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 5 اولویت
دولت سیزدهم

ثانیه ش��مار انتخاب رئیس دولت سیزدهم آغاز ش��ده و جمعه آینده انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. 
در حال حاضر اولویت مهم این روزهای ایران، معیش��ت و اقتصاد اس��ت؛ اقتصادی که زیر سایه سیاست و شرایط 
تحمیلی قرار گرفته و حال و روز چندان خوب و خوش��ی ندارد و با توجه به تحریم ها، لطمات گس��ترده ای خورده 
اس��ت. در حال حاضر نفت ایران تحریم اس��ت، بانک های دنیا حق مبادله با ایران را ندارند و خرید و فروش دالر 

هم با ایران ممنوع اعالم شده است. از سوی دیگر، کرونا گردش مالی کسب وکارها را کند کرده و برخی از...
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کدامدولترکوردداررشدنقدینگیدراقتصادایراناست؟

سهمدولتهادررشدنقدینگی

بازاریابیدرشبکههایاجتماعیبابرنامهریزی10مرحلهای
تولید محتوای جذاب و تعاملی در ش��بکه های اجتماعی نیازمند یک برنامه دقیق اس��ت. برخی از کارآفرینان و 
تیم های بازاریابی بدون توجه به این نکته در تالش برای تولید محتوای بازاریابی در لحظه هستند. شاید گاهی اوقات 
این روش تاثیرگذاری مناسبی بر روی مخاطب هدف داشته باشد، اما در صورتی که برای پیدا کردن ایده بازاریابی 
به مشکل بخورید، دردسرها شروع می شود.  کاربران در شبکه های اجتماعی در تعامل با برندها سلیقه بسیار سختی 
دارند. بنابراین ش��ما با تولید محتوا به طور کلیش��ه ای یا بی توجهی به بارگذاری محتوا به طور مداوم هیچ شانسی 
برای تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهید داشت. برندهای بزرگ و موفق در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
همیشه از یک برنامه مشخص برای تولید محتوا استفاده می کنند. شما با این کار دیگر نیازی به نگرانی برای کمبود 
ایده یا نداشتن محتوای مناسب در لحظه نخواهید داشت. بسیاری از برندها نسبت به این نکته مهم توجه کافی را...
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مجیدسلیمیبروجنی
کارشناس اقتصادی

ت��ا  بیش��تر  روزی  چن��د 
انتخاب��ات ۲۸ خردادماه باقی 
نمانده و در روزهای گذش��ته 
ش��اهد مناظ��ره تلویزیون��ی 
نامزدهای ریاس��ت جمهوری 
س��یزدهم بوده ایم؛ مناظراتی 
ک��ه ح��ول و حوش مس��ائل 
و  اجتماع��ی  اقتص��ادی، 
بود،  ش��ده  طراحی  فرهنگی 
ولیک��ن به گونه ای پیش رفت 
که بیش��تر پیرام��ون اقتصاد 
کش��ورمان و مصائب آن بود. 
ش��رایط دش��وار و پیچی��ده 
بازی  زمی��ن  ای��ران،  اقتصاد 
انتخابات را ب��ه رینگ رقابت 
وعده ه��ای اقتص��ادی تبدیل 
در  نامزده��ا  اس��ت؛  ک��رده 
برشمردن مشکالت اقتصادی 
ب��دون ارائ��ه راه ح��ل از هم 
سبقت می گیرند و وعده های 
رنگارنگی از یارانه ۴۵۰ هزار 
تومان��ی و وام ۵۰۰ میلی��ون 
تومان��ی ت��ا کاهش ت��ورم و 
بیکاری و مس��کن ارزان س��ر 
در  روزه��ا  ای��ن  می دهن��د. 
فضای مجازی شاهد هستیم 
ک��ه زمی��ن ب��ازی انتخابات، 
عرصه رقابت نامزدهایی است 

که تالش می کنند به 
2هر طریقی دل...

۴ ذوالقعده 1۴۴۲ - س�ال هفتم
شماره   1۸۰۰
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فرصت امروز: سه روز تا برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست 
جمهوری زم��ان باقی مانده و پس از پای��ان مناظرات تلویزیونی 
نامزده��ا حاال تحرکات سیاس��ی و س��فرهای انتخابات��ی آنها به 
گوشه و کنار کشور بیشتر ش��ده است. آخرین نظرسنجی ایسپا 
از میزان مشارکت ش��هروندان در انتخابات ریاست جمهوری ۴1 
درصد محاس��به ش��ده و آنطور که مرکز افکارسنجی دانشجویان 
ایران گزارش داده، ۳۷ درصد از پاس��خگویان مناظره دوم نامزدها 
را تماشا کرده و ۶۳ درصد آن را ندیده اند. همچنین ۳۰.۷ درصد 
از پاس��خگویان مناظ��ره اول را دیده و ۶9.۳ درص��د آن را ندیده 
بودند. در حالی که برآورد میزان مشارکت شهروندان در انتخابات 
پس از مشاهده مناظره اول ۳۸ درصد بود، این میزان در مناظره 
دوم به ۴1 درصد افزایش یافت. البته هنوز نظرس��نجی ایس��پا از 

بازخوردهای مناظره سوم منتشر نشده است.
در آخرین نظرسنجی که ایسپا برگزار کرده است، ۳1.۵ درصد 
اف��رادی که گفته اند قطعا یا به احتمال زیاد در انتخابات ش��رکت 
می کنند، هنوز کاندیدای موردنظرشان را برای رأی دادن انتخاب 
نکرد ه اند. این میزان در مقایس��ه با موج قبل نظرسنجی حضوری 
ایس��پا در 11 خردادماه 9.۵ درصد کاهش یافته است. نتایج این 
نظرسنجی نشان می دهد زنان بیش از مردان درخصوص کاندیدای 
موردنظرشان مردد هستند، به طوری که ۳۵.۸ درصد زنان و ۲۷ 
درصد مردان علی رغم آنکه قصد مشارکت در انتخابات دارند هنوز 

درخصوص فردی که به آن رأی می دهند تصمیمی نگرفته اند.

در بین گروه های سنی نیز گروه سنی باالی ۵۰ سال بیشتر از 
دیگران درخصوص کاندیدای موردنظرشان مردد هستند، کما اینکه 
۳۰.1 درصد جوانان 1۸ تا ۲9 سال که قصد شرکت در انتخابات 
دارند کاندیدای موردنظرشان را انتخاب نکرده اند، اما این میزان با 
افزایش س��ن بیشتر می شود. ۲۸.9 درصد مشارکت کنندگان ۳۰ 
تا ۴9 س��ال و ۳۵.9 درصد مش��ارکت کنندگان بیش از ۵۰ سال 

کاندیدای موردنظرشان برای رأی دادن را انتخاب نکرده اند.
از سوی دیگر، مش��ارکت کنندگان فاقد تحصیالت دانشگاهی 
بیش از مشارکت کنندگان دارای تحصیالت دانشگاهی در انتخاب 
کاندیدای مورد نظرشان مردد هستند. بر این اساس، ۳۵.۲ درصد 
افراد فاقد تحصیالت دانش��گاهی که قصد مشارکت در انتخابات 
پی��ش رو را دارند هن��وز کاندیدای موردنظرش��ان را ب��رای رأی 
دادن انتخاب نکرده اند. این میزان بین مش��ارکت کنندگان دارای 

تحصیالت دانشگاهی ۲۲.۸ درصد است.
همچنین مش��ارکت کنندگان ساکن در مناطق روستایی بیش 
از سایر مش��ارکت کنندگان در انتخاب کاندیدای موردنظر مردد 
هستند، به طوری که ۳۷.۲ درصد مشارکت کنندگان در انتخابات 
که س��اکن در مناطق روستایی هستند، گفته اند هنوز کاندیدای 
موردنظرشان را انتخاب نکرده اند. این میزان بین مشارکت کنندگان 
ش��هرهای غیرمرکز استان ۲9.9 درصد و بین مشارکت کنندگان 

ساکن در مراکز استان ها ۲۷.9 درصد است.
در عین حال، زنان خانه دار و افراد بیکار که قصد مش��ارکت در 

انتخابات دارند بیش از س��ایر گروه های ش��غلی در انتخاب نامزد 
موردنظرش��ان مردد هس��تند. در این راس��تا، ۳۸.۲ درصد زنان 
خانه دار که قصد شرکت در انتخابات دارند هنوز تصمیم نگرفته اند 
به کدام کاندیدا رأی خواهند داد. همچنین ۳۸ درصد افراد بیکار، 
۳۰.۴ درص��د کارمندان بخش خصوصی، ۲9.۷ درصد ش��اغالن 
دارای ش��غل آزاد و خویش فرم��ا، ۲۳.۵ درص��د کارمندان بخش 
خصوصی، ۲۲.۲ درصد دانشجویان و دانش آموزان و ۲1.9 درصد 
بازنشس��تگان علی رغم آنکه قصد مشارکت در انتخابات دارند اما 

هنوز تصمیم نگرفته اند به کدام کاندیدا رأی خواهند داد.
در ای��ن نظرس��نجی از اف��رادی که گفته اند قصد ش��رکت در 
انتخابات دارند، اما هنوز کاندیدای موردنظرشان را انتخاب نکرده اند 
پرسیده شد: »اگر همین امروز انتخابات برگزار می شد شما از بین 
نامزدهای ریاست جمهوری به کدام یک رأی می دادید؟« که ۴۰.9 
درصد افرادی که قصد شرکت در انتخابات دارند اما هنوز به طور 
قطعی نامزد موردنظرش��ان را انتخاب نکرده اند، گفته اند اگر امروز 
انتخابات برگزار شود به ابراهیم رئیسی رأی می دهند. همچنین در 
پاس��خ به این س��وال، 1۰.۳ درصد به محسن رضایی، ۳.۵ درصد 
به عبدالناصر همتی،  ۳.1 درصد به سعید جلیلی، ۲.۵ درصد به 
امیرحسین قاضی زاده هاشمی، 1.۳ درصد به محسن مهرعلیزاده 
و 1.۳ درص��د ب��ه علیرضا زاکانی اش��اره کرده ان��د. ۳۷.۳ درصد 
مش��ارکت کنندگانی که هنوز کاندیدای موردنظرشان را انتخاب 

نکرده اند به این سوال پاسخ نداده اند. 

در این نظرسنجی همچنین 1۳.۶ درصد پاسخ دهندگان برای 
مشارکت در انتخابات مردد بوده اند و گفته اند هنوز در این زمینه 
تصمیمی نگرفته اند. یافته های این نظرس��نجی نش��ان می دهد 
نسبت مرددین در مقایسه با نظرسنجی 11 خردادماه ۳.۳ درصد 
کاهش یافته است. همچنین زنان بیشتر از مردان برای مشارکت 
در انتخابات مردد هستند، به طوری که 1۴.۵ درصد زنان و 1۲.۷ 

درصد مردان هنوز برای مشارکت در انتخابات تصمیم نگرفته اند.
از س��وی دیگر، با افزایش س��ن میزان تردید برای مشارکت یا 
عدم مشارکت در انتخابات کاهش پیدا می کند و بیشترین میزان 
مرددین برای مش��ارکت بین جوانان 1۸ تا ۲9 س��ال اس��ت که 
1۵.۴ درصد افراد این گروه س��نی هنوز تصمیم برای مش��ارکت 
یا عدم مش��ارکت در انتخابات پیش رو نگرفته اند. همچنین 1۴.1 
درصد افراد ۳۰ تا ۴9 س��ال و 1۰.9 درصد افراد باالی ۵۰ س��ال 
هنوز تصمیم قطعی برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات 
نگرفته اند. طبق نتایج، 1۴.۳ درصد افراد فاقد تحصیالت دانشگاهی 
و 1۲.۲ درصد افراد دارای تحصیالت دانشگاهی برای مشارکت یا 

عدم مشارکت در انتخابات مردد هستند و تصمیم نگرفته اند.
می��زان مرددین برای مش��ارکت در انتخابات برحس��ب محل 
سکونت نیز متفاوت است. طبق نتایج نظرسنجی، بیشترین میزان 
مرددین با 1۵.۳ درصد به س��اکنان مناطق روس��تایی اختصاص 
دارد و در مقاب��ل کمتری��ن می��زان مرددین مربوط به س��اکنان 
مراکز استان هاس��ت که 1۲.۷ درصد این افراد هنوز تصمیم برای 

مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات نگرفته اند. همچنین 1۳.۴ 
درصد ساکنان شهرهای غیرمرکز استان نیز برای مشارکت یا عدم 

مشارکت در انتخابات پیش رو مردد هستند.
براس��اس وضعیت فعالیت اف��راد در جامع��ه، بیکارها بیش از 
س��ایر افراد برای مش��ارکت در انتخابات مردد هس��تند و 1۷.۴ 
درصدش��ان هنوز تصمیم برای مش��ارکت یا عدم مش��ارکت در 
انتخابات نگرفته اند. این میزان بین افراد خانه دار 1۵.1 درصد، بین 
دانش��جویان و دانش آموزان 1۴.۷ درصد، بین شاغالن آزاد 1۳.۲ 
درص��د، بین افراد بازنشس��ته 1۲.۳ درصد، بین کارمندان بخش 
خصوص��ی 1۲.۲ درصد و بین کارمندان بخش دولتی ۸.۷ درصد 
است. از افرادی که برای شرکت در انتخابات مردد هستند پرسیده 
شد: »اگر همین امروز انتخابات برگزار می شد شما از بین نامزدهای 
ریاس��ت جمهوری به کدام یک رأی می دادید؟« که ۳۵.۵ درصد 
افراد مردد گفته اند به ابراهیم رئیسی رأی می دهند. همچنین در 
پاس��خ به این س��وال، 1۰.۸ درصد به محسن رضایی، ۸.9 درصد 
ب��ه عبدالناصر همتی، ۵.۵ درصد به س��عید جلیلی، ۵ درصد به 
امیرحس��ین قاضی زاده هاشمی، ۲ درصد به محسن مهرعلیزاده و 
1.۴ درصد به علیرضا زاکانی اشاره کرده اند. ۳1 درصد افرادی که 
هنوز برای مش��ارکت در انتخابات تصمیم نگرفته اند به این سوال 
پاس��خی نداده اند. این نظرسنجی در روزهای 19 تا ۲۰ خردادماه 
به صورت حضوری و با تعداد نمونه ۵1۲1 نفر در سطح کل کشور 

انجام شد.

وزیر نفت به س��خنان نفتی نامزدهای ریاست جمهوری درباره 
قرارداد کرسنت و افزایش قیمت بنزین واکنش نشان داد و گفت 
ترجیح کشور تا حاال این بوده که وارد پرونده کرسنت نشویم؛ اگر 
قرار شد وارد شویم ما حرف های زیادی داریم. تصمیم گیری درباره 
افزایش قیمت بنزین در مصوبه دولت چاپ شده و در اختیار همه 
هم هس��ت. در این مصوبه نوشته ش��ده دولت در اجرای تصویب 
سران محترم سه قوه این تصمیم را گرفت. به گزارش ایسنا، بیژن 
زنگنه روز دوش��نبه در مراسم گشایش رس��می پارک نوآوری و 
فناوری صنعت نفت، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه مهمترین 
عامل موفقیت در توسعه صنعتی کارآفرینی است و به طور معمول 
قش��ر جوان این خصلت را دارند؛ جوان بودن به سن نیست مهم 
روحی��ه تحول گرایی اس��ت، گفت: مقام معظم رهب��ری بارها بر 
استفاده از نیروهای جوان تاکید کردند، اما هم اینکه می خواهیم 
از نیروهای جوان استفاده کنیم عده ای حمله می کنند. او با بیان 
اینکه در زمینه آموزش مهندس��ان نفت در کشور مشکلی وجود 
ندارد و مهندس��ان خوبی در کش��ور وج��ود دارد، ادامه داد: برای 
توسعه فناوری باید از ایده جدید استفاده کرد، کاش ایده تشکیل 
پارک فناوری سه سال زودتر به فکرمان رسیده بود. آمادگی دارم 
پ��س از پایان دوران وزارت وقت خود را به عنوان منتور )مش��اور( 
اختصاص دهم و در کنار اس��تارت آپ ها باشم. به گفته وزیر نفت، 
به  تازگی دستگاه های نظارتی نامه زدند که به دلیل تاسیس پارک 
نوآوری و فناوری صنعت نفت به این دلیل که دانشگاه صنعت نفت 

و پژوهش��گاه صنعت نفت وجود دارد ش��ما را به دادگاه می بریم. 
زنگن��ه با تاکید بر اینکه ۷۰ میلیارد دالر یارانه انرژی در کش��ور 
پرداخت می شود و بهینه سازی مصرف انرژی ضرورت دارد، گفت: 
س��رمایه صندوق پژوهش و فناوری نف��ت از 1۰۰ میلیارد تومان 
قرار اس��ت به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. وی با بیان اینکه  
افزای��ش تولید نفت افزایش قدرت سیاس��ی، اقتصادی و امنیتی 
در منطقه اس��ت و م��ا زمان زیادی برای اس��تفاده از این فرصت 
نداری��م، گفت: وزارت در نفت مثل رانندگی با تریلر در جاده هراز 
اس��ت که به  دلیل خطرهایش باید کل روزها حواست جمع باشد 
زیرا هر بی دقتی منجر به س��قوط می شود. رانندگی در جاده های 
داخلی س��خت تر از جاده های خارجی است. او سپس به گشایش 
پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت و امضای چند موافقت نامه با 
وزارت علوم و دانش��گاه ها اشاره کرد و افزود: ظرفیت بسیار زیادی 
برای توسعه فعالیت دانش بنیان ها در صنعت نفت وجود دارد که 

امیدوارم در آینده به  خوبی از این ظرفیت استفاده شود.
زنگنه با بیان اینکه رشد فناوری از الزام های صیانتی صنعت نفت 
است، به برخی تس��هیالت و معافیت هایی که طبق قانون مشمول 
واحدهای مستقر در پارک می شود، اشاره کرد و گفت: فعاالن حوزه 
فناوری به فکر محدودیت های مالی نباش��ند، بلکه همه تالش خود 
را ب��رای ارائه کارهای خالقانه و تبدیل فناوری به کس��ب وکار به کار 
گیرند. وزیر نفت با یادآوری اینکه در س��ال هایی که در نفت حضور 
داشتم برای توسعه فناوری مجموعه ای از کارها را انجام دادم، افزود: 

مهمترین مسئله نگرش مدیریتی است که چطور فناوری و توسعه 
آن را می بینید. ما در نخس��تین گام برای توسعه فناوری در صنعت 
نفت با دانش��گاه معتبر همانند صنعتی شریف، ش��یراز و ... مذاکره 
کردیم تا رش��ته باالدس��تی صنعت نفت را که اصل موضوع در آن 
افزایش تولید مبتنی بر افزایش بازیافت اس��ت توسعه دهند، اکنون 
در بخ��ش آموزش مش��کلی وجود ندارد و نیروه��ای خوبی تربیت 
ش��ده اند.     زنگنه گام بعدی در توس��عه فناوری در صنعت نفت را 
توجه به ظرفیت های عملیاتی برشمرد و گفت: فعال شدن مهندسان 
 ،)GC( مش��اور، سازندگان، تأس��یس ش��رکت پیمانکاری عمومی
ش��رکت های اکتشاف و تولید نتیجه توجه به ظرفیت های عملیاتی 
است که جزو دارایی فناوری کشور هستند. گام پایانی توسعه فناوری 
استفاده از ایده های نو در دنیاست. کاش ایده تأسیس پارک نوآوری و 
فناوری صنعت نفت سه سال زودتر به ذهنمان رسیده بود، دیر شده 
اس��ت، اما تالش مان را کردیم. برنامه ام این است که بخش عمده ای 
از زندگ��ی آینده خود را به  عن��وان یک خبره یا منتور )خبره( برای 
توسعه واحدهای استارت آپ و فناور اختصاص دهم، زیرا برای کشور 
و صنعت نفت بسیار مهم است، البته فهم از این مراکز بسیار ضعیف 
است. وزیر نفت با تاکید بر اینکه پارک نوآوری و فناوری صنعت نفت 
در طرف تقاضا ایجاد ش��ده نه در طرف عرضه، تصریح کرد: ما برای 
فعال کردن این شرکت ها )اس��تارت آپ( طرح ۵۰۰ میلیون دالری  
احی��ای چاه های کم بازده ی��ا بی بازده را تعریف کردی��م که هزاران 
ش��غل ایجاد می کند. وزیر نفت یکی از ضعف های بزرگ کش��ور را 

خدمات درون چاهی همانند حفاری افقی برش��مرد و با بیان اینکه 
هم اکنون دو کشور درجه یک در جهان در این زمینه فعال هستند، 
بی��ان کرد: تنها راهی که به ذهنم برای تقویت این موضوع رس��ید 
تقویت واحدهای کوچک استارت آپ هستند که بزرگ می شوند، این 
موضوع زمان زیادی نمی خواهد و ظرف ۸ تا 1۰ س��ال می توانیم در 
سطح منطقه و آسیا به جایگاه نخست دست یابیم. زنگنه به موضوع 
بهینه س��ازی هم اش��اره کرد و با بیان اینکه طبق محاسباتی که به  
تازگی با همکارانم انجام دادیم مش��خص شد ما ساالنه ۷۰ میلیارد 
دالر یارانه بخش انرژی به قیمت امروز می دهیم، در تشریح جزییات 
آن گفت: مصرف داخلی فرآورده های مایع روزانه یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار بشکه و ساالنه ۵۴۰ میلیون بشکه می شود اگر قیمت هر بشکه 
را ۶۵ دالر برای هر بش��که محاس��به کنیم حدود ۳۵ میلیارد دالر 
می شود. تولید ساالنه گاز خام ۳۰۰ میلیارد مترمکعب است که پس 
از تصفیه و شیرین سازی ۲۴۰ میلیارد مترمکعب می شود اگر قیمت 
ه��ر مترمکعب آن را 1۶ تا 1۷ س��نت در نظر گیری��م بیش از ۳۷ 
میلیارد دالر می ش��ود. او بر ضرورت حضور اس��تارت آپ در موضوع 
بهینه س��ازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: با انجام این کار ده ها 
هزار شغل به  صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می شود که همه 
در این موضوع اعم از دولت، سازندگان، مصرف کنندگان در آن برنده 
هستند، همانند موضوع گازرسانی که همه از آن منتفع شدند. زنگنه 
با اش��اره به اینکه صندوق پژوهش و فن��اوری صنعت نفت با 1۰۰ 
میلیارد تومان راه اندازی شده است و دوستان در حال تالش هستند 

تا س��رمایه این صندوق را به ۵۰۰ میلیارد تومان برسانند، یادآوری 
کرد: در مصوبه امس��ال مجلس ش��ورای اس��المی آمده است ۸۰۰ 

میلیارد تومان منابع برای حمایت از استارت آپ ها اختصاص یابد.
وی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در پنجم آذرماه 99 
گفت: اگر صندوق توس��عه هنوز جانی دارد به  خاطر مقام معظم 
رهب��ری اس��ت وگرنه هیچ چیزی از آن نمانده ب��ود. وزیر نفت با 
بیان اینکه در سیاس��ت های ابالغی سال 1۳۷۷ کشور آمده است 
افزایش تولید نفت نه فقط ب��رای ایجاد درآمد بلکه برای افزایش 
قدرت اقتصادی، امنیتی و سیاسی در منطقه است، گفت:  زمانی 
که ما روزانه یک میلیون بشکه نفت صادر کنیم و همسایه ما 1۰ 
میلیون صادر کند تعادل بهم می خورد. ما فرصت زیادی برای این 
کار )افزایش تولید نفت( نداریم و باید به سرعت آن را انجام دهیم، 
البته ما ریل گ��ذاری آن را انجام دادی��م، گزارش های آن را تهیه 

کردیم، هر شخصی بخواهد می تواند از آن استفاده کند.
زنگنه با اش��اره اینکه ما یک ماه تا یک ماه و نیم آینده هستیم 
و س��پس کار را دوس��تان دیگر ادامه خواهند داد، گفت: تغییرات 
یک ضرورت اس��ت و من دیگر عالقه ای ندارم در این سن و سال 
چنین کارهای سنگینی انجام دهم. وزارت در نفت مانند رانندگی 
تریلی در جاده هراز اس��ت یعنی باید همه روزها حواس��ت جمع 
باش��د، هوشیار باشید زیرا یک خطای کوچک منجر به سقوط به 
دره می شود، رانندگی کردن در جاده های داخل خطرش بیشتر از 

جاده های خارج است.

ازپروندهکرسنتتاافزایشقیمتبنزین
واکنشزنگنهبهسخناننفتینامزدها

چنددرصدمردمکاندیدایموردنظرشانراانتخابکردهاند؟

نگاهمردمبهنامزدهایانتخاباتسیزدهم



ثانیه ش��مار انتخ��اب رئیس دولت س��یزدهم آغاز ش��ده و جمعه آینده 
انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. در حال حاضر اولویت مهم این 
روزهای ایران، معیش��ت و اقتصاد است؛ اقتصادی که زیر سایه سیاست و 
ش��رایط تحمیلی قرار گرفته و حال و روز چندان خوب و خوش��ی ندارد و 
با توجه به تحریم ها، لطمات گسترده ای خورده است. در حال حاضر نفت 
ایران تحریم اس��ت، بانک های دنیا حق مبادله با ای��ران را ندارند و خرید 
و فروش دالر هم با ایران ممنوع اعالم ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر، کرونا 
گردش مالی کس��ب وکارها را کند کرده و برخی از کسب وکارها به سمت 

ورشکستگی رفته اند.
با توجه به چنین ش��رایطی، اقتصاد ایران با چالش هایی همچون تورم، 
رشد نقدینگی، تولید ناخالص داخلی منفی، بحران بیکاری و شرایط سخت 
بورس روبه روس��ت. بر همین اساس، کارشناس��ان، اقتصاددانان و فعاالن 
اقتصادی در آس��تانه انتخابات ریاس��ت جمهوری س��یزدهم از مهمترین 
اولویت های دولت آینده س��خن می گویند و در پاسخ به اینکه فورس ماژور 
اقتصاد ایران چیس��ت، موارد متعددی را گوش��زد می کنند، به طوری که 
برخ��ی از مهار ت��ورم و تقویت ارزش پول ملی س��خن می گویند و برخی 
دیگر ب��ر حمایت از تولید و افزایش صادرات غیرنفتی دس��ت می گذارند. 
خبرآنالین این سوال را با برخی از کارشناسان در میان گذاشته و دیدگاه 

آنها را جویا شده است.
* اولویت راندمان و رش��د بهره وری: اگر خودم کاندیدا می شدم، اولویت 
خود را روی صادرات و افزایش راندمان و بهره وری می گذاش��تم. همچنین 
روی پتانس��یل نیروی انس��انی خیلی تاکید می کردم تا به عنوان سرمایه 
اجتماعی پای کار آیند. ما دو بار ش��انس داش��تیم که اقتصاد کشور را از 
وضعیت فعلی رها کنیم. یک بار با خصوصی س��ازی بود که می توانس��تیم 
انق��الب اقتصادی ایجاد کنیم. اما به حدی بد اجرا ش��د که فرصتی برای 
اقتصاد ایجاد نش��د. دولت الغرتر ش��د، اما حکومت فربه تر ش��د. در بحث 
هدفمندی یارانه ها هم نتوانس��تیم ظرفیت سازی کنیم. حاال یک ظرفیت 
دیگر به نام صادرات داریم که کم هزینه ترین کاری است که می تواند اقتصاد 
کش��ور را نجات دهد، اش��تغال زایی کند، ظرفیت های صنعتی ایجاد کند، 
رش��د اقتصادی را بهبود بخش��د و نرخ ارز را کاهش دهد. ما این ظرفیت 
را داریم که دو برابر رقم فعلی صادرات داش��ته باش��یم. ۴۰ تا ۵۰ درصد 
ظرفیت های تولید در کشور خالی است. مشکل ما، بازار است. اگر کاندیداها 
می توانستند به درستی این موضوع را تشریح کنند و بگویند تعهد می دهیم 
که با تعامل با کش��ورهای منطقه و دنیا، صادرات را ظرف دو سه سال دو 
برابر کنیم، به انتخاب مردم کمک می کرد. )سیدحمید حسینی، دبیرکل 

اتاق بازرگانی ایران و عراق(

* اولوی��ت ص��ادرات و واردات: ب��ا توج��ه ب��ه اینکه 1۰ س��ال اس��ت 
نام گذاری ه��ای س��ال درباره اقتصاد، تولید و رفع موانع تولید اس��ت، باید 
تمرکز روی این بخش ها باش��د. یعن��ی حمایت از تولید، رفع موانع تولید، 
رفع موانع زائد و دس��ت و پاگیر تولید، افزایش صادرات و رفع مش��کالت 
صادراتی، برطرف کردن موانع صادراتی از جمله موضوعاتی اس��ت که باید 
درباره آنها صحبت ش��ود و رئیس دولت آینده در برنامه های خود باید به 
آنها توجه کند. بر همین اساس، کاندیداها به نوعی باید بیان کنند که در 
حوزه ص��ادرات چگونه می خواهند رفتار کنند و ع��دد ناچیز ۳۶ میلیارد 
دالری را طی چهار سال به چه عددی می خواهند برسانند. از سوی دیگر، 
با چه روش��ی می خواهند تولید را حمایت کنند. آیا فقط سیاست حمایت 
از تولید، ممنوعیت واردات اس��ت یا سیاست ایجاد ارزش افزوده در تولید، 
یا افزایش راندمان و کارایی واحدهای تولیدی و کاهش هزینه های سربار؟ 
از س��وی دیگر، کاندیداها باید بگویند چگونه در حوزه واردات می خواهند 
عمل کنند که جلوی قاچاق ۲۰ میلیارد دالری را بگیرند. فقط ممنوعیت 
واردات که نمی تواند کمک کننده حمایت از تولید باش��د؛ چراکه ما شاهد 
این هس��تیم که واردات غیررسمی به شدت اتفاق می افتد. همه اینها باید 
به گونه ای ساماندهی شود و هزینه واردات منطقی شود که دیگر انگیزه ای 
برای قاچاق وجود نداش��ته باش��د. )محمد الهوتی، رئیس کنفدراس��یون 

صادرات ایران(
* اولویت تورم و کسری بودجه: ما یک مشکل اساسی در کشور داریم و آن 
هم تورم اس��ت. دلیل اساس��ی تورم، کسری بودجه است. هر زمان که رئیس 
دولت بعد راهی را برای حل این مسئله پیدا کند، آن زمان می توان یک گام 
به جلو حرکت کرد. بقیه مسائل ممکن است تابع تورم و کسری بودجه باشند. 
دولت ما پرخرج و عیال وار است و هزینه های دولت سال به سال باالتر می رود. 
به نظر من اگر تحریم ها برداش��ته نشود، ما ساالنه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد 
تومان کسری بودجه خواهیم داشت بنابراین باید بگوییم چگونه می خواهیم 
این مشکل را حل کنیم. اگر حل نشود، هیچ چاره ای جز اینکه از بانک مرکزی 
استقراض کنند، وجود ندارد. این موضوع هم بر نقدینگی می افزاید و تورم را 
باالتر می برد. این دو مسئله تورم و کسری بودجه را باید پاسخ دهند که چگونه 
می خواهند حل کنند؛ آن هم در دو سناریوی برداشته شدن تحریم ها و بقای 
تحریم ها، چراکه این امکان وجود دارد که تحریم ها برداش��ته نشود یا ناقص 

برداشته شود. )غالمرضا سالمی، اقتصاددان(
* اولویت تولید و اش��تغال: بخش اساس��ی اقتصاد کشور در حال حاضر 
حوزه تولید و اش��تغال اس��ت و مس��ائل دیگر حتی حوزه مسکن باید در 
درجات بعدی قرار گیرد. البته این به معنای آن نیست که حوزه های دیگر 
هیچ اهمیتی ندارد، اما در شرایط حاضر به عنوان یک امر فورس ماژور باید 

حوزه تولید و اشتغال مورد توجه قرار گیرد. اشتغال یک فعالیت سیستمی 
اس��ت و اصال فعالیت یک حوزه یا وزارتخانه خاص نیس��ت. یک سیستم 
باید با یکدیگر کار کند تا خروجی آن، اش��تغال باش��د. در این سیس��تم، 
حوزه های مالیاتی، بیمه ای، دانشگاهی و... باید با مکانیزم های خاص خود 
به فعالیت بپردازند و هدف گذاری شده، نیروی انسانی مناسب و متخصص 
را ب��رای تولید مواد و مایحتاج موردنیاز بازار تربیت کنند. در این مکانیزم 
به طور طبیعی خلق سرمایه و ثروت اتفاق می افتد. زمانی که خلق ثروت 
اتفاق بیفتد، پول دست ش��اغالن می آید و به این ترتیب، به طور طبیعی 
برنامه ری��زی برای حوزه هایی مثل مس��کن و معیش��ت فراهم می ش��ود. 

)عبدالحمید انصاری، کارشناس اقتصادی(
* اولویت س��رمایه گذاری خارجی: نمی توان انکار کرد که ریشه بسیاری 
از مش��کالت اقتصاد کش��ور، تحریم های اعمالی بر ایران است و نمی توان 
ب��دون برنامه به مصاف آن رفت. ایران در حال حاضر به عنوان کش��وری 
بدون درآمد ارزی مناس��ب و جذب س��رمایه خارجی در ظرفیت س��ازی 
برای رش��د اقتصادی، با مش��کالت جدی مواجه اس��ت و نرخ رشد منفی 
یا بس��یار ناچیز دارد. اگر تجربه کش��ورهای مالزی، کره جنوبی و چین را 
ببینیم، به اهمیت نقش سرمایه گذاری خارجی در ایجاد ظرفیت های باالی 
تولی��د و فعالیت ه��ای اقتصادی و جذب تکنولوژی برای تحقق رش��د باال 
واقف می شویم. به س��بب تحریم ها، تولیدکنندگان ما به بازارهای جهانی 
دسترسی ندارند و با توجه به کوچک بودن بازارهای داخلی آنها نمی توانند 
از صرفه های مقیاس برخوردار شوند. کاندیداها باید بگویند برای این مشکل 
چه باید کرد؟ برای بهره وری در حد صفر کشور که سال هاست ادامه دارد 
چه برنامه ای دارند. بفرمایند بدون اصالح و ارتقای اقتصاد بین الملل کشور 
آیا می توانند این مش��کالت را حل کنند؟ اگ��ر بله، خوب چگونه و برنامه 
آنها چیست؟ طرح موضوع ارتباط با دنیا به معنای پذیرش سلطه خارجی 
یا بی توجهی به توانمندی های داخلی نیس��ت. اگر تولیدکننده ما بخواهد 
کاالی مقرون به صرفه ای را تولید کند، حتما باید با دنیا در ارتباط باشد و از 
تکنولوژی آنها استفاده کند. تکنولوژی هم با سرمایه گذاری خارجی می آید. 
برای رقابت در بازارهای جهانی و رقابت با خودروی چینی و فرش هندی 
باید راهکار و سیاس��ت منسجمی داش��ت. چینی ها با مقیاس تولید ده ها 
میلیونی و برخورداری از صرفه مقیاس خودروی رقابت پذیر تولید می کنند 
یعنی باکیفیت بهت��ر و قیمت پایین تر. آیا تولیدکننده ما با مقیاس تولید 
چن��د ده هزاری می تواند محص��ول رقابت پذیر با آنها تولید کند؟ بنابراین 
ارتباط با بازارهای جهانی و کش��ورهای دیگر در کن��ار واردات تکنولوژی 
و زمینه سازی برای س��رمایه گذاری خارجی، اولویتی حیاتی برای شرایط 
فعلی اقتصاد ایران است. )حمید کردبچه، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا(

فورسماژوراقتصادیرئیسجمهورآیندهچیست؟

5 اولویت دولت سیزدهم

در حالی که تنها س��ه روز تا انتخابات ریاس��ت جمهوری باقی مانده 
و بس��یاری از بازارها منتظر نتیجه انتخابات ۲۸ خرداد هستند، به نظر 
می رسد که تکلیف بازار اجاره مسکن مشخص است و آن افزایش بیش 
از ۳۰ درص��دی به صورت میانگین و در برخ��ی مناطق حتی تا بیش 
از ۴۰ درصدی اس��ت. البت��ه این وضعیت در حالی رقم خورده اس��ت 
که مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده اند صاحبخانه ها اجازه 
ندارند بیش از ۲۰ درصد به سقف اجاره مسکن اضافه کنند، اما مشخص 
نیست که چه نظارتی بر این دستورالعمل وجود دارد و اگر صاحبخانه ای 

نخواهد اجاره خود را با مستاجری تمدید کند؛ تکلیف چیست؟
تخلیه تورم س��ه س��اله بازار مس��کن به بازار اجاره باعث شده در سه 
سال متوالی، تورم بی  سابقه  ای دامنگیر مستاجران شود، اما این موضوع 
در یک سال اخیر به  واسطه مصوبه ستاد مقابله با کرونا مبنی بر تمدید 
خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مشخص، بیشتر در قراردادهای جدید 
اتفاق افتاده است؛ آن هم در شرایطی که به  واسطه کاهش شدید عرضه 
مسکن استیجاری در نتیجه مصوبه ستاد مقابله با کرونا، عرضه امالک 
استیجاری به  شدت کاهش پیدا کرده و متقاضیان این بازار با محدودیت 
ش��دید حق انتخاب مواجه ش��ده اند. متقاضیانی که به  گفته مشاوران 
ام��الک بخش قابل  توجه��ی از آنها را زوج های ج��وان و بخش بزرگی 
را مس��تاجران ناتوان از پذی��رش نرخ های باال برای تمدید قرارداد قبلی 
تشکیل می دهند؛ افرادی که به  دلیل کمبود فایل های اجاره و همچنین 

قیمت های جهش یافته قادر به تأمین مسکن موردنیاز خود نیستند.
در این بین نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری تالش می کنند با 
وعده خانه دار کردن جوانان و مس��تاجران نظر آنها را برای گرفتن رأی 
جذب کنند. اغلب نامزدها گفته اند که مشکل بازار مسکن را با برنامه های 
خود به  سرعت ساماندهی می کنند و تأکید اصلی آنها نیز بر تولید انبوه 

مس��کن اس��ت، اما نگاهی واقع بینانه به بازار مسکن نشان می دهد که 
وعده های مس��کن نامزدهای انتخابات ریاس��ت  جمهوری چندان قابل 
اجرا نیست. همچنین در حال حاضر بازار مسکن منتظر است تا رئیس 
جمهور بعدی انتخاب ش��ود تا براس��اس نگاه و پیامدهای انتخابات بر 
تورم، کس��ری بودجه و روابط خارجی تصمیم گیری کند. آنگونه که از 
اظهارات مش��اوران و کارشناسان بازار مسکن برمی آید، تنها عامل مؤثر 
در رونق این بازار، دورنمای افزایشی نرخ تورم و آشفتگی مالی است که 
همواره تحت عنوان تورم انتظاری در تنور قیمت بازار مس��کن دمیده و 
آن را داغ کرده اس��ت. در این ش��رایط چنانچه برداشت بازار مسکن از 
تبع��ات و پیامدهای نگاه اقتصادی دول��ت آینده، تداوم تحریم، افزایش 
رشد نقدینگی و استمرار کسری بودجه باشد، این بازار با بروز نخستین 
نشانه های منفی از عملکرد دولت جدید وارد فاز افزایش قیمت می شود 
و حتی ساخت وس��از انبوه مس��کن در بیابان و حومه کالنش��هرها نیز 

نمی تواند سرمایه گذاران مسکن را از اقدام خود منصرف کند.
ح��اال در ش��رایطی که میزان مج��از اضاف��ه اجاره بهای س��الیانه در 
کالنش��هرها به جز تهران از س��وی س��تاد ملی کرونا ۲۰ درصد تعیین 
ش��د، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور ۳۶ درصد 
بود. هرچند ابتدای این هفته س��تاد ملی کرونا حداکثر س��قف افزایش 
نرخ اجاره را همچون س��ال قبل در تهران ۲۵ درصد، س��ایر کالنشهرها 
۲۰ درصد و دیگر ش��هرها 1۵ درصد اعالم کرد، با این حال آمار رسمی 
از ع��دم توفیق سیاس��تگذار در اجرای این مصوب��ه حکایت دارد. بانک 
مرکزی در گزارش اردیبهش��ت ماه 1۴۰۰ آمار رش��د اجاره بها نس��بت 
به ماه مش��ابه س��ال قبل در ته��ران را ۳۲.۶ درص��د و در دیگر مناطق 
ش��هری ۳۶.۳ درصد اعالم کرد. گزارش های میدانی نیز حاکی است که 
در برخ��ی موارد، صاحبخانه ها در تهران بی��ش از ۵۰ درصد نرخ اجاره 

را باال برده اند.
به هر ترتیب آمارهای رسمی و گزارش های غیررسمی نشان می دهد 
که س��ال گذشته مصوبه س��تاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است. 
ش��اید یکی از دالیل عدم توفیق مصوبه می��زان مجاز افزایش اجاره بها 
فاصله ایجادش��ده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد. 
آمارها نش��ان می دهد از اواخر سال 1۳9۶ که روند رشد لجام گسیخته 
قیمت مسکن تحت تاثیر بازارهای موازی آغاز شد تاکنون قیمت مسکن 
در تهران ۴۶۵ درصد رش��د داش��ته؛ در حالی که می��زان افزایش نرخ 

اجاره بها در همین بازه زمانی حدود 9۰ درصد بوده است.
در همین حال، دولت برای کمک به اقشار اجاره نشین از سال گذشته 
تس��هیالت ودیعه مس��کن در نظر گرفت که امس��ال نیز آن را مصوب 
کرد. بر این اس��اس به مستاجران در تهران ۷۰ میلیون تومان، در دیگر 
کالنش��هرها ۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان وام 
اجاره با نرخ س��ود 1۳ درصد تعلق می گیرد، اما س��ال گذشته به دلیل 
ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانک ها به قدری 
روند پرداخت این تس��هیالت طوالنی ش��د که در بسیاری موارد عمال 

کارایی خود را از دست داد.
در این زمینه، مجید نیک نژاد، کارشناس مسکن � نرخ های دستوری 
را منجر به فرار سرمایه ها از این بازار می داند و به ایسنا می گوید: به دلیل 
تورم سال های اخیر نه می توان پیش فروش کرد و نه پروژه ها را جلو برد. 
هر روز نرخ نهاده های ساختمانی تغییر می کند و قوانین ضد تولید هم بر 
مشکالت افزوده و سازندگان را فراری داده است. با این دستورالعمل ها 
که ش��بیه دالر ۴۲۰۰ تومانی اس��ت مس��تاجر و مالک را به جان هم 
انداخته اند. طی سال های اخیر با همین دست فرمان، تعداد خانوارهای 

مستاجر از ۲۸ درصد به باالی ۴۰ درصد رسیده است.

صاحبخانههاسقفاجارهبهاراشکستند

سقفبیانتهایاجارهمسکن

یادداشت

گذرازوعدههایپوپولیستی

مجیدسلیمیبروجنی
کارشناس اقتصادی

چند روزی بیش��تر ت��ا انتخابات ۲۸ خردادم��اه باقی نمانده و 
در روزهای گذشته ش��اهد مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست 
جمهوری س��یزدهم بوده ایم؛ مناظراتی که حول و حوش مسائل 
اقتص��ادی، اجتماع��ی و فرهنگ��ی طراحی ش��ده ب��ود، ولیکن 
به گون��ه ای پیش رفت که بیش��تر پیرامون اقتصاد کش��ورمان و 
مصائب آن بود. ش��رایط دش��وار و پیچیده اقتص��اد ایران، زمین 
ب��ازی انتخاب��ات را به رینگ رقابت وعده ه��ای اقتصادی تبدیل 
کرده است؛ نامزدها در برشمردن مشکالت اقتصادی بدون ارائه 
راه حل از هم س��بقت می گیرند و وعده ه��ای رنگارنگی از یارانه 
۴۵۰ ه��زار تومانی و وام ۵۰۰ میلی��ون تومانی تا کاهش تورم و 

بیکاری و مسکن ارزان سر می دهند.
این روزها در فضای مجازی ش��اهد هس��تیم ک��ه زمین بازی 
انتخاب��ات، عرصه رقابت نامزدهایی اس��ت که تالش می کنند به 
ه��ر طریقی دل رأی دهندگان را به دس��ت بیاورند. جامعه ایران 
با بهت و حیرت به س��یزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
چش��م دوخته اس��ت. همه فرآیندهای این انتخابات برای مردم 
عجی��ب و غری��ب ب��وده و این احتم��ال وجود دارد ک��ه پایانی 
غیرقابل تصور هم داش��ته باشد. جدای از همه، انتخابات 1۴۰۰ 
به دلیل تنوع شعارهای پوپولیستی و غیرواقعی از قالب انتخابات 
ریاس��ت جمهوری خارج شده و به انتخابات مجلس در شهرهای 

کوچک شباهت پیدا کرده است.
نگاهی به فعالیت های انتخاباتی در چند دهه اخیر به ما نشان 
می دهد که سیاس��تمداران ایرانی معموال دس��تاوردها و اهداف 
بلندم��دت اقتصادی را فدای پی��روزی در انتخابات می کنند، اما 
نامزدهای انتخابات س��یزدهم، مرزهای وعده های پوپولیستی را 
پشت سر گذاش��ته اند. در دوره های قبلی به طور معمول یک یا 
دو نام��زد با وعده های پوپولیس��تی به می��دان می آمدند، اما در 
ای��ن دوره از انتخابات تقریبا همه نامزدهای ریاس��ت جمهوری 
با تاکتیک ش��عارهای پوپولیس��تی وارد رقابت شده اند. مجموع 
مناظرات به خوبی نش��ان داد ک��ه نامزدها به جای ارائه برنامه و 
راه حل برای حل و فصل ابرچالش های اقتصاد ایران، بیش��تر به 
جامعه رأی دهنده در باغ س��بز نشان داده اند و اگر از آنها سوال 
ش��ود که چگونه همه این کاره��ا را انجام خواهند داد، باز هم با 
عبارت های کلی دیگری نظیر تالش خالصانه، مشورت گرفتن از 
متخصص��ان، به کارگیری نخبگان، تعامل با دنیا و همس��ایگان و 
یک مش��ت راهکارهای کلی و غیرقابل سنجش روبه رو خواهیم 

شد.
یکی از مش��کالت مناظرات انتخاباتی در کشورمان این است 
که هیچ گونه نظ��ارت واقعی چه در زمان انجام و چه پس از آن 
و در دوران ریاس��ت جمهوری فرد منتخب اعمال نمی شود. پس 
در چنین فضایی طبیعی اس��ت ک��ه همه رقبا چه اصالح طلب و 
چه اصولگرا و مس��تقل، تمام تالش ش��ان بر سر دادن وعده های 

پوپولیستی و عوام پسندانه باشد.
پوپولیس��م اقتصادی از قدیم در ایران بس��یار کم هزینه بوده و 
هنوز هم در بر همان پاش��نه س��ابق می چرخد. به طور معمول 
سیاس��تمداران به ارتباطات با ع��وام و توده گرایی عالقه مندند و 
عرصه انتخابات به صورت ویژه مستعد عوام زدگی بیشتری است. 
عام��ه مردم به طور معمول تمایل چندانی به حرف های پیچیده 
و قضاوت ه��ای نس��بی ندارند. همچنی��ن آنها ب��ه انتخاب های 
تاکتیک��ی و اس��تراتژی های بلندمدت هم عالق��ه ندارند. عامه 
مردم سیاست های س��اده و قاطعانه و زودبازده را دوست دارند، 
اما مش��کل اینجاس��ت که چنین سیاس��ت هایی در عمل خیلی 

کاربردی ندارند.
سیاست گذار خوب به طور معمول سیاستمدار خوبی نمی تواند 
باش��د، پس طبیعی است که سیاس��یون برای دل بردن از عامه 
م��ردم به حرف های پوپولیس��تی روی بیاورن��د. مناظرات اخیر 
نش��ان داد که هنوز احمدی نژادیس��م در ای��ران جواب می دهد 
و اکث��ر سیاس��یون عالقه مند به ادام��ه مس��یر او در مناظرات 
انتخاباتی هس��تند. کسانی که وعده های پرزرق و برق می دهند، 
به احتمال بسیار به خوبی می دانند که تحقق وعده های شان در 
س��اختارهای موجود ممکن نیست و هزینه اجرای سیاست هایی 
ک��ه در کوتاه مدت رضایت گروه های کم درآمد را تامین می کند، 
در میان مدت آنچنان س��نگین می ش��ود که به نارضایتی شدید 
همی��ن گروه ها منجر می ش��ود. همه کاندیداه��ا در حالی راجع 
به اقتصاد صحبت کردند که از مس��ئله اصلی یعنی منش��أ این 
مش��کالت غافل هستند. متاسفانه در میان برنامه ها یا به عبارت 
بهتر، وعده های کاندیداها، بحث پرداختن به ریش��ه ها و علت ها 
وجود ندارد. متاس��فانه س��واالت مناظرات تلویزیونی نیز بسیار 
س��طحی بوده و نتیج��ه این گونه مناظرات نیز غلبه حاش��یه بر 

متن بوده است.
اکثر نامزدهای انتخابات ریاس��ت جمهوری هنوز در چارچوب 
مرسوم اقتصاد دولتی فکر می کنند که چند دهه است در کشور 
پیاده شده و نتایج زیانبار آن را همگان به وضوح دیده اند. تاکید 
روی نقش اقتصادی دولت، اقتصاد ایران را به بن بس��ت کشانده 
اس��ت، اما اکنون هم دوباره همان حرف ها تکرار می شود. دوباره 
بدون اینکه از منابع سخن گفته شود، حرف توزیع زده می شود 
و وعده های سر خرمن داده می شود. در حالی که همان دالرهای 
نفتی که قبال در جیب دولت ها می آمد، به دلیل تحریم ها و قطع 

روابط بین الملل خشکیده شده است.
به راس��تی چرا کاندیداها به وضوح نظرشان را در مورد برجام 
نمی گوین��د. تم��ام برنامه های��ی که آنه��ا وع��ده اش را به مردم 
می دهند، ش��رط نخست تحققش این اس��ت که منابع کافی در 
جیب دولت باش��د. ای��ن منابع چیزی به ج��ز دالرهای نفتی و 
میلیاردها دالر منابع بلوکه ش��ده به واسطه تحریم نیست. تصور 
اکثر سیاس��تمداران و نامزدها این است که وعده پرداخت یارانه 
و تس��هیالت و مس��کن در بازار انتخابات مشتری بیشتری دارد. 
اگر کمی واقع گرایانه به جامع��ه ایرانی نگاه کنیم، خواهیم دید 
که اکثریت مردم از این مسائل و وعده ها گذر کرده و فهمیده اند 

که این وعده ها سرانجام خوشی نخواهند داشت.
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فرص��ت امروز: دو هفته قبل بود که بان��ک مرکزی، میزان نقدینگی در 
پایان سال 1۳99 را بیش از ۳ هزار و ۴۷۶ هزار میلیارد تومان اعالم کرد و 
در حالی از رشد ۴۰ درصدی نقدینگی در سال گذشته گزارش داد که این 
رقم باالترین نرخ رشد نقدینگی در ۴۳ سال گذشته به شمار می آید. آمارها 
همچنین نشان می دهد تنها در دهه 1۳9۰، حجم نقدینگی از رقم ۳.۵۴۲ 
هزار میلیارد ریال به ۲۴.۷۲1 هزار میلیارد ریال رسیده، یعنی تقریبا هفت 
برابر ش��ده است. به نظر می رس��د یکی از دالیل مهم این رشد نقدینگی، 
منفعل بودن بخش��ی از پول در اقتصاد ایران است. کما اینکه هدف گذاری 
تورم و کارایی سیاس��ت پولی به دلیل وجود همین پول منفعل در اقتصاد 

ایران چالش برانگیز شده است.
بررس��ی روند نقدینگی در س��ال های پس از انقالب و در گذار دولت ها 
نش��ان می دهد از سال 1۳۶۸ تا 1۳۷۸، رشد نقدینگی تقریبا با رشد پایه 
پولی برابر بوده اس��ت، یعنی در این س��ال ها رشد نقدینگی از طریق رشد 
پایه پولی اتفاق افتاده اس��ت، اما از دهه 1۳۸۰ به بعد به غیر از س��ال های 
1۳9۷ و 1۳9۸، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است. 
در واقع قس��مت عمده رشد نقدینگی از مسیر رشد پایه پولی نبوده بلکه 
در بانک ها و به دلیل افزایش ضریب فزاینده رخ داده است. به عبارت بهتر، 
رشد نقدینگی نه در بانک مرکزی بلکه به دلیل خلق پول توسط بانک های 

تجاری رخ داده است.
نقدینگیدردولتهایپنجموششم

در دوره اول و دوم دولت س��ازندگی براس��اس آماره��ای بانک مرکزی 
می توان گفت که رش��د نقدینگی به طور متوس��ط ۲۷ درصد بوده است. 
در س��ال 1۳۷۲ رشد نقدینگی به باالترین میزان یعنی ۳۳ درصد رسید، 
درحالی که براساس هدف گذاری برنامه اول توسعه باید رشد نقدینگی کم 
می ش��د، اما در واقعیت رش��د نقدینگی افزایش یافت و حتی در سال های 
1۳۷۲ تا 1۳۷۶ به طور متوسط به ۳۴ درصد رسید. در هشت سال دولت 
هاشمی رفسنجانی، نقدینگی تقریبا هفت برابر شد، اما دلیل آن چه بود؟ 
در ای��ن دو دولت به طور عمده، رش��د پایه پولی و تا حدی رش��د ضریب 
فزاینده عامل رشد نقدینگی بود و این یعنی رشد نقدینگی در این سال ها 
ناشی از خلق نقدینگی توسط بانک ها نبود. یکی از دالیل عمده آن دولتی 

بودن بانک ها، بی انگیزگی مدیران و نفع شخصی آنها، باال بودن نرخ ذخیره 
قانونی و باال بودن س��هم پول از نقدینگی )۴۸ درصد از نقدینگی توس��ط 
پول تعیین می شود( بود. در این دوره به دلیل تالش برای بازسازی پس از 
جنگ، کسری بودجه دولت به شدت افزایش یافت و دولت مجبور به تامین 
کس��ری بودجه از طریق اس��تقراض از بانک مرکزی شد. بیشترین میزان 

کسری بودجه دولت مربوط به سال های 1۳۶۸ و 1۳۷۰ بود.
نقدینگیدردولتهایهفتموهشتم

آغ��از دول��ت اصالحات در س��ال 1۳۷۶ با  کاهش قیم��ت نفت و کاهش 
درآمده��ای ارزی به 9.9 میلیارد دالر همراه ش��د. عالوه ب��ر این در این دوره 
بانک های خصوصی تاسیس شدند. این دو عامل، در جریان نقدینگی در اقتصاد 
کشور موثر بود. در این دوره متوسط قیمت تک محموله ای نفت خام سبک و 
سنگین در سال 199۸ میالدی، 11.۷1 دالر بود که در سال ۲۰۰۰ میالدی 
به ۲۶.۳۸ دالر رسید. متوسط رشد نقدینگی در شرایط سخت فروش نفت در 
سال های 1۳۷۶ تا 1۳۸۰ برابر با ۲1 درصد بود. این رشد بیشتر از ناحیه رشد 
پایه پولی و به میزان کمی از رشد ضریب فزاینده اثر پذیرفته بود. همچنین 
در این سال ها خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بیشترین سهم را 
در رش��د پایه پولی داش��ت. در دولت اصالحات به غیر از سال 1۳۸۰ در بقیه 
س��ال ها بودجه دچار کس��ری بود بنابراین دولت از بانک مرکزی برای تامین 
کسری بودجه استقراض کرد که این در رشد پایه پولی اثر داشت. در دوره دوم 
دولت خاتمی، رشد نقدینگی به طور متوسط به ۳۴ درصد رسید. یافته ها نشان 
می دهد افزایش نرخ رشد نقدینگی در این دوره نسبت به رشد پایه پولی تا حد 
زیادی انعکاس دهنده خلق اعتبار غیرقانونی توسط بانک ها از محل چک پول ها 

و ایران چک هاست و این نشانه ضعف مدیریت مقام پولی است.
نقدینگیدردولتهاینهمودهم

بررس��ی وضعیت نقدینگی در دوره دولت های نهم و دهم نشان می دهد 
بیش��ترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال 1۳۸۵ و به میزان ۳9.۴۳ 
درصد بوده است. در سال 1۳۸۴ تا 1۳9۲، نقدینگی هفت برابر شده است. 
رشد نقدینگی در دوره دولت نهم به دلیل رشد پایه پولی و تا حدی رشد 
ضری��ب فزاینده بود و در دوره دوم احمدی نژاد رش��د نقدینگی هم متأثر 
از رش��د پایه پولی و رش��د ضریب فزاینده است. در واقع نقدینگی توسط 

بانک ها و مصارف بانک ها، وام و تسهیالت و سرمایه گذاری رشد کرده است 
و از سوی دیگر پایه پولی از مسیر فروش نفت، نیازی را که بانک ها بعدا به 
پایه پولی پیدا می کردند، برآورده می س��اخت. به طوری که از سال 1۳۸۴ 
تا 1۳۸۸، بدهی بانک ها به بانک مرکزی از 1۶ درصد پایه پولی در س��ال 

1۳۸۴ به ۵۰ درصد در سال 1۳۸۸ رسید.
نقدینگیدردولتیازدهمودوازدهم

در دولت نخس��ت حسن روحانی، رش��د نقدینگی به طور متوسط ۲9 
درصد گزارش ش��د. همچنین در دوره دوم دولت روحانی یعنی از س��ال 
1۳9۶ تا 1۳9۸ نقدینگی در س��ال به طور متوس��ط ۲۵ درصد رشد کرد. 
حجم نقدینگی در خردادماه 1۳99 برابر با ۲۶۵۷1.۷۰۰ هزار میلیارد ریال 
اعالم شد. در دوره نخست ریاست جمهوری روحانی، به دلیل وجود تورم 
باال در س��ال های 1۳9۰ و 1۳9۲، دولت به سیاس��ت های انقباضی پولی 
روی آورد و تصمیم به سیاست های ضدتورمی برای کنترل رشد پایه پولی 
گرفت که از جمله آن کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی بود. در دوره 
دولت یازدهم یعنی از س��ال های 1۳9۲ تا 1۳9۶ حدود 1۶ درصد از رشد 
نقدینگی از ناحیه پایه پولی بود. هرچند در این دوره کاهش تورم رخ داد، 
اما رشد نقدینگی نزدیک به ۲۷ درصد باقی ماند که نشان داد کاهش تورم 

ناشی از کاهش رشد نقدینگی نبوده است.
در س��ال های 1۳9۲ تا 1۳9۶ نیز افزایش نرخ بهره س��پرده های بانکی 
مهمتری��ن عامل افزایش رش��د نقدینگی بوده اس��ت، اما به دلیل رش��د 
اقتصادی پایین، بانک های تجاری در بازپرداخت تس��هیالت دچار مشکل 
ش��دند و س��ود تس��هیالت را از ناحیه خلق پول تامین کردند. این عامل 
اصلی در رش��د نقدینگی و ایجاد تورم در س��ال های بعد است. زمانی که 
ضریب فزاینده بانک ها باالس��ت یعنی بیشتر نقدینگی را بانک ها با اعطای 
وام و اعتبار خلق کردند. همچنین در این دوره زمانی ضریب فزاینده پولی 
به طور متوس��ط ۳۳ درصد رش��د کرد و از رقم ۵.۳9 به ۷.1۵ رس��ید که 
مؤید همین مطلب اس��ت. نهایتا در دولت دوازدهم، یک انفجار تورمی در 
س��ال های 1۳9۶ و 1۳9۷ رخ داد به طوری که نقدینگی از بانک ها خارج 
و به س��مت فعالیت های سفته بازانه رفت. وضعیت رکود تورمی در اقتصاد 

ایران در این دوره تشدید شد.

کدامدولترکوردداررشدنقدینگیدراقتصادایراناست؟

سهم دولت ها در رشد نقدینگی

آخرین روزهای اردیبهش��ت ماه بود که کلیات طرح قانون بانک مرکزی 
در صحن علنی مجلس به تصویب نمایندگان رسید و سپس برای بررسی 
جزییات بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارسال شد. هرچند نسخه بهارستان 
برای میرداماد واجد پیشرفت  هایی در زمینه استقالل بانک مرکزی است، 
اما بررسی ها نشان می دهد که طرح جدید بانکداری در زمینه بانک مرکزی 
همچنان اشکاالتی جدی دارد. پس از تصویب کلیات این طرح در مجلس، 
بسیاری از صاحبنظران و مدیران بانکی نسبت به اجرای آن هشدار دادند 
و اتاق بازرگانی تهران نیز در مطالعه ای به سرپرس��تی فرهاد نیلی به نقد 
طرح بانکداری مجلس پرداخت. به گزارش ایسنا، تا چند روز دیگر یک ماه 
می ش��ود که کلیات طرح قانون بانک مرکزی به تصویب مجلس رسیده و 
همچنان به آن انتقاداتی وارد می ش��ود که باید در انتظار بود مجلسی ها با 
بررسی پیشنهادات اصالحی و بررسی جزییات در کمیسیون اقتصادی چه 
خوابی برای آینده بانک مرکزی و نظام پولی و بانکی کشور دیده اند؟ یکی از 
نکات مورد اهمیت در طرح مجلس برای بانک مرکزی، استقالل در ابزار یا 
هدف و استقالل سیاسی این بانک است که بسیاری به اعطای بیش از حد 
اس��تقالل سیاسی به بانک مرکزی در این طرح انتقاد دارند و کارشناسان 

این موضوع را برای سرنوشت نظام پولی کشور خطرناک می دانند. 
در ای��ن باره مدنی زاده به عنوان یک کارش��ناس اقتصادی می گوید که 
در طرح موردنظر، اس��تقالل بانک مرکزی از حاکمیت مطرح نیست بلکه 
اس��تقالل از دولت مطرح است، زیرا مجلس به عنوان قانونگذار حاکمیت 
این طرح را تهیه کرده و بنابراین بانک مرکزی به حاکمیت وابسته است. 

مع��اون امور بانکی وزارت اقتصاد نیز اس��تقالل بانک مرکزی را با توجه 

به رویکرد پیش بینی شده در طرح دور از انتظار می داند و معتقد است که 
طبق رویکرد موجود در دنیا این اس��تقالل باید منوط به استقالل در ابزار 
برای اعمال سیاست های پولی و جلوگیری از تسلط مالی باشد نه استقالل 
تام از دول��ت. او همچنین تاکید می کند که طرح قانونی بانک مرکزی به 
اس��تقالل از مجلس توجه نکرده و از آن غافل مانده و تنها به اس��تقالل از 
دولت اکتفا کرده اس��ت. از سوی دیگر، حسین زاده بحرینی، رئیس کمیته 
طرح بانکداری مجلس از تبدیل بانک مرکزی دولت به بانک مرکزی نظام 
می گوید و خطاب به دولت های آینده اعالم می کند که بانک مرکزی کامال 
دست آنها نیست. عالوه بر این، یکی دیگر از انتقاداتی که هم وزارت اقتصاد 
به عنوان نماینده دولت و هم کارشناس��ان اقتصادی به طرح مجلس وارد 
می کند، تعارض بین اهداف در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی است که 
معتقدند در این زمینه اولویت بندی برای اهداف و وظایف این بانک طراحی 
نش��ده است. در این زمینه مهدی حسینی دولت آبادی، هدف حفظ ارزش 
پول ملی در طرح را زائد می داند و می گوید که باید حذف شود. به اعتقاد 
ای��ن اقتصاددان، اگر بانک مرک��زی در کنترل تورم موفق عمل کند دیگر 
نیازی به این هدف نیس��ت و وجود آن ممکن است فشارهایی را به بانک 

مرکزی وارد کند که منجر به تثبیت یا سرکوب نرخ ارز شود.
همچنین، محمودزاده، کارش��ناس اقتصادی معتقد اس��ت که در طرح 
برای خود قانون نیز اهدافی در نظر گرفته ش��ده اس��ت که معقول نیست 
و با اهداف بانک مرکزی در تضاد اس��ت. ع��الوه بر این، اهداف حمایت از 
رش��د اقتصادی و اشتغال با کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی در تضاد 
است. همچنین معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد در این زمینه انتقاداتی چون 

تعارض هدف حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال با هدف حفظ ارزش پول 
ملی، تضاد پذیرفته شده ترین هدف برای بانک مرکزی )ثبات سطح عمومی 

قیمت ها( با ثبات و سالمت بانکی را مطرح می کند.
براساس این گزارش، یکی دیگر از نکات حائز اهمیت در طرح قانون بانک 
مرکزی، پاسخگویی این بانک و رئیس کل آن در مقابل استقالل اعطا شده 
اس��ت که طبق انتقادات، در طرح موردنظر پاسخگویی مناسبی در مقابل 
استقالل بانک مرکزی در نظر گرفته نشده که در تعارض با مستقل شدن 
این بانک است. بنابراین در حالی پس از سال ها قرار است که قانون بانک 
مرکزی متحول شود تا بلکه استقالل بانک مرکزی به عنوان یکی از ارکان 
مهم اصالح اقتصاد کش��ور، بهبود وضعیت معیش��ت مردم متأثر از اصالح 
نظام پولی و بانکی کشور را رقم بزند، تاکنون هیچ اتفاق نظری بین مجلس، 

دولت و مسئوالن بانک مرکزی درباره کلیات آن وجود ندارد.
از سوی دیگر، یکی از اهداف مهم این طرح، کنترل تورم است که یکی از 
کلیدی ترین متغیرهای اقتصادی تاثیرگذار بر سفره مردم است و مسئوالن 
مربوطه در این زمینه از جمله مجلس و دولت به جای اینکه س��عی کنند 
تا در نقاط ضعف طرح قانونی بانک مرکزی به اجماع نظر برسند و ایرادات 
را به نحو احس��ن رفع کنند که بهترین تاثیر را برای اقتصاد و نظام پولی 
و بانکی کش��ور بگذارد، به دنبال این هس��تند که منافع خود در این طرح 
هس��تند. به گونه ای که وزارت اقتصاد به عنوان نماینده دولت نس��بت به 
عدم اس��تقالل بانک مرکزی از مجلس انتقاد دارد و خواستار حضور دولت 
در طرح قانونی بانک مرکزی است، در حالی که مجلسی ها خواهان جدی 

کوتاه کردن دست دولت از بانک مرکزی هستند.

اماواگرهایطرحبانکداریمجلس

سرنوشتبانکمرکزیچهمیشود؟

بانکنامه

تسهیالتدهیبهاقتصادبیشاز90درصدرشدکرد
عملکردتسهیالتیبانکهادرسالگذشته

تس��هیالت پرداخت��ی بانک ه��ا ط��ی 1۲ ماهه س��ال 1۳99 به 
بخش های اقتصادی مبلغ 1۸ هزار و 9۸9 میلیارد تومان اس��ت که 
در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال قبل 9۴.۸ درصد افزایش داشته 
اس��ت. طبق اعالم بانک مرکزی، سهم تسهیالت پرداختی در قالب 
س��رمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی 1۲ ماهه سال 
جاری مبلغ 11 هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان معادل ۶1.۳ درصد کل 
تس��هیالت پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال معادل 
1۲1.1 درصد افزایش داش��ته است. سهم تسهیالت پرداختی بابت 
تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی 1۲ ماهه سال 
جاری معادل ۴۳۵۴ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص 
۳۷.۴ درص��د از مناب��ع تخصیص یافته به س��رمایه در گردش تمام 

بخش های اقتصادی مبلغ 11 هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان است.
مالحظه می شود از ۵۷9۷ هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداختی 
در بخش صنعت و معدن معادل ۷۵.1 درصد آن در تأمین س��رمایه 
در گردش پرداخت ش��ده که بیانگر توج��ه و اولویت دهی به تأمین 
منابع برای این بخش توس��ط بانک ها در س��ال جاری است. شایان 
ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، مالحظات مربوط 
ب��ه کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن 
پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این 
اساس، ضروری است به افزایش توان مالی بانک ها از طریق افزایش 
سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک ها، کاهش تسهیالت غیرجاری 
و بازگردان��دن آنها به مس��یر صحیح اعتبارده��ی بانک ها، افزایش 
به��ره وری بانک ها در تامین س��رمایه در گ��ردش تولیدی، پرهیز از 
فش��ارهای مضاعف بر دارایی بانک ها و ترغیب بنگاه های تولیدی به 
سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم در تامین مالی طرح های 

اقتصادی )ایجادی( توجه ویژه ای کرد.

دالردرمیانهکانال23هزارتومانی
سکه60هزارتومانریخت

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران 
ب��ا کاهش ۶۰هزار تومانی در روز دوش��نبه همراه بود و به رقم 1۰ 
میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز 1۰ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان معامله ش��د. همچنین نیم س��که 
به��ار آزادی ۵ میلی��ون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع س��که ۳ میلیون و 
۷۵۰ هزار تومان و سکه یک گرمی هم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
قیم��ت خورد. در بازار طال نیز ن��رخ هر گرم طالی 1۸ عیار به یک 
میلیون و ۶9 هزار تومان رس��ید. قیم��ت مثقال طال هم ۴ میلیون 
و ۶۳1 هزار تومان ش��د.  هر اونس جهانی طال نیز یک هزار و ۸۵۷ 
دالر و ۸۳ سنت فروخته شد.   همچنین قیمت دالر در صرافی های 
بانک��ی با ۶۰ توم��ان افزایش به رقم ۲۳هزار و ۵۷۴ تومان رس��ید. 
قیمت فروش یورو نیز با ۲۶۸ تومان افزایش به رقم ۲۸ هزار و ۶1۰ 
تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر ۲۳ ه��زار و 1۰۷ تومان و نرخ 

خرید هر یورو نیز ۲۸ هزار و ۴۴ تومان بود.

مالیاتندهیدچقدرجریمهمیشوید؟
اولتیماتوممالیاتیبهخریدارانسکه

سازمان امور مالیاتی به خریداران سکه از بانک مرکزی اولتیماتوم 
داد. براساس دستورالعمل تازه سازمان امور مالیاتی، خریداران سکه 
از بانک مرکزی از س��ال 1۳9۷ مشمول پرداخت مالیات هستند. بر 
همین اس��اس، خریداران سکه در سال گذش��ته تا پایان خردادماه 
امس��ال باید مالیات متعلقه را بپردازند و اگر مالیات خود را تا پایان 
ای��ن ماه نپردازند، به مالی��ات متعلقه آنها ب��ه ازای هر ماه دیرکرد 
مع��ادل ۲.۵ درصد جریمه اضافه می ش��ود. همچنی��ن مؤدیانی که 
ام��کان پرداخت مالیات مقطوع را به ص��ورت کامل تا پایان خرداد 
س��ال جاری ندارن��د، مالیات آنه��ا حداکثر تا چهار م��اه به صورت 

مساوی قسط بندی می شود.

بیتکوینکانال3۷هزاردالرراپسگرفت
کامبکبیتکوینباایالنماسک

بیت کوین پس از توییت ایالن ماس��ک مجددا کانال ۳۷ هزار دالری 
را باز پس گرفت. به گزارش سی ان بی س��ی، ایالن ماسک که پیشتر با 
اعالم خبر توقف پذیرش بیت  کوین توس��ط تسال به دلیل نگرانی های 
محیط زیستی باعث آغاز ریزش بزرگ و گسترده بازار ارزهای دیجیتالی 
شد، این بار در توییتی مجددا از بیت کوین حمایت کرد. او با اشاره به 
اینکه تس��ال تنها 1۰ درصد بیت کوین در اختیار خود را با هدف اثبات 
نقدش��وندگی این رمزارز به فروش رس��انده، از پذیرش مجدد استفاده 
از بیت کوین در تراکنش های تس��ال در صورت اس��تفاده از انرژی های 
پاک برای اس��تخراج آن خبر داد و همین امر باعث ش��د تا بیت کوین 
به عنوان محبوب ترین ارز دیجیتالی مج��ددا کانال ۳۷ هزار دالری را 
فتح کند. در همین حال، دولت تایلند با هدف مقابله با تخلفات مالی، 
معامله میم کوین ها و توکن های غیرقابل تعویض )یا همان NFT( را در 
این کش��ور ممنوع اعالم کرد. میم کوین ها به ارزهای دیجیتالی اطالق 
می شود که بیش از آنکه دارای پشتوانه فنی باشند، به پشتوانه طرفداران 
خود و بیشتر با هدف س��رگرمی عرضه می شوند. دوج کوین و شیبا از 
معروف ترین میم کوین های حال حاضر بازار ارزهای دیجیتالی محسوب 
می شوند.   اختالف دیدگاه بین کشورها بر سر ارزهای دیجیتالی باعث 
اتخاذ رویکردهای کامال متفاوتی در برابر آنها شده است. در هلند یکی 
از مقامات ارش��د مالیاتی این کشور خواستار ممنوعیت کامل هرگونه 
فعالیت مرتبط با ارزهای دیجیتالی ش��ده است. در آمریکا نیز الیزابت 
وارن س��ناتور دموکرات، بیت کوین را یک ابزار تخلف برای پولشویی و 
سایر ارزهای مجرمانه دانسته است. در هند اما برخی منابع از بازبینی 
احتمالی دولت این کشور در ممنوعیت مبادالت ارزهای دیجیتالی خبر 
داده ان��د. مجموع ارزش بازار جهان��ی ارزهای دیجیتالی در حال حاضر 
1۵۶۰ میلیارد دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۶۵ 
درصد بیش��تر شده اس��ت. در حال حاضر ۵1 درصد کل بازار ارزهای 
دیجیتال��ی در اختیار بیت کوین و 1۷ درصد در اختیار اتریوم اس��ت. 
بیت کوین 1۲ سال پیش توسط گروه گمنامی از معامله گران بر بستر 

بالک چین ایجاد شد و از سال ۲۰۰9 معامالت اولیه آن شکل گرفت.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
25 خرداد 1400

شماره 1800



وقتیکسیزیربارسقوطبورسنمیرود
بورسدرفازانتظار

پرچم س��قوط همچنان بر بام بازار س��رمایه خودنمایی می کند و 
ش��اخص کل ک��ه قله ۲ میلیون واحدی را هم فت��ح کرده بود، این 
روزها و با گذش��ت حدود 1۰ماه از زمانی که ریزش بازار آغاز ش��د، 
ب��ا هزار و یک ترفند در کانال ی��ک میلیون و 1۰۰ هزار واحد قفل 
ش��ده اس��ت؛ روزهایی که س��رمایه مردم زیر تیغ چراغ قرمز بازار 
مانده و کسی هم زیر بار آن نمی رود. به گزارش ایسنا، کمتر کسی 
این روزهای بازار س��رمایه در سال گذش��ته را فراموش  کرده باشد. 
نه عطش ش��اخص های کل برای صعود بیش��تر فرو می نشست، نه 
اش��تیاق مردم برای سرمایه گذاری در این بازار و نه اصرار مسئوالن 

برای دعوت مردم به سرمایه گذاری در این بازار.
گویی بازار س��رمایه به تنها بازار امن برای سرمایه گذاری معرفی 
شده بود و اگر کس��ی در این بازار سرمایه گذاری نمی کرد، قافیه را 
می باخ��ت. ماه هایی که مانند یک خواب نیمروزی کوتاه گذش��ت و 
از ای��ن خواب به جای رویا، کاب��وس باقی ماند. با وجود آنکه در آن 
روزها بس��یاری از تحلیلگران بر این باور بودند که »برخی سهم های 
ب��ازار ارزنده نیس��ت و به عب��ارت دیگر حباب دارد«، کمتر کس��ی 
گمان می کرد دامنه ترکیدن حباب بازار به سال 1۴۰۰ نیز کشیده 
ش��ود. حال که کار بازار به اینجا رسیده اس��ت، یکی از ارسال نامه 
هش��دارآمیز به رهبری سخن می گوید و دیگری از هزار و یک اقدام 

برای کنترل بازار.
در این میان، برخی از س��رمایه گذاران خشت نخست ریزش بازار 
را »اختالف دو وزارتخانه اقتصاد و نفت بر سر عرضه پاالیشی یکم« 
می دانند و برخی دیگر »تامین کس��ری بودجه«، عده ای هم »بانک 
مرکزی« را به دلیل چند تصمیم در حوزه »نرخ بهره بانکی« و »نرخ 
ارز« مقص��ر می دانند. هرچند که رئیس س��ابق بانک مرکزی اخیرا 
اعالم کرده اس��ت که »نقش��ی در ریزش بازار نداشته و در روزهای 
صعودی بازار در نامه ای خطاب به رهبری و رئیس جمهور در مورد 

آینده این بازار هشدار داده است.«
به گفته عبدالناصر همتی، »رهبری نیز در حاشیه آن نامه تاکید 
کردند ک��ه آقای رئیس جمهور این موضوع مهم اس��ت و چند نفر 
دیگر نیز هش��دارهای این چنینی داده اند و الزم است اقدام مقتضی 
انجام ش��ود، اما چه ش��د دوباره همه مردم را ب��ه حضور در بورس 
دعوت کردند.« رئیس کل س��ابق بانک مرکزی همچنین تاکید کرد 
که »مش��کل بورس هیچ ربطی به بانک مرکزی ندارد، در طول یک 
سال، سه بار رئیس س��ازمان بورس را عوض کردند. من می خواهم 
به ش��ما بگویم در مورد موضوع بورس ماجرا ربطی به بانک مرکزی 

نداشت.«
این مباحث در حالی مطرح ش��ده اس��ت که وزیر اقتصاد بر این 
باور است که »این وزارتخانه در زمان صعود بازار با اجرای مصوبات 
گوناگ��ون س��عی در تقویت عرضه و در زمان ریزش بازار س��عی در 
تقویت تقاضا داش��ته است.« فرهاد دژپس��ند همچنین بر این باور 
است که »افزایش نرخ یک ساله بانکی از 1۵ به 1۶ درصد و تعیین 
نرخ 1۸ درصد برای س��پرده های دو ساله عالمتی ریزش را به بازار 
س��رمایه داد.« به گفته وی، »وزارت اقتصاد از بازار س��رمایه تامین 
بودجه نکرده و میزان اوراقی که طبق قانون به فروش رفته، بس��یار 
ناچیز بوده اس��ت.« البته وزی��ر اقتصاد، »دلیل اصل��ی ریزش بازار 
را یک س��ری عوامل اقتصادی از جمله نرخ به��ره بین بانکی، عدم 
پوش��ش تقاضا برای عرضه، حباب برخی سهم ها و همچنین فضای 
روانی و خالی کردن دل س��هامداران« می داند. دژپس��ند همچنین 
اعتقاد دارد که »در س��ازمان بورس و بازار سرمایه نیز مشکالتی از 

قبیل اختالل در هسته معامالت، مقررات زیاد و... وجود داشت.«
در ه��ر صورت، هرچند که هیچ کس زیر بار ریزش بازار س��رمایه 
نمی رود، اما دیوار اعتماد مردم به این بازار که می توانست جایگزین 
بازار پول ش��ود و نقش مهمی در توس��عه اقتصادی کشور ایفا کند، 
حاال با س��قوط ش��اخص فرو ریخته و حدود یک س��ال اس��ت که 
سهامداران این بازار شاهد از دست رفتن سرمایه های خود هستند. 
گویی اعتماد و سرمایه مردم در صف فروش بورس، قفل شده است 
و کس��ی پاسخگو نیست. بورس حاال چش��م انتظار فردای انتخابات 
ریاس��ت جمهوری و تعیین سیاس��ت های دولت س��یزدهم اس��ت. 
از س��وی دیگر گوش��ه چش��می به مذاکرات احیای برجام در وین 
ه��م دارد و بای��د دید این دو متغیر چه تاثیری بر س��مت و س��وی 

شاخص های بورسی خواهد گذاشت.

اینهفتهکدامشرکتعرضهاولیهمیشود؟
نماد»ومدیر«درراهبورس

عرضه اولیه س��هام »شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری« با نم��اد »ومدی��ر« روز چهارش��نبه )۲۶ 

خردادماه( در بورس تهران انجام می شود.
عرضه سهام شرکت های جدید )عرضه اولیه( همواره مورد توجه 
اهالی بازار س��رمایه ق��رار دارد، زیرا تاکنون بی��ش از 9۰ درصد از 
عرض��ه اولیه هایی که در بورس انجام ش��ده، س��ودآور بوده اند، به 
همین دلیل این اقدام همیشه در بورس برای فعاالن بازار جذابیت 
داش��ته است. بر این اساس، آگهی عرضه اولیه سهام »شرکت گروه 
مدیریت ارزش س��رمایه صندوق بازنشس��تگی کش��وری« با نماد 
»ومدیر« منتش��ر شد که مطابق آن روز چهارشنبه )۲۶ خردادماه( 
تعداد یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون س��هم معادل 1۵ درصد از سهام 
این ش��رکت به عن��وان پانصد و هش��تاد و چهارمین ش��رکت در 
فهرست ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران 
در بخش »سرمایه گذار ی ها« گروه »سایر واسطه گری های مالی« و 
طبقه »سایر واسطه گری های مالی طبقه بندی نشده در جای دیگر« 
در فهرس��ت نرخ های بازار دوم و به شیوه ثبت سفارش برای کشف 

قیمت عرضه خواهد شد.
در ای��ن عرضه اولیه به هر کد معامالتی حداکثر یک هزار س��هم 
در دامن��ه قیمتی ۲ ه��زار و ۸۰۰ ریال تا ۲ هزار و 99۰ ریال تعلق 
می گیرد. هنگامی که س��هام شرکتی برای نخس��تین بار در بورس 
عرضه می ش��ود، ب��ه روز اول عرضه س��هام، »عرض��ه اولیه« گفته 
می ش��ود، در این روز درصد مش��خصی از کل س��هام شرکت برای 
نخس��تین ب��ار از طریق بورس یا فرابورس توس��ط س��رمایه گذاران 

خریداری می شود.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: در ادامه روند صعودی تولید در بخش صنعت، ش��اخص 
تولید صنعتی شرکت های بورسی در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت 
مشابه سال قبل رشد ۶.1 درصدی داشته است. مقایسه شاخص تولید در 
این ماه با ش��اخص تولید در اردیبهش��ت ماه 1۳9۷ )قبل از خروج آمریکا 
از برجام و دور جدید تحریم ها( نشان می دهد که علی رغم رشد تولید در 
دوره های اخیر، میزان تولید شرکت های صنعتی بورسی ۳ درصد کمتر از 
میزان تولید خود در اردیبهشت سه سال قبل بوده است. بنابراین می توان 
گف��ت که در بخش صنع��ت ظرفیت تولید بالاس��تفاده ای وجود دارد که 
کاهش تحریم ها می تواند باعث استفاده از این ظرفیت ها و رشد تولید این 
بخش شود. همچنین مقایسه شاخص تولید صنعتی در ابتدا و انتهای دهه 
9۰ نشان می دهد که سطح تولید در سال 1۳99 به اندازه 1۰ درصد کمتر 
از سال 1۳9۰ بوده و این عقبگرد صنعتی از وضعیت نامطلوب بخش تولید 

در یک دهه گذشته حکایت دارد.
آنطور که پژوهشکده پولی و بانکی از شاخص تولید صنعتی شرکت های 
بورس��ی در اردیبهش��ت م��اه 1۴۰۰ گ��زارش داده، رش��د تولید صنعت 
خودروس��ازی همانند دوره های گذش��ته بیش��ترین اثر مثبت را بر رشد 
ش��اخص کل داشته اس��ت. تولید صنعت محصوالت ش��یمیایی نیز بعد 
از 9 ماه رش��د مثبت باالخره در اردیبهش��ت رش��د منفی را تجربه کرد و 
کمترین رشد تولید در این ماه هم به صنعت دستگاه های برقی و صنعت 
ماشین آالت و تجهیزات برمی گردد که هر دو صنعت تولیدکننده کاالهای 

سرمایه ای بوده اند.
چراشاخصتولیدصنعتیمهماست؟

بیش از ۲۵۰ ش��رکت صنعتی پذیرفته ش��ده در ب��ورس اوراق بهادار و 
فرابورس که به صورت ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می کنند، بیش 
از نیم��ی از تولید کش��ور را در اختیار دارند. بنابرای��ن با توجه به آمار این 
شرکت ها می توان وضعیت تغییرات تولید صنعتی را رصد کرد. در همین 
ح��ال، بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی در تازه ترین گ��زارش خود با عنوان 
»گزارش ماهانه تولید صنعتی« با استفاده از اطالعات شرکت های بورسی، 
به بررسی وضعیت شاخص تولید صنعتی کشور در اردیبهشت ماه پرداخته 
و از رشد ۶.1 درصدی این شاخص گزارش داده است. بررسی های رسمی 
نشان می دهد که شاخص به دست آمده از داده های این شرکت ها، همراستا 
با ش��اخص تولید صنعتی کل کشور اس��ت. در نتیجه شاخص یادشده در 
زمانی که ش��اخص های رسمی کل کشور با تا خیر منتشر می شوند و تواتر 
فصلی دارند، می تواند جایگزین خوبی برای آنها باش��د و وضعیت تغییرات 
ماهانه صنعت را نشان دهد. به عبارت بهتر، این گزارش به عنوان پیش نگر 

رشد اقتصادی به شمار می آید.
گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی نشان می دهد شاخص تولید صنعتی 
ش��رکت های بورسی در اردیبهش��ت ماه 1۴۰۰ نس��بت به اردیبهشت ماه 
1۳99 به رش��دی ۶.1 درصدی رس��یده است. همچنین مقایسه شاخص 

تولی��د در این ماه با ش��اخص تولید در اردیبهش��ت م��اه 1۳9۷ و  قبل از 
اعمال تحریم های دور جدید حاکی از آن اس��ت که با وجود رش��د تولید 
در دوره ه��ای اخیر، میزان تولید ش��رکت های صنعتی بورس��ی معادل ۳ 
درصد کمتر از میزان تولید خود در اردیبهشت 1۳9۷ بوده است. این آمار 
نشان دهنده وجود ظرفیت استفاده نشده در صنعت است. از این رو به نظر 
می رسد کاهش تحریم ها و افزایش تقاضای جهانی می تواند امکان استفاده 
از ظرفیت بالاس��تفاده این بخش را فراهم کند و رشد تولید در این بخش 

را به همراه داشته باشد.
بازوی پژوهشی بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی 
آمارهای رس��می مرتبط با رشد ش��اخص تولید صنعتی بورس و شاخص 
تولید صنعتی مرکز آمار نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل در بازه زمانی 
ش��هریورماه 1۳9۷ تا  اردیبهش��ت ماه 1۴۰۰ پرداخته است. گزارش های 
رس��می نش��ان می دهد که رش��د تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید 
تحریم های بین المللی در سال 1۳9۷ منفی شد و این رشد منفی تا  فصل 
پاییز 1۳9۸ ادامه داش��ت. س��پس تولید صنعتی از فصل زمستان 1۳9۸ 
رش��د مثبت را تجربه کرد که این رش��د مثبت در طول سال 1۳99 ادامه 
داشت به طوری که در انتهای سال گذشته به رقم ۵.۴ درصد رسید. البته 
در س��ال 1۳9۸ این روند بهبود با وقفه ای دو ماهه در اس��فندماه 1۳9۸ و 
فروردین ماه 1۳99 به علت ش��یوع کرونا و پیامدهای قرنطینه و تعطیلی 
کسب وکارها به  دنبال آن همراه بود. آمارهای رسمی نشان می دهد که در 
سال 1۴۰۰ رشد مثبت تولید صنعتی کماکان ادامه دارد به نحوی که در 
اردیبهشت ماه رشد تولید صنعتی شرکت های بورسی به حدود ۶.1 درصد 

رسیده است.
نکته مهم دیگر آنکه ش��اخص تولید صنعتی شرکت های بورسی )سال 
پایه 9۵( در اردیبهشت ماه 1۴۰۰ به میزان 99.۵ درصد رسیده که نسبت 
ب��ه قبل از تحریم های دور جدید یعنی اردیبهش��ت م��اه 1۳9۷ حدود ۳ 
درصد کاهش داشته و نسبت به سال پایه 1۳9۵ نیز اندکی پایین تر است. 
نهایتا اینکه مقایسه شاخص تولید صنعتی مرکز آمار در سال 1۳99 با سال 
1۳9۰  نش��ان می دهد که سطح تولید در س��ال 1۳99 حدود 1۰ درصد 
کمتر از س��ال 1۳9۰ اس��ت. این عقبگرد در بخش صنعت برای کشوری 
که منابع و پتانس��یل باالیی برای رشد دارد در حالی نشان دهنده وضعیت 
نامطلوب بخش تولید در یک دهه گذش��ته اس��ت که از ظرفیت استفاده 
نشده صنعت نیز حکایت دارد. بدیهی است که کاهش تحریم ها و افزایش 
تقاضای جهانی می تواند امکان استفاده از ظرفیت بالاستفاده این بخش را 

فراهم کند و رشد تولید صنعتی را به همراه داشته باشد.
کاهششرکتهایزیاندهدرسالگذشته

برای اینکه تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید داش��ته باش��یم، 
بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی کند. بررسی تغییرات در موجودی 
انبار محصوالت، عالوه  بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می دهد، 

به  دلیل آنکه شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا است، می تواند در پیش بینی 
روند آتی تولید نیز کمک کند. بررسی  آمارهای رسمی درخصوص تغییرات 
موجودی انبار نشان می دهد که اوال تغییرات در موجودی انبار در مجموع 
صنایع در سال های اخیر )به جز ماه های فروردین و اردیبهشت 1۳99 که 
به خاطر ش��وک کرونا کاهش شدید عرضه وجود داش��ت( زیر ۳درصد از 
تولید است. دوم اینکه با توجه به تحریم های بین المللی و اینکه بسیاری از 
صنایع در زیر ظرفیت اس��می خود تولید می کنند، می توان این فرضیه را 
مطرح کرد که مهمترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در 
تقاضای داخلی و خارجی اس��ت. از این رو بهبود در تقاضا می تواند محرک 

رشد تولید محسوب شود.
بررس��ی های رس��می در ارتباط با تغییرات موجودی انبار حاکی از آن 
است که صنایع محصوالت شیمیایی که در ماه پایانی سال 1۳99 کاهش 
در موج��ودی انبار خود داش��ته اند؛ در فروردین افزایش موجودی انبار )به 
میزان 1.۲ درصد از تولید فروردین( را ثبت کرده اند. این امر نش��انه ای از 
کمبود تقاضا در بازار و کاهش تولید این صنعت در اردیبهش��ت ماه است. 
این نش��انه به  صورت عملی در رشد تولید ماه مذکور محقق شد به نحوی 
که رشد تولید این صنعت در اردیبهشت ماه 1۴۰۰ نسبت به مدت مشابه 
س��ال 1۳99 کاهش یافت. در اردیبهش��ت ماه صنعت مذک��ور با افزایش 
موجودی انبار مواجه ش��د و کاهش فروش بیشتر از کاهش تولید بوده که 
بدان معناست که ممکن است رشد منفی صنعت محصوالت شیمیایی در 
ماه های آتی نیز ادامه داشته باشد. عالوه  بر این، در صنعت فلزات اساسی 
نیز از اردیبهش��ت ماه تا  بهمن ماه 1۳99 رش��د فروش محصوالت کمتر از 

رشد تولید در این صنعت بوده است.
پژوهشکده پولی و بانکی در بخش پایانی این گزارش به بررسی سودآوری 
شرکت ها پرداخته و از کاهش محسوس شرکت های زیانده در سال گذشته 
خبر داده اس��ت. به گفته بازوی پژوهشی بانک مرکزی، بررسی سودآوری 
ش��رکت ها به این دلیل اهمیت دارد که برای تداوم تولید و پایداری رش��د 
در صنایع، داش��تن حاشیه س��ود مطمئن از الزامات مهم به  شمار می آید. 
بنا بر آمارهای رس��می از میان ۴۳9 شرکت که اطالعات آنها در دسترس 
بوده در س��ال 1۳9۸ معادل ۵1 شرکت زیانده وجود داشته که این تعداد 
نس��بت به سال 1۳9۷ )در بین همین شرکت ها( 1۲ واحد کاهش داشته 
است. همچنین در نیمه نخس��ت سال 1۳99 از ۴۴1 شرکت ۵۷ شرکت 
زیانده وجود داش��ته که نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل به میزان ۲۳ 
ش��رکت از تعداد شرکت های زیانده کمتر شده است. همچنین در 9 ماهه 
سال گذشته از ۴1۷ شرکت که صورت های مالی مربوطه را منتشر کردند 
۴۳ شرکت زیانده وجود داشته که نشان می دهد تعداد شرکت های زیانده 
نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل به میزان ۲۸ شرکت کاهش پیدا کرده 
است. در مجموع، این موارد از کاهش محسوس شرکت های زیانده در سال 

1۳99 نسبت به سال قبل حکایت دارد.

گزارشپژوهشکدهپولیوبانکیازشاخصتولیدصنعتیشرکتهایبورسینشانمیدهد

عقبگرد تولید صنعتی در دهه 90

ب��ورس تهران پس از چن��د روز روند نزولی باالخره در س��ومین روز 
هفته به مدار مثبت بازگشت و شاخص کل بورس با رشد حدود 9 هزار 
واح��دی در میانه کانال یک میلیون و 1۰۰ هزار واحد ایس��تاد. هرچند 

شاخص کل با معیار هم وزن همچنان نزولی ماند.
شاخص کل در بیست و چهارمین روز خردادماه ۸ هزار و 99۰ واحد 
رش��د داش��ت و در نهایت به رقم یک میلیون و 1۵۰ هزار واحد رسید. 
در معامالت این روز بیش از ۶ میلیارد و ۴۶۴ میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق بهادار به ارزش ۴۷ هزار و ۴9۲ میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. 
همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با 9۰۰ واحد کاهش به ۳۷۶ هزار 
و ۳۲۸ واحد و شاخص قیمت هم وزن با ۵۷9 واحد افت به ۲۴۲ هزار و 
۶۲ واحد رسید. شاخص بازار اول 9هزار و ۸1 واحد و شاخص بازار دوم 

9 هزار و ۶۰۴ واحد افزایش داشت.
در بی��ن همه نمادها، نماد معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با یک 
هزار و ۵۲۶واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک 
ه��زار و ۲۷9 واح��د، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( ب��ا 9۵۳ واحد، ملی 
صنای��ع مس ایران )فملی( با 9۵1 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( 
ب��ا 9۵1 واحد، ایران خودرو )خودرو( ب��ا ۷۲۴ واحد، معدنی و صنعتی 

چادرملو )کچاد( با ۶9۴ واحد، پتروش��یمی نوری )نوری( با ۵۲۰ واحد، 
پاالیش نفت تهران )ش��تران( با ۵۰۶واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر 
)وغدیر( با ۳9۶ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با ۳۵۳ واحد و کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با ۳۴۵واحد بیشترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در سوی مقابل، نماد بانک پاسارگاد )وپاسار( با یک هزار و 1۶۴ واحد، 
بانک پارس��یان )وپارس( با ۴۶1 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری استان 
خوزس��تان )وس��خوز( با 1۸۶ واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
)وامید( با 1۴۵واحد، س��یمان خاش )س��خاش( با 11۸ واحد، تولیدی 
چدن س��ازان )چدن( با 11۶واحد، صنایع کاغذس��ازی کاوه )چکاوه( با 
9۰ واح��د، داروس��ازی امین )دامین( با ۷۶ واحد و صنایع پتروش��یمی 
خلیج فارس )فارس( با ۷1 واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس داشتند.

همچنی��ن نماده��ای صنع��ت غذایی ک��ورش )غک��ورش(، لیزینگ 
کارآفرین )ولکار(، پارس خودرو )خپارس(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا(، 
ایران خودرو )خودرو(، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
و پاالی��ش نفت تهران )ش��تران( از جمله نماده��ای پُرتراکنش در روز 
دوشنبه بودند. گروه خودرو هم در معامالت این روز صدرنشین برترین 

گروه های صنعت شد و در این گروه ۲میلیارد و ۴۸۷ هزار برگه سهم به 
ارزش ۴هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال دادوستد شد.

در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از ۲۳ واحد 
افزایش داش��ت و ب��ر روی کانال 1۷ هزار و ۴۵۷ واح��د ثابت ماند. در 
ای��ن ب��ازار یک میلیارد و ۶۷۵ هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 19۲ هزار و 
۲۳۳ میلی��ارد ریال دادوس��تد ش��د. نمادهای صنعتی مین��و )غصینو(، 
سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، گروه 
س��رمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا(، صنایع ماشین های اداری ایران 
)مادیرا(، تولی��د نیروی برق دماوند )دماوند(،  بیم��ه کوثر )کوثر(، نفت 
ایرانول )ش��رانل(، قاس��م ایران )قاسم(، توس��عه و عمران استان کرمان 
)کرمان( و پاالیش نفت الوان )ش��اوان( تاثیر مثبت بر شاخص این بازار 
داش��تند. همچنی��ن نمادهای مدیریت انرژی تابان ه��ور )وهور(، پلیمر 
آریا ساس��ول )آریا(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(، پتروش��یمی زاگرس 
)زاگرس(، بیمه س��امان )بساما(، کلر پارس )کلر(، نیروگاه زاگرس کوثر 
)بزاگ��رس(، توکاریل )توریل(، س��نگ آهن گهرزمی��ن )کگهر(، جنرال 
مکانیک )رنیک(، بیمه تجارت نو )بنو( و سرمایه گذاری صباتامین )صبا( 

با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.

بارشدحدود9هزارواحدیدرسومینروزهفته

بورسسبزپوششد

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه

25 خرداد 1400

شماره 1800



کمبودیدربازارلنتترمزوجودندارد
سخنگوی اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت تهران 
با توجه به مش��کالت لنت س��ازان در تخصیص ارز برای تامین مواد 
اولیه این قطعه از ابتدای سال جاری گفت قیمت لنت ترمز در بازار 

افزایش یافته، اما با کمبودی در بازار این محصول مواجه نیستیم.
سیدمهدی کاظمی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص قیمت 
قطعه لنت ترمز در بازار به افزایش بهای لنت های ترمز تولید داخل در سال 
1۴۰۰ اشاره کرد و اظهار داشت: قیمت گذاری قطعه لنت ترمز در اختیار 
انجمن تولیدکنندگان اس��ت که علت گران��ی این محصول، افزایش بهای 
مواد اولیه و افزایش ۴۰ درصدی هزینه بیمه و دستمزد نیروی کار عنوان 
می ش��ود. وی ضمن تایید کیفیت لنت های ترمز تولید داخل درخصوص 
وضعیت آماری لنت های تقلبی در بازار گفت: امکان تقلب در قطعات لنت 
ترمز موجود در بازار اندک اس��ت. ضمن اینکه منظور از تقلب، قرار دادن 
قطعات تولیدکنندگان ناشناخته در بس��ته بندی محصوالت کارخانجات 
شناخته شده با قیمت کمتر و برای فروش بیشتر به بازار است که ممکن 
است از لحاظ کیفیت، مرغوب یا نامرغوب باشند. البته نظارت های دقیقی 
از سوی تولیدکنندگان معتبر درخصوص احتمال وقوع تقلب در بازار نسبت 
به محصوالت شان وجود دارد و اتحادیه نیز در این خصوص اقدامات الزم را 
انجام خواهد داد. سخنگوی اتحادیه صنف لوازم یدکی خودرو و ماشین آالت 
تهران با اش��اره به اینکه ۲۰ درصد از قطع��ات موجود در بازار بی کیفیت 
هس��تند و قطعات تقلبی در بازار تنها یک درصد را شامل می شود، افزود: 
جلوگیری از توزیع قطعات بی کیفیت در بازار، نیازمند همکاری ارگان هایی 
نظیر وزارت صمت، سازمان گمرکات کشور و سازمان استاندارد است. وی 
درخصوص وضعیت تامین بازار لنت ترمز با توجه به عدم تخصیص ارز برای 
تامین مواد اولیه به این صنعت از ابتدای سال جاری اذعان داشت: کمبودی 
در بازار لنت ترمز وجود ندارد و وزارت صمت می بایست پاسخگوی افزایش 
قیم��ت  این قطعه باش��د. س��خنگوی اتحادیه صنف ل��وازم یدکی خودرو 
و ماش��ین آالت تهران در ادامه درخص��وص درج عبارت غیراصلی بر روی 
بس��ته بندی برخی از قطعات تولید داخل یا واردات��ی بیان کرد: این اقدام 
از روی ناآگاه��ی و به منظور ایجاد تفاوت میان قطعات اصلی و اورجینال 
و از س��وی دیگر پرهیز از فروش قطعه غیراصلی، تحت عنوان اصلی انجام 
می شود که به هیچ وجه مورد پذیرش اتحادیه نبوده و اقدامی قانونی نیست 
و البته چندان نیز رواج ندارد و عالوه بر آن، درج نام کشور سازنده، نسبت 
به درج عبارت غیراصلی در اولویت اس��ت. کاظمی ضمن اش��اره به انواع 
قطعات اعم از اورجینال و معمولی تصریح کرد: قطعات اورجینال متعلق به 
کارخانجاتی هستند که در حوزه تولید قطعات خودروهای داخلی فعالیت 
می کنند و در زمان تولید خودروی موردنظر بر روی محصوالت صفر نصب 
می ش��وند. قطعات معمولی در س��ایر کارخانجات به تولید می رسند و در 
برخ��ی موارد نیز کیفی��ت آن از قطعات اورجینال باالتر اس��ت، اما در هر 
صورت قطعه باکیفیت به آن اطالق می شود نه قطعه اورجینال. همچنین 
در صورتی که کیفیت برتر این قطعات پس از بررسی های کارشناس محرز 

شود، عبارت باکیفیت بر روی آن درج می شود نه اورجینال.

نماگربازارسهام

در مناظره ه��ای انتخاباتی هر کدام از نامزدها از برنامه هایی گفتند که 
سرو سامان دادن به صنعت خودرو یکی از آنها بود.

به گ��زارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا، خ��ودرو را می توان دومین 
صنعت بزرگ در کش��ور دانست که طی روز های اخیر سرفصل بسیاری 
از اظهارنظر ها و مناظرات کاندیدا های انتخابات سیزدهمین دوره ریاست 

جمهوری بوده است.
در ای��ن بین هر ی��ک از کاندیداها برای بهبود صنعت و بازار خودرو به 
ارائه پیش��نهاد هایی پرداخته اند که هر کدام باعث می شود نسبت به این 

صنعت در آینده  ای نزدیک خوش بین باشیم.
در مناظره ه��ای انتخاباتی هر کدام از نامزدها از برنامه هایی گفتند که 
سرو س��امان دادن به صنعت خودرو یکی از آنهاست، به طور مثال سید 
ابراهیم رئیس��ی بر نحوه صحیح قیمت گذاری خودرو تاکید داشت و در 
کنار آن محس��ن رضایی آزادس��ازی واردات را راه  حل مناس��بی در این 
زمینه خوانده اس��ت، اما موضوعی که مطرح اس��ت این است که صنعت 
خ��ودرو پس از انتخاب��ات با چالش هایی رو به رو خواه��د بود که اگر به 

آنها رسیدگی نشود در دولت جدید این صنعت نیز رشد نخواهد یافت.
دولتجدیدبایدبهفکرتغییرصنعتخودروباشد

کریمی س��نجری، کارش��ناس صنعت خودرو، با اش��اره به چالش های 
صنعت خودرو در دولت جدید، گفت: شرایط خودروسازی به خصوص در 
اواخر دولت فعلی، دچار اتفاقاتی ش��د که از حالت ایده آل فاصله زیادی 
گرفت. دولت جدید باید به فکر این باشد که صنعت خودرو را تغییر دهد. 
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو بیان کرد: یکی از اقدامات این اس��ت 
ک��ه در کوتاه مدت ب��ه برخی از موارد توجه کن��د و در کنار این موضوع 

به مس��ائل بلندمدت توجه کن��د. یکی از برنامه ریزی ه��ا در کوتاه مدت، 
تصمیم گیری در مورد قیمت گذاری دستوری است که باید چاره ای برای 

آن اندیشیده شود.
کریمی س��نجری بیان کرد: در کنار بحث رس��یدگی به قیمت گذاری 
دس��توری باید به بحث آزادس��ازی واردات توجه کرد ک��ه تاثیر زیادی 
بر ب��ازار خودرو می گذارد. دولت باید برنام��ه ضربتی برای قیمت گذاری 
دس��توری داشته باش��د و شرکت های خودروس��از را از این تحمیل زیاد 

نجات دهد و چاره ای بیندیشد. 
او با بیان اینکه ش��روع دولت با یک خوش بینی از جهت لغو تحریم ها 
آغاز می شود، گفت: برداشتن تحریم ها کار دولت را راحت تر خواهد کرد، 
چراکه ظرفیت تولید افزایش پیدا می  کند و قیمت ها به تعادل می رسد و 

مشکل قیمت گذاری دستوری حل خواهد شد.
این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: دولت جدید در طوالنی مدت 
باید به بحث توس��عه صنعت خودرو رسیدگی کند. طراحی برای پلتفرم 
خ��ودرو نداریم  و صاحب پلتفرمی نیس��تیم و هر لحظ��ه که چین بازار 
ایران را ترک می کند صنعت خودرو دچار ضعف زیادی می ش��ود. دولت 
جدید باید در طوالنی مدت و کوتاه مدت برنامه های جامعی برای صنعت 

خودرو داشته باشد تا این صنعت نجات پیدا کند.
فقط10درصدازمشکالتمامربوطبهتحریماست

 مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه س��ازان خودرو با اشاره به چالش های 
صنعت خودرو در دولت جدید، گفت: در قطعه س��ازی و خودروسازی، دو 
تناسب به هم ریخته و مردم را ناراحت می کند. اول اینکه قیمت خودرو 
براس��اس ارز اس��ت اما درآمد مردم براساس ریال به دست می آید و دوم 

اینک��ه بازار کنترل نمی ش��ود. او با بیان اینکه قیمت تمام ش��ده خودرو 
بال��غ بر ۸۰ درصد به قطعه و مواد اولیه ارتب��اط دارد و ۲۰ درصد دیگر 
مربوط به دس��تمزد می شود، گفت: یعنی ۵۰درصد قیمت خودرو شامل 

آلومینیوم، آهن، مس و محصوالت پتروشیمی است.
 قیمت مواد اولیه به طور میانگین، هش��ت برابر ش��ده یعنی براساس 
قانون مصوب مجلس در س��ال 1۳91، کشف قیمت مواد اولیه براساس 
FOB جهانی صورت می گیرد در حالی که نرخ ارز از س��ال 91 تاکنون، 

بسیار تغییر کرده است.
بیگل��و در ادام��ه بی��ان ک��رد: اتفاقات��ی ک��ه در خ��ودرو رخ می دهد 
کامال سیاس��ی است. خودروس��ازها از س��ال 91 به بعد زیان کردند اما 
تولیدکنن��دگان مواد اولیه، یک س��ود مطلق چندین برابری به دس��ت 

آورده اند، یعنی دو قشر خودروسازان و مردم ضرر کردند.

قیمت خودرو در دولت سیزدهم به کدام سمت رانده می شود؟

عضو هیأت علمی دانش��گاه عل��م و صنعت ایران ضم��ن تاکید بر 
تعیی��ن لزوم تعیین قیم��ت خودرو در بازار براس��اس عرضه و تقاضا 
تداوم روند کاهشی اختالف قیمت خودرو از مبدأ با بازار را به میزان 
عرضه این کاال از س��وی خودروس��ازان و همچنین ن��رخ ارز مرتبط 

دانست.
ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
پس از صدور مجوز افزایش قیمت خودرو برای خودروسازان از سوی 
ش��ورای رقابت و کاهش نرخ دالر، قیمت کارخان��ه ای و بازار خودرو 
به یکدیگر نزدیک ش��ده و از آنجایی که قیمت گذاری هیچ محصولی 
عقالنی نیست، بر همین اساس، تعیین قیمت خودرو در بازار براساس 

میزان عرضه و تقاضا، بهترین شیوه قیمت گذاری خواهد بود.
وی اف��زود: اکنون فرصت مناس��بی اس��ت که به ش��کل جدی در 
راس��تای خروج قیمت خ��ودرو از حالت دس��توری حرکت نماییم و 
قیمت این محصول، در بازار براس��اس می��زان عرضه و تقاضا تعیین 
ش��ود. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پاسخ به این 

پرس��ش که آیا همچنان شاهد کاهش اختالف قیمت خودرو از مبدأ 
در مقایس��ه با قیمت این کاال در بازار طی ماه های آتی خواهیم بود، 
گفت: این موضوع به میزان عرضه خودرو از س��وی خودروس��ازان و 

همچنین نرخ ارز بستگی خواهد داشت.
خلخالی ب��ا بیان اینکه پیش بینی وضعیت قیم��ت خودرو در بازار 
پس از انتخابات پیش رو دش��وار است، تصریح کرد: به طور معمول، 
در دوره نخس��ت ریاست جمهوری، ثبات قیمت ها اتفاق می افتد و به 

اعتقاد بنده، چندان شاهد تغییر قیمت ها نخواهیم بود.
وی ادام��ه داد: همچنین در ص��ورت حرکت در جهت حل و فصل 
چالش ه��ای بین المللی به طور قطع، قیمت دالر تغییر جدی به خود 
نخواهد دید و با فرض ثبات نرخ ارز، نمی بایست شاهد افزایش قیمت 

خودرو در بازار باشیم.
این کارش��ناس صنعت خودرو در پایان خاطرنشان کرد: از دیدگاه 
بن��ده، سیاس��ت های اقتص��ادی به س��متی حرکت خواه��د کرد که 

قیمت گذاری از شکل دستوری خارج شود.

دس��تگاه گرماس��نجی روبش��ی تفاضلی یکی از ش��رکت های فناور، 
شناس��ایی و مش��خصه یابی م��واد را امکانپذی��ر می کن��د و از آن برای 
اندازه گیری دمای انتقال شیشه ای و بلورینگی نانومواد و نانوکامپوزیت ها 

استفاده می شود.
به گزارش ایس��نا، گرماسنجی روبشی تفاضلی موسوم به DSC یکی 
از ان��واع ادوات تجزیه حرارتی اس��ت که در ش��یمی کاربرد فراوان دارد 
و ب��رای تعیین تغییرات آنتالپی و مقدار ظرفی��ت گرمایی ویژه در یک 
واکنش شیمیایی، خواه واکنش گرماگیر یا واکنش گرمازا به کار می رود.

در گرماس��نجی روبش��ی تفاضلی، حس��گرها یکی از اج��زای کلیدی 
سیس��تم محس��وب می ش��وند، زیرا تعیین کننده کیفی��ت اندازه گیری 
هستند؛ حساسیت بیش��تر به معنای امکان شناسایی تغییرات حرارتی 
کوچک ت��ر در نمونه و یا برعکس اس��تفاده از مقادی��ر کمتر نمونه برای 
آنالیز اس��ت.  برای این منظور یکی از شرکت های فناور اقدام به ساخت 
دس��تگاه گرماسنجی روبش��ی تفاضلی مجهز به حسگر با حساسیت باال 

کرد که قادر به آنالیز موادی با آنتالپی کم مانند مواد بیولوژیکی، دارویی 
و الیاف اس��ت. گرماسنجی روبشی تفاضلی روشی سریع، بسیار حساس 
و با کاربری س��اده بوده که شناسایی و مش��خصه یابی مواد را امکانپذیر 

می کند.
این دس��تگاه در صنایع مختلف از قبیل داروسازی، پلیمر، کشاورزی، 
مطالع��ه نیمه هادی ها و صنایع غذایی کارب��رد دارد. از این روش برای 
اندازه گی��ری تغیی��رات آنتالپ��ی ناش��ی از تغییر در خ��واص فیزیکی و 

شیمیایی یک ماده به عنوان تابعی از دما و زمان استفاده می شود.
به نقل از س��تاد نانو، این دس��تگاه DSC کاربردهای��ی نظیر تعیین 
دمای انتقال شیش��ه ای، بررس��ی واکنش های ش��یمیایی، نقطه ذوب و 
رفتار کریستالیزاس��یون مواد و مطالعه  تأثیر م��واد افزودنی، پرکننده ها 
و فرآوری مواد را دارد. این دس��تگاه قادر اس��ت گستره وسیعی از دما، 
از دم��ای محی��ط تا ۷۰۰ درجه س��انتی گراد را پوش��ش داده و با دقت 

اندازه گیری ۰.۰1 سانتی گراد مواد را آنالیز کند.
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اخبار

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ساری گفت : اجرای طرحهای مختلف پیشگیرانه باعث شد تا 
میزان قاچاق انواع فرآورده های نفتی در حوزه عملیاتی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری مورد ارزیابی و کنترل قرار 
گیرد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، ســبحان 
رجب پور رئیس کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از 
شبکه فرآورده های نفتی استان مازندران در جلسه ای که به میزبانی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری برگزار شد با 
تاکید بر پیشــگیری از قاچاق فرآورده هــای نفتی ، بیان کرد : این 
کارگروه به منظور ایجاد هماهنگی ، پشتیبانی ، پیگیری و پیشگیری 
عملیات مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی بین دستگاههای اجرایی 
متولی سوخت تشــکیل و درحال فعالیت است . سبحان رجب پور 
اظهار کرد : بدلیل اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری مسئولیت توزیع فرآورده های نفتی را بین مصرف کنندگان 
عمده و جز بعهده دارد ، اگر فرآورده های نفتی مورد مصرف به موقع 
به تولید کنندگان نرسد این شرکت از سوی آنها مورد اعتراض واقع 
شــده و متهم به کارشکنی در امر تولید می شود و این در حالیست 

که این شرکت بر اساس قوانین و بخشنامه های صادره از سوی ستاد 
مرکزی مبارزه با قاچاق کاال عمل کرده و همچنین مصوبات کمیسیون 
و کارگروه پیشگیری و مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی را انجام می 
دهد . وی افزود : می توان با ایجاد کارگروه های تخصصی و بازنگری 
به ســهمیه های قانونی و هماهنگی با کمیته سدف ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز کشوردر اصالح و رفع مشکالت تولید کنندگان اقدام 
کرد . رجب پور از عملکرد خوب ادارات متولی و تعامل موجود گفت و 

اظهار کرد : اقدامات زیادی در حوزه پیشگیری از قاچاق فرآورده های 
نفتی منطقه ساری انجام شده است که میتوان از پایش ماهانه مصرف 
و ســاماندهی ، کنترل و ادامه روند استاندارد سازی سهمیه  نفتگاز 
نیمه یارانه ای برای جایگاه داران سطح منطقه نام برد . مدیر منطقه 
ســاری اذعان کرد : بررسی و اخذ تراکنشهای پر تکرار ، مشکوک و 
خطا از سامانه منصوبه در محل و بازبینی تصاویر دوربین مدار بسته 
نسبت به شناسایی و احراز تخلف سوء استفاده از کارتهای سوخت از 
اقدامات پیشــگیرانه شرکت است . این مسؤول در ارتباط با سوخت 
چاه های کشاورزی استان که تعدادی از آنها فاقد مجوز است ، تاکید 
کرد : تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه با همکاری ادارات 
مختلف و سهل نمودن روند اخذ پروانه که با پیگیری مستمر مسئولین 
استان به نتایج خوبی رسیده است . رجب پور یکی دیگر از اقدامات 
شرکت را انجام بازدیدهای میدانی از مجاری عرضه دانست و افزود :  
کنترل روزانه حذف رمز کارت سوخت ، اجرای کامل روش مدیریت 
و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بر اساس پیمایش 
برون شــهری و تایید سوخت خانوارهای فاقد گاز بر اساس استعالم 

سیستمی سامانه سدف  از موانع قاچاق فرآورده های نفتی است .

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی با بیان اینکه مدول دوم تصفیه خانه تبریز، 
بزرگ ترین طرح تصفیه خانه ای در دســت احداث کشور در زمان 
حاضر است، گفت: تبریز تنها کالنشهر کشــور است که حدود ۸۶ 
درصد پوشش شبکه فاضالب دارد.   به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
علیرضا ایمانلو بــا اعالم این مطلب، اظهار کرد: فاز اول تصفیه خانه 
فاضالب تبریز ســال ۱۳۸۱ به بهره برداری رسیده و  ۶۰۰ هزار نفر 
را تحت پوشش قرار دارد؛ با اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضالب 
و تقویت فاز اول در مجموع ۲ میلیون نفر از فواید فاضالب شــهری 
برخوردار می شوند که بخش مایع این تصفیه خانه دهه فجر امسال 
به بهره برداری می رسد و وارد مدار شبکه می شود. وی افزود: ساالنه 
۱۲۵ میلیون مترمکعب پســاب حاصــل از این تصفیه خانه پس از 
گندزدایی به ســمت دریاچه ارومیه هدایت می شود که در احیای 
رنگین آبی منطقه غرب کشور و حفاظت از محیط زیست نقش مهمی 
را ایفا خواهد کرد.   مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
خاطرنشــان کرد: اکنون نیز توسط فاز اول تصفیه خانه ۵۰ میلیون 
مترمکعب پساب در سال به سمت دریاچه ارومیه هدایت می شود. 
ایمانلو یادآور شــد: برای ساخت مدول دوم تصفیه خانه تبریز ۲۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته بود، اما برای اتمام فاز مایع آن 
۷۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر برای امسال اعتبار نیاز بود تا این طرح 
در سال جاری به اتمام برسد که با ۴۰ میلیارد تومان اعتبار این کار را 
انجام می دهیم.   وی گفت: تجهیزات الزم این تصفیه خانه با پیش 
بینی ها و تدابیر اندیشیده شده قبل از تشدید تحریم ها از کشورهای 
آلمان، ایتالیا و فرانسه تامین شده و اکنون به لحاظ تجهیزاتی مشکلی 
نداریم و بقیه تجهیزات و اقدامات مهندسی طرح توسط متخصصان 
داخلی انجام و به پیش می رود. مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی ادامه داد: مشابه این تصفیه خانه در کشور وجود 
ندارد، اما به تازگی در تهران ساخت مشابه آن آغاز شده در حالی که 

تصفیه خانه تبریز به زودی افتتاح می شود.   ایمانلو همچنین اظهار 
کرد: برای تصفیه فاضالب تبریز با سیستم به روز بکار گرفته شده در 
این نوع تصفیه خانه، ۶ مرحله شــامل آشغال گیری، دانه گیری، ته 
نشینی اولیه، هوادهی و ته نشینی ثانویه پیش بینی شده و خروجی 
نهایی آن به دریاچه ارومیه هدایت می شــود.   وی همچنین تاکید 
کرد: با کامل شــدن تصفیه خانه تبریز این کالنشــهر در ۱۲ تا ۲۰ 
سال آینده مشکل فاضالب شهری نخواهد داشت. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی تاکید کرد: تصفیه خانه موجود زنده 
است که باید درجه، هوادهی و فرآیندها سنجیده باشد تا عملیات به 
خوبی انجام شود. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
همچنین گفت: برای ساخت مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز 
۴۳۰ میلیارد تومان پیش بینی هزینه بود که بخش قابل توجهی از 
آن تاکنون انجام شــده است. علیرضا ایمانلو اظهار کرد: با تخصیص 
اعتبار وعده داده شده رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در اوایل 
هفته جــاری، فاز مایع به زودی آماده بهره برداری می شــود و فاز 
لجن آن ســال آینده به بهره برداری می رسد. وی افزود: ظرفیت فاز 
اول تصفیه خانه فاضالب تبریز نیز کــه اکنون ۶۰۰ هزار نفر را زیر 
پوشــش خود دارد ۳۰ درصد افزایش می یابــد و در مجموع ۲ فاز  
۲ میلیون نفر تحت پوشش قرار می گیرد.  این مقام مسوول افزود: 
این تصفیه خانه تنها تصفیه خانه در کشور است که به روش فسفاته 
تصفیه در آن انجام می شــود. وی اضافه کرد: چهار حوضچه در این 
تصفیه خانه ساخته شده که در این فرآیند ذرات، قابل ته نشین شدن 
بوده و لجن ها توســط لوله ها حذف و زالل شده و به سمت بخش 
هوادهی هدایت می شود. وی افزود: ۶۰ هزار مترمکعب بتن ریزی با 
استفاده از ۶ هزار تن آلماتور برای ساخت مدول دوم تصفیه خانه تبریز 
بکار رفته اســت و محوطه سازی و خیابان سازی تصفیه خانه نیز به 
زودی اجرا می شود. این گزارش حاکی است، سفر اواخر هفته گذشته 
نوبخت به آذربایجان شرقی و وعده تخصیص ۴۰ میلیارد تومان اعتبار 

بــرای اتمام فاز مایع مدول دوم تصفیه خانه تبریز، از تالش ها برای 
برداشتن گام آخر روان سازی ساالنه ۱۲۵ میلیون مترمکعبی پساب 
تصفیه شده به دریاچه ارومیه حکایت می کند. تکمیل فاز مایع مدول 
دوم تصفیــه خانه فاضالب تبریز عالوه بر افزایش یک میلیون نفری 
مشترکان شبکه فاضالب در این کالن شهر، برنامه هدایت ساالنه ۱۲۵ 
میلیون مترمکعب پساب برای احیای دریاچه ارومیه را نیز محقق می 
کند. ســاخت مدول دوم تصفیه خانه بزرگ فاضالب تبریز به عنوان 
بزرگ ترین تصفیه خانه کشــور از سال ۱۳۹۵ با اعتبار اولیه حدود 
۲۰۰ میلیارد تومان در ۲ فاز مایع و لجن آغاز شــده و مراحل پایانی 
بهره برداری از فاز مایع را می گذراند. بنابر ارزیابی های انجام شــده، 
برای اتمام بخش مایع این طــرح که امکان بهره برداری اولیه آن را 
امــکان پذیر می کند، ۷۰ تا ۱۰۰ میلیــارد تومان اعتبار الزم بود تا 
سطح پوشش فاضالب تبریز از ۶۰۰ هزار نفر به حدود ۲ میلیون نفر 
افزایش یابد؛ این امر با سفر هفته گذشته معاون رییس جمهوری و 
رییس ســازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به آذربایجان شرقی و 
وعده وی برای پرداخت نقدی ۴۰ میلیارد تومان اعتبار درخواســتی 
شرکت آب و فاضالب استان برای تکمیل فاز مایع آن در آستانه تحقق 
است. مدول دوم تصفیه خانه فاضالب تبریز عالوه بر افزایش ۱.۵ برابر 
سطح پوشش شبکه فاصالب این کالن شهر، برنامه ورود ساالنه ۱۲۵ 
میلیون مترمکعب پساب را نیز میسر می کند؛ فاز مایع آن هم اکنون 
باالی ۹۰ درصد پیشــرفت فیزیکی دارد و قرار است با تزریق اعتبار 
وعده داده شــده ۴۰ میلیارد تومانی معاون رییس جمهوری و نصب 

تجهیزات خریداری شده موجود، بیستم تیر ماه امسال افتتاح شود.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشت گفت شهرداری 
با تمام ظرفیت خود برای معرفی هنر رشــتی دوزی در عرصه بین 
المللی تالش می کند. به گــزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شــهرداری رشت، جلسه دبیرخانه" رشت به عنوان 
شــهر ملی رشــتی دوزی" به میزبانی شــهرداری رشت عصر روز 
شنبه)۲۲ خرداد( با حضور مدیرکل میراث فرهنگی گیالن و جمعی 
از هنرمندان رشــته صنایع دستی برگزار شد .  سید محمد احمدی 
شــهردار رشت در این جلسه با اشاره به اینکه صنایع دستی هویت 
ملی ما است اظهار داشت: باید تالش کنیم موانع بر سر راه هنرمندان 
صنایع دستی را مرتفع کنیم تا این هنرمندان بتوانند تولیدات خود را 
بدون دغدغه عرضه کنند. احمدی با اشاره به حمایت های شهرداری 
رشــت از صنایع دستی به ویژه هنر" رشــتی دوزی" بیان داشت: 
شــهرداری با راه اندازی خانه های کارآفرینی در راستای حمایت از 

هنرمندان و ایجاد اشــتغال زایی اقدام کرده است. شهردار رشت با 
اشاره به اینکه هنر رشتی دوزی قابلیت برند بین المللی را داراست، 
خاطرنشــان کرد: می توان ضمن معرفی مکان هایی برای فروش و 
عرضه محصوالت رشــتی دوزی با آموزش و اطالع رسانی این هنر 

را ترویج کرد. حالج پور مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دســتی و 
گردشگری گیالن در این جلسه ثبت رشت به عنوان شهر ملی رشته 
دوزی را اتفاقی ارزشمند دانست و افزود: باید با تالش و برنامه ریزی 
بتوانیم در راستای معرفی و توسعه این هنر فاخر کوشا باشیم. وی با 
اشاره به اینکه استان گیالن استانی دارای قدمت در عرصه فرهنگ 
و هنر اســت ابراز داشت: باید هنر و توانمندی گیالنیان را در عرصه 
ملی و فراملی اثبات کنیم. حالج پور به ظرفیت های متعدد رشت در 
حوزه صنایع دستی و گردشگری اشاره کرد و افزود: شهر رشت این 
ظرفیت را دارا اســت که مانند اصفهان به عنوان شهر خالق صنایع 
دســتی معرفی شود . در ادامه جلسه نیز جمعی از هنرمندان رشته 
دوزی نیــز به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود پرداختند. الزم 
به ذکر اســت در این جلسه شهردار رشت به عنوان دبیر دبیرخانه" 

رشت، شهر ملی رشتی  دوزی" انتخاب و حکم وی اهدا گردید.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار گرگان از تصویب 
نهایی پروژه خرید و تملک زمین ۴ هکتاری مرکز شهر گرگان خبر 
داد.دکتر عبدالرضا دادبود اظهار داشت: در پی درخواست شهرداری 
گرگان مبنی بر خرید زمین ۴ هکتاری در خیابان شــهید بهشتی 
متعلق به ســازمان جهاد کشاورزی ، امروز این الیحه به استناد بند 

ب تبصره ۱۲ قانون بودجه به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه 
استان رسید.دکتر دادبود با بیان اینکه به جهت توسعه سرانه فضای 
سبز شهری این زمین به پارک و فضای سبز تبدیل خواهد شد، بیان 
کرد: قرار اســت معادل قیمت زمین برای سازمان جهاد کشاورزی 
توسط شهرداری گرگان ساختمان اداری ساخته شود.به گفته وی، 

این بزرگترین اتفاق در خصوص تملکات و آزاد ســازی اراضی مرکز 
شهر گرگان که در اختیار نهادهای دولتی است محسوب می شود.
شهردار گرگان خاطرنشان کرد: این پیشنهاد سال گذشته به تصویب 
شــورای اسالمی شهر گرگان رســیده بود و مراحل تصویب آن در 

مجرای اداری تا امروز ادامه یافت.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: رهبر انقالب اسالمی سال 
۱۴۰۰ را سال ) تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها( نامگذاری کردند 
و تاکید کردند: شــعار انقالبی جهش تولید امســال باید با حمایت 
همه جانبه و رفع موانع کامال محقق شود.  به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان بوشهر،  این شرکت همزمان با آغاز سال ۱۴۰۰ و 
پیرو دستور رهبر انقالب و طبق اهداف استراتژیک خود ، گاز رسانی 
به صنایع و جذب سرمایه گذاران صنعتی را چون سال های گذشته 
در دستور کار خود قرار داده  است و در حال حاضرگازرسانی به ۵۲۳ 
صنعت در استان انجام شــده است. مهندس رحمانی  مدیر عامل 
شرکت گاز اســتان بوشهر تامین مستمر گاز در بخشهای مختلف 
خانگــی، تجاری و صنعتی را از اهداف و وظایف مهم شــرکت گاز 
استان بوشهر دانست و گفت:  شرکت گاز استان ساالنه بیش از  ۱۷ 

میلیارد متر مکعب گاز را به فروش می رساند. مدیر عامل شرکت گاز 
استان بوشهر با بیان اینکه گازرسانی  به صنایع موجب رونق تولید و 
اشتغال می گردد  بیان داشت :  بیشترین سهم مصرف گاز در استان 
به پتروشــیمی ها با بیش از ۱۳ میلیارد متر مکعب می باشد.  وی 
گفت: در حال حاضر ۶ نیروگاه در سراســر استان از گاز بهرمند می 
باشند و با مصرف بیش از ۴ میلیارد متر مکعب گاز توانسته اند رتبه 
دوم مصرف گاز را در استان بوشهر کسب کنند. رحمانی همچنین 
به صنایع عمده و غیر عمده اســتان بوشــهر که مصرف کننده گاز 
طبیعی می باشــند اشاره کرد و گفت : در بخش صنایع عمده بعد 
از پتروشیمی ها و نیروگاه ها، کارخانه های سیمان نیز از صنایع پر 

مصرف به حساب می آیند.
رحمانی تصریح کرد: گازرسانی به مرغ داری ها و بخش کشاورزی 

نیز در طول این سالها ادامه داشته و گاز طبیعی توانسته به مرغداری 
ها کمک شایانی کند در حال حاضر ۱۵۵مرغداری در سراسر استان 
از گاز طبیعی استفاده می کند که با تولید گرمای پاک در پرورش 
طیور و کاهش هزینه های تولید در زمینه بهینه سازی مصرف سوخت 

به استان کمک کرده اند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
هماهنگی بین دستگاههای متولی سوخت در امرمقابله با قاچاق فرآورده های نفتی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

کالنشهر تبریز ۸۶ درصد پوشش شبکه فاضالب دارد

شهردار رشت در جلسه دبیرخانه" رشت،شهر ملی رشتی دوزی" مطرح کرد:

تالش شهرداری برای معرفی هنر رشتی دوزی در عرصه بین المللی

شهردار گرگان:

تملک زمین ۴ هکتاری درمرکز شهر گرگان مصوب شد

فروش بیش از 17 میلیارد متر مکعب گاز در استان بوشهر

میان مدیران کل راه وشهر سازی و اوقاف وامورخیریه استان مرکزی انجام شد؛
مبادله تفاهم نامه ساخت ۸1۰۰ واحد طرح اقدام ملی در شهر اراک

اراک- فرناز امیدی: افتتاح ۹پروژه شرکت عمران در شهر جدید 
پرند به همراه بازدید از اجرای مسکن ملی و مسکن مهر)۲( هم زمان 
با آغاز ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن، تفاهم نامه ساخت ۸۱۰۰ واحد 
طرح اقدام ملی مســکن میان مدیران کل راه وشــهر سازی و اوقاف 

وامورخیریه استان مرکزی مبادله شد.
 آیین مبادله تفاهم نامه ساخت ۸۱۰۰ واحد طرح اقدام ملی مسکن 
در شــهر اراک با حضور نماینده ولی فقیه در استان مرکزی، استاندار 
مرکزی، مدیرکل راه وشهرسازی استان، مدیرکل اوقاف وامورخیریه و 
سایر مسئوالن برگزار شد. نماینده ولی فقیه در استان مرکزی در این 
آیین گفت: تامین مسکن برای متقاضیان باید به گونه ای راهبری شود که  تنها ۱۵درصد از درآمد خانوار را دربرگیرد و افراد برای 

قیمت تمام شده مسکن هزینه زیادی پرداخت نکنند.
استاندار مرکزی نیز در این آیین ضمن تقدیر از زحمات مدیرکل، معاونین و کارمندان اداره کل راه وشهر سازی استان گفت: 
ساخت هشت هزار و ۱۰۰ واحد اقدام ملی مسکن در استان مرکزی، بزرگ ترین طرح مسکن سازی فعال درکشور است که در پایان 
دولت تدبیر و امید و در راستای تامین و ساخت مسکن برای متقاضیان فاقد مسکن، با تعامل و همکاری اداره کل راه و شهرسازی 

استان، اداره کل اوقاف و امور خیریه و همچنین استانداری و با موافقت وزیر راه و شهرسازی کلید خورده  است.
آقازاده بیان کرد: استان مرکزی، از نظر اجرای طرح اقدام ملی مسکن ، استان نخست و پیشرو در کشور است که در هفته آتی 
نیز عملیات اجرایی این طرح بزرگ و منحصر به فرد در کشور به صورت مشارکتی وزارت راه و شهرسازی و اوقاف در استان با حضور 
وزیر راه و شهرســازی کلید می خورد. مدیرکل راه و شهرســازی استان مرکزی گفت: سهمیه استان مرکزی از سوی وزارت راه و 
شهرسازی، ساخت ۲۱ هزار و ۸۹۰ واحد مسکونی بود که ۱۲هزار و ۴۰۰ واحد باید در شهرهای جدید مهاجران و امیرکبیر و بقیه 
واحدهای مسکونی در شهر اراک و شهرهای استان ساخته شود. احمد مرزبان افزود: با تعامل و همکاری مسئوالن در استان مرکزی 
فراتر از سهمیه ابالغی و بر اساس نیاز و تقاضای مردم زمین تامین شده و اجرای تمام طرح های مسکونی در سطح استان آغاز و 
درحال انجام است. وی ادامه داد: در بازنگری طرح جامع اراک، ۷۰ هکتار زمین با مالکیت اداره کل اوقاف به محدوده شهری اراک 
الحاق شــده است، مشروط بر اینکه برای ساخت و ساز در قالب طرح اقدام ملی مسکن انجام شود با اجرای این طرح بزرگ ترین 

کارگاه مسکن سازی در کشور کلید می خورد.

خدمات کمیته امداد، امام زمان )عج( را خوشحال می کند
قم - خبرنگار فرصت امروز: حجه االســالم والمسلمین صافی 
گلپایگانی از مدرسین حوزه علمیه قم با قدردانی از نوآوریهای جدید 
در کمیته امداد اســتان قم گفت: خدمات کمیته امداد اولین کسی را 
که خوشحال می کند وجود مبارک آقا امام زمان )عج( است. مدیرکل 
کمیته امداد اســتان قم و فرزند آیت اهلل العظمی حاج شیخ لطف اهلل 
صافی گلپایگانی با یکدیگر دیدار و درباره مشکالت محرومان جامعه 

گفت و گو کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، حجه االسالم والمسلمین 
آقای حاج شیخ حسن صافی گلپایگانی، از مجتهدین و مدرسین حوزه 
علمیه قم و فرزند آیت اهلل العظمی حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی، با بیان اینکه در سالهای اخیر تفکر نوئی در کمیته امداد 
استان قم تزریق شد که منجر به تحول قابل توجهی در این نهاد شده است گفت: خدمات کمیته امداد اولین کسی را که خوشحال 
می کند وجود مبارک آقا امام زمان )عج( است. وی خطاب به میرشکار، مدیرکل کمیته امداد استان قم گفت: نوآوری ها و تفکرات 

نو شما از الطاف الهی است که در استان قم اجرا کردید و من از شما تشکر می کنم.
حجه االسالم والمسلمین صافی گلپایگانی با اشاره به اینکه رسیدگی به مستضعفان جامعه بر همه واجب است تصریح کرد: نهاد 
مقدس کمیته امداد بار این مسئولیت سنگین را به دوش می کشد و به بهترین وجه ممکن انجام می دهد. وی برخی نیازهای 
ضروری مرتفع نشده نیازمندان را خاطر نشان و اظهار کرد: امیدوارم با کمک های خیران، بقیه مشکالت افراد بی بضاعت نیز حل 
شود. این مدرس حوزه علمیه با انتقاد از افزایش آمار طالق در کشور افزود: مسئوالن مربوطه تدبیری بیندیشند تا با کاهش آمارهای 
طالق، مراجعین کمیته امداد کمتر شود. وی با قدردانی از اجرای طرح دوباره زندگی گفت: اینکه می بینیم خانواده ای پس از سالها 

جدایی و مشکالت دوباره دور هم جمع می شوند و شاد و خوشحال هستند بسیار لذت بخش است.

انتصاب سرپرست جدید معاونت منابع انسانی نیروگاه رامین اهواز
اهواز - شــبنم قجاوند: طی حکمی از ســوی خلیل محمدی 
مدیرعامل نیروگاه رامین ســرکار خانم ویدا صادقی با حفظ ســمت 
بعنوان » سرپرست معاونت منابع انســانی« منصوب شد. در مراسم 
معارفه وی که با حضور معاونین و مدیران نیروگاه برگزار شد،مهندس 
خلیــل محمدی ضمــن تبریک ســالروز میالد باســعادت حضرت 
معصومه)س( و اهمیت جایگاه بانوان توانمند در جامعه، اهتمام ،توجه و 
افزایش کارآمدی سرمایه های انسانی،ایجاد نظام اداری بهره ور وبهینه 
سازی ساختار سازمانی را مهمترین رسالت سرپرست جدید معاونت 
منابع اسانی و کارکنان این مجموعه دانست و بر همکاری و تعامل سایر 

بخشهای نیروگاه با این معاونت در پیشبرد اهداف سازمانی تاکید نمود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان گیالن خبرداد:
 ایجاد قرارگاه جهادگران مدرسه ساز در گیالن

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی، قرارگاه 
جهادگران مدرسه ساز باحضور مهندس علی دقیق مدیرکل نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس استان گیالن، سرهنگ احمد ابراهیمی رئیس 
ســازمان بسیج سازندگی سپاه قدس اســتان گیالن، حاج ابوالقاسم 
میرمسعودی وحاج بهمن یعقوبی رئیس و مدیرعامل مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان گیالن با رویکرد توسعه زیر ساخت های آموزشی 
و به  منظور انسجام بخشــی به فعالیت گروه های جهادی،تشــکیل و 

تفاهمنامه این امر مقدس منعقد و به امضاء رسید.
مهندس دقیق در این آئین با یادآوری اینکه منشاء تحوالت جامعه 
از مدارس آغاز می شــود، افزود: دانش آموزان زندگی اجتماعی خود را از مدارس آغاز می کنند و امروز خدمت به این قشــر می 
تواند آینده ای درخشــان را برای کشــور به ارمغان آورد. وی با اشــاره به تفاهمنامه قرارگاه جهادگران مدرسه ساز، تصریح نمود: 
آینده گان  نسبت به این کار ارزشمند و حرکت جهادي در حوزه  مقدس فرهنگ و مدرسه سازي با افتخار سخن خواهند گفت.  
مدیرکل نوســازی مدارس استان گیالن با بیان اینکه سازمان محترم نوسازی مدارس کشور بانی این فعالیت فرهنگی ارزشمند 
است،افزود: انجام فعالیت های خدمت رسانی در حوزه احداث، تعمیر و بازسازی مدارس در مناطق کم برخوردار،  جذب و سازماندهی 
مشارکت های اجتماعی و مدیریت کمک های مردمی در برنامه های عمرانی و پروژه های آموزشی و برگزاری همایش ها و پویش های 
ملی در حوزه مدرسه سازی ازجمله موضوعات فعالیت این قرارگاه است.  شایان ذکر است قرارگاه جهادگران مدرسه ساز که با هدف 
محرومیت زدایی و عمران و آبادانی در مناطق کم برخوردار کشور، ایجاد بستر مناسب جهت ارتقای همکاری ها در رفع مشکالت 
کمبود فضاها و تجهیزات آموزشــی و تقویت زیرساخت های مناسب آموزشی، تربیتی و ورزشی در قرارگاه مرکزی واقع در ستاد 

سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور و ادارات کل استان ها با همکاری واحدهای بسیج سازندگی راه اندازی شد.

همایش »دختران و انتخاب ها« از سوی شهرداری گرگان برگزار شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: روز نخســت ویژه برنامه های دفتر امور بانوان و خانواده شــهرداری گرگان به مناســبت 
گرامیداشــت والدت حضرت فاطمه معصومه )س( و روز دختر برگزار شد.همایش »دختران و انتخاب ها« ویژه »رای اولی ها« با 
حضور مقامات سپاه نینوا استان گلستان و ناحیه شهرستان، مهندس سیدالنگی معاون مدیریت و توسعه منابع و سرکار خانم دکتر 
رضایی مشاور امور بانوان و خانواده شهرداری گرگان و جمعی از بانوان و دختران گرگانی در حسینیه عاشقانه ثاراهلل سپاه نینوا استان 
گلستان برگزار شد.در این برنامه بانوان هم به صورت فیزیکی و هم به صورت مجازی از طریق صفحه اختصاصی شهرداری گرگان 
حضور داشتند.امروز همچنین کارگاه آموزش شیرینی  پزی در دو گروه صبح و بعداز ظهر برای دختران رده سنی ۱۵ تا ۱۹ سال 
در کانون طه برگزار و در آن ۴ مدل کیک و شیرینی به عالقمندان آموزش داده شد.الزم به ذکر است جشنواره »خالقیت مادر و 
دختر« همراه با آموزش تکنیک های ساخت بهترین ها از مواد دورریختنی ویژه همکاران شهرداری از ساعت ۱۷ روز یکشنبه ۲۳ 

خرداد در خانه طبیعت برگزار می شود.

سه شنبه
25 خرداد 1400

شماره 1800



بهقلم:سامانتاهمبری
Outreach بازاریاب محتوایی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

تولی��د محتوای ج��ذاب و تعاملی در ش��بکه های اجتماعی 
نیازمند یک برنامه دقیق است. برخی از کارآفرینان و تیم های 
بازاریابی بدون توجه به این نکته در تالش برای تولید محتوای 
بازاریاب��ی در لحظه هس��تند. ش��اید گاهی اوق��ات این روش 
تاثیرگذاری مناس��بی بر روی مخاطب هدف داش��ته باشد، اما 
در صورتی که برای پیدا کردن ایده بازاریابی به مشکل بخورید، 

دردسرها شروع می شود. 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی در تعامل با برندها سلیقه 
بس��یار س��ختی دارند. بنابراین ش��ما با تولید محت��وا به طور 
کلیش��ه ای یا بی توجهی به بارگذاری محتوا به طور مداوم هیچ 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهید داشت. برندهای 
ب��زرگ و موفق در زمینه تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
همیش��ه از یک برنامه مش��خص برای تولید محتوا اس��تفاده 
می کنند. ش��ما با این کار دیگر نی��ازی به نگرانی برای کمبود 
ایده یا نداش��تن محتوای مناس��ب در لحظه نخواهید داشت. 
بسیاری از برندها نسبت به این نکته مهم توجه کافی را نشان 
نمی دهند بنابراین مشاهده ناتوانی چنین کسب و کارهایی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر عجیبی نخواهد بود. 
طراحی یک برنامه برای بازاریابی در شبکه های اجتماعی به 
ش��ما برای کاهش مدت زمان موردنیاز به منظور تولید محتوا 
کمک خواهد کرد. اگر شما برنامه ای مشخص برای تولید محتوا 
نداشته باش��ید، هر بار باید دردسرهای زیادی به منظور جلب 
نظر مخاطب هدف متحمل ش��وید. ای��ن امر نه تنها زمان باال، 
بلکه هزینه قابل مالحظه ای نیز از شما خواهد گرفت بنابراین 
بهترین راهکار در این میان تالش برای طراحی یک برنامه دقیق 

و کاربردی است.
ه��دف اصلی در این مقاله آش��نایی با طراح��ی برنامه برای 
بازاریابی تاثیرگذار است. برخی از برندها در این میان به منظور 
تاثیرگ��ذاری هرچه بهتر بر روی مخاط��ب هدف صرفا از روی 
دس��ت برندهای بزرگ کپی می کنند. این ایده در زمانه ای که 
کاربران در شبکه های اجتماعی به شدت باهوش شده اند، هیچ 
کاربردی نخواهد داش��ت بنابراین در ادامه با ما همراه باشید تا 

برنامه منحصر به فرد برندتان را طراحی نمایید. 
آگاهیازمخاطبهدفبرند

ه��ر برند در بازار دارای دامنه مش��خصی از کاربران اس��ت. 
اگر کس��ب و کار شما در تالش برای تاثیرگذاری بر روی تمام 
مش��تریان باشد، نتیجه مناس��بی عایدش نخواهد شد. امروزه 
مش��تریان به برندهایی که عالقه ای به کسب و کارشان ندارند، 
هیچ توجهی ش��ان نمی دهند بنابراین س��رمایه گذاری شما به 
منظور تاثیرگذاری بر روی چنین مخاطبی بی فایده خواهد بود. 
ش��بکه های اجتماعی در صورت ش��کایت و ابراز نارضایتی 
کاربران درب��اره محتوای بازاریابی یک برن��د اقدامات تنبیهی 
مختلفی را دنبال می کنند. با این حس��اب اگر شما برای مدت 
زمانی طوالنی محت��وای بازاریابی تان را به مخاطب نادرس��ت 
نشان دهید، در فهرست سیاه شبکه های اجتماعی قرار خواهید 

گرفت. 
نخس��تین گام برای شناس��ایی مخاطب هدف مناسب برای 
فعالیت بازاریابی توجه به پرس��ونای مشتریان است. برندهای 
بزرگ در حوزه کس��ب و کار شما چه مشتریانی دارند؟ منظور 
اصلی ما در این بخش شناسایی ویژگی های چنین مشتریانی 
است. این امر به طور معمول با پاسخگویی به پرسش های ذیل 

صورت می گیرد:
• مشتریان شما چه موقعیت اجتماعی دارند؟

• شغل اغلب آنها چیست؟
• نیاز اصلی خریداران احتمالی شما در بازار کدام است؟

• موقعیت مکانی آنها یا به عبارت بهتر محل سکونت ش��ان 
کجاست؟

• فهرس��ت عالقه من��دی مخاط��ب هدف ت��ان ش��امل چه 
گزینه هایی می شود؟ آیا کس��ب و کارتان در این میان حضور 

دارد؟
• تمایل مخاطب هدف تان برای صرف هزینه چقدر است؟

پس از اینکه اطالعات اولیه درباره کاربران را پیدا کردید، باید 
شبکه اجتماعی مورد عالقه آنها را نیز شناسایی نمایید. در غیر 
این صورت ش��اید محتوای بسیار عالی تان در شبکه اجتماعی 
نامناسبی بارگذاری شود. نتیجه این امر ناتوانی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف دلخواه تان خواهد بود. 
امروزه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف مسیر بسیار طوالنی را طی می کنند. این امر به دلیل عدم 
آزمایش درباره پلتفرم مورد عالقه کاربران در همان گام نخست 
اس��ت. اگر شما این کار را به مراحل بعدی بازاریابی تان محول 
نمایید، ش��اید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف پیدا نکنید. این امر به معنای پایان کار ش��ما در عرصه 

بازاریابی خواهد بود. 
شما در پایان برای اطمینان از پیدا کردن مشتریان مناسب 
باید اندکی با آنها تعامل داشته باشید. یکی از ساده ترین راهکارها 
در این میان طرح پرسش هایی از مشتریان است. اگر مشتریان 
به پرس��ش های شما درباره عالقه شان به کسب و کارتان پاسخ 

مثبت دهند، امکان جلب نظر مشتریان را خواهید داشت. 
تعییناهدافبازاریابی

بازاریابی بدون هدفی مش��خص هیچ س��ودی برای شما به 
همراه نخواهد داشت. امروزه هر شرکتی در عرصه کسب و کار 
به دنبال یک هدف مشخص است. بنابراین شما هم باید برای 
فعالیت بازاریابی تان هدفی مشخص داشته باشید. در غیر این 
صورت مش��کالت بسیار زیادی در راستای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف و تولید محتوا خواهید داشت. 
س��اده ترین راهکار برای تعیین اهداف برن��د کپی برداری از 
برندهای بزرگ اس��ت، اما چنی��ن اهدافی هیچ جذابیتی برای 
مشتریان ندارد. چرا مش��تریان باید به اهداف تکراری در برند 
شما توجه نشان دهند؟ این پرسش اهمیت بسیار زیادی دارد. 
شما باید با توجه به وضعیت کسب و کارتان اقدام به تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف نمایید. امروزه برخی از اهداف مهم برای 

بازاریابی شامل فروش بیشتر، آشنایی مشتریان با برند و تعامل 
نزدیکتر با کاربران اس��ت. انتخاب هر کدام از اهداف فوق باید 

براساس نیاز کسب و کارتان صورت گیرد. 
اگر کس��ب و کار ش��ما در میان مشتریان به خوبی شناخته 
شده نیست، باید فکری به حال این امر کنید. در غیر این صورت 
توانایی تان برای فروش نزدیک به صفر خواهد بود. به هر حال تا 
مشتریان شناختی نسبی از برندتان نداشته باشند، هیچ اقدامی 

برای خرید نخواهند کرد. 
امروزه برندها در ش��بکه های اجتماعی برخی ماموریت های 
جذاب برای خودش��ان انتخاب می کنند. ای��ن ماموریت ها در 
راس��تای هدف اصلی برند سامان می یابد. مهمترین مسئله در 
این میان انتخاب یک ماموریت جذاب برای مشتریان است. به 
عنوان مثال، اگر کسب و کار شما دارای مشتریان عالقه مند به 
حفاظت از محیط زیست است، تعیین یک ماموریت در راستای 
کاهش آلودگی های زیس��ت محیطی از س��وی برندتان گزینه 
خوبی خواهد بود. اگر ماموریت برند ش��ما چندان مورد توجه 
مش��تریان نباشد، هیچ شانس��ی برای جلب نظر آنها نخواهید 
داش��ت و فقط هزینه اضافی پرداخت کرده اید. مشاوره با تمام 
اعضای شرکت و همچنین دریافت نظرات مشتریان وفادار برند 

در این رابطه امر مهمی محسوب می شود. 

انتخابموضوعمحتوایبازاریابی
اینکه چه محتوایی در شبکه های اجتماعی باید پست کنید، 
اهمیتی به اندازه شروع فرآیند بازاریابی دارد. برخی از برندها در 
این مس��یر به طور مداوم هیچ ایده ای ندارند. درست به همین 
خاطر کمتر مورد توجه کاربران قرار می گیرند. برخی از برندها 
در این میان برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
شانس��ی عمل می کنند. این امر همیشه تاثیرگذاری محتوای 
بازاریابی شما را براساس شانس و به طور تصادفی پیش خواهد 
برد. بدون تردید اتکا به ش��انس در این رابطه بس��یار عجیب و 
حت��ی غیرممکن خواهد ب��ود. برندهای بزرگ همیش��ه برای 
انتخاب موضوع یا ایده اصلی بازاریابی ش��ان از قبل برنامه ریزی 
می کنند. چنین امری با توجه به ماهیت حرفه ای و رقابتی حوزه 

کسب و کار باید مدنظر شما نیز قرار داشته باشد. 
یکی از ایده های مناس��ب در این می��ان دریافت بازخورد از 
مش��تریان برای طراحی ایده بازاریابی است. این امر به بهترین 
ش��کل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان را به همراه 
خواهد داشت. به هر حال مشتریان بهترین آگاهی از ایده های 

مورد عالقه شان را دارند. 
طراحیتقویممحتوایی

تقویم محتوایی به ش��ما برای بارگذاری محتوا در زمان های 
درست و براساس ایده های کاربردی کمک می کند. وقتی شما 
ایده های مورد عالقه مشتریان را پیدا کردید، باید در زمان های 
مناس��ب اقدام به تولید محتوا و بارگذاری اش کنید. متاسفانه 
بسیاری از برندها توانایی جلب نظر مخاطب هدف براساس این 
امر را ندارند. دلیل این اتفاق نیز بی توجهی به تقویم محتوایی 

است. 
ایج��اد تقویم محتوایی برخالف آنچه به نظر می رس��د، کار 
سختی نیست. شما امکان طراحی یک جدول ساده در اکسل 
و تعیین روزهای مناس��ب برای بارگذاری هر موضوع را دارید. 
این امر در هر لحظه به ش��ما امکان آگاهی از محتوای مناسب 
ب��رای بارگذاری در ش��بکه های اجتماع��ی را می دهد بنابراین 
دیگر نیازی به نگرانی و دستپاچگی به منظور انتخاب محتوای 

مناسب نخواهد بود. 
انتخابفرمتمحتواییموردنظر

ام��روزه فرمت ه��ای محتوایی بس��یار زیادی در دس��ترس 
بازاریاب ها قرار دارد. شما باید از میان فرمت های متن، عکس، 
ویدئو و صوت دس��ت به انتخاب بزنید. البت��ه گاهی اوقات دو 
فرمت در کنار هم اس��تفاده می ش��ود. به عن��وان مثال، اغلب 
محتوای متن��ی دارای عکس یا ویدئو به منظ��ور تاثیرگذاری 
بهتر بر روی مخاطب هدف اس��ت بنابراین ش��ما جای زیادی 
برای خالقیت و نوآوری خواهید داش��ت. این امر به شما برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن 

کمک خواهد کرد. 
اگر ش��ما به دنبال استفاده انحصاری از یک فرمت محتوایی 
هس��تید، راه را اش��تباه آمده اید. ش��ما باید از تمام محتواها به 
طور مناس��ب استفاده کنید. در غیر این صورت کاربران خیلی 
زود از برندتان خس��ته خواهند ش��د بنابراین هدف اصلی شما 
در ای��ن بخش ایجاد تعادل در زمینه بازاریابی و تولید محتوا با 

فرمت های مختلف خواهد بود. 
اجراییکردنایدهبازاریابی

ایده ه��ای بازاریابی در نگاه نخس��ت بی عیب و نقص به نظر 
می رسد. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها دارد. برخی 

از بازاریاب ه��ا ایده های خیلی خوب��ی دارند، اما در مرحله اجرا 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نمی کنند. 
دلیل این امر اجرای نادرست ایده ها و کاهش کیفیت شان است. 
اجرای هر ایده باید براس��اس توجه به فرمتش صورت گیرد. 
اگر ایده اصلی شما براساس فرمت صوتی است، اجرایی کردنش 
در قال��ب تصویر بیش از اندازه بی رب��ط خواهد بود. ایراد اصلی 
کسب و کارها در همین مرحله روی می دهد. اگر شما از همان 
ابت��دا فرمت موردنظر برای تولید محتوا را در گوش��ه ذهن تان 
داشته باشید، فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ساده تر 

از هر زمان دیگری خواهد شد. 
بارگذاریمحتوا

شاید در نگاه نخس��ت بارگذاری محتوا ساده ترین بخش در 
ایجاد یک برنامه بازاریابی باشد. مهمترین مسئله در این میان 
فراموشی ایده بارگذاری دستی محتواست. این امر هیچ مزیتی 
ب��رای برندها به همراه ندارد بنابراین ش��ما باید آن را فراموش 
کنید. یک راهکار مناس��ب در این میان اس��تفاده از ابزارهای 
بارگذاری خودکار محتواست. این امر به شما فرصت کافی برای 
تولید محتوا و سپس تعیین زمان مناسب برای بارگذاری آن در 

قالب پست را می دهد. 
دلیل اصلی اس��تفاده از ابزارهای بازاریابی برای انتشار پست 
زمان بد بارگذاری ش��ان اس��ت. اغلب بازاریاب ها در زمان های 
مناس��ب برای بارگذاری پس��ت؛ به عنوان مث��ال بعد از ظهر، 
همچنان مش��غول به کار هستند. این امر شانسی برای برندها 
ب��ه منظور تولید محتوای بازاریابی ایجاد نخواهد کرد. بنابراین 
شما باید از یک ابزار مناسب به منظور بارگذاری پست در زمان 
مناسب اس��تفاده نمایید در غیر این صورت دردسرهای بسیار 

زیادی پیش رو خواهید داشت. 
خوشبختانه امروزه ابزارهای بسیار زیادی پیش روی بازاریابی 
قرار دارد. برخی از بهترین ابزارها برای انتخاب از سوی شما به 

شرح ذیل است:
Hootsuite ابزار مدیریت بازاریابی و شبکه های اجتماعی •

Buffer ابزار بازاریابی •
Sprout Social ابزار مدیریت بازاریابی و کسب و کار •

Hey Orca ابزار اتوماسیون بازاریابی •
انتخاب از میان این ابزارها نیاز به مقایسه بیش از اندازه ندارد. 
 Buffer ،اگر شما به دنبال ابزاری برای بازاریابی صرف هستید
بهترین گزینه خواهد بود. س��ایر گزینه ها نیز در کنار خدمات 

بازاریابی برخی از خدمات دیگر را نیز ارائه می کند. 
پاسخگوییبهپرسشهاونظراتکاربران

بازاریابی در شبکه های اجتماعی همیشه همراه با پرسش های 
پرتعداد از س��وی کاربران است. اگر شما در این میان توجه به 
چنین پرسش هایی نداشته باشید، شانس تان برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف به طور قاب��ل مالحظه ای کاهش پیدا 

خواهد کرد. 
پرسش های کاربران باید در مدت زمانی بسیار کوتاهی پاسخ 
داده شود. این امر نقش مهمی در افزایش اعتبار کسب و کارتان 
در نگاه مش��تریان دارد. همچنین اگر کارب��ران انگیزه ای برای 
تعامل با برند ش��ما ندارند، باید آنها را به درج کامنت یا ارسال 
پیام خصوصی ترغیب نمایید. این امر کلید موفقیت ش��ما در 

زمینه بازاریابی و تعامل با مشتریان خواهد بود. 
زمان مناس��ب برای پاسخگویی به سواالت و نظرات کاربران 
به طور معمول بین 1۰ دقیقه تا ۲ س��اعت اس��ت. اگر شما در 
زمان بیش��تری اقدام به ارائه پاسخ نمایید، جایگاه تان در میان 

مشتریان به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
ارزیابیمداوموضعیتبازاریابیباابزارهایهوشمند

آگاه��ی از اینکه وضعی��ت بازاریابی برندتان در ش��بکه های 
اجتماعی به چه صورت اس��ت، امری ضروری اس��ت. برخی از 
برندها در این راستا به طور مداوم عملکرد ضعیفی از خودشان 
نشان می دهند. درست به همین خاطر شانسی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف پیدا نمی کنند. اگر برند ش��ما به دنبال 
طراحی یک برنامه کاربردی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف است، باید همیشه به ارزیابی نتیجه کمپین های قبلی تان 
توجه کنید. این امر اطالعات بسیار مفیدی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف در اختیار شما قرار می دهد. 
بهب��ود کیفیت محت��وای بازاریاب��ی به طور م��داوم ایده ای 
کاربردی برای هر برندی اس��ت. مهمترین مس��ئله استفاده از 
 Hootsuite، ابزارهای مناس��ب اس��ت. برخی از ابزارها نظیر
SEMursh و از هم��ه مهمت��ر گ��وگل آنالیتیک��س دارای 
هوش مصنوعی برای کمک به ش��ما هستند. این ابزارها امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به س��اده ترین شکل ممکن 
ب��ه لطف پردازش داده های از س��وی هوش مصنوعی را فراهم 
می کند. به عبارت دیگر، چنین ابزارهایی در مدت زمانی کوتاه 
وضعیت بازاریابی شما را ارزیابی کرده و نتیجه را در اختیارتان 

قرار می دهند. 
ارائهگزارشعملکردبازهای

ارزیاب��ی وضعیت هر کمپین برای بهب��ود وضعیت بازاریابی 
کافی نیس��ت. برنامه های بازاریابی حرفه ای همیشه دارای یک 
بخش برای گزارش عملکرد در بازه های زمانی مختلفند. انتخاب 
بازه زمانی مناسب در این میان به طور کامل برعهده شماست. 
برخی از برندها در این میان بازه های زمانی بسیار کوتاه مثل ماه 
به ماه را انتخاب می کنند. توصیه ما در این بخش ارائه گزارش 
هر س��ه ماه یک بار اس��ت. این امر به معنای تهیه یک گزارش 
کلی از عملکرد بازاریابی برندتان در هر فصل اس��ت. شاید این 
امر در نگاه نخست بیش از اندازه سخت باشد، اما کمک مناسبی 
در راستای بهینه سازی اهداف اصلی و استراتژی ها خواهد بود. 

گزارش های بازاریابی باید در نهایت اختصار تهیه شود. در غیر 
این صورت کارمندان و بازاریاب های شما حوصله مطالعه اش را 
نخواهند داش��ت. با توجه به این نکات شما باید عملکردتان در 

این حوزه را به طور قابل مالحظه ای بهبود دهید. 
طراحی برنامه بازاریابی امر ساده ای نیست، اما اگر در این راستا 
از نکات مورد بحث در مقاله کنونی اس��تفاده نمایید، مسیرتان 
بسیار کوتاه و ساده تر خواهد شد. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف هستید، طراحی برنامه بازاریابی ضرورتی 
اجتناب ناپذیر برای شما خواهد بود. پس همین حاال دست به 
کار شده و برنامه بازاریابی منحصر به فردتان را طراحی نمایید. 
com.learn.g2:منبع

بازاریابی در شبکه های اجتماعی با برنامه ریزی 10 مرحله ای جایزه100میلیونییوتیوب

بهقلم:جنیفرالیاس / نویسنده حوزه تکنولوژی
مترجم: امیر آل علی

یوتیوب به واس��طه اینکه امکان کسب درآمد از سود تبلیغات را برای تولیدکنندگان محتوا ایجاد کرده، 
گزینه اصلی فعالیت افراد محس��وب می ش��ود. این موضوع یکی از دالیلی اس��ت که باعث شد تا این برند 
بتواند از چند س��ال قبل عنوان بزرگترین ش��بکه اش��تراک گذاری ویدئو را به دس��ت آورد. اگرچه حتی 
اینستاگرام با اضافه کردن بخش IGTV نتوانسته به رقیبی برای این شبکه تبدیل شود، با این حال تیک 
تاک با سرعت رشد خارق العاده خود همه چیز را تغییر داده است. درواقع این شبکه که بر روی ویدئوهای 
کوتاه تمرکز دارد، اکنون رقیب اصلی یوتیوب به حس��اب می آید. در این راس��تا حتی اضافه ش��دن بخش 
اختصاصی برای ویدئوهای کوتاه نیز با نتایج الزم همراه نبوده است. به همین خاطر نیز مدیران این شبکه 
اعالم کرده اند که 1۰۰ میلیون دالر برای اعطای جوایز مختلف به یوتیوبرها اختصاص پیدا خواهد کرد. در 
این زمینه ذکر این نکته ضروری اس��ت که یوتیوب در س��ال قبل، رشد درآمد ۴۵۰ درصدی را داشته که 
خود زمینه چنین طرحی را مهیا کرده است. درواقع پیش بینی می شود که این موضوع باعث شود تا این 
آمار در س��ال جدید نیز تکرار شود. در این راستا هنوز معیارهای انتخاب افراد برای جوایز مشخص نشده 
و احتمال می رود که در ماه های آینده، شاهد اخبار تکمیلی باشیم. در این راستا باید دید که واکنش رقبا 
به این طرح جذاب چه خواهد بود. این سیاست بدون شک اگر با نتایج الزم همراه باشد، شاهد اختصاص 
بودجه های به مراتب بیش��تر هم خواهیم بود. این امر می تواند شرایط حاکم در شبکه های اجتماعی را به 
س��متی متمایل س��ازد که تمامی شبکه ها مجبور به سهیم کردن افراد در سود خود باشند. درواقع اگرچه 
کمتر کس��ی فعالیت در شبکه های اجتماعی را به عنوان یک شغل تلقی می کند، با این حال پیش بینی ها 
حاکی از آن اس��ت که حتی می توان شاهد ظهور میلیونرهایی از طریق این عرصه باشیم. در این راستا به 
نظر می رس��د که یوتیوب قصد دارد که قراردادی را با تولیدکنندگان محتوا امضا نماید که براس��اس آن، 
امکان فعالیت در ش��بکه ای دیگر وجود نخواهد داشت. این مس��ئله می تواند زمینه اعتراض های گسترده 
را به همراه داش��ته باشد. درواقع بس��یاری از یوتیوبرها، درآمدهای دیگری از طریق تبلیغات مستقیم در 
شبکه های دیگر نظیر اینستاگرام دارند و این امر به معنای آن است که آنها باید صفحات دیگر خود را که 
مخاطبان باالیی هم دارد، متوقف نمایند. این امر در حالی اس��ت که این موضوع می تواند زمینه ش��کایت 
بر علیه انحصارطلبی را به همراه داش��ته باش��د. در این رابطه ذکر این نکته ضروری اس��ت که یوتیوب از 
سال ۲۰۰۶ به گوگل فروخته شده که خود در زمینه انحصارطلبی، با شکایت هایی مواجه است. به همین 
خاطر نیز تکرار این سیاس��ت، احتمالی به نظر می رسد. با این حال اگر پیشنهاد همکاری با تضمین هایی 
نظیر درآمد ثابت و یا س��هیم ش��دن در س��هام یوتیوب همراه باشد، احتماال با شکایت های جدی از طرف 

اینفلوئنسرها همراه خواهد بود. 
cnbc.com:منبع

چرااستفادهازفضایابریالزامیاست؟

بهقلم:امانوئلسوروبا/کارشناس حوزه تکنولوژی
مترجم: امیر آل علی

یکی از ابزارهای جدید که تا به امروز کمتر مورد توجه برندها قرار گرفته است، فضای ابری است. در این 
زمینه شرکت ها برای ذخیره سازی و انتقال فایل های خود معموال از هاردهای اکسترنال استفاده می کنند 

که بدون شک مزیت های فضای ابری را ندارد. در ادامه ۵ دلیل برای این ادعا را بررسی خواهیم کرد. 
1-کاهشهزینهها

ش��ما می توانید فضای ابری خ��ود را تا حد فوق العاده باالیی افزایش دهید. این امر در حالی اس��ت که 
درباره فضاهای ذخیره سازی دیگر شما محدود به خرید هستید که بدون شک امری پرهزینه خواهد بود. 
درواقع اگر دو فضای یکسان را بخواهیم مقایسه نماییم، فضای ابری مقرون به صرفه تر است. مزیت دیگر 
این انتخاب، هنگامی اس��ت که ش��ما دیگر به فضای ذخیره س��ازی نیازی ندارید. تحت این شرایط کافی 
اس��ت که اش��تراک ماهانه و یا س��االنه خود را قطع نمایید. این امر در حالی است که فضای ذخیره سازی 
نظیر هارد اکسترنال، یک کاالی دست دوم خواهد بود که فروش آن نیز با افت قیمت شدید همراه است. 

2-صرفهجوییدرزمان
در یک شرکت تنها جا به جا کردن هارد، خود زمانبر خواهد بود. در این زمینه ممکن است در آن واحد، 
چندین نفر به اطالعات موجود در هارد نیاز پیدا کنند. این امر خود چالش برانگیز خواهد بود. این امر در 
حالی است که فضای ابری، امکان دسترسی نامحدودی داشته و این امر به معنای آن است که هر فردی 
می تواند در هر زمانی که می خواهد به آن دسترس��ی داش��ته باشد. این موضوع خصوصا باتوجه به افزایش 
میزان دورکاری که از زمان شروع ویروس کرونا شاهد آن بوده ایم، تشدید شده است. درواقع چنین فضایی 

امکان همکاری ساده با دورکارها را نیز فراهم می آورد. 
3-دسترسیسادهتر

ممکن است نیاز داشته باشید که یک فایل را در گوشی خود ذخیره نمایید، تحت این شرایط اپلیکیشن 
سرویس فضای ابری مدنظر خود را نصب می کنید. این امر در حالی است که در رابطه با سایر فضاها، شما 
کار نس��بتا س��ختی را خواهید داشت. این نکته را فراموش نکنید که در بازار به شدت رقابتی حال حاضر، 

مسئله زمان امری بسیار مهم بوده و الزم است که به آن توجه ویژه داشته باشید. 
4-بازیابیفایلهایازدسترفته

از دیگر مزیت های فضای ابری این اس��ت که به س��ادگی می توان اطالعات از دست رفته را بازیابی کرد. 
این امر در حالی اس��ت که در فضاهای دیگر، این امر به یک چالش همیش��گی تبدیل شده است. درواقع 
سیس��تم های پشتیبانی در سرویس های فضای ابری، به شما در رفع سریع مشکالت کمک می کنند. این 

امر در حالی است که شما هیچ گاه نگران اتفاقاتی نظیر ضربه خوردن و خراب شدن نخواهید بود. 
5-افزایشامنیت

امروزه برای هر ش��رکتی مس��ئله امنیت بسیار مهم است. درواقع این امر که یک فضای ذخیره سازی به 
صورت مداوم به سیستم های مختلف متصل شود، ریسک بسیاری را به همراه دارد. این امر در حالی است 
که شما می دانید رمز دسترسی به فضای ابری در اختیار چند نفر قرار دارد و آخرین تغییرات نیز به اطالع 
ش��ما می رسد. این امر خود بسیار مهم خواهد بود و به علت پشتیبانی ۲۴ ساعته، احتمال اقداماتی نظیر 

هک نیز کاهش پیدا خواهد کرد. 
business2community.com:منبع
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