.
وی در ادامه بیان داشــت : اگر به دنبال توســعه و رونق اقتصادی بر مبنای 
سیاستهای اقتصادمقاومتی هستیم ، باید بدانیم که  با توجه به واقعیت اقتصاد ایران سهم بنگاههای کوچک اقتصادی کامال قابل توجه است 

و اگر این بخش از اقتصاد به رشد و شکوفایی برسد، قطعا به توسعه اقتصادی هم خواهیم رسید.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن در خصوص فرمایشات مقام معظم رهبری نسبت به اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی 
در کشور گفت : اصلی ترین بخش اجرای سیاستهای اقتصادمقاومتی در کشور توجه به توانمندیهای داخلی و دستیابی به اهداف صادراتی 
است . وی در ادامه افزود : می طلبد تا با ایجاد نشاط در این بنگاه ها به نوعی برای ۹2 درصد از اشتغال کشور برنامه ریزی منسجمی داشته 

باشیم، چون با توسعه اشتغال در این بخش اقتصادی میتوان به افق های صادراتی بیشتری دست یافت.
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن در پایان خاطرنشان کرد: همه نوع مساعدت نیز در راستای رفع موانع 

و مشکالت سرمایه گذاران شهرک های صنعتی نیز انجام خواهد گرفت

آزادی 80 نفر از زندانیان قم با حضور رئیس کل دادگستری استان قم
قم - خبرنگار فرصت امروز: همزمان با ماه مبــارک رمضان و با حضور 
حجت االسالم والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری استان، حجت االسالم 
والمسلمین غریب دادســتان دادسرای عموم و انقالب و دکتر رنجبر مدیر کل 

زندانهای قم ،8۰ نفر از زندانیان قم آزاد شدند. 
در این مراسم حجت االســالم والمسلمین مظفری بیان داشت: در راستای 
تاکیدات ریاســت قوه قضائیه مبنی بر اینکه افرادی که زندان بودنشان تاثیری 
ندارد و آزادی آنها خللی در امنیت جامعه ایجاد نمی کند باید به طرق مختلف از 
زندانها آزاد شوند. یکی از این راه ها اعطای مرخصی پایان حبس به زندانیان واجد 

شرایط است و با این امتیاز ساعتی قبل از افطار 8۰ نفر از زندانیان قم از زندان آزاد و به آغوش خانواده خود برگشتند.
رئیس کل دادگستری قم افزود : پایش و غربالگری این افراد توسط شورای طبقه بندی زندان ها در حال انجام است و سعی بر این است 
در طول ماه مبارک رمضان باز هم شاهد اینگونه آزادی ها باشیم به ویژه در شب میالد با سعادت امام حسن مجتبی )ع( و عید سعید فطر 
با تالشی که صورت می گیرد تعداد بیشتری از زندانیان آزاد شوند. شایان ذکر است در این آئین، زندانیان با اهدای شاخه گل و بدرقه از زیر 

قرآن کریم ، متعهد شدند که دیگر مرتکب جرمی نشوند و سعی کنند زندگی خود را از نو بسازند.

نقش جامعه کارگری در تحول اقتصادی و پیشرفت جامعه بی بدیل است
بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر 
گفت:حمایت از جامعه کارگری و ارائه خدمات شایسته به این قشر زحمتکش 

وظیفه ذاتی سازمان تامین اجتماعی است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان ؛دکتر سید 
جواد رکاب پور مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر به مناسبت بزرگداشت 
هفته کارگر در دیدار با دبیر اجرایی تشکیالت خانه کارگر استان بوشهر ضمن 
تبریک هفته کار و کارگر حمایت از جامعه کارگری و ارائه خدمات شایسته به این 
قشر زحمتکش را وظیفه ذاتی سازمان تامین اجتماعی دانست و گفت:حمایت 
از از جامعه کارگری به عنوان صاحبان اصلی تامین اجتماعی و ارائه خدمات به بازوان تولید زمینه پیشرفت اقتصادی و تحقق اهداف عالیه 
کشور را فراهم می نماید. دکتر رکاب پور گفت:نقش جامعه کارگری در تحول اقتصادی و پیشرفت جامعه بی بدیل است و کارگران این 
سرمایه های عظیم با دستان پرتوان و وجدان کاری خود در این شرایط دشوار اقتصادی و با توجه به شیوع کرونا در کشور برای حرکت 
چرخ های تولید ایثارگرانه تالش می کنند. مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر گفت:سازمان تامین اجتماعی برای تسهیل در ارائه خدمات 
به بیمه شدگان که قشر کارگری بخش اعظم آن را تشکیل می دهند در سال گذشته طرح ۳۰7۰و توقف صدور دفترچه تامین اجتماعی 
را اجرایی کرد. دکتر رکاب پور افزود:خدمات غیر حضوری سازمان و نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک طرح های سازمان در راستای 
کاهش مراجعات حضوری و صیانت از ســرمایه های سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته و قطعا تاثیر بسیار مهمی بر ارائه خدمت به 

جامعه هدف خواهد داشت.

 کارشناس چینی شرکت سازنده نصب سورتمه شهربازی مدرن 
وارد گرگان شد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: کارشناس شرکت چینی طرف قرارداد شهرداری گرگان ضمن بازدید میدانی از محل راه اندازی و 
نصب سورتمه ریلی واقع در شهربازی مدرن گرگان، محل جانمایی، طراحی و ابعاد فنی آن را مورد بررسی قرار داد.وی سپس جهت دیدار 
با دکتر دادبود به دفتر شــهردار گرگان آمد و به توضیح مختصات فنی پروژه از روی نقشه پرداخت.این کارشناس چینی هدف از حضور 
خود در گرگان را بررسی شرایط به منظور نصب سورتمه در محل شهربازی عنوان کرد و توضیحاتی در خصوص وضعیت شرکت سازنده 
سخن گفت.به گفته او، شرکت چینی یکی از بزرگترین شرکت های سازنده سورتمه و چرخ و فلک در چین است و در زمینه طراحی این 
دو دستگاه بسیار دقیق عمل می کند.در ادامه آقای اعتصامی نماینده اتاق بازرگانی ایران در چین به عنوان پیمانکار طرح به بیان توضیحات 
فنی نصب و راه اندازی سورتمه ریلی در شهر بازی گرگان پرداخت.دکتر دادبود شهردار گرگان نیز خواستار برگزاری جلسات فنی بیشتر 
به منظور بررسی دقیق و همه جانبه پروژه جهت راه اندازی آن در موعد مقرر شد.الزم به ذکر است، قرار است فاز نخست پروژه شهربازی 

مدرن در قالب نصب سورتمه خردادماه امسال به بهره برداری برسد.
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اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با اشاره 
به نامگذاری سال 1۴۰۰ به عنوان » تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« 
تصریح کرد: برنامه های این شرکت در راستای تحقق شعار سال پیگیری 

و اجرا می شود.
سید عبداله موسوی اظهار کرد: صنعت حفاری به عنوان یکی از بخش 
های مهم صنعت نفت، نقش اساســی و محوری در تولید نفت و گاز در 
کشور ایفا می کند، از این رو توجه به فعالیت های زنجیره ای و حمایت 
از آن، توسعه توانمندی داخلی و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی 

را به همراه دارد.
وی با تاکید بر اینکه کلید واژه تولید باید سرفصل برنامه ها قرار گیرد، 
گفت: تالش شــبانه روزی کارکنان ملی حفاری در تحقق برنامه های 
صنعت نفت در جهت کشف ظرفیت های جدید، توسعه میادین و حفظ، 
نگهداشت و افزایش تولید با توجه به سیاست های وزارت نفت در سال 
جاری بر محور اجرای پروژه های کلید در دست، شتاب بخشی در به ثمر 
نشســتن پروژه های توسعه ای از جمله طرح 28 مخزن و سایر اهداف 

تبیین شده از سوی شرکت ملی نفت ایران تمرکز دارد.
موسوی توجه به تولیدات داخلی و پشتیبانی از سازندگان و صنعتگران 

ایرانی با هدف تأمین نیازهای کاربردی صنعت حفاری را سرلوحه برنامه 
های این شــرکت خواند و گفت: این هدفگذاری در اجرای برنامه های 
اقتصاد مقاومتی دنبال می شــود و با توجه به نامگذاری امسال از سوی 
مقام معظم رهبری، تحت عنوان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی 
ها، تالش مضاعف می شود تا زمینه های هم افزایی، همکاری و پشتیبانی 
از تولیدات داخلی توســعه و افزایش یابد و این شــرکت از پیشگامان 

حمایت و استفاده از توان صنعتگران داخلی باشد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران، هدفگذاری سال جاری را بهبود 
کارایی، توانمند سازی، رقابت پذیری و توسعه پایدار عنوان کرد و افزود: 
در بخش های عملیاتی، پشتیبانی فنی و تخصصی و خدمات یکپارچه 
صنعت حفاری، تالش شــرکت بر این است که با وجود محدودیت ها و 
شرایط کرونایی، اجرای کارها با کیفیتی افزون تر، زمان کمتر و استفاده 
حداکثری از توانمندی های داخلی به نحو مطلوب پیگیری و محقق شود.
وی ادامه داد: شــرکت ملی حفاری ایران تالش می کند تا با استفاده 
از ظرفیت های داخلی در بخش تولید دانش فنی، ساخت و بهره گیری 
از توان شــرکت های دانش بنیان، تعامل موثر و مستمر با مراکز علمی 
و پژوهشی داشته باشد و ضمن افزایش کیفیت تولیدات و پشتیبانی از 

تولید کنندگان، در این عرصه موفق عمل کند.
موسوی تصریح کرد: می بایســت نگاه کالن به سمت تکیه بر توان 
داخلی شکل بگیرد و با تسهیل قوانین، اصالح ساختارها، رعایت الگوی 
مصرف، حذف موانع تولید، حمایت از تولید دانش بنیان، صنایع، تولید 
کنندگان و کارآفرینان، نخبگان و متخصصان به ویژه توانمندی جوانان، 
همت و تالش خود را در جهت بی اثر کردن تحریم های ظالمانه و تحقق 

شعار تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بکار گیریم.

اهداف و برنامه های صنعت حفاری با محوریت شعار سال پیگیری و اجرا می شود
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بهقلم:الکسبیرکت
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات

ترجمه: علی آل علی

آیا ش��ما آخرین باری را که در یک وبینار آنالین شرکت 
کرده ای��د، به یاد دارید؟ به احتمال زی��اد در طول ماه های 
اخیر اغلب کارآفرینان در وبینارهای بس��یار زیادی شرکت 
کرده ان��د. این امر به دلیل ش��یوع وی��روس کرونا و تمایل 
کسب و کارها برای پیگیری امور کاری شان روی می دهد. 
وبیناره��ای دنی��ای کس��ب و کار همگی به ی��ک اندازه 
محبوبیت ندارند. اگر ش��ما نی��ز تجربه برگزاری یک وبینار 
برای کس��ب و کارتان و مشاهده استقبال اندک کاربران را 
داش��ته باش��ید، به خوبی این امر را درک می کنید. گاهی 
اوق��ات ایده های کارآفرینان و برنده��ا برای وبینار به اندازه 
کافی برای مش��تریان جذاب نیس��ت. این امر تازه ش��روع 
دردسرهای مختلف در حوزه بازاریابی برای وبینار محسوب 

می شود. 
بس��یاری از وبینارهای حوزه کس��ب و کار دارای کیفیت 
موردانتظ��ار مخاط��ب هدف نیس��تند. این ام��ر مهمترین 
مش��کل در مس��یر موفقیت وبینارها ب��رای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��ت. اگر شما هم چنین تجربه ای را 
داش��ته اید، به احتمال زیاد دل خوشی از فرآیند شرکت در 
وبینارها ندارید. این امر اغلب اوقات همراه با گوش دادن به 

سخنرانی های کلیشه ای است. 
ایج��اد تغییر در رون��د برگزاری وبین��ار و بازاریابی برای 
آن ام��ر غیرممکن��ی نیس��ت. بس��یاری از برندهای بزرگ 
ب��ا طراح��ی برنامه های منس��جم در طول زم��ان موفق به 
کاهش اشتباهات ش��ان در برگ��زاری وبینار ش��ده اند. اگر 
ش��ما به یادگیری برخی از این نکات برای افزایش کیفیت 
وبیناره��ای بعدی ت��ان عالقه دارید، این مقاله را از دس��ت 

ندهید. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین 
اش��تباهات در برگزاری و بازاریابی وبینارهاس��ت. بررس��ی 
نکات مورد بحث در این مقاله به شما برای افزایش کیفیت 

وبینارهای تان کمک خواهد کرد. 
فقدانارزشمندیوبینارها

مش��تریان بس��یاری از اش��تباهات برندها را به سادگی 
فراموش می کنند. اگر ش��ما برای یک بار کمپین بازاریابی 
بی کیفیت، ی��ا محصول��ی نامرتبط به نیازهای مش��تریان 
تولید کرده باشید، شاید تهدید جدی در مسیر فعالیت تان 
مشاهده نکنید. نکته مهم در این میان تفاوت بحث وبینارها 
با دیگر اش��تباهات برندهاست. مشتریان شما تمایلی برای 
هدر دادن زمان ش��ان در وبینارهای ساده و تکراری ندارند. 
این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها ایجاد می کند. 

ارزش��مندی یک وبینار به نکات زیادی ارتباط دارد. یکی 
از مهمترین نکات در ای��ن میان مربوط به ایده منحصر به 
فرد برای وبینار اس��ت. اگر شما از ایده های کلیشه ای برای 
برگزاری مراسم تان استفاده کنید، به احتمال زیاد شانسی 

برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید داشت. 
یکی دیگر از نکات مهم ب��رای افزایش جذابیت وبینارها 
مرب��وط ب��ه نح��وه برگزاری ش��ان اس��ت. اگر ش��ما پیش 
از برگ��زاری اطالعیه ه��ای دقیق��ی ب��رای مخاطب هدف 
ارس��ال کرده باشید، احتمال حضور ش��مار باالیی از افراد 
در وبینارت��ان افزای��ش خواهد یافت. در غی��ر این صورت 
هیچ ک��س توانایی حدس زدن زمان برگزاری وبینار ش��ما 
را نخواهد داشت. این امر اهمیت بسیار زیادی برای کسب 

و کارها دارد. 
نظرخواهی از مش��تریان درباره وبینارهای خوب یکی از 
بهتری��ن راهکارها به منظور تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای دسترسی به 
اطالعات دقیق دارد. وقتی شما به خوبی از سلیقه مخاطب 
هدف تان آگاهی داش��ته باشید، دیگر نیازی برای آزمون و 
خطا در زمینه اجرای ایده ها نخواهد بود. بسیاری از برندها 
این نکته ساده و در عین حال تاثیرگذار را مورد بی توجهی 
ق��رار می دهند بنابرای��ن به طور مداوم با مش��کالتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه می شوند. 
تمرکزصرفبررویفروش

وبینارهای بزرگ و حرفه ای فقط برای فروش محصوالت 
به مش��تریان راه اندازی نمی شود. بس��یاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان به چیزی فراتر از فروش فکر 
می کنند. اگر اینطور نباش��د، کس��ب و کارها هرگز جایگاه 

مطلوبی برای مشتریان پیدا نمی کنند. 
وبینارها با موضوعات بسیار متنوعی در دسترس کاربران 
قرار می گیرد. کمتر کارب��ری انگیزه اصلی اش از حضور در 
وبینارها خرید یک محصول مشخص است. بنابراین برندها 
باید در ارزیابی وبینارها و کارکردش��ان تجدیدنظر اساسی 

نمایند. در غیر این صورت به طور مداوم با اشتباهات ش��ان 
موجب رنجش خاطر مشتریان را فراهم خواهند کرد. 

وقتی یک کس��ب و کار اقدام ب��ه برگزای وبینار می کند، 
در واقع گام��ی برای بهبود ارتباطش با مش��تریان و دیگر 
برندهای همکار برمی دارد. اگر غیر از این باشد، برنامه های 

وبینار به طور کامل بی فایده خواهد شد. 
طراحی برنامه اصلی برای ی��ک وبینار یکی از مهمترین 
مسئولیت های تیم برگزارکننده آن است. اگر فروش بیشتر 
در می��ان اهداف برنامه ش��ما قرار دارد، بای��د به طور کلی 
نس��بت به درک تان از وبینار تجدیدنظ��ر نمایید. وبینارها 
با هدف فروش بیش��تر برگزار نمی ش��ود. مهمترین مسئله 
آشنایی مشتریان با برند ش��ما و انتقال اطالعات کاربردی 
به آنهاس��ت. اگر یک وبین��ار این اهداف را به خوبی رعایت 
نماید، ش��انس باالی��ی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف خواهد داش��ت. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای 
کس��ب و کاره��ا از نقطه نظر بهینه س��ازی ارتباط ش��ان با 

مشتریان به همراه دارد. 
بازاریابیبرایوبینارباهدفگذاریبرروشمخاطب

اشتباه
وبیناره��ا در دنی��ای کس��ب و کار اغل��ب دارای ماهیت 
تخصصی هس��تند بنابراین هدف گذاری ب��ر روی مخاطب 
درست اهمیت بس��یار زیادی خواهد داش��ت. اگر شما در 
تالش برای تاثیرگذاری بر روی فردی بی عالقه به کس��ب و 
کارتان باش��ید، با وجود تم��ام هزینه ها باز هم امکان جلب 
نظر وی را نخواهید داش��ت. دلیل این امر کامال مش��خص 

است: هدف گذاری اشتباه بر روی مخاطب هدف. 
کس��ب و کارها پی��ش از بازاریابی برای وبینارش��ان باید 
به طور دقیق مخاطب هدف ش��ان را شناسایی نمایند. این 
ام��ر گاهی اوق��ات نیازمند مطالعه بازار کس��ب و کار برای 
دست کم یک ماه است. شاید در نگاه نخست این امر بسیار 
طوالن��ی و تحمل ناپذیر به نظر برس��د، اما کامال ارزش اش 

را دارد. 
برندها بدون برنامه ریزی دقیق برای هدف گذاری بر روی 
مخاطب هدف همیش��ه با مش��کالتی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف مواجه هس��تند. این امر بس��یاری از 
برندها را در همان گام های نخس��ت ناامید می سازد. به هر 
ح��ال هیچ برندی تمایل به ص��رف هزینه بر روی برگزاری 
وبینار و در نهایت دریافت هیچ نتیجه مناس��بی ندارد. این 

امر برای بهترین برندها نیز سنگین خواهد بود. 
شناخت درس��ت مخاطب هدف و سرمایه گذاری بر روی 
آنها نق��ش مهمی در بهبود وضعیت کس��ب و کارها دارد. 
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب 
هدف به تیم های توس��عه و تحقیقات ش��ان اتکا دارند. اگر 
ش��ما چنین تیمی را در کس��ب و کارتان دارید، مسیرتان 
اندکی سخت خواهد ش��د. بهترین راهکار جایگزین تالش 
برای الگوبرداری از رقبای کس��ب و کارتان است. شاید این 
امر دقت مطالعه مس��تقل بر روی بازار را نداشته باشد، اما 

دست کم کارتان را تا حدودی پیش خواهد برد. 
کمبودتعاملبامخاطبهدفوبینار

وقتی یک وبینار به اندازه کافی تعاملی نباش��د، مخاطب 
هدف انگیزه بس��یار اندکی برای حضور در آن پیدا خواهد 
ک��رد. وبینارها باید به طور واقعی مراس��م های حضوری را 
شبیه سازی نمایند. در غیر این صورت هیچ جذابیتی برای 

مخاطب هدف نخواهد داشت. 
خوش��بختانه ابزارهای تعاملی بسیار زیادی در دسترس 
برندها برای برگزاری هرچه بهتر وبینارهای شان قرار دارد. 
س��امانه های مختلفی ب��رای برگزاری تخصص��ی وبینار در 
دنیای کس��ب و کار وجود دارد. یک��ی از بهترین گزینه ها 
در این میان زوم است. این پلتفرم به طور اختصاصی برای 
کسب و کارها طراحی شده است بنابراین به خوبی نیازهای 

کسب و کارها را پوشش می دهد. 
زمان بن��دی درس��ت ب��رای تعامل با مخاط��ب هدف در 
وبینارها امری اساسی محسوب می شود. بسیاری از برندها 
به این نکته مهم در حین برگزاری وبینارشان توجه ندارند 
بنابرای��ن در نهایت با کمبود زم��ان برای تعامل با مخاطب 

هدف رو به رو می شوند.
امروزه اغل��ب وبینارها دارای بخش ه��ای مختلفی برای 
س��خنرانی افراد هس��تند. مهمترین مس��ئله در این میان 
ت��الش برای اختصاص زمانی ان��دک در پایان هر وبینار به 
منظور تعامل با حاضران در وبینار است. ساده ترین ایده در 
این میان پاس��خگویی به پرس��ش های کاربران خواهد بود. 
اگر هم زمان کافی در دسترس دارید، درخواست از کاربران 

برای اظهارنظر و بیان دیدگاه شان جذاب خواهد بود. 
بازاریاب ها برای جذابیت بیش��تر وبینار کسب و کارشان 
باید هر کاری می توانند، انجام دهند. در غیر این صورت در 

مقایسه با رقبا همیشه عقب خواهند بود. 
یکی از بهترین راهکارها برای افزایش جذابیت و س��طح 

تعامل با مخاطب هدف در وبینارها مربوط به اطالع رس��انی 
درس��ت پیش از برگزاری اس��ت. این امر اهمیتی به اندازه 
ای��ده اصل��ی وبینار دارد. اگر ش��ما قصد تعام��ل نزدیک با 
مخاطب هدف را دارید، باید از پیش محورهای اصلی بحث 
را مش��خص س��ازید. به این ترتیب کارب��ران امکان تعامل 

نزدیک با وبینار شما را خواهند یافت. 
بس��یاری از برندها بدون اطالع رسانی درست به مخاطب 
ه��دف اقدام به برگزاری وبینار می کنند. اگر در این صورت 
نس��بت به عدم حضور یا تعامل مناس��ب کاربران ش��اکی 
ش��وید، انتظارات تان بس��یار زیاد است. ارس��ال ایمیل های 
دقی��ق یا تبلیغات مناس��ب در ش��بکه های اجتماعی برای 
اطالع رسانی در مورد وبینارها اغلب اوقات مشکالت کسب 

و کارها را رفع خواهد کرد. 
بیتوجهیبهاهمیتبازاریابی

بازاریاب��ی و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف یکی از 
مهمترین ابزارهای در دس��ترس هر کس��ب و کار محسوب 
می ش��ود. بدون بازاریابی مناسب هیچ کسب و کاری برای 
مشتریانش شناخته شده نخواهد بود بنابراین برندها باید در 
این زمینه عملکرد بسیار مناسبی از خودشان نشان دهند. 
وبیناره��ای بزرگ و موفق از ماه ه��ای قبل با کمپین های 
بازاریابی به مخاطب هدف معرفی می ش��ود، با این حساب 
اگر ش��ما فقط چن��د روز پیش از ش��روع برنامه تان به فکر 
بازاریابی و تعامل با مخاطب ه��دف افتاده اید، نباید انتظار 
حضور گس��ترده کاربران در وبینارتان را داشته باشید. این 

امر بیش از اندازه زیادخواهانه است. 
بس��یاری از برنده��ا در حوزه بازاریاب��ی دارای مهارت یا 
تخصص کافی نیستند. چنین کسب و کارهایی به سادگی 
اق��دام به کمک گرفت��ن از دیگران می کنند. خوش��بختانه 
امروزه موسس��ه های بازاریابی بسیار زیادی در سراسر دنیا 
مشغول به فعالیت هستند بنابراین هیچ بهانه ای پیش روی 
شما برای کمک نگرفتن از موسسه های حرفه ای در زمینه 
بازاریابی نیس��ت.  برخی از کسب و کارها به طور مداوم در 
یک س��طح فعالیت دارند. یکی از دالیل عدم رش��د چنین 
کس��ب و کارهایی بی توجهی به اهمیت بازاریابی است. این 
امر در مورد وبینارها نیز مصداق دارد. هرچه بازاریابی برای 
وبینارها قوی تر انجام ش��ود، در نهایت تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بهتر خواهد بود. این امر برای تمام کسب و 
کارها به یک اندازه مصداق دارد.  اگر کس��ب و کار شما در 
فرآیند بازاریابی فقط بر روی حضور هرچه بیشتر مخاطب 
هدف در وبینار تاکید دارد، بدون تردید شانسی برای جلب 
نظ��ر مخاطب هدف نخواهید داش��ت. این ام��ر برای تمام 
کس��ب و کارها به ی��ک اندازه تاثیر منفی ب��ه همراه دارد. 
کمپی��ن بازاریابی برای دع��وت از کاربران به منظور حضور 
در یک مراس��م آنالین باید ب��ا هدف گذاری بر روی مزایای 
آن انجام شود. در غیر این صورت ماهیت کمپین بازاریابی 

برای مخاطب هدف بسیار ساده انگارانه خواهد بود. 
پیگیریاهدافمتعدد

وبینارها و حتی سخنرانی های معمولی موفق همیشه بر 
محور یک هدف اصلی طراحی می ش��ود. اگر شما در وبینار 
برندتان به دنبال پرداختن به اهداف متعدد هس��تید، باید 
تجدیدنظر اساس��ی در وضعیت کسب و کارتان نمایید. این 
امر برای تمام کس��ب و کارها به یک ان��دازه مصداق دارد. 
پیگی��ری اهداف متعدد چه در زمینه برگزاری وبینار و چه 

بازاریابی اشتباه بزرگی است. 
مهمتری��ن ه��دف در زمینه برگ��زاری وبین��ار باید ارائه 
اطالعات مفید به مخاطب هدف باش��د. در غیر این صورت 
برای کسب و کارها مزیت مناسبی به همراه نخواهد داشت. 
اگ��ر کاربران تمایلی برای حضور در مراس��م های یک برند 
دارن��د، این امر به طور کامل ب��ه دلیل یادگیری نکات تازه 
روی می ده��د بنابراین کس��ب و کارها باید نس��بت به این 
نکته توجه ویژه ای نش��ان دهند. اگر مراسم یک برند برای 
مخاطب هدف به اندازه کافی جذابیت نداشته باشد، هرگز 
امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی آنها فراهم نخواهد شد. 
یکی از مهمترین نکات برای موفقیت بازاریابی فراموشی 
رویکردهای کلیش��ه ای به حوزه کسب و کار است. این امر 
مهمترین نکته برای موفقیت وبینارها محس��وب می ش��ود 
بنابراین با محدودس��اختن هدف اصل��ی وبینارتان به ارائه 
اطالع��ات مفی��د به مخاطب هدف بس��یاری از مش��کالت 
مربوط به برگزاری وبینار برای شما حل و فصل خواهد شد. 
ام��روزه برگزاری وبین��ار به طور تاثیرگذاری مش��کالت 
بس��یار زیادی به همراه دارد. کس��ب و کارها باید به اندازه 
کافی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف دقت عمل 
به خرج دهند. در غیر این صورت مش��کالت بسیار زیادی 
پیش روی ش��ان قرار خواهد گرفت. توصیه های مورد بحث 
در این مقاله به ش��ما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی 

مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
منبع:هاباسپات

چگونهوبیناربیعیبیبرگزارکنیم؟

اشتباهات بازاریابی در برگزاری وبینارهای آنالین
اصولفروشدرتیکتاک

بهقلم:کالنااسترود/کارشناس حوزه شبکه های اجتماعی
مترجم: امیر آل علی

تیک تاک با سرعتی خارق العاده توانسته تا خود را در بین محبوب ترین شبکه های اجتماعی قرار دهد. 
در حال حاضر نیز فعالیت در این بس��ترها، به عنوان یکی از بهترین اقدامات در زمینه بازاریابی محس��وب 
می ش��ود. آمارها در این زمینه حاکی از آن اس��ت که در مقایسه با ش��بکه هایی نظیر اینستاگرام، برندها 
هنوز اس��تفاده تجاری چندانی از این ش��بکه فوق العاده نمی کنند. درواقع تصور برخی این است که تیک 
تاک صرفا برای سرگرمی بوده و ظرفیت اقدامات تبلیغاتی و بازاریابی را ندارد. بدون شک این تصور کامال 

نادرست بوده و با رعایت چند نکته می توانید در این شبکه شانس فروش باالیی را داشته باشید.
1-آدرسفروشگاهرادربیوقراردهید

این امر یک واقعیت است که شما در تیک تاک، فضایی برای فروش مستقیم را در اختیار ندارید، با این 
حال این موضوع به معنای فراموش کردن مقوله فروش نبوده و می توانید با قرار دادن لینک سایت خود، 
افراد را به س��مت خرید سوق دهید. این امر برای س��ئو سایت نیز دارای اهمیت باالیی خواهد بود. تحت 
این شرایط تنها کافی است تا محتواهای جذابی را تولید نمایید تا افراد نسبت به محصوالت شما کنجکاو 
ش��وند. در این راس��تا برای درک بهتر نحوه انجام این اقدام تنها کافی است تا نگاهی به صفحات فعال در 

این زمینه نظیر Sophie Liard داشه باشید که در زمینه فروش لباس فعال است. 
2-ازshopifyاستفادهکنید

این برند که عنوان بزرگترین درگاه خرید آنالین را در اختیار دارد، اخیرا همکاری هایی را با تیک تاک 
امضا کرده است. درواقع شما می توانید حساب خود را مستقیما به آن متصل نمایید که بدون شک تجربه 
خرید امن تر و س��ریع تری را ایجاد خواهد کرد. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که 
در ح��ال حاضر یک��ی از دغدغه های جدی افراد، انواع کالهبرداری های اینترنتی اس��ت که چنین اقدامی 

می تواند تا حد زیاد، اطمینان خاطر را به همراه داشته باشد. 
3-تبلیغاتداشتهباشید

از دیگر اقداماتی که الزم اس��ت تا به آن توجه داش��ته باشید این است که از قابلیت تبلیغاتی تیک تاک 
برای افزایش دنبال کنندگان و مشتریان خود استفاده نمایید. برای این منظور الزم است تا حساب تجاری 
را فعال نمایید. برای این بخش انواع روش ها تعیین شده که می توانید با توجه به نیاز خود، یک یا تمامی 

آنها را انتخاب نمایید. برای مثال یکی از این قابلیت ها، نمایش تبلیغ قبل از شروع ویدئو است. 
4-بااینفلوئنسرهاهمکاریداشتهباشید

آمارها در زمینه تولید محتوا حاکی از آن است که در حال حاضر ویدئوها در صدر عالیق عموم افراد قرار 
دارد. در این رابطه نیز هرچه اصل اختصار بیش��تر رعایت ش��ده باشد، بدون شک تمایل برای مشاهده نیز 
افزایش پیدا خواهد کرد. درواقع دلیل موفقیت فوق العاده س��ریع شبکه اجتماعی چینی تیک تاک به این 
خاطر است که تمرکز خود را بر روی تولید ویدئوهای بسیار کوتاه قرار داده است. در این شبکه نیز درست 
به مانند س��ایر گزینه ها، اینفلوئنسرهایی وجود دارد که به صورت حرفه ای اقدام به تولید محتوا می کنند. 
این افراد در مرکز توجهات قرار دارند و همکاری با آنها به معنای شانس دیده شدن بسیار باال خواهد بود. 
در این راستا بهتر است که به دنبال تبلیغات غیرمستقیم و در بطن اقدامات رایج اینفلوئنسرها باشید. این 
امر تاثیر به مراتب بیش��تری را خواهد داش��ت. درواقع این نکته را همواره به خاطر داشته باشید که هیچ 
فردی تمایل به مش��اهده تبلیغ ش��ما را ندارد. همچنین اکثریت کاربران این شبکه قشر جوان هستند. به 

همین خاطر الزم است تا به ویژگی های این نسل توجه داشته باشید.
در نهایت با توجه به این امر که اکثر کاربران تیک تاک از اپلیکیشن آن استفاده می کنند، الزم است تا 
نسبت به مناسب بودن سایت برای گوشی های هوشمند، اطمینان داشته باشید. در غیر این صورت تجربه 
اولیه بسیار بدی شکل خواهد گرفت که تمامی تالش های شما را نابود خواهد کرد. همچنین این نکته را 
به خاطر داش��ته باش��ید که تیک تاک هنوز در ابتدای کار خود قرار داشته و به همین خاطر فضای رشد 
به مراتب بیش��تری در مقایس��ه با رقبای خود دارد. به همین خاطر اگر هرچه زودتر خود را در آن مطرح 

نمایید، بدون شک نتایج بسیار خوبی را خصوصا در درازمدت به دست می آورید. 
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