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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بازارها چطور به استقبال انتخابات ریاست جمهوری رفتند؟

احتیاط انتخاباتی 
در بازارها

س��رانجام س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری از راه رس��ید و آنطور که رئیس ستاد انتخابات کشور 
گفته، احتماال تا پیش از ظهر امروز شنبه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم اعالم می شود. در این روزها 
بازارها شرایط ویژه ای را تجربه کرده اند و به خصوص در یکی دو هفته گذشته با نزدیک شدن به زمان انتخابات 
و همینطور برگزاری مناظره های تلویزیونی بیش از پیش تحت الش��عاع انتخابات دولت س��یزدهم قرار گرفته اند. 

از جمله قیمت اسکناس سبز آمریکایی در هفته گذشته )هفته منتهی به 28 خردادماه( نوسان محدودی را...

چراغ قرمز بورس تهران تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سبز نشد

نگاه بورس به پاستور
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اقتصاد ایران شوک تحریم و کرونا را پشت سر گذاشت

در تکاپوی رشد اقتصادی

برندسازی شخصی با 10 توصیه طالیی
برندسازی شخصی در طول سال های اخیر بدل به گزینه ای مهم برای کارآفرینان شده است. اگر شما تجربه 
فعالیت به عنوان کارآفرین را داش��ته باش��ید، به خوبی از اهمیت و تاثیر برند ش��خصی اطالع دارید. برخی از 
مشتریان فقط براساس برند شخصی کارآفرینان بزرگ اقدام به خرید از یک کسب و کار می کنند. به عنوان 
مثال، ایالن ماس��ک را در نظر بگیرید. بدون تردید بس��یاری از مشتریان خودروهای تسال به دلیل شخصیت 
جالب و خالق ایالن ماسک اقدام به خرید از این برند می کنند.  امروزه برندسازی شخصی کار ساده ای نیست. 
دیگر فقط چند کارآفرین بزرگ و محدود در زمینه برندسازی فعالیت ندارند، بلکه تقریبا تمام کارآفرینان اقدام 
به اس��تفاده از مزایای این حوزه می کنند. این امر مس��ئولیت شما برای برندسازی شخصی به طور اصولی را 

افزایش می دهد. در غیر این صورت شما هرگز در میان برندهای شخصی محبوب مشتریان جایی نخواهید...
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دبیر انجمن خودروسـازان ایران ضمن اشـاره به دالیل کاهش تولیدات خودروسـازان و کیفیت پایین 

خودروهای داخلی گفت امیدواریم در دولت آینده شاهد معافیت صنعت خودرو از قیمت گذاری 
دستوری، صدور مجوز واردات مدیریت شده خودروهای سواری و خصوصی سازی واقعی در...

 لغو قیمت گذاری دستوری
در صدر انتظارات خودروسازان از دولت آینده

سرمقاله
پاسداشت سرمایه 

مردم در بانک ها

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

براس��اس مبانی قانون عملیات 
بانکی بدون ربا و همینطور قانون 
اجازه تاسیس بانک های خصوصی، 
در حال حاضر سرمایه های کالن 
مردم ب��ه صورت س��پرده بانکی 
و س��پرده قرض الحس��نه و یا به 
صورت سهام بانک های خصوصی 
و غیردولت��ی در اختیار ش��بکه 
بانکی اس��ت. س��وال این اس��ت 
که ای��ن س��رمایه های مردمی و 
غیردولتی را چگونه می توان پاس 
داشت و به جای تامین اعتبارات 
موردنی��از برنامه ه��ای دولتی در 
قالب تس��هیالت تکلیفی، آنها را 
در عملیات مش��روع بانکی به کار 
گرفت و به صاحبان س��پرده ها و 
س��هامداران بانک ها سود رساند؟ 
برای روشن شدن بحث، یادآوری 
ای��ن نکت��ه ض��روری اس��ت که 
تش��کیالتی به نام »بانک« خواه 
بان��ک دولتی و خ��واه خصوصی، 
موسس��ه ای اقتص��ادی و کام��ال 
انتفاع��ی اس��ت که ب��ه صورت 
شرکت سهامی عام و در چارچوب 
مقررات قانون تج��ارت اما تحت 
نظ��ارت بانک مرک��زی، عالوه بر 
منابع داخلی با سرمایه های مردم 
چه ب��ه صورت س��پرده و چه به 
صورت سهام بانک سر و کار دارد.
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فرصت امروز: از س��اعت هفت صب��ح روز جمعه 28 خردادماه 
س��یزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و به گفته 
جمال عرف، رئیس ستاد انتخابات کشور احتماال تا پیش از ظهر 
شنبه نتیجه انتخابات اعالم می شود؛ انتخاباتی که به خاطر شرایط 
کرونایی تا س��اعت 12 شب و در برخی شعب تا ساعت دو بامداد 
تمدید شد و باید دید از میان آرای 5۹ میلیون و ۳10 هزار و ۳0۷ 
نفر واجدین ش��رایط نهایتا چه کس��ی بر کرسی رئیس جمهوری 
هشتم خواهد نشس��ت. انتخابات 1400 البته یک تفاوت مهم با 
دوره های گذش��ته داشت و آن کمبود ش��ور و حرارت انتخاباتی 
بود که بخش��ی از آن به ش��یوع کرونا و تعطیل شدن تجمعات و 
کارناوال های تبلیغاتی و بخش��ی دیگر ب��ه ردصالحیت برخی از 
چهره های ش��اخص سیاسی برمی گش��ت. در حالی که هفت نفر 
از نگاه ش��ورای نگهبان واجد نامزدی انتخابات ریاست جمهوری 

ش��ناخته شدند، اما محس��ن مهرعلیزاده، علیرضا زاکانی و سعید 
جلیل��ی در روزهای پایانی از انتخابات کناره گیری کردند تا نهایتا 
محسن رضایی، ابراهیم رئیسی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی و 

عبدالناصر همتی در انتخابات دولت سیزدهم با هم رقابت کنند.
روز پنجش��نبه گذش��ته و یک روز قبل از برگ��زاری انتخابات 
همچنین دوازدهمین موج نظرس��نجی ایس��پا از نگرش مردم به 
انتخابات ریاس��ت جمهوری منتشر ش��د و میزان مشارکت مردم 
در این انتخابات 42 درصد برآورد گردید. در این نظرس��نجی که 
به صورت حضوری در روزهای 25 و 26 خردادماه انجام ش��د، از 
شهروندان پرسیده شد: برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
چ��ه تصمیمی گرفته ای��د؟ که 42.2 درصد پاس��خگویان گفتند 
قطع��ا و ۷.1 درصد گفتند به احتمال زیاد در انتخابات ش��رکت 
خواهند کرد. 11.8 درصد هم هنوز تصمیم نگرفتند. 5.۹ درصد 

هم گفتند احتمال کمی دارد در انتخابات ش��رکت کنند و ۳2.۹ 
درصد هم گفتند هرگز ش��رکت نخواهند ک��رد. در برآورد میزان 
واقعی مشارکت در انتخابات، متغیرهای متعددی از جمله تعداد 
پاسخگویانی که با پرسشگران همکاری نمی کنند و نسبت تقریبی 
مشارکت کسانی که گفته اند احتماال در انتخابات شرکت خواهند 
کرد، مؤثر است؛ ایسپا با در نظر گرفتن تمامی این متغیرها و در هر 
مقطع زمانی، برآوردی از میزان مش��ارکت ارائه کرده و این برآورد 

در روز 26 خرداد حدود 42 درصد بوده است.
در این نظرس��نجی همچنین از افرادی که قصد مش��ارکت در 
انتخابات دارند، پرسیده شد: برای انتخابات ریاست جمهوری نامزد 
موردنظرتان برای رأی دادن را انتخاب کرده اید؟ که ۷5.۷ درصد 
افرادی که قطعا یا به احتمال زیاد در انتخابات ش��رکت می کنند 
نامزد موردنظر را انتخاب کرده اند و در مقابل 22.6 درصد گفته اند 

هنوز انتخاب نکرده اند و 1.6 درصد به س��وال پاس��خ نداده اند. در 
مقایس��ه با نظرس��نجی موج یازدهم ایس��پا در تاریخ 2۳ تا 24 
خردادم��اه از میزان اف��رادی که هنوز کاندی��دای خود را انتخاب 

نکرده اند ۳.8 درصد کاسته شده است.
در بی��ن افرادی که در انتخابات ش��رکت می کنند و همچنین 
اف��رادی که برای مش��ارکت م��ردد هس��تند، 66.۷ درصد نامزد 
موردنظرش��ان را انتخ��اب کرده اند و ۳1.2 درص��د هنوز انتخاب 
نکرده اند به چه فردی رأی خواهند داد و 2.1 درصد به این سوال 
پاسخ نداده اند. در مقایس��ه با نظرسنجی پیشین قبل ایسپا 4.4 
درصد از میزان افرادی که هنوز کاندیدای خود را انتخاب نکرده اند 

کاسته شده است.
در ادام��ه از افرادی ک��ه تمایل به ش��رکت در انتخابات دارند 
پرس��یده ش��د: اگر همین االن انتخابات برگزار می ش��د ش��ما از 

بین نامزدهای ریاس��ت جمهوری به کدام یک رأی می دادید؟ که 
61.6 درص��د ابراهیم رئیس��ی، ۷.8 درصد محس��ن رضایی، ۳.6 
درص��د عبدالناصر همتی، ۳.۳ درصد س��عید جلیلی، 2.6 درصد 
امیرحس��ین قاضی زاده هاشمی، 2.1 درصد علیرضا زاکانی و 0.8 
درصد محسن مهرعلیزاده را برگزیده اند. 18.2 درصد افراد به این 

سوال پاسخ نداده اند.
همچنین با توجه به احتمال انصراف برخی نامزدها در روز های 
آخر، ایسپا در سوالی از مردم پرسید: چنانچه کاندیدای موردنظر 
شما انصراف داد به چه کسی رأی خواهید داد؟ از آنجا که محسن 
مهرعلیزاده، علیرضا زاکانی و س��عید جلیلی از انتخابات انصراف 
داده اند، ارزیابی ایس��پا بدین ش��رح اس��ت: 6۳.۷ درصد ابراهیم 
رئیسی، 8.۹ درصد محسن رضایی، 4.2 درصد عبدالناصر همتی و 

۳ درصد امیرحسین قاضی زاده هاشمی را برگزیده اند.

ادامه از همین صفحه
بنابرای��ن جوهره فعالیت تجاری بانک ها چنین ایجاب می کند که 
س��رمایه های مردم به گونه ای به کار گرفته ش��ود ک��ه در چارچوب 
نظامات بانکی حداکثر سود را به صاحبان سرمایه یعنی سپرده گذاران و 
صاحبان سهام بانک برساند. الزمه این سرمایه گذاری بانکی نیز اعتماد 
کامل بین بانک و صاحبان سرمایه است. به بیان ساده، مردم باید به 
بانک خود اعتماد داشته باشند تا سرمایه های شان را به صورت سپرده 
و یا سهام به بانک بیاورند. این اعتماد بدین معناست که سرمایه های 
مردم و منابع بانک ها صرف پرداخت تسهیالت بانکی فرمایشی و خلق 
»ابربدهکاران بانکی« نش��ود و در معرض اختالس و سوءاستفاده قرار 

نگیرد.
در نظ��ام بانک��ی فعلی ای��ران، بانک ها از حیث ترکی��ب و آرایش 
سهامداران به بانک های دولتی و خصوصی تقسیم می شوند. بانک های 
دولتی بانک هایی هس��تند که سهام آنها به طور کامل به دولت تعلق 
دارد. مجامع عمومی بانک های دولتی نیز گرچه ممکن اس��ت از نظر 
ترکیب متفاوت باش��ند، ام��ا همگی آنان به نمایندگ��ی از دولت در 
جلسات مجمع شرکت می کنند؛ درحالی که سهام بانک های خصوصی 

متعلق به بخش غیردولتی است.
به م��وازات بانک های دولتی و خصوصی، پدی��ده نوظهور دیگری 
به نام بانک های خصولتی مطرح اس��ت؛ بانک های دولتی سابقی که 
در راستای سیاس��ت های خصوصی سازی، عمده سهام آنها به بخش 
غیردولتی واگذار شده و در حالی که بایستی غیردولتی باشند، اما سایه 
مدیریت دولتی همچنان بر س��ر آنان باقی است. نتیجه این دوگانگی 
در مدیریت و آرایش س��هام، پدید آمدن بانک هایی اس��ت که از نظر 
حقوقی مشخص نیست که آیا همچنان بانک دولتی هستند و ضوابط و 
مقررات دولت بر آنها حاکم است، یا به اعتبار واگذاری عمده سهام شان 
به مردم، بانک خصوصی محس��وب می شوند؟! لذا انتظار می رود خود 

بانک های خصولتی و یا وزارت اقتصاد در این باره رفع ابهام کنند.
نکته مشترک در مورد سرمایه مردم در بانک های دولتی، خصوصی 
و خصولتی، موضوع س��پرده پذیری است که همگی آنان قانونا مجاز 
هس��تند منابع مالی مردم را در قالب »سپرده های بانکی« جذب و به 
اصطالح »تجهیز منابع« نمایند و این سرمایه های مردمی را در عملیات 

مشروع بانکی به کار گیرند. البته بانک های خصوصی و خصولتی نسبت 
به بانک های دولتی بیشتر با سرمایه مردم سروکار دارند، زیرا بانک های 
دولتی فقط یک سهامدار عمده به نام دولت دارند، در حالی که سهام 
بانک ه��ای خصوصی و خصولتی در بورس معامله می ش��ود. بنابراین 
بانک های خصوصی و خصولتی عالوه بر سپرده گذاران در مقابل کسانی 
متعهد هستند که سرمایه خود را با خرید سهام بانک ها به بانک وارد 
می کنند. این پدیده مس��ئولیت بانک های خصوصی و خصولتی را در 
برابر س��رمایه گذاران بانکی دوچندان می کند، زیرا مدیران بانک های 
خصوصی و خصولتی بایس��تی حداکثر تالش خ��ود را به کار برند تا 
با عملکرد مطلوب هم به سپرده های سپرده گذاران بانکی سود رسانند 
و هم س��هام بانک را سودآور کنند و به صاحبان سهام بانک نیز سود 
برس��انند؛ در حالی که در بانک های دولتی چندان دغدغه ای در مورد 
افزایش سهام بانک وجود ندارد، چراکه سهامدار اصلی بانک های دولتی 
خود دولت است و دولت نیز تسهیل پرداخت به تسهیالت گیرندگان 
را بیشتر مدنظر دارد. نهایتا اینکه سود سهام بانک های دولتی ممکن 
است صرف افزایش سرمایه شان شود و یا به خزانه دولت واریز شود، در 
حالی که سود سهام بانک های غیردولتی بایستی برابر مقررات قانون 

تجارت به سهامداران پرداخت شود.
به طور کلی، بانک های دولتی، خصوصی و خصولتی تقریبا به طور 
مساوی در مقابل مردم سپرده گذار، مسئولیت دارند، زیرا عمده منابع 
تسهیالتی شبکه بانکی کش��ور را سپرده های مردم تشکیل می دهد. 
ب��ر این مبنا، نگاه کردن به بانک ها به عنوان »موسس��ات خیریه ای و 
امدادی« و یا »منبع الیزال تامین کسر و کمبود اعتبارات و هزینه های 
موردنیاز دولت«، نگاهی غیرکارشناسی است. این نگاه موجب می شود 
که دولت هرگاه با کمبود منابع مواجه ش��ود، دس��ت به سمت منابع 
بانکی و سپرده های مردم دراز کند. در واقع »تسهیالت تکلیفی« که 
همه ساله در بودجه کل کش��ور منظور می شود، آسان ترین راه برای 

تامین منابع موردنیاز برنامه های دولت است.
نکته فراموش ش��ده اما همانا پاسداش��ت حقوق ش��رعی و قانونی 
صاحبان سپرده های بانکی و همینطور محدود نمودن اختیارات شرعی 
و قانونی بانک ها در به کارگیری این منابع در عملیات بانکی اس��ت. 
پرس��ش این است که آیا سپرده گذاران، سپرده های خود را به منظور 

به کارگیری در عملیات س��ودآور بانکی به بانک ها می س��پارند یا در 
بانک ها سپرده گذاری می کنند تا اعتبارات مورد نیاز برنامه های دولت 
را به صورت »تس��هیالت تکلیفی« تامین نمایند؟!  البته نباید از این 
مطلب چنین برداش��ت کرد که بانک ها به عنوان موسسات انتفاعی 
بایستی بی قید و بند و خارج از نظارت باشند تا به هرگونه که منافع 
آنها اقتضاء نماید، س��پرده های مردم را در امور بانکی و غیربانکی و یا 
در بازار سرمایه به کار برند، بلکه بالعکس، این وظیفه و ماموریت اصلی 
بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار اس��ت که هم عملیات بانکی و 
پرداخت تسهیالت و ارائه خدمات بانکی را طراحی و سیاست گذاری 
کنند و هم بر اجرای مطلوب سیاست ها و فرآیندهای قانونی عملیات 

بانکی نظارت داشته باشند.
از حی��ث تبعی��ت از مقررات و نظامات بانک��ی نباید هیچ تمایزی 
بین بانک های دولتی و خصولتی با بانک های غیردولتی باش��د. ایجاد 
دو سیس��تم بانکداری دولتی و بانک��داری غیردولتی، جای هیچ گونه 
توجیه کارشناس��ی ندارد و در عم��ل موجب دوگانگی رفتار حرفه ای 
بانک ه��ا خواهد ش��د. در واقع سیاس��ت گذاری کالن عملیات بانکی 
برعهده مجلس و شورای پول و اعتبار است، اما مدیریت و جهت دهی 
تسهیالت بانکی برعهده بانک مرکزی است. بنابراین شأن قوه مقننه را 
نمی توان به جای سیاست گذار کالن  بانکی در حد »توزیع کننده منابع 
بانکی« کاهش داد. ضمن آنکه بانکداری دس��توری چندان با کارکرد 
اصلی بانک ها همخوانی ندارد. هرگاه نظارت بانک مرکزی بر عملکرد 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی کافی و موثر نباشد، یا آنکه در 
پرداخت تسهیالت بانکی عواملی غیر از فرآیندهای بانکی موثر باشد، 

پیامدهایی نظیر تولد »ابربدهکاران بانکی« دور از انتظار نخواهد بود.
در حال حاضر سرمایه های مردم به دو صورت سپرده های بانکی و 
سهام بانک ها )خصوصی و خصولتی( در بانک های دولتی، خصوصی و 
خصولتی متمرکز است. براساس مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا 
و سایر قوانین ذی ربط، ضوابط حاکم بر نحوه به کارگیری سرمایه های 

مردم توسط بانک ها بدین شرح است:
بخش نخست؛ سپرده های بانکی

م��اده ۳ قانون عملیات بانک��ی بدون ربا در زمینه س��پرده پذیری 
بانک ه��ا می گوید: »بانک ها می توانند تحت هر ی��ک از عناوین ذیل 

به قبول س��پرده مبادرت نمایند: الف-سپرده قرض الحسنه: 1-جاری 
2-پس انداز ب-سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. تبصره-سپرده های 
س��رما یه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل اس��ت، 
در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معامالت اقساطی، 
مزارعه، مس��اقات، سرمایه گذاری مس��تقیم، معامالت سلف و جعاله 
مورد استفاده قرار می  گیرد.« بنابراین سپرده های مردم به دو صورت 
سپرده قرض الحسنه و سپرده سرمایه گذاری مدت دار به بانک ها وارد 
می ش��ود. در س��پرده گذاری مدت دار که خود به دو صورت س��پرده 
قرض الحسنه جاری و سپرده قرض الحسنه پس انداز تقسیم می شود، 
هدف سپرده گذاران قرض الحسنه، انتفاعی و اقتصادی نیست و بانک 
نیز مسئولیتی در پرداخت سود به س��پرده گذاران ندارد و همچنین 
مجاز به گرفتن سود از دریافت کنندگان وام قرض الحسنه نیست. نوع 
جدید سپرده های مدت دار، اوراق سپرده های بانکی است که به صورت 
اوراق بهادار توسط بانک ها منتشر می شود. بنابراین منابع قرض الحسنه 
خواه جاری و خواه پس انداز، منابعی است که بانک قانونا متعهد است 
هر زمان سپرده گذار مطالبه کند، تمام یا بخشی از آن را در اختیار وی 
گذارد. پس قاعدتا نمی توان بانک ها را ناچار ساخت منابع سپرده های 
قرض الحسنه را به گونه ای وام دهند که برگشت اصل و کارمزد بانک 
عمال منتفی گردد، اما در سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، بانک هم 
به عنوان وکیل و هم به عنوان شریک سپرده گذاران قانونا متعهد است 
سپرده های مردم را در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، 
معامالت اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم معامالت 
س��لف، جعاله و... به کار گیرد، از عملیات بانکی س��ود کسب کند و 
سود حاصله را به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع بانک بین 
خود و س��پرده گذاران تقسیم نماید. بنابراین سپرده های بانکی مردم، 
منابع دولتی محسوب نمی شود تا به دستور دولت برای تامین اعتبارات 

موردنیاز برنامه های دولتی به کار گرفته شود.
بخش دوم؛ سهام بانک های خصوصی و خصولتی

قانون اجازه تأسیس بانک های غیردولتی و همچنین مقررات مربوط 
به واگذاری سهام بانک های دولتی، بستر حضور بخش غیردولتی در 
جمع سهامداران بانک های خصوصی و خصولتی را فراهم آورده است. 
در حال حاضر، س��هام این گونه بانک ها از طریق بورس قابل خرید و 

فروش اس��ت و بسیاری از مردم، س��رمایه های خود را مصروف خرید 
س��هام بانک ها کرده اند تا از محل این سرمایه گذاری، سود عایدشان 
ش��ود. لذا به عنوان س��هامداران بانک های خصوصی حق شرکت در 
مجمع عمومی سهامداران بانک و رأی دادن را دارند. سود سهام آنان 
نیز براساس مصوبات مجمع تعیین و به آنان پرداخت می شود. افزون 
بر آن، بانک ها بایستی سود سپرده  های بانکی را به نسبت مدت و مبلغ 
سپرده و سهم منابع بانک، تعیین و به صورت »سود علی الحساب« و 
»سود قطعی« پرداخت نمایند. بنابراین نبایستی به بانک ها به عنوان 
»موسسات امدادی« نگاه کرد که دولت هر زمان اراده کند بتواند منابع 
موجود بانک ها را مورد اس��تفاده قرار دهد، بلکه برعکس، سهامداران 
بانک های خصوصی و خصولتی انتظار دارند در قبال س��رمایه گذاری 
در س��هام بانک ها، سرمایه شان افزایش یابد و نیل بدین هدف ممکن 
نیست مگر آنکه بانک بتواند فارغ از چشمداشت دولت به منابع بانکی، 
با انجام عملیات مشروع بانکی هم به صاحبان سهام بانک سود دهد و 
هم سود سپرده گذاران بانکی را »نسبت به مدت و مبلغ سپرده و سهم 

منابع بانک« محاسبه و به آنان پرداخت نماید.
در جمع بندی موضوع باید گفت که براساس مبانی قانون عملیات 
بانکی بدون ربا، بانک هم وکیل و هم شریک سپرده گذاران محسوب 
می شود و وظیفه دارد این منابع را در عملیات مشروع بانکی به کار برد 
و سود کسب کند. در مورد سهام بانک ها نیز همین مسئولیت وجود 
دارد. صاحبان سهام بانک های خصوصی و دولتی بحق انتظار دارند در 
قبال سرمایه گذاری در سهام بانک، سود مناسبی دریافت نمایند. الزمه 
بانکداری مناسب نیز تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها 
و موسسات اعتباری در کنار سیاست گذاری مناسب توسط مجلس و 
شورای پول و اعتبار است تا منابع بانکی در جهت رشد اقتصادی کشور 
به کار گرفته شوند. بنابراین نگاه »امدادی« به بانک ها به عنوان »منبع 
الیزال پرداخت تس��هیالت برای اجرای برنامه ه��ای دولت« صحیح 
نیس��ت و س��رمایه های مردم نزد بانک ها را در معرض سوخت شدن 
و غیرقابل برگشت بودن قرار می دهد. حفظ و پاسداشت سرمایه های 
مردم در بانک ها و به کارگیری این سرمایه ها در عملیات مجاز بانکی، 
سودآوری و پرداخت سود به سپرده گذاران و نیز صاحبان سهام، وظیفه 

قانونی بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور است.

پاسداشت سرمایه مردم در بانک ها

نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تا پیش از ظهر شنبه اعالم می شود

در انتظار رئیس جمهور هشتم



فرصت امروز: یکی دو هفته قبل بود که بانک جهانی در گزارش جدید و 
به روز شده چشم انداز اقتصادی جهان، از رشد مثبت اقتصاد ایران در سال 
گذشته خبر داد و حاال به فاصله چند روز پس از گزارش بانک جهانی نیز 
بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی مثبت خبر می دهند. ابتدا 
بانک مرکزی بود که در هفته ای که گذش��ت، گزارش نماگرهاي اقتصادي 
تا ۹ ماه س��ال ۹۹ را منتشر کرد و از رش��د ۳.6 درصدی در سال گذشته 
خبر داد. آنطور که سیاس��ت گذار پولی اعالم کرده، مهمترین عامل رش��د 
اقتصادی در س��ال ۹۹، افزایش تولید بخش نفت ب��وده و صادرات نفت و 
میعانات گازی در این س��ال افزایش داشته است. بخش صنعت نیز واجد 
رشد مثبت بوده و نهایتا گروه خدمات هم در این سال از مدار منفی خارج 

شده و رشد صفر درصدی را ثبت کرده است.
به موازات بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز رشد اقتصادی ۹۹ را مثبت 
اعالم کرده، اما با اختالفی قابل توجه با رقم بانک مرکزی، آن را 0.۷ درصد 
برآورد کرده است. اختالف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی البته ماجرای 
امروز و دیروز نیس��ت و سال هاست که این اختالف آماری باعث آشفتگی 
فکری و س��ردرگمی پژوهش��گران و کارشناس��ان شده اس��ت. منتها این 
اختالف آماری گاهی در برخي از س��ال ها زیاد و گاهی هم کم بوده است. 
هرچند اختالف رقم بانک مرکزی و مرکز آمار در اعالم رشد اقتصادی ۹۹ 
قابل توجه است، اما هر دو نهاد از رشد اقتصادی مثبت خبر می دهند که 

به دو سال تجربه رشد منفی پایان می دهد.
2 روایت از رشد اقتصادی سال گذشته

گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی آخرین فصل سال 
۹۹ مثبت بوده و به عدد ۷.۷ درصد رس��یده اس��ت. این رشد باعث شده 
مجموع رشد اقتصادی کشور در سال ۹۹ به عدد ۳.6 درصد برسد و پایان 
مثبتی برای عملکرد اقتصادی ایران در دهه ۹0 ثبت ش��ود. براساس آمار 
و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد اقتصادی در آخرین فصل 
سال ۹۹ به عدد قابل توجه ۷.۷ درصدی رسیده که در مقایسه با آمارهای 

فصول گذشته شاهد رشد بوده است. هرچند سال ۹۹ با کوچک شدن 2.5 
درصدی اقتصاد ایران در فصل بهار آغاز شد، اما این روند در فصل تابستان 
تغییر کرد و رش��د مثبت 5.4 درصدی تابس��تان ۹۹ پایانی بر چند فصل 
منفی اقتصاد ایران بود. این رشد اقتصادی در فصل سوم سال یعنی پاییز 
به عدد ۳.8 درصد رسید تا پیش بینی ها درباره رشد سال ۹۹ مثبت شوند.

در ادامه رش��د چشمگیر زمس��تان ۹۹ باعث شد تا آخرین سال از دهه 
۹0، رش��د قابل توجهی را به ثبت برساند و ۳.6 درصد رشد کند. در میان 
گروه های مختلف اقتصادی، بخش نفت کلیدی ترین نقش را در رشد سال 
گذش��ته ایفا کرد؛ به طوری که در س��ال ۹۹ این گروه 11.2 درصد رشد را 
تجربه کرد. گروه صنایع و معادن دومین گروه تاثیرگذار در رش��د س��ال 
گذشته بود، به طوری که معادل ۷.1 درصد رشد را به ثبت رساند. در این 
گروه رش��ته های صنعت و ساختمان به ترتیب با 8.1 درصد و ۷.۷ درصد 
بیشترین رشد را در سال گذشته تجربه کردند. بخش کشاورزی نیز شاهد 
رشد 4.5 درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال بود. برآوردهای انجام شده 
در این زمینه با توجه به آمارهای وزارت جهاد کش��اورزی نش��ان می دهد 
که رش��د تولید محصوالت زراعی، باغی و محصوالت اصلی دامی در سال 
1۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 11.۳ درصد، 5.۷ درصد و 
منفی 0.2 درصد رشد را تجربه کرده اند. همچنین بررسی رشد اقتصادی از 
طریق هزینه اقالم نهایی نشان می دهد که در سال ۹۹ هزینه های مصرف 
نهایی بخش خصوصی، هزینه های مصرف نهایی بخش دولتی و تش��کیل 
س��رمایه ثابت ناخالص به ترتیب از نرخ رشد منفی 0.4 درصد، منفی 2.۳ 
درصد و 2.5 درصد برخوردار بوده اند. آمار مربوط به تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص در س��ال ۹۹ حاکی از آن است که بخش ماشین آالت 0.۹ درصد 
و بخش س��اختمان ۳.1 درصد رشد را تجربه کرده اند. همچنین این آمار 
نش��ان می دهد که صادرات در زمستان ۹۹ معادل 2۳.4 درصد رشد کرده 
اس��ت تا میزان صادرات در سال ۹۹ نسبت به مدت مشابه پارسال شاهد 
5.4 درصد کاهش باش��د. همچنین واردات نیز در فصل زمستان کاهشی 

1۷.6 درصدی را متحمل ش��د تا در آمار س��ال ۹۹ واردات شاهد کاهش 
2۹.2 درصدی باشد. در مجموع، برآورد بانک مرکزی از رشد ۳.6 درصدی 
س��ال گذشته در حالی اس��ت که مرجع آماری کشور این رشد را زیر یک 

درصد اعالم کرده است.
اختالف 2.9 درصدی در رقم رشد اقتصادی

به فاصله یک روز پس از گزارش بانک مرکزی، مرکز آمار ایران نیز رشد 
اقتصادی سال ۹۹ را 0.۷ درصد اعالم کرد. این یعنی تولید ناخالص داخلی 
اقتصاد ایران در س��ال ۹۹ از نگاه دو مرجع آماری کش��ور دارای اختالف 
2.۹ درصدی است. براساس اطالعات منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، 
حجم حقیقی اقتصاد ایران از ۷02 هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹8 
به بیش از ۷0۷ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۹ رسیده است. بر این 
اساس، رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال گذشته برابر با 0.۷ است. 
یعنی در سال گذشته تنها 5 هزار میلیارد تومان به حجم حقیقی اقتصاد 

ایران افزوده شده است.
برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار از رش��د اقتصادی ۹۹ در حالی 
اس��ت که اقتصاد ایران در دو سال پیش از آن یعنی سال های ۹۷ و ۹8 
به دلیل موج جدید تحریم ها و همینطور ش��یوع کرونا حائز رشد منفی 
بود. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران با خروج آمریکا از برجام و اعمال دور 
جدید تحریم ها و همچنین شیوع کرونا و رکود اقتصادی ناشی از آن در 
س��ال های ۹۷ و ۹8 بر مدار رشد منفی حرکت کرد تا نهایتا در آخرین 
س��ال از دهه ۹0 به رش��د مثبت دست یافت. این رشد مثبت به معنای 
تخلیه شوک تحریم و کرونا از اقتصاد ایران است. در واقع، مثبت شدن 
رش��د اقتصادی در سال گذشته نش��ان می دهد که اقتصاد ایران شوک 
منفی ناش��ی از ادامه تحریم و ش��یوع کرونا را پشت سر گذاشته و کیک 
اقتصاد بزرگ تر شده اس��ت. براساس آمارها، مهمترین و تاثیرگذار ترین 
بخش ها در رش��د اقتصادی س��ال ۹۹ به ترتیب بخ��ش نفت، صنعت و 

»برق، گاز و آب« بوده است.

اقتصاد ایران شوک تحریم و کرونا را پشت سر گذاشت

در تکاپوی رشد اقتصادی

ماجرای روس��یه و تحریم ها را باید از سال 2014 بررسی کرد؛ زمانی 
که روسیه از یک سو با شوک کاهش قیمت جهانی نفت و از سوی دیگر 

با تحریم های غرب به خاطر ماجرای کریمه مواجه شد.
به گزارش »وال اس��تریت ژورنال«، روس��یه حتی قبل تر از آن هم با 
بحران های مالی بیگانه نبود. بحران مالی در س��ال 1۹8۹ باعث سقوط 
اتحاد جماهیر ش��وروی شد و دو بار هم روبل را در دهه بعدی به افول 
وحش��تناکی کشاند، اما آنچه که روسیه در س��ال 2014 خود را با آن 
مواجه دید باعث ش��د که والدیمیر پوتین به خودش بگوید دیگر بس 

است؛ اوضاع باید تغییر کند.
پوتین رهبری است که در عرصه سیاست های اقتصاد کالن به شدت 
محتاط عمل کرده و می کند، اما از س��ال 2014 به بعد حتی این رویه 
دفاعی تر هم ش��د. او روسیه را به یک قلعه مالی بدل کرد که فشارهای 
خارج��ی- از جمل��ه تحریم ها- به س��ختی می توانس��تند رویش تاثیر 
بگذارن��د. موفقیت پوتین در این راه برای خیلی ها جالب و تعجب انگیز 
بود. روسیه  محافظه کار امروزی تقریبا باثبات تر از روسیه قبلی است که 
در مقابل بحران ها آس��یب پذیری داشت. اگر روسیه را با ترکیه مقایسه 
کنید متوجه این واقعیت می ش��وید. رجب طیب اردوغان سیاست های 
غیرارتدوکس��ی در عرصه اقتصادی داشته و دردسرهایش را هم دارد به 

چشم می بیند، اما پوتین دارد محافظه کارانه عمل می کند.
س��تون های اصلی وضعیت قلعه مانند کنونِی اقتصاد روسیه را باید در 
نحوه مدیریت بودجه روس��یه و نیز واحد پولش یعنی روبل جس��ت وجو 
کرد. س��ال گذش��ته وقتی که قرنطینه و محدودیت های کرونایی پیش 

آمد، روس��یه برای آنها آماده بود. روسیه در حالی با بحران کرونا مواجه 
ش��د که کمترین میزان بدهی خارجی را در می��ان 20 اقتصاد نوظهور 
جهان داش��ت. این بدهی شامل تنها 14 درصد از تولید ناخالص داخلی 
روس��یه می شود. روس��یه همچنین در میان این کش��ورها صاحب رتبه 
چهارم مازاد حساب جاری و رتبه چهارم بزرگترین ذخایر ارزی بود. این 
ذخایر که در س��ال 2015 کم و بالغ بر ۳50 میلیارد دالر می ش��دند به 

تدریج افزایش یافته و به 580 میلیارد دالر رسید.
هفت س��ال سیاس��ت پولی برای کنترل تورم باعث شده بود که بانک 
مرکزی روس��یه فضای الزم را برای کاهش نرخ بهره در اختیار داش��ته 
باش��د. دولت همچنین قادر به آن بود که خرج کردن خودش را افزایش 
بده��د. با این وج��ود، مقامات روس��یه در قیاس با برخ��ی اقتصادهای 
نوظه��ور بزرگ دیگر در دنیا چندان هم خویش��تن داری خود را در این 
زمینه از دست ندادند. در نهایت، اقتصاد روسیه ۳.5 درصد کوچک شد.
امروزه روس��یه در قیاس با س��ال 2014 در برابر فش��ارهای خارجی 
آس��یب پذیری کمتری دارد. بدهی دولت و نیز بخش خصوصی روسیه 
به منابع خارجی کم اس��ت. همچنین منابع الزم برای پوشش دادن آن 
بدهی ها - از درآمدهای صادراتی گرفته تا ذخایر ارزی خارجی- نسبتا 
باالس��ت. مثال بدهی خارجی کوتاه مدت روسیه تقریبا بالغ بر 10درصد 
از ذخایر ارزی خارجی آن می ش��ود. این در حالی است که این رقم در 

اقتصادهای نوظهور باالی ۳0درصد است.
روس��یه در عین حال به اندازه برخی کشورهای دیگر به بازار جهانی 
نفت وابس��ته نیس��ت. در زمان هایی که قیمت نفت باال می رود، دولت 

روس��یه س��ود مازاد را ذخیره می کند و آن را در زمانی که قیمت نفت 
کاهش یافته اس��ت مورد اس��تفاده قرار می دهد تا اقتصاد و همچنین 
واح��د پول روب��ل بتوانند ثبات پیدا کنند. امروزه روب��ل به اندازه واحد 
پول برخی صادرکنندگان بزرگ دیگر انرژی در جهان مثل کانادا و نروژ 

آسیب پذیر نیست.
نکته دیگر هم اینکه روسیه توانسته در جایگزین کردِن واردات موفق 
عمل کند. روس��یه در مواجهه با تحریم ه��ا تصمیم گرفت واردات مواد 
غذایی را متوقف کند. نتیجه اش این ش��د که بخش کش��اورزی روسیه 
تقویت ش��ود و وابس��تگی به تامین کنندگان خارجی نیز کاهش یابد. 
در عین حال روس��یه و چین جزو معدود کشورهایی هستند که پشت 
درهای بسته به غول های اینترنتی داخلی شان کمک می رسانند تا آنها 

در رقابت با شرکت های غربی شکست نخورند.
ایراد بزرگ اس��تراتژی قلعه مالی روس��یه این اس��ت که این کشور 
دائ��م در حال دفاع اس��ت و هیچ حمله ای ص��ورت نمی گیرد. پوتین 
درباره تقویت رش��د اقتصادی حرف زده، اما برنامه واقعی برای تحقق 
آن ندارد. رش��د اقتصادی روسیه در یک دهه گذشته حدودا 2درصد 
بوده و این باعث ش��ده روسیه از س��ال 2014 از فهرست 10 اقتصاد 
بزرگ جهان خارج ش��ود. به نظر می رس��د روس��یه برای نظم جهانی 
پس��اکرونایی که ش��امل جهانی زدایی )در مقابل جهانی ش��دن( و نیز 
دیجیتالیزه شدِن داخلی می شود، آمادگی خوبی دارد. این در شرایطی 
ک��ه اقتصاد جهانی دچار رش��د اندک، تورم زی��اد و بازارهای بی ثبات 

شده، نکته مثبتی است.

یکی از بزرگترین ش��رکت های بازرگان��ی کاالی جهان پیش بینی 
کرده بازار رو به رش��د پرداخت هزینه آالیندگی کربن ممکن اس��ت 
بزرگ ت��ر از بازار جهانی نفت خام ش��ود. هانا هوم��ان، مدیر جهانی 
تجارت کربن در شرکت بازرگانی کاالی ترافیگورا در نشست جهانی 
کاالهای فایننشیال تایمز گفت: بازار کربن پتانسیل آن را دارد تا 10 

برابر بزرگ تر از بازار جهانی نفت خام شود.
بزرگترین بازرگانان کاال به دنبال فرصت های رو به رشد در تجارت 
کربن و تج��ارت فلزات پرتقاضا در برنامه های گذار انرژی هس��تند. 
رویت��رز اوایل ماه جاری به نقل از مناب��ع آگاه گفته بود در بحبوحه 
تقاضای پررونق��ی که برای فلزات مهم در گ��ذار انرژی وجود دارد، 

بازرگان��ان کاال و بعضی از صندوق های س��رمایه گذاری معامله گران 
فل��زات را اس��تخدام کرده ان��د تا از تقاض��ا برای م��واد معدنی مهم 
بهره برداری کنند. به عنوان مثال ترافیگورا س��ال گذش��ته نخستین 
ش��رکت بازرگان��ی کاال ب��ود که میز تج��ارت آلومینی��وم کم کربن 
را تش��کیل داد و یک واحد توس��عه کس��ب و کار فل��زات غیرآهنی 
راه ان��دازی کرد. دپارتمان مواد معدنی و فل��زات غیرآهنی ترافیگورا 
در طول س��ال 2020 موفق ترین عملکرد را ارائه کرد. موریل شواب، 
مدیر مالی ش��رکت گانوور در نشس��ت جهانی کاالهای فایننش��یال 
تایمز گفت: این ش��رکت بازرگانی به س��وی تجارت کاالهای انتقالی 
تغیی��ر جهت داده اس��ت. عالوه بر کاالهای مهم ب��رای گذار انرژی، 

بازرگان��ان بزرگ به دنبال بهره برداری از رش��د قیمت کربن در بازار 
رو به رش��د تجارت آالیندگی کربن هستند چرا که دولت های بیشتر 
متعهد می شوند سطح آالیندگی کربن را به صفر برسانند. بزرگترین 
بازار کرب��ن جهان، بازار کربن اتحادیه اروپاس��ت ک��ه با رکوردزنی 
قیم��ت کربن به 60.50 دالر )50 ی��ورو( در هر تن در اوایل ماه مه 
روبه رو شد که بیش از 50 درصد رشد از ابتدای سال 2021 تاکنون 
داشته اس��ت. تحلیلگران معتقدند قیمت ها افزایش بیشتری می یابد 
زیرا اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه تری معرفی می کند و در حال 
مطالع��ه تعیین قیمت برای کربن مرب��وط به حمل و نقل جاده ای و 

سوخت های هواپیمایی است.

تحریم های غرب علیه روسیه چطور برعکس عمل کرد؟

تحریم ِ تقویت کننده

تجارت کربن 10 برابر بزرگ تر از بازار جهانی نفت می شود

باشگاهاقتصاددانان

کووید-19 چطور فوکویاما را به چالش کشید؟
پایان تاریخ در بزنگاه کرونا

فرانس��یس فوکویاما، نظریه  پرداز علوم سیاس��ی و اقتصاد سیاس��ی 
برجس��ته آمریکایی است که بابت نظریه »پایان تاریخ« خود طی سه 
ده��ه اخیر یکی از شناخته  ش��ده ترین مدافعان لیبرال دموکراس��ی و 
سرمایه داری بوده است. این چهره در ایران هم بسیار شناخته  شده  است 
و بد نیست به صورت خالصه کلیت نظر او را پیرامون »کشمکش های 
تاریخی و پایان تاریخ« بیشتر بدانیم. فوکویاما با نوشتن »پایان تاریخ و 
واپسین انسان« به شهرتی جهانی رسید. او در این نوشته ادعا می کند 
که پیشرفت تاریخ بش��ریت به مثابه تقابل ایدئولوژی های مختلف به 
پایان رسیده و پس از خاتمه جنگ سرد و سقوط دیوار برلین، لیبرال 
دموکراسی فاتح این کشمکش عظیم تاریخی بوده است. این کتاب به 
نوع��ی نظر مختصرتری را که او در یک مقاله با عنوان »پایان تاریخ؟« 
)1۹8۹( مط��رح کرده بود، گس��ترش می داد. فوکویام��ا در آن کتاب، 

پیروزی لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی را قریب الوقوع می دانست.
یوش��ی هیرو فرانس��یس فوکویاما در پاییز 1۹52 در شهر شیکاگو 
به دنیا آمد. پدربزرگ پدری اش پس از جنگ روس��یه و ژاپن در سال 
1۹05 از ژاپ��ن گریخ��ت و به آمریکا رفت. پدر و مادرش تباری ژاپنی 
دارند، اما خود فرانسیس ژاپنی نیاموخت و کامال در فرهنگ آمریکایی 
پرورش پیدا کرد. س��ابقه فعالیت آموزشی و کار دانشگاهی در خانواده 
او وجود دارد و پدربزرگ مادری اش اس��تاد اقتصاد دانشگاه کیوتو بود. 
فوکویاما از دانش��گاه کرنل کارشناسی فلسفه سیاسی خود را دریافت 
کرد و پس از آن به دانشگاه ییل رفت. نهایتا از دانشگاه هاروارد با تمرکز 
بر مسئله خاورمیانه و ش��وروی دکترای علوم سیاسی خود را دریافت 
کرد و از دهه 80 مطالعات حرفه ای خود را آغاز کرد. فوکویاما با نوشتن 
مقاله و کتاب »پایان تاریخ و واپسین انسان« به شهرتی جهانی رسید.

او این کتاب را در سال 1۹۹2 منتشر کرد. فوکویاما در کتاب »پایان 
تاریخ و واپس��ین انسان«، عروج لیبرال دموکراسی غربی را مورد تایید 
قرار می دهد و شکس��ت اتحاد ش��وروی و پایان یافتن جنگ س��رد را 
به عنوان پیروزی نهایی نبرد ایدئولوژی های سیاس��ی در تاریخ معرفی 
می کند. به عبارت بهتر، به نظر فوکویاما نه تنها لیبرال دموکراسی غربی 
بر کمونیسم شرقی پیروز شده، بلکه اساسا بشریت به لحاظ ایدئولوژیک 
به تکامل رس��یده است. این کتاب نس��خه کامل تری از مقاله مشهور 
»پایان تاریخ؟« )1۹8۹( فوکویاما است و اتفاقا در پیگیری روند تکاملی 

تاریخ شباهت زیادی به ساختار آثار هگل و مارکس دارد.
البته در سال های اخیر فوکویاما به یکی از اهداف جذاب برای حمله 
و حتی تمس��خر افراد مختلف نیز تبدیل ش��ده اس��ت. 11 سپتامبر، 
بحران اقتصادی س��ال 2008 و حتی ظهور پدیده ای همچون ترامپ 
همگی می توانستند دالیلی باشند که نظریه او را به چالش بکشند، اما 
خود او چنین تصوری نداشت. از نگاه فوکویاما، این سردرگمی حاصل 
بدخوانی )یا نخواندن( آخرین فصل های کتاب سال 1۹۹2 او با عنوان 
»پایان تاریخ و واپس��ین انسان« اس��ت. آنجا بود که دغدغه اش درباره 
توانایی لیبرال دموکراس��ی ها و اقتصادهای بازار در ارضای میل انسان 
به بازشناس��ی را مطرح کرد. لیبرال دموکراس��ی می تواند صلح و رونق 
به ارمغان بیاورد، اما اگر صلح و رونق کافی نباشد چه؟ همین پرسش 
سوژه ای بود که فوکویاما در یکی از آخرین کتاب های خود تحت عنوان 

»هویت« به آن پرداخته است.
البته مس��ائلی نظیر حمالت 11 س��پتامبر و ی��ا همه گیری کرونا و 
چیزهایی از این قبیل نیز چالش هایی جدی برای نظمی ایجاد کرده اند 
که از سوی فوکویاما نظم پیروز نامیده شده است. اخیرا او در مقاله ای 
در نشریه »فارین افرز« که اتفاقا در ایران هم بازخورد زیادی داشت، به 

تاثیر ویروس کرونا بر نظم جهانی اشاره کرده است.
از نظ��ر فوکویام��ا عوامل موثر در یک واکن��ش موفق به همه گیری 
وی��روس کرونا عبارتند از ظرفیت دول��ت، اعتماد اجتماعی و رهبری. 
کش��ورهایی با دولت شایس��ته، دولت هایی که از اعتماد شهروندان و 
ی��ک رهبری کارآم��د برخوردارند، توانس��تند در مدیریت همه گیری 
کرونا عملکرد چشمگیری داشته و خسارت ها را به حداقل برساند، اما 
کشورهایی با دولت های ناکارآمد، جوامع چندقطبی و رهبری ضعیف 
بس��یار بد عمل کردند و ش��هروندان و اقتصادهای خود را در معرض 

آسیب قرار دادند.
البته این نکته را باید ذکر کرد که این مقاله در ماه های ابتدایی شیوع 
کرونا توس��ط او نوشته شده و به همین دلیل از نظر او مردم عالقه ای 
ندارن��د که وی��روس کرونا را مانند ابوال جدی بگیرند. ابوال کش��نده تر 
بود و بس��یاری از مبتالیان حتی قب��ل از انتقال بیماری می مردند، اما 
کووید-1۹ برعکس ابوال عمل می کند. فوکویاما پیش بینی کرده بود که 

به همین دلیل شیوع کرونا شدیدتر از ابوال خواهد بود. 
از نظر فوکویاما یک بحران طوالنی تر یعنی آس��یب های اقتصادی 
بیش��تر. برای چندین دهه در ایاالت متحده، س��طح تمرکز در بازار 
رو ب��ه فزونی بود. کووید-1۹ این تمرکز را بیش��تر و بیش��تر کرد. 
تنها ش��رکت های ب��زرگ می توانند از این بحران جان س��الم به در 
ببرند. س��طح تعام��الت اجتماعی ه��ر روز اهمیت بیش��تری پیدا 
می کند و غول های فناوری، بزرگ و بزرگ تر می ش��وند. پیامدهای 
سیاس��ی ناگوارتر خواهند بود چراکه یک بیماری همه گیر طوالنی 
به از دست رفتن مشاغل، رکود بلندمدت و کسری بودجه غیرقابل 

اجتناب منجر خواهد شد.
فوکویاما این مس��ئله را تاثیرگذار در جابه جایی قدرت جهانی هم 
می داند و در این باره می گوید: »توزیع قدرت جهانی به سمت شرق 
چرخش خواهد کرد، چراکه آس��یای ش��رقی بهتر از اروپا و ایاالت 
متحده توانس��ت در مدیریت این بحران موفق باشد. با وجود اینکه 
سرچشمه بیماری از چین بود، اما پکن توانست به سرعت اقتصادش 
را به حالت باثبات برگرداند. در مقابل، پاس��خ ایاالت متحده آمریکا 
بس��یار بد بود و چهره این کش��ور را در س��طح جهانی خراب کرد. 
آمریکا پیشینه ای طوالنی در مقابله با بیماری های مختلف دارد، اما 
جامعه چندقطبی و رهبری ناکارآمد، به جای ترویج وحدت، توزیع 
کمک ها را سیاسی و تصمیمات کلیدی را به ایالت ها واگذار کرد.«

او در نهای��ت پیش بینی ک��رد که ادامه همه گی��ری کرونا می تواند 
به س��قوط نس��بی ایاالت متحده آمریکا، ادامه فرسایش نظم لیبراِل 
بین الملل و تجدید حیات فاشیس��م در سراسر دنیا بینجامد. از سوی 
دیگر، همه گیری کرونا می تواند تولد دوباره لیبرال دموکراس��ی را رقم 
بزند، ساز و کاری که بارها با بدگمانی ها روبه رو شده است و این بار با 
ظهورش نویدبخش انعطاف و حیات دوباره است. اگر قرار باشد روندهای 
فعلی هیچ تغییری نکنند، بدبینی ها به  سرعت بر خوش بینی ها چیره 

خواهند شد.
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س��رانجام س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری از راه رسید 
و آنطور که رئیس س��تاد انتخابات کش��ور گفته، احتماال تا پیش از ظهر 
امروز ش��نبه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم اعالم می شود. در 
این روزها بازارها ش��رایط ویژه ای را تجربه کرده اند و به خصوص در یکی 
دو هفته گذش��ته با نزدیک ش��دن به زمان انتخابات و همینطور برگزاری 
مناظره های تلویزیونی بیش از پیش تحت الشعاع انتخابات دولت سیزدهم 
قرار گرفته اند. از جمله قیمت اس��کناس س��بز آمریکایی در هفته گذشته 
)هفته منتهی به 28 خردادماه( نوس��ان محدودی را تجربه کرد و هرچند 
از کان��ال 2۳ هزار تومان در صرافی های بانکی فراتر نرفت، اما در بازار آزاد 
رکورد 24 هزار تومان را شکس��ت. کارشناسان و فعاالن بازار ارز معتقدند 
حساس��یت باالی انتخابات ریاس��ت جمهوری از یک سو و طوالنی شدن 
مذاکرات احیای برجام در وین از دیگر س��و باعث ش��ده تا قیمت دالر در 

کانال 2۳ هزار تومان نوسانی محدود را تجربه نماید.
به گزارش خبرآنالین، کانال 2۳ هزار تومان کانال سخت مقاومتی برای 
قیمت دالر تلقی می ش��ود، به طوری که رفت و برگشت دالر از این کانال 
در ماه های اخیر بارها اتفاق افتاده است. از سوی دیگر همپای نوسان دالر 
در کانال 2۳ هزار تومان، قیمت یورو نیز نوسان محدودی را در کانال 28 
هزار تومان تجربه کرد. نوس��ان دالر در همین محدوده اما س��بب افزایش 
قابل مالحظه خرید و فروش نشد. بسیاری از فعاالن بازار ارز بر این باورند 

که قیم��ت دالر در صورت موفقیت مذاکرات وین و احیای برجام، روندی 
کاهشی را تجربه خواهد کرد. در همین راستا برخی از کارشناسان اعتقاد 
دارند که قیمت دالر پس از دس��تیابی به توافق برجامی حتی می تواند به 
کمتر از 20 هزار تومان برسد. هرچند برخی دیگر از کارشناسان این رقم 

را رقمی ماندگار در بازار نمی دانند.
بازار س��که و طال نیز دیگر بازاری است که از بازدهی مثبت در هفته ای 
که گذشت، برخوردار بود. کما اینکه قیمت سکه در اولین روز هفته در بازار 
تهران 10 میلیون و 50۷ هزار تومان بود، اما در آخرین روز کاری هفته با 
رشدی نزدیک به 250 هزار تومان به قیمت 10 میلیون و ۷52 هزار تومان 
افزایش یافت. این افزایش قابل توجه از یک س��و تحت تاثیر نوسان بهای 
طال در بازارهای جهانی و از س��وی دیگر تحت تاثیر نوسان قیمت دالر در 

بازارهای داخلی رخ داد.
براس��اس این گزارش، از عصر پنجش��نبه اما قیمت ها در بازار جهانی 
طال روندی کاهش��ی را تجربه کرده است. این ریزش بهای طال بی شک 
تاثیر خود را از صبح ش��نبه در بازار طال و س��که آشکار کرده و روندی 
ریزش��ی را ب��ر بازار حاکم خواهد ک��رد. بازار س��که در هفته منتهی به 
انتخابات ریاس��ت جمهوری یکی از پربازده تری��ن بازارها بود. این روند 
البته در هفته پیش رو تحت تاثیر نوس��انات شدید بازار جهانی طال تغییر 
خواه��د کرد. قیم��ت هر گرم طالی 18 عیار نیز در این هفته نوس��انی 

محدود در حدود 10 هزار تومان را پذیرا بوده اس��ت. به نظر می رس��د 
بورس تهران پس از دو هفته رش��د و بازگش��ت به میدان رقابت، ظاهرا 
این هفته پا پس کشیده و بار دیگر ریزش را تجربه کرده است. شاخص 
کل بورس در هفته قبل روی س��طح ی��ک میلیون و 151 هزار واحدی 
قرار داش��ت و در پایان این هفته با قرار گرفتن روی سطح یک میلیون 
و 14۷ هزار واحدی به معامالت خود پایان داد. بر این اس��اس، شاخص 
بازار س��رمایه در این هفته 4 ه��زار و 1۷1 واحد افت کرد و 0.۳ درصد 

بازدهی منفی را به ثبت رساند.
همچنین خبرهای رس��یده از دو بازار س��نتی و مهم ای��ران یعنی بازار 
مس��کن و خودرو موید رکودی چش��مگیر در این بازار است. در حالی که 
قیمت مسکن لوکس در بازار در ماه های اخیر با کاهش روبه روست، آنچنان 
که از صحبت های فعاالن بازار مس��کن برمی آید، خریداران تصمیم گیری 
درباره خرید مسکن را به تعیین نتیجه انتخابات ریاست جمهوری موکول 
کرده ان��د و ب��ه نوعی احتی��اط انتخاباتی در بازار به چش��م می خورد. این 
وضعیت در بازار خودرو نیز ساری و جاری است. به طوری که طبق گفته 
نای��ب رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران، بازار خ��ودرو در این روزها خالی از 
مش��تری اس��ت و خرید و فروش چندانی در این ب��ازار صورت نمی گیرد. 
بسیاری معتقدند که مشتریان پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 

به تدریج برای بازگشت به بازار تصمیم خواهند گرفت.

بازارها چطور به استقبال انتخابات ریاست جمهوری رفتند؟

احتیاط انتخاباتی در بازارها

در حالی ثبت نام وام ودیعه مس��کن از چهارشنبه گذشته آغاز شده 
که با مصوبه جدید ستاد ملی مقابله با کرونا در افزایش سقف وام، عمال 

پرداخت وام 25 میلیونی با سفته حذف می شود.
با مصوبه س��تاد مل��ی مقابله با کرونا، ش��رایط دریاف��ت وام ودیعه 
مسکن در سال 1400 تغییر کرد و مبلغ وام مستأجران تهرانی از 50 
میلیون به ۷0 میلیون تومان افزایش یافت. به گفته س��تاد ملی مقابله 
با کرونا، »مهلت ثبت نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیالت 
کمک ودیعه اجاره مس��کن تا پایان ش��هریورماه 1400 تمدید شده و 
بانک ها و موسس��ات اعتب��اری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه س��ال 
جاری تس��هیالت مذکور را پرداخت کنند. ش��رایط و مقررات مترتب 
بر این تس��هیالت در س��ال 1۳۹۹، در س��ال جاری نیز به قوت خود 
باقی اس��ت. تا س��قف مبلغ 10 هزار میلیارد تومان از بسته تسهیالت 
کرونای��ی، در س��ال 1400 به پرداخت تس��هیالت ب��رای این موضوع 
اختصاص داده می ش��ود.« در این راس��تا، معاونت ساختمان و مسکن 
وزارت راه و شهرسازی با اشاره به زمان آغاز ثبت نام وام ودیعه مسکن، 
ش��رایط دریافت این وام را به این شرح اعالم کرد: »متقاضیان دریافت 
این تسهیالت ودیعه مس��کن باید متأهل یا سرپرست خانوار باشند«، 
»متقاضی��ان باید دارای اجاره نامه رس��می یا اجاره نامه ثبت ش��ده در 
سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت و دارای کد رهگیری باشند«، 
»تاری��خ انعق��اد اجاره نامه واحد مس��کونی باید مربوط به ش��ش ماهه 
نخس��ت سال 1400 باشد« و »چنانچه متقاضی تا حداکثر دو هفته از 
تاریخ معرفی به شعب بانکی نسبت به تکمیل مدارک خود و ضامنین 

اقدام نکند، نسبت به رد درخواست متقاضی اقدام  می شود«.
اگرچه س��تاد مل��ی مقابله با کرونا اعالم کرده اس��ت که ش��رایط و 
مقررات مترتب بر وام ودیعه مس��کن در س��ال 1۳۹۹، در سال جاری 
هم به قوت خود باقی اس��ت، اما ش��رایط پرداخت وام ودیعه نسبت به 
س��ال گذش��ته با تغییرات جزئی اما مهمی روبه رو شده است. در واقع 
با افزایش 10 میلیون تومانی وام ودیعه مس��کن س��ایر ش��هرها، عمال 
پرداخت این وام با س��فته امکان پذیر نیس��ت. وام 15 میلیون تومانی 
ودیعه سایر ش��هرها براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا با سفته 
پرداخت می شد، اما مستأجران برای دریافت این وام که به 25 میلیون 
تومان افزایش یافته حتم��ا باید ضامن به بانک عامل معرفی کنند. به 
نظر می رس��د این تغییر باعث می ش��ود تا مستأجران کمتری موفق به 
دریافت وام ودیعه مسکن شوند؛ مسئله ای که ستاد ملی مقابله با کرونا 

بایستی توجه ویژه ای به آن داشته باشد.
گفتنی اس��ت وام ودیعه مس��کن به دو صورت قابل پرداخت است؛ 
نخس��ت اینکه در اختیار مالک قرار می گیرد و مستأجر سود و کارمزد 
آن را طی یک س��ال )س��ود 1۳ درصدی( پرداخت می کند. دوم اینکه 
وام در اختیار مس��تأجر قرار گرفته و اقساط آن را با سود 12 درصدی 
پرداخ��ت خواهد ک��رد. بر این اس��اس، بازپرداخت تس��هیالت تا ۳0 
میلیون تومانی سه ساله و ۳0 میلیون تومان به باال پنج ساله است. به 

این ترتیب قس��ط وام 25 میلی��ون تومان حدود 8۳0 هزار تومان، 40 
میلی��ون تومانی حدود ۹00 هزار توم��ان و ۷0 میلیون تومانی حدود 
یک میلیون و 550 هزار تومان اس��ت. س��ود وام 25 میلیونی حدود 5 
میلی��ون تومان، وام 40 میلیون تومانی حدود 1۳.۳ میلیون و وام ۷0 

میلیونی حدود 2۳.5 میلیون تومان است.
در همین حال، آمار صدور پروانه های س��اختمانی در ش��هرداری ها 
نش��ان می دهد که تقاضا برای ساخت  و ساز مسکونی در کل کشور به 
 طور میانگین کاهش پیدا کرده و این نشان دهنده عمیق تر شدن رکود 
مسکن است. در شرایطی که تعداد واحدهای مسکونی پیش بینی شده 
در پروانه های س��اختمانی ش��هر تهران 4.۷درصد نسبت به فصل قبل 
کمت��ر ش��ده، این کاه��ش به  طور میانگی��ن برای کل کش��ور معادل 
1۷.2درصد بوده اس��ت. این اعداد نش��ان می دهد که سرمایه گذاران و 
سازندگان حوزه مس��کن فعال از برنامه  ریزی برای تولید مسکن جدید 
منصرف ش��ده اند. البته این آمارها در ش��رایطی منتشر می شود که از 
اواسط سال گذشته و در حالی که تقاضا برای ساخت مسکن در تهران 
به  ش��دت کاهش پیدا کرده بود، آمارها از افزایش سرمایه گذاران برای 
س��اخت  و ساز در سایر شهرس��تان ها حکایت داشت، اما حاال آمارهای 
جدید حاکی از آن اس��ت که رکود مس��کن به شهرستان ها هم رسیده 

است.
با توجه به اینکه تولید مسکن در ایران یک تا دو سال زمان می برد، 
واحدهای مس��کونی ساخته ش��ده با پروانه های س��اختمانی تابستان و 
پاییز س��ال گذش��ته از چند  ماه دیگر امکان ورود به بازار پیدا خواهند 
کرد. با این حس��اب، کاهش صدور پروانه س��اختمانی در پاییز س��ال 
گذشته روی عرضه مسکن در نیمه دوم امسال اثرگذار خواهد بود که 
البته با توجه به تعمیق رکود این بازار، به  نظر نمی رسد مشکلی ایجاد 

کند، اما باز هم به افزایش کسری مسکن دامن خواهد زد.
براس��اس آخرین اطالعات مرکز آمار ایران، در پاییز گذش��ته هزار و 
۹58پروانه س��اختمانی برای احداث بنا در تهران صادر ش��ده که این 
تعداد نس��بت به فصل قبل 12.1درصد و نس��بت به فصل مشابه سال 
قب��ل ۳0.۳درصد کمتر اس��ت. در این پروانه ها 1۳ه��زار و 1۷1واحد 
مسکونی پیش  بینی شده که نسبت به فصل گذشته 4.۷درصد و نسبت 
به فصل مشابه سال گذشته 18.۷درصد کاهش نشان می دهد. متوسط 
مس��احت زیربنای این دس��ته از پروانه ها در این فصل 1552مترمربع 
و متوس��ط تعداد واحد مس��کونی در هر یک از این پروانه ها 8.2 واحد 

بوده است.
با وجود اینکه آمارهای رس��می از وضعیت صدور پروانه ساخت وساز 
مس��کونی در نقاط شهری کش��ور از کاهش تولید مس��کن نسبت به 
فص��ل قب��ل حکایت دارد، ام��ا همچنان وضعیت تولید در مقایس��ه با 
رکود س��نگین س��ال ۹8بهتر اس��ت. آمارها حاکی اس��ت که در پاییز 
س��ال 1۳۹۹، تعداد پروانه ساختمانی صادرشده نسبت به فصل مشابه 
در س��ال قبل از آن 18.۳درصد بیش��تر اس��ت. در این تع��داد پروانه، 

درمجم��وع 11۳هزار و 816واحد مس��کونی پیش بینی ش��ده که در 
مقایسه با فصل مشابه سال ۹8 معادل ۳۳.8درصد افزایش دارد. طبق 
آمار متوس��ط مس��احت زیربنا در این پروانه ه��ا 5۷2مترمربع و تعداد 

واحدهای پیش بینی شده در هر پروانه احداث، ۳.1واحد بوده است.

پرداخت وام با سفته حذف شد

تغییر مهم در وام ودیعه مسکن

بانکنامه
در دومین ماه سال

تعداد و ارزش چک های برگشتی زیاد شد
آمار بانک مرکزی درباره چک های برگشتی در دومین ماه سال 1400 نشان 
می دهد که در این ماه 6۷0 هزار فقره چک برگش��ت خورده که از نظر تعداد 
8.1۷ درصد و از نظر مبلغ 46.۳ درصد افزایش داش��ته است. تازه ترین آماری 
که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک منتش��ر کرده، نشان می دهد که در 
اردیبهشت ماه امسال حدود ۷.5 میلیون  فقره چک به ارزش حدود 1۹4 هزار 
و ۳00 میلیارد تومان مبادله ش��ده اس��ت که از نظر تعداد ۷.6 درصد و از نظر 
مبلغ ۳1.۳ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، بیش از 6.8 میلیون فقره با 
ارزش 1۷1 هزار و 100 میلیارد تومان از چک های مبادله ای وصول شده است 
که از نظر تعداد ۷.6 درصد و از نظر مبلغ 5.2۹ درصد افزایش دارد.   در کنار 
چک های وصولی بالغ بر 6۷0 هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد 
1۷.8 درصد و از نظر مبلغ 46.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین در این 
مدت در استان تهران حدود 2.2 میلیون فقره چک با ارزشی بیش از ۹۳ هزار 
و 200 میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله 
چک در سطح کشور است. چک های وصول شده در تهران 2 میلیون فقره به 
ارزشی حدود 8۳ هزار و 200 میلیارد تومان و چک های برگشتی معادل 182 
هزار فقره به ارزش��ی بیش از 10 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. عالوه 
بر این، در اردیبهش��ت ماه در کل کش��ور بیش از 648 ه�زار فق�ره چ�ک ب�ه 
ارزش��ی بیش از 22 ه�زار و ۳00 میلی�ارد تومان به دالیل کسری ی�ا فق�دان 
موج�ودی برگش�ت خورده است که از نظر تعداد  ۹6.۷ درصد و از نظر ارزش 
۹6.2 درصد از کل چک های  برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده 
است. از سوی دیگر در استان تهران حدود 1۷4 هزار فقره چک به ارزش حدود 
۹ هزار و 600 میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده 
شده که در استان تهران از نظر تعداد ۹5.۷ درصد و از نظر مبلغ ۹5.۳ درصد از 

کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

 روند صعودی نرخ »تشکیل سرمایه ثابت«
در سال 99

براس��اس آخرین داده های آماری بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه ثابت از 
منفی 5.6 درصد در سال ۹8 به رقم 2.5 درصد در سال ۹۹ رسید. بانک مرکزی 
در تازه ترین آمار گزارشی از وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۹ را منتشر کرد. 
یکی از مولفه های مهم در این گزارش، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. این 
مفهوم به این معناس��ت که چه میزان سرمایه گذاری در دو حوزه ساختمان و 
خرید ماشین آالت صنعتی انجام شده است. کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت 
ناخالص به معنای کاهش سرمایه گذاری در اقتصاد است و بیانگر کاهش رشد 
اقتصادی در س��ال های آینده است و بالعکس رشد این شاخص نیز به معنای 
افزایش سرمایه گذاری است. براساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تشکیل سرمایه 
ثابت ناخالص س��ال گذش��ته به 2.5 درصد رسید در حالی که این شاخص در 
س��ال ۹8 منفی 5.۹ درصد بوده اس��ت. طبق گزارش بانک مرکزی از کارنامه 
اقتصادی ۹۹، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در هر دو بخش ماشین آالت و 
ساختمان مثبت بوده است. سال گذشته، نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 
بخش ماشین آالت ۹ دهم درصد و این شاخص در بخش ساختمان ۳.1 درصد 
بود. نرخ رشد ۳.1 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان، 
به دلیل افزایش تش��کیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش خصوصی 
حاصل ش��ده است. همچنین افزایش تشکیل س��رمایه در بخش ماشین آالت 
تولید داخل، با وجود کاهش واردات کاالهای س��رمایه ای، موجب رشد ۹ دهم 
درصدی سال ۹۹ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ماشین آالت نسبت به 

مدت مشابه سال قبل بوده است.
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مدیرعامل بورس انرژی مطرح کرد
رقابت داغ خرید بنزین در بورس انرژی

رین��گ صادراتی بورس انرژی در 24 خرداد ماه ش��اهد عرضه 50 هزار 
ت��ن بنزی��ن اکتان 8۷ بود. در این عرضه که نس��بت ب��ه عرضه های قبل 
چش��مگیرتر بود، 1۳مشتری به رقابت پرداختند. قیمت پایه بنزین اکتان 
عرضه شده440 دالر تعیین شده بود، اما با توجه به تقاضای موجود و رقابت 
بین خریداران کل محموله عرضه شده با نرخ 558 دالر به فروش رفت که 
2۷ درصد نسبت به قیمت پایه رشد داشت؛ موضوعی که مدیرعامل بورس 
انرژی ایران به آن اشاره کرد و گفت: ساز و کار معامالتی بورس انرژی باعث 
افزایش رقابت و شفافیت در فروش صادراتی فرآورده های نفتی شده است.

علی نقوی در مورد این عرضه به ایس��نا، توضیح داد: دلیل اصلی فروش 
کامل محموله با رشد 2۷ درصدی قیمت نسبت به قیمت پایه را می توان 
وجود مکانیزم رقابت در بورس انرژی دانس��ت. طبعا اگر این معامله خارج 
از بورس انجام می شد، امکان رقابت در این سطح وجود نداشت. همکاری 
مستمر شرکت ملی پاالیش و پخش در عرضه های منظم و مستمر بنزین 
و سایر فرآوردهای پاالیشگاهی نیز در روند رو به بهبود معامله فرآورده های 

نفتی از طریق بورس انرژی موثر بوده است. 
او با بیان اینکه آمار معامالت دو سال گذشته فرآورده ها از طریق مکانیزم 
ش��فاف بورس نشان می دهد که س��اختارهای شفاف معامالتی، می توانند 
بازدهی باال و س��ودآوری بهتری در روند فروش فرآورده های حوزه نفت و 
گاز برای کشور به ارمغان بیاورند، اظهار کرد: به همین دلیل اگر شرکت های 
تابع وزارت نفت نیز مش��ابه شرکت ملی پاالیش و پخش، محصوالت خود 
را در رین��گ صادراتی در بورس انرژی به صورت منظم و مس��تمر عرضه 
کنند، شاهد توسعه تجارت نفت و گاز و همچنین شفافیت در کشف قیمت 
خواهیم بود؛ همان طور که این اتفاق در بازار فروش بنزین، گازوییل، نفت، 

گاز مایع و... ایجاد شده است. 
مدیرعامل بورس ان��رژی ادامه داد: هم اکنون برای محصوالتی همچون 
نفت کوره، میعانات گازی و گازوییل در حجم های باال نیز مشتریان خواهان 
خرید از رینگ صادراتی بورس هستند و امیدواریم با توجه به پیگیری های 
صورت گرفته عرضه مس��تمر و منظم نفت خام و این فرآورده ها را هم در 
بورس داش��ته باش��یم. اگر این فرآورده و امثال آن به بورس بیایند، رقابت 
ش��فاف تعیین کننده قیمت خواهد بود و دیگر ش��بهه ای که در مورد ارائه 

تخفیف در معامالت خارج از بورس مطرح می شود پیش نمی آید.
نقوی با تاکید بر اینکه در بستر معامالتی بورس انرژی، تمامی خریداران 
در شرایط برابر و براساس شرایط اعالمی در اطالعیه عرضه، می توانند وارد 
معامله شوند، گفت: این در حالی است که در معامالت خارج از بورس این 
شرایط برقرار نیست. دیگر مزیت فروش محصوالت از طریق بورس انرژی 
این اس��ت که کارنامه فروش به صورت دقیق و شفاف قابل مشاهده است. 
نهادهای نظارتی به راحتی کل فرآیندها رصد می کنند و تصویری واقعی و 
شفاف از عملکرد شرکت ها به بازار و سیاست گذاران و کارشناسان مخابره 

می شود و جلوی فساد معامالت خارج از بورس را می گیرد.

بازار سکه و طال در هفته ای که گذشت
ورق قیمت ها برگشت

دبیر هیأت مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به کاهش میانگین 
68 دالری قیمت هر اونس جهانی طال در طول هفته  گذش��ته، از افزایش 
مجدد قیمت سکه و طال در بازارهای داخلی به سبب نوسانات افزایشی نرخ 

ارز در داخل آن هم در عین کاهش شدید تقاضا خبر داد.
به گزارش ایس��نا، در بازه هفتگی 15 تا 21 خرداد با توجه به نوس��انات 
محدود قیمت اونس جهانی و نرخ ارز در داخل و بیشتر تحت تاثیر کاهش 
طبیعی تقاضا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، روند قیمت ها در بازار 
س��که و طال کاهشی گزارش شد؛ به گونه ای که همه قطعات سکه )به جز 
سکه های یک گرمی( با کاهش 150 هزار تومانی همراه شده بود. حال این 
روند کاهش قیمت ها در یک هفته اخیر چرخش کرده و به سوی افزایشی 

شدن پیش رفته است.
در ای��ن رابطه نادر بذرافش��ان گفت: در هفته ای که گذش��ت با کاهش 
بی سابقه قیمت اونس جهانی روبه رو شدیم؛ هرچند که طی چند ماه اخیر 
روند کاهش��ی را آغاز ک��رده بود اما در این هفته ش��دت گرفت و به طور 
میانگی��ن 68 دالر کاهش پیدا کرد. به دنب��ال افزایش جهانی ارزش دالر، 
تقاضای جهانی برای خرید طال هم در دنیا کم شد و در نهایت قیمت آن 
کاهش یافت. از سوی دیگر در بازارهای داخلی نیز علی رغم نبود تقاضا اما 
نوسانات افزایشی نرخ ارز  سبب شد که نه تنها کاهش قیمت  ایجاد نشود، 
بلکه شاهد افزایش قیمت ها هم باشیم. از اواسط هفته تا آخر آن برخالف 
آنکه اونس جهانی کاهش 68 دالری داش��ت اما در بازارهای داخلی روند 

قیمت ها صعودی پیش رفت. 
ای��ن مقام صنفی بر نظاره گر ب��ودن مردم در بازار تاکی��د کرد و گفت: 
همانطور که قبال نیز اشاره شده، از ابتدای سال جاری مردم نگران افزایش 
و کاهش قیمت ها هستند. از اوایل سال در مقطعی با تعطیالت کلی بازار 
مواجه ش��دیم، س��پس بحث هایی همچون مذاکرات، سرانجام برجام و در 
نهایت هم بحث انتخاب��ات پیش آمد و مردم به بازار به صورت نظاره گری 
نگاه می کنند. در مقاطعی تقاضا خوب شد اما بیش از چند روز دوام نداشت 

و مجدد تقاضای مردم برای معامالت کم شد.
بذرافش��ان ادامه داد: طبق س��نوات گذش��ته نیز همیشه بحث های 
سیاس��ی-اقتصادی )همچون نگاه به نتایج مذاکرات، برجام و انتخابات 
ریاست جمهوری( تاثیرگذار هستند اما این بار تاثیرات بیشتری داشته 
و مردم منتظر کاهش بیشتر قیمت ها هستند، اما در حال حاضر از نیمه 
اردیبهش��ت ماه به بعد، قیمت ها ثبات نسبی خوبی پیدا کرده است و 
نوس��انات بین سه تا هفت درصد بوده که طبیعی هم هست؛ لذا مردم 
می توانند برای خرید س��که و مصنوع��ات طال اقدام کنند. از نظر بنده 
حداقل قیمت ها برای سکه 10 میلیون تومان و کف قیمت طال هم یک 
میلیون تومان اس��ت، اما ممکن است تحت تاثیر نوسان قیمت جهانی 
و ارز یا یک خبر سیاس��ی-اقتصادی در نهایت بین پنج تا هفت درصد 

افزایش یا کاهش قیمت داشته باشیم.
او درباره آخرین قیمت ها در بازار سکه و طال و تغییرات آن گفت: قیمت 
هر قطعه س��که تمام بهار طرح جدید با افزایش 280 هزار تومانی به 10 
میلیون و 800 هزار تومان رس��یده است. هر قطعه سکه تمام طرح قدیم 
نیز 10 میلیون و 600 هزار تومان در پایان هفته تعیین قیمت شده است. 
در پایان هفته نسبت به ابتدای هفته هر قطعه نیم سکه با رشد 100 هزار 
تومانی 5 میلیون و ۷80 هزار تومان، ربع سکه با افزایش 50 هزار تومانی 
۳ میلیون و ۷00 هزار تومان و سکه های یک گرمی نیز با 40 هزار تومان 

افزایش 2 میلیون و ۳50 هزار تومان قیمت دارد.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: دامنه ریزش های پیاپی بازار س��رمایه به هفته گذش��ته 
کشیده ش��د و بازار سرمایه هفته منتهی به انتخابات ریاست جمهوری را 
با چراغ قرمز آغاز کرد و با چراغ قرمز هم به پایان برد. نهایتا شاخص کل 
ب��ورس تهران در پایان معامالت این هفته ب��ا 4هزار واحد کاهش به عدد 
یک میلی��ون و 14۷ هزار واحد رس��ید تا اف��ت 0.4 درصدی را در آخرین 
بازده��ی هفتگی ثبت نماید. ش��اخص کل با معیار ه��م وزن نیز افت 2.۷ 
درصدی را ثبت کرد. شاخص کل بورس در روز شنبه 22 خرداد با 6۹۷۳ 
واحد کاهش در رقم یک میلیون و 144 هزار واحد ایستاد. در روز یکشنبه 
2۳ خرداد نیز با ۳66۳ واحد کاهش دیگر به رقم یک میلیون و 141 هزار 
واحد رس��ید. ورق بورس اما در معامالت روز دوش��نبه 24 خرداد برگشت 
و ش��اخص کل با 8۹8۹ واحد افزایش به میانه کانال یک میلیون و 100 
هزار واحد رس��ید. ش��اخص کل در حالی در این روز به رقم یک میلیون 
و 150 هزار واحد رس��ید که ش��اخص کل با معیار هم وزن با ۹00 واحد 
کاهش رقم ۳۷6 هزار و ۳28 واحد را ثبت کرد. شاخص کل بورس در روز 
سه ش��نبه 25 خرداد باز هم منفی ش��د و 44 واحد دیگر افت کرد. سپس 
در روز چهارش��نبه 26 خرداد با 2458 واحد کاهش تا رقم یک میلیون و 

14۷ هزار واحد عقب رفت.
تحوالت بورس در روزهای آخر خرداد

پس از صعود میانگین وزنی قیمت س��هام در دو هفته متوالی، معامالت 
هفته گذش��ته با افت 0.4 درصدی ش��اخص کل به پایان رس��ید. نماگر 
هم وزن هم به افت 2.۷ درصدی بسنده کرد تا خبر از عقب نشینی بیشتر 
قیمت ها در گروه های با ارزش بازار پایین تر بدهد. نگاهی به عملکرد صنایع 
بورسی در معامالت هفته منتهی به 26 خردادماه نشان می دهد که از ۳8 
صنعت فعال تنها شش گروه با رشد میانگین قیمت سهام زیرمجموعه خود 
همراه ش��دند و در دیگر صنایع شاهد افت شاخص ها بودیم. در این میان 
بیشترین درصد بازده هفتگی از آن دو گروه فرآورده های نفتی و کانه های 
فلزی شد. در این راستا پاالیشی ها شاهد رشد 4.6 درصدی میانگین قیمت 
زیرمجموعه ه��ای خود بودند و میزان رش��د در میان معدنی ها نیز به ۳.8 

درصد رس��ید. گروه های رایانه، محصوالت چرمی، خودرو و فلزات اساسی 
دیگر گروه هایی بودند که در هفته منتهی به 26 خردادماه با رشد قیمت ها 

همراه شدند.
در میان خبرهای اثرگذار بر صنایع بورس��ی در هفته گذش��ته می توان 
به افزایش نرخ ش��کر اش��اره کرد. از این رو قندی ها با ارسال گزارش های 
جداگانه روی س��امانه کدال اعالم کردند که قیمت گذاری از ابتدای س��ال 
1400 برای ش��کر تولیدش��ده از چغندر خریداری ش��ده در سال 1400 
مش��مول ضوابط قیمت گذاری کاالهای تولید داخل ش��ده اس��ت. اواخر 
اردیبهشت ماه بود که انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران، ضوابط 
جدید قیمت گذاری ش��کر را به شرکت های قندی کشور ابالغ کرده بود و 
براس��اس آن شرکت های قندی مجاز ش��دند بین 1۷ تا 20 درصد باالتر 
از بهای تمام ش��ده محصول، ش��کر را عرضه کنند تا نرخ شکر یک گام به 
آزادسازی نزدیک شود؛ با این حال گروه قندوشکر معامالت هفته گذشته 

را با افت 8.1 درصدی سپری کرد.
گروه زغال س��نگ اما در قعر جدول بازدهی صنایع بورس��ی طی هفته 
گذش��ته قرار گرفت. این صنعت با تک نماد »کطبس« در تمامی روزهای 
کاری هفته ای که گذش��ت با صف فروش مواجه بود که در نهایت س��بب 
افت 20.۷ درصدی قیمت سهام مذکور شد. محصوالت چوبی نیز شرایط 
مشابهی را تجربه کرد. این صنعت با تک سهم »چفیبر« در همه روزها در 
کف مجاز قیمتی داد و س��تد شد و به واسطه معامالت کم مقدار و ناتوانی 
در پرکردن حجم پایانی، روز سه شنبه مشمول رفع گره معامالتی شد که 
در این فرآیند نیز 10 درصد از ارزش خود را از دس��ت داد. به این ترتیب، 
صنعت محصوالت چوبی معامالت هفته منتهی به 26 خردادماه را با افت 
18.1 درصدی به پایان رساند. سومین گروه منفی بورس در هفته گذشته 

نیز صنعت محصوالت کاغذی با عقب نشینی 14 درصدی بوده است.
2 طرح حمایتی در بازار سرمایه ارائه شد

روز چهارش��نبه گذش��ته همچنین دو طرح ویژه حمایتی در نشس��ت 
شورای مشورتی بورس با حضور رئیس سازمان بورس ارائه شد و موضوعات 

و س��رفصل های مربوط به »بس��ته سیاستی پش��تیبانی و مانع زدایی بازار 
س��رمایه از تولید« و »طرح ارتقای جایگاه و عملکرد بازار س��رمایه« مورد 
بحث و بررس��ی قرار گرفت. محمدعلی دهقان دهنوی در این نشس��ت با 
بیان اینکه بازار سرمایه در دو سال گذشته شاهد تحوالت بسیاری بود و از 
لحاظ اندازه، حجم فعالیت و حضور مردم، رشد چشمگیری داشته، گفت: 
همین تحوالت سریع برخی از معادالت را تغییر داده است. ساختار، نیرو و 
امکانات سازمان بورس باید با اندازه و حجم امروز بازار سرمایه و مسائلی که 
با آن روبه رو است مورد بازبینی و متناسب سازی قرار گیرد. این ظرفیت ها 
نه تنها در ساختار سازمان بورس بلکه باید در همه ارکان بازار ایجاد شود 

تا به نیازهای موجود پاسخ مناسبی داده شود.
رئیس س��ازمان بورس سپس با اش��اره به ارائه دو طرح حمایتی مذکور 
گف��ت: یک��ی از این طرح ه��ا در مرکز پژوهش س��ازمان ب��ورس با هدف 
آسیب شناس��ی مس��ائل و چالش های بازار س��رمایه پیرامون ایفای نقش 
»پش��تیبانی و مانع زدایی از تولید« تهیه شده و طی آن راهکارهایی برای 
بیش از 40 الی 50 مورد از چالش ها و مسائل بازار سرمایه پیش بینی شده 
اس��ت. در اقدامی دیگر نیز مقرر ش��د در طرحی با عن��وان »طرح ارتقای 
جایگاه و عملکرد بازار س��رمایه«، لزوم و نحوه تدوین برنامه بهبود جایگاه 
و عملکرد بازار س��رمایه مطرح و مس��ائل و مش��کالت طرح شده در قالب 
کارگروه های تخصصی و با حضور کارشناس��ان، صاحب نظران، فعاالن بازار 

سرمایه و مدیران بخش های مختلف مورد بررسی قرار گیرد.
آنطور ک��ه دهقان دهنوی از مباحث این نشس��ت عنوان کرده، تنظیم 
رواب��ط درون بازار س��رمایه، تقویت روابط ارکان ب��ازار و روابط بورس ها با 
س��ازمان بورس، تس��هیل فرآیندهای مربوط به تامین مالی، تقویت نقش 
نظارتی س��ازمان بورس در بازار سرمایه، بهبود سامانه های نظارتی، توسعه 
آموزش و فرهنگ سازی، بهبود س��اختار سازمانی و منابع انسانی سازمان 
بورس، بین المللی ش��دن بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مشتقه و کمک به 
تقویت و بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار سرمایه از جمله پیشنهادات 

و اولویت های ارائه شده در نشست شورای مشورتی بورس بوده است.

چراغ قرمز بورس تهران تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری سبز نشد

نگاه بورس به پاستور

به اعتقاد یک کارش��ناس بازار سرمایه، تعداد زیادی از مردم در سال 
۹۹ بدون پشتوانه دانش و تخصص الزم و کافی وارد بازار سرمایه شدند.

امیرعلی امیرباقری، کارش��ناس بازار س��رمایه در رابط��ه با چگونگی 
ریزش بورس نس��بت به س��ایر بازار ها به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
رش��د بازار س��رمایه در نیمه نخست س��ال ۹۹ با اعمال محدودیت های 
قانونی که بر بازار های ارز و سکه به وجود آمد همزمان بوده و از طرفی 
ش��کاف قیمتی تقاضا در بازار مس��کن که ناش��ی از تورم س��اختاری و 
انتظاری ایجاد ش��ده بود، باعث شد سرمایه های خرد وارد بازار سرمایه 
ش��وند. بنابرای��ن یکی از عوامل هجوم س��رمایه های خرد ب��ه بدنه بازار 
س��رمایه، محدودیت هایی بود که در بازار های موازی وجود داش��ت و به 
همی��ن دلیل تعداد مش��ارکت کنندگان خرد در بازار س��رمایه به لحاظ 

تعدادی افزایش یافت.
این کارش��ناس بازار سرمایه ادامه داد: انتظارات در رابطه با ثبات نرخ 
دالر در نیمه اول س��ال ۹۹ به ش��دت منفی بود و برخی از فعاالن بازار 
س��رمایه نرخ تحلیل��ی دالر را ارقام باالیی در نظ��ر گرفته بودند و تورم 
انتظاری را باال می دیدند. بنا بر عوامل فوق هجوم افراد به بازار س��رمایه 
منجر به تش��کیل حباب مثبت در کلیت بازار گردید، به صورتی که در 
محدوده اوج ش��اخص کلیت قیمت سهام با واقعیت های بازار سرمایه و 

انتظارات فعاالن بورس همخوانی نداشتند.
امیر باقری در پاسخ به این پرسش که چرا ریزش بازار سرمایه نسبت 
به سایر بازار ها پژواک بیش��تری داشت، گفت: اگر پروسه های اصالحی 
در بازار های مختلف را واقعی س��ازی کنیم، عدد ریزش این بازار ها را نه 
اس��می بلکه واقعی خواهیم داش��ت. برای مثال دالر از قیمت ۳۳ تا 1۹ 
تومان اصالح داش��ت، اما بازار سرمایه در بعضی از سهام ها تا 80 درصد 
ریزش داش��ته است. رالی صعودی بازار سرمایه از سال ۹۷ آغاز گشت و 

عمده س��هام تا ابتدای سال ۹۹ رشد قابل توجهی داشتند. در این برهه 
کد های زیادی بنابر عوامل فوق الذکر وارد بازار ش��ده و افراد بسیاری از 

سهام را در اواسط روند های صعودی خریداری  کردند.
به اعتقاد این تحلیلگر بازار س��رمایه، یکی از دالیل اعتراض مردم استناد 
به دعوت دولت از مردم برای حضور در بازار سرمایه است، با توجه به اینکه 
تناس��بی میان تعداد افراد و تخصص الزم در این زمینه وجود نداش��ت، به 

اضافه اینکه عنصر آموزش در سرمایه گذاری نیز مورد غفلت واقع شد.
وی در پاس��خ به این پرسش که آیا تامین مالی دولت از بازار سرمایه 
اعتراض سرمایه گذاران را به همراه داشت نیز گفت: ابتدا باید دید تامین 
مالی به چه منظوری صورت پذیرفته اس��ت در میانه جنگ اقتصادی و 
تحمیل تحریم های یکجانبه فروش متوس��ط نف��ت ایران از 45 میلیارد 
دالر به ۹ میلیارد دالر س��قوط آزاد داش��ت. کشوری که زیرساخت های 
اقتصادی نفتی دارد و در طول س��الیان دراز هنوز نتوانسته عادت نفتی 
خود را ترک کند را چگونه می توان با یک پنجم درآمد نفتی اداره کرد؟ 
در این میان دولت جهت جبران کسری بودجه و اداره مملکت ناچار به 
فروش دارایی، افزایش مالیات و انتش��ار اوراق بدهی است بنابراین باید 
جان��ب انصاف را در قضاوت برمبنای تنگنای بودجه ای در نظر داش��ت، 
ضم��ن اینکه در این میان عالوه بر دولت برخ��ی از نهاد ها نیز اقدام به 

فروش سنگین سهام داشتند.
پیمان حدادی دیگر کارش��ناس بازار س��رمایه نیز به ش��رایط بورس 
در ف��ردای انتخابات پرداخت و به ایرنا، گفت: بعد از مش��خص ش��دن 
رئیس جمه��وری منتخب، فعاالن بازار س��رمایه وعده های ارائه ش��ده 
انتخاباتی فرد پیروزش��ده را در تبلیغات خود در رابطه با بازار س��رمایه 
م��رور خواهند کرد و همچنین در کنار آن گمانه زنی های مربوط به این 
موضوع که چه افرادی در کابینه دولت جدید به خصوص تیم اقتصادی 

خواهند بود را مورد بررس��ی قرار می دهند. حدادی ادامه داد: در رابطه 
با پیش بینی وضعیت بازار بعد از انتخابات باید این موضوع مدنظر باشد 
که افراد تیم اقتصادی دولت چه دیدگاه اقتصادی را در کش��ور خواهند 
داشت؛ چراکه به طور حتم بازار سرمایه از این موضوع تاثیر می پذیرد و 
سرمایه گذاران براساس آن، تصمیمات الزم جهت ورود سرمایه های خود 
ب��ه این بازار را اتخ��اذ می کنند.   او با بیان اینکه در عوامل بنیادی بازار 
شاهد وجود ثبات در معامالت بورس هستیم، گفت: همچنان نرخ ارز و 
قیمت های جهانی بدون نوس��ان خاصی هستند، این موضوع یکی دیگر 
از عواملی اس��ت که باعث شد تا بازار سرمایه در این مدت چندان دچار 
نوس��انات قیمتی در سهام شرکت ها نباشد. از سوی دیگر گزارشاتی که 
از بازارهای موازی می رس��د و مقایسه آنها با یکدیگر، نشاندهنده کاهش 
بیش از گذش��ته قیمت ها در این بازارها اس��ت که ای��ن موضوع بیانگر 
تمایل مردم برای ورود سرمایه های ش��ان به بازار س��هام است و احتمال 

رونق دوباره این بازار تا چند وقت آینده خواهد بود.
حدادی با بیان اینکه اکنون نمی توان پیش بینی دقیقی را از بازار ارائه 
داد، اف��زود: روند بازار با توجه به وضعیت فعلی می تواند صعودی باش��د 
اما باید تا بعد از مش��خص شدن نتیجه انتخابات صبر کرد و دید فعاالن 
بازار س��رمایه برای کوتاه مدت و میان مدت چه تصمیماتی را در زمینه 
سرمایه گذاری در بورس اتخاذ می کنند. در مجموع اگر بخواهیم موضوع 
تاثیر انتخابات را از بازار س��رمایه جدا کنیم باید گفت که در بسیاری از 
سهام حاضر در بازار به خصوص سهام بنیادی و شاخص ساز شاهد وجود 
هیچ فروش��نده ای نیستیم و بازار به ارزندگی این سهم ها پی برده است. 
اکنون و در وضعیت فعلی هیچ خطری معامالت بازار را تهدید نمی کند 
و به محض برداش��ته شدن ریس��ک انتخابات ریاست جمهوری می توان 

شاهد روزهای مثبتی در معامالت بورس بود.

چرا ریزش بازار سهام نسبت به سایر بازارها مهمتر است؟

شرایط بورس در فردای انتخابات

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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 ورود نظامی ها به صنعت خودرو
چقدر جدی است؟

 ب��ا وجود نزدیک ش��دن به س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت 
جمهوری، هنوز نامزدها برنامه دقیقی از طرح های خود برای آینده 
صنعت خ��ودرو ارائه نکرده اند. در این رابط��ه گمانه زنی هایی مبنی 
بر احتمال اس��تفاده از ظرفیت نیروه��ای نظامی در صنعت خودرو 

مطرح شده است.
به گزارش خودروتک به نقل از ایس��نا، صنع��ت خودرو ایران در 
س��ال های گذشته با مش��کالت و محدودیت های جدی مواجه بوده 
است و در کنار اختالف قیمت ایجادشده میان کارخانه و بازار آزاد، 
به نظر می رسد که وضعیت خودروسازان و قطعه سازان کشور نیز با 
توجه به بدهی ها و معوقات موجود مثبت نیست و از این رو احتماال 
یک��ی از اصلی ترین چالش هایی که پی��ش روی دولت آینده خواهد 

بود، موضوع مدیریت صنعت و بازار خودرو است.
در این بین فعاالن بخش خصوصی در س��ال های گذش��ته بارها 
از ل��زوم کنار رفتن قیمت گذاری دس��توری و س��پس بها دادن به 
بخ��ش خصوصی ب��رای حضور در بازار خودرو س��خن گفته اند و به 
نظر می رسد هنوز راهکار آنها میدان دادن به بخش خصوصی است. 
ب��ا این وجود در روزهای گذش��ته گمانه زنی هایی مبنی بر احتمال 
اس��تفاده از ظرفیت نیروهای نظامی در صنعت خودرو مطرح شده 
بود. یکی از ای��ن افراد محمدرضا نجفی منش – عضو اتاق بازرگانی 
ته��ران – اس��ت که می گوی��د در حال حاضر نیازی به اس��تفاده از 
ظرفیت  ای��ن نیروها وجود ندارد و در صورت میدان دادن به بخش 
خصوصی واقعی می توان انتظار داشت که الاقل بخشی از مشکالت 

کشور در این حوزه برطرف شود.
به گفت��ه او در بخش بزرگی از جغرافی��ای جهان، صنایع نظامی 
در حوزه مربوط به این بخش فعال هس��تند و نمونه ای سراغ نداریم 
که به صنعت خودروس��ازی ورود پیدا کرده باش��ند. با این حال در 
ای��ران هر اقدام متمایزی دور از ذهن نیس��ت، ام��ا توصیه معمول 
این اس��ت که هر بخش به فعالیت و رس��یدگی ب��ه امور مربوط به 
خود مش��غول باشد و در صنعت خودروس��ازی نیز اجازه داده شود 
ت��ا بخش خصوصی توان رقابت پذیری و تولی��د خود را حفظ کند و 
ارتقا دهد. نجفی منش با تاکید دوباره بر اینکه ورود بخش نظامی و 
فناوری های این حوزه به صنعت خودروس��ازی کشور، راهگشا برای 
ارتقای این صنعت نیس��ت، گف��ت: در قانون نیز به صراحت تصریح 
شده  اس��ت که اولویت فعالیت در عرصه های اقتصادی و صنعتی با 
بخش خصوصی است بنابراین اگر بخش  خصوصی قادر به فعالیت در 
این عرصه ها نبود، س��ایر بخش ها می توانند قدم جلو بگذارند، اما در 
حال حاضر توانمندی و ظرفیت بخش  خصوصی برای ادامه حضور و 
فعالیت در اقتصاد کشور از جمله صنعت خودروسازی، تحلیل نرفته 
و اگر مانع تراش��ی ها برداشته شود، شرکت ها و بنگاه های این بخش 

همچنان آماده فعالیت هستند.

نماگربازارسهام

دبیر انجمن خودروسازان ایران ضمن اشاره به دالیل کاهش تولیدات 
خودروس��ازان و کیفی��ت پایین خودروهای داخلی گف��ت امیدواریم در 
دولت آینده ش��اهد معافیت صنعت خودرو از قیمت گذاری دس��توری، 
صدور مجوز واردات مدیریت ش��ده خودروهای سواری و خصوصی سازی 

واقعی در این صنعت باشیم.
احمد نعمت  بخ��ش در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
دالیل کاهش تولیدات خودروسازان در اردیبهشت ماه سال جاری اظهار 
داش��ت: قرارگیری خودروسازان در مدار زیان دهی به طوری که بر روی 
هر یک دس��تگاه خودرو، زیان چند ده میلیون تومانی بر خودروس��ازان 
تحمیل می ش��ود، توان مالی خودروسازان را به تدریج تضعیف کرده که 
عدم توانایی پرداخت مطالبات قطعه سازان و افزایش بدهی  خودروسازان 
و در ادامه، عدم توانایی قطعه س��ازان در تامین قطعات موردنیاز خطوط 

تولید از نتایج این وضعیت است.
وی ب��ا اش��اره به وجود نزدیک به 100 هزار خ��ودروی ناقص در کف 
کارخانجات افزود: این وضعیت ناش��ی از زیان دهی خودروس��ازان است. 
علی رغ��م پیگیری های مک��رر خودروس��ازان، اراده ای ب��ر اصالح نحوه 

قیمت گذاری خودرو برای خروج خودروسازان از زیان وجود ندارد.
دبی��ر انجمن خودروس��ازان ایران گف��ت: اگر قیمت گ��ذاری خودرو 
براساس حاش��یه بازار برای سیاست گذاران قابل پذیرش نیست، تعیین 
قیم��ت محصوالت به اضافه س��ودی ان��دک، موجب توق��ف زیان دهی 
خودروس��ازان و همچنین روند افزایشی بدهی آنها به قطعه سازان و در 

نتیجه تامین قطعات خودروهای ناقص خواهد شد.
نعمت بخ��ش در ادام��ه بی��ان ک��رد: هرچند قطعه س��ازان براس��اس 
ظرفیت ها، قطعات موردنیاز خودروسازان را تامین می کنند، اما به دلیل 
ع��دم پرداخت مطالبات ش��ان، توان مالی آنها برای خری��د مواد اولیه و 

تولید قطعه تحلیل می رود.
وی ب��ا تصری��ح اینکه دلیل اصل��ی کیفیت پایی��ن خودروهای تولید 

داخل، س��رکوب مالی یا همان قیمت های دس��توری است، یادآور شد: 
تصمیم گی��ری درخصوص قیمت خودرو در س��تاد اقتصادی س��ران قوا 
صورت نگرفت، همچنین برگزاری چندین جلس��ه در کمیسیون صنایع 
مجلس با حضور خودروس��ازان نیز تاکنون به نتیجه ای نرس��یده است. 
گویا اراده ای در راس��تای رفع مش��کالت صنعت خ��ودرو وجود ندارد و 
قرار نیست تصمیمی در رابطه با اصالح نحوه قیمت گذاری خودرو اتخاذ 

شود.
دبیر انجمن خودروس��ازان ایران ضمن ابراز تأس��ف نسبت به افزایش 
روزانه زیان دهی خودروسازان، از عبور زیان های انباشته دو شرکت ایران 
خودرو و سایپا از 85 هزار میلیارد تومان خبر داد و گفت: وزارت صمت 
تاکنون اقدامی در راستای رفع معضل زیان دهی خودروسازان نداشته و 
با وجود ایرادات اساس��ی مترتب بر فرمول قیمت گذاری شورای رقابت، 

این شورا همچنان بر ادامه شیوه کنونی قیمت گذاری اصرار می ورزد.
نعمت بخش با اش��اره به درخواست کمیس��یون صنایع مجلس مبنی 
ب��ر ارائه آنالیز قیمت تمام ش��ده خودرو از س��وی خودروس��ازان به این 
کمیس��یون گفت: علی رغم ارائه ریز قیمت تمام شده هر خودرو توسط 
خودروس��ازان، اثبات صحت آمار ارائه ش��ده در س��ایت کدال بورس و 
همچنین دفاتر حسابرسی و زیان ۳0 تا 40 میلیون تومانی خودروسازان 
بابت تولید هر خودرو، متاسفانه مجلس نیز در راستای ارجاع موضوع به 
وزارت صمت و درخواس��ت اصالح قیمت گذاری خودرو به منظور توقف 

زیان دهی خودروسازان اقدامی نکرده است.
وی افزود: این چه روش��ی است در کشور که یک صنعت مثل صنعت 
س��یمان با پرداخت ۷00 تومان سود بابت هر سهم به سهامداران خود 
اقدام می کند، اما دو شرکت ایران خودرو و سایپا با ارزش سهمی کمتر 
از 200 تومان، قادر به پرداخت حتی یک ریال سود به سهامداران خود 

طی 10 سال گذشته نبوده اند.
دبیر انجمن خودروسازان ایران درخصوص اصالح ساختار خودروسازان 

و تاثیر آن بر کاهش زیان دهی خودروسازان گفت: می بایست اصالحات 
اساسی در ساختار صنعت خودرو صورت بگیرد. از دیدگاه بنده، صنعت 
خودرو می بایس��ت به بخش خصوص��ی واقعی واگذار ش��ود و دولت از 
حضور در این صنع��ت کناره گیری کند. عدم توانایی دولت در مدیریت 
کارخانج��ات و لزوم واگذاری این واحدها ب��ه بخش خصوصی، یک امر 

اثبات شده است.
نعمت بخ��ش بیان کرد: امیدواریم در دولت آینده، ضمن صدور مجوز 
واردات مدیریت ش��ده خودروهای سواری، شاهد معافیت صنعت خودرو 
از قیمت گذاری دس��توری و خصوصی سازی واقعی این صنعت باشیم تا 

بدین ترتیب جلب رضایت مصرف کنندگان نیز صورت بگیرد.
نعمت بخ��ش همچنین براس��اس تبصره 2 م��اده 101 برنامه پنجم 
توس��عه، دولت مکلف به جبران زیان های وارده ناشی از قیمت  گذاری 
دس��توری کمت��ر از قیمت واقع��ی در بودجه همان س��ال و پرداخت 
خسارت به تولیدکنندگان دانست و گفت: به رغم نامه نگاری های مکرر 
انجمن خودروس��ازان ایران با آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه 
و بودجه نس��بت به پرداخت زیان خودروسازان ناشی از قیمت گذاری 
دستوری و توزیع رانت، متاسفانه تاکنون اقدامی در این جهت صورت 

نگرفته است.

لغو قیمت گذاری دستوری در صدر انتظارات خودروسازان از دولت آینده

5تولید و صنعت شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
29 خرداد 1400

شماره 1802



آگهـــــــــــی تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
شنبه

29 خرداد 1400

شماره 1802



7ایران زمـــین www.forsatnet.ir15تلفن مستقیم: 86073290 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298

اخبار

اراک- فرناز امیدی: وزیر بهداشــت که بــرای افتتاح طرح های 
سالمت محور در قالب پویش ره سالمت به اراک سفر کرده بود، گفت: 
خوشبختانه تا پایان تیرماه حدود ۱۵ میلیون نفر و تا پایان دولت گروه 
های هدفی که قول داده بودیم، واکسینه می شوند.  دکتر سعید نمکی 
بیان کرد: به مردم عزیز این قول را داده بودیم بهار واکسن ایرانی به بازار 
برسد، که خدا را شاکریم که این امر محقق شد. وی افزود: برای طراحی و 
ساخت واکسن ایرانی ۷ پلتفرم را به کار گرفتیم و خوشبختانه در این راه، 
ره بیست ساله را در مدت زمان بسیار کوتاه طی نمودیم. همچنین وی 
ادامه داد: واکسن ایرانی ساخت داخل یکی از کم عارضه ترین، کم خطر 
و بی خطرترین نوع از واکسن ها است. وزیربهداشت گفت: کلیه تجهیزات 
ناقص بیمارستانی و مراکز درمانی که توسط رئیس و مسئوالن بیمارستان 
ها و نمایندگان مردم در مجلس به آن اشاره شد را تکمیل و رفع خواهیم 
کرد. دکتر نمکی تاکید کرد: ظرفیت تخت های ویژه در روزهای کرونایی 
درکشور تقریبا دو برابر شــد که در نوع خود منحصر به فرد است. وی 
به پیگیری جدی برای افتتاح هر چه سریعتر پروژه بیمارستان حضرت 
ولی عصر)عج( اراک تاکید کرد و گفت: با توجه به نیاز مبرم این شــهر 

و استان و حتی استان های همجوار، تالش می کنیم این مرکز درمانی 
هر چه زودتر به چرخه درمان وارد شــود. همچنین وی تصریح کرد: با 
وارد کردن و تزریق هزار دستگاه آمبوالنس به مجموعه سالمت کشور، 
مشکل کمبود آمبوالنس این استان و برخی شهرستان های محروم که 
نمایندگان مجلس به آن اشــاره کردند، رفع خواهد شد. وزیربهداشت 
بیان داشــت: در حوزه سرطان و به ویژه ملزومات و تجهیزات مورد نیاز 

بیمارســتان آیت اهلل خوانساری نیز تالش خواهیم کرد تا مشکالت این 
مرکز که قطب اصلی درمان ســرطان غرب کشــور محسوب می شود، 
مرتفع شود. رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اراک در این جلسه به بیان 
مشکالت و چالش های پیش روی حوزه سالمت پرداخت و گفت : استان 
مرکزی از نظر امکانات، تجهیزات و البته کمبود نیروی انسانی جزو استان 
های کم برخوردار است و امید می رود با کمک و حمایت های وزارت و 
دکتر نمکی، مجموعه بهداشت و درمان در استان ارتقاء قابل لمسی یابد. 
دکترجمالیان تاکید کرد: مطمئنا با نظر مثبت و موافقت دکتر نمکی برای 
تخصیص و کمک های وزارتی به حوزه ســالمت استان مرکزی، شاهد 
رشــد و ارتقاء زیرساخت های الزم و در نتیجه کیفیت خدمات پزشکی 
و درمانی به هم اســتانی های عزیز خواهیم بود. وی از کلیه مسئولین 
استانی، نمایندگان مجلس و همه همکاران و دست اندرکارانی که موجب 
هر چه بهتر برگزار شدن بیست و نهمین آیین پویش ره سالمت شدند، 
تشکر کرد. گفتنی است بیست و نهمین آیین پویش ره سالمت با حضور 
وزیر بهداشت و مسئولین استانی برگزار و در آن 26 طرح سالمت محور 

به ارزش ۱4۵ میلیارد تومان افتتاح شد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
گیالن در نشست خبری با اصحاب رسانه که به صورت ویدئوکنفرانس 
برگزار شــد، با بیــان اینکه مراقبت از آب بعنــوان ثروت ملی، وظیفه 
همگانی اســت، گفت: با صرفه جویی در مصرف آب حتی در کمترین 
میزان، می توانیم تابستان پیش رو را با تنش کمتری پشت سر بگذاریم. 
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 
استان گیالن؛ سید محسن حسینی با ارائه آماری در خصوص کاهش 
بارش برف و باران در ســال آبی 99 نسبت به سال های گذشته گفت: 
کاهش نزوالت جوی موجب کاهش آبدهی چشمه ها شده است که این 
امر تاثیر مستقیمی بر کمبود آب شرب مناطق مختلف استان دارد. وی 
با تاکید بر اینکه 3۱3 روستای گیالن که از طریق چشمه ها تامین آب 
می شوند، در تابستان سال جاری با تنش آبی مواجه خواهند شد، افزود: 
تمهیداتی برای رفع کاهش تنش آبی این روســتاها پیش بینی شده 
است. وی، بهسازی چشمه های جدید و استفاده حداکثری از ظرفیت 
آبدهی آن ها، آمادگی تانکرهای سیار جهت آبرسانی به این روستاها و 
فعال شــدن 4 دستگاه تولید آب بسته بندی با ظرفیت 8 هزار لیتر در 

ساعت را از مهم ترین اقدامات در دست اجرا جهت رفع و کاهش تنش 
آبی این روستاها اعالم کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن با 
تاکید بر اینکه مردم از نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه آبرسانی پرهیز 
کنند، گفت: اگر به هر دلیلی نیاز به نصب پمپ بود، در ابتدا باید نسبت 
به نصب مخزن اقدام شود زیرا نصب مستقیم پمپ بر روی شبکه توزیع 
آب، مشــکالتی را برای مشترک و سایر مصرف کنندگان به وجود می 

آورد. حسینی با اشاره به اینکه استفاده غیرمجاز و نامتعارف از آب شرب 
نیز نقش موثری در کاهش فشار آب برخی مناطق دارد، افزود: صاحبان 
این انشعابات با مراجعه به امور آب و فاضالب شهرستان و با طی کردن 
مراحل قانونی می توانند از انشعاب مجاز و قانونی برخوردار شوند. وی 
در بخش دیگری از ســخنانش با اشاره به اینکه شرکت آب و فاضالب 
گیالن هیچ برنامه مدون و از پیش تعیین شده ای برای قطع آب شرب 
ندارد، گفت: تنها در صــورت بروز برخی حوادث و تعمیرات خطوط و 
تاسیسات آبرسانی ممکن است آب شرب برخی مناطق دچار اُفت فشار 
و یا قطعی موقت شود که این موضوع در قالب اطالعیه به اطالع مردم 
عزیز رسانده می شود تا نسبت به ذخیره سازی آب مورد نیاز خود اقدام 
کنند. حسینی با تاکید بر گسترده بودن حجم خدمات رسانی شرکت 
آب و فاضالب استان گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون مشترک 
شــهری و روستایی در گیالن از نعمت آب آشامیدنی سالم و بهداشتی 
برخوردارند که 6۵4 حلقه چاه، ۵۷6 دهنه چشمه، ۱3 باب تصفیه خانه، 
620 واحد ایستگاه پمپاژ و ۵32 هزار مترمکعب مخزن، آب مورد نیاز 

این مشترکین را تامین می کند.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان با بیان اینکــه در دو ماه ابتدایی ســال جاری تولید برق 
در اســتان بیش از دو درصد کاهش داشــته است، گفت: در همین 
بازه زمانی میزان مصرف انرژی نســبت به مدت مشابه در سال قبل 
29 درصد رشــد داشت است. فرامرز شــادفر بیان کرد: در فروردین 
و اردیبهشــت ماه سال جاری شــش هزار و 66 گیگاوات ساعت در 
خوزســتان برق تولید شده که در مقایسه با سال گذشته 2.3 درصد 
کاهش را نشــان می دهد. وی افزود: از این میــزان برق تولیدی در 
خوزســتان، 29 درصد را نیروگاه های بــرق آبی تولید کرده اند، 69 
درصد سهم نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی و حدود 2 درصد را 

نیروگاه های تولید پراکنده تولید و به شبکه تحویل داده اند. مدیر بازار 
برق شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه داد: از میزان برق تولیدی 
نیروگاه های حرارتی و سیکل ترکیبی 42 درصد توسط بخش دولتی 
و ۵8 درصد را نیروگاه های بخش خصوصی تولید کرده اند. شــادفر 
تصریح کرد: انرژی مصرفی در دو ماهه ابتدایی سال برابر با شش هزار 
و 32۱ گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود 29 درصد افزایش 
مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال قبل است. وی اضافه کرد: 
پیک اردیبهشــت ماه ۱400 به میزان ۷ هزار و 488 مگاوات بوده که 
نســبت به پیک بار ســال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.  مدیر 
بازار برق شــرکت برق منطقه ای خوزســتان تاکید کرد: با توجه به 

رشد بسیار باالی بار و انرژی مصرفی مدیریت مصرف برق و جابجایی 
مصارف غیر ضروری از ساعات اوج مصرف ساعت )۱4 تا ۱8 و 2۱ تا 
22( به ســایر ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف کنندگان، امری 

الزم و ضروری است. 

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرکل میــراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: در سال های اخیر و 
با اســتقبال سرمایه گذاران، روند هتل سازی در این استان بیش از ۱00 
درصد رشد کرده است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، احمد حمزه زاده 

با بیان اینکه در سال های اخیر تعداد هتل های استان از 32 مورد به 66 
هتل افزایش یافته اســت، افزود: در زمان کنونی نیز 28 هتل در سطح 
استان در حال ساخت است. وی با اشاره به اینکه در 2 سال آینده تعداد 
هتل های استان به ۱00 مورد با ظرفیت ۱6 هزار و ۵00 تخت می رسد، 
اظهار کرد: طی روزهای گذشته نیز با حضور وزیر میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری هتل بوتیک »اُُرسی« تبریز توسط بخش خصوصی 
با صرف بیش از 30 میلیارد تومان در زمینی به مساحت 3۵0 مترمربع و 
زیربنای یک هزار مترمربع در چهار طبقه به بهره برداری رسید. مدیرکل 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی گفت: عالوه 
بر هتل های موجود برای رونق گردشــگری و توسعه صنعت بوم گردی 

در اســتان،  برای 229 مرکز بوم گردی مجوز صادر شــده است و پنج 
هتل بوتیک نیز در حال ســاخت اســت. حمزه زاده ادامه داد: در طول 
ســال گذشته ساخت ۱20 طرح در استان با بیش از ۵0 میلیارد تومان 
آغاز شده و در حال اجرا است و تاکنون تهیه ۱00 فیلم و موشن گرافی، 
کیو آر کددار کردن چهــار موزه انجام و موزه های فوتبال، بنادر و خانه 
موزه پروین اعتصامی افتتاح شده اســت. وی با اشاره به اینکه ساخت 
موزه فرش تبریز نیز ۷0 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد، یادآوری کرد: 
در صورت تامین اعتبار این موزه نیز تکمیل می شود و با شعار هر شهر 
یک بازارچه صنایع دستی، در هفت شهرستان استان نیز عملیات اجرایی 

بازارچه صنایع دستی آغاز شده است.

گرگان - خبرنــگار فرصت امروز: اینترنت پرســرعت 4G در 
روستای پنج پیکر راه اندازی شــد.با حضور عبدالجالل ایری نماینده 
مردم شهرســتانهای بندرترکمن ، کردکوی ، بندرگز و گمیشــان در 
مجلس شورای اســالم  و دکتر غالمعلی شهمرادی اینترنت پرسرعت 
4G در روستای پنچ پیکراز توابع شهرســتان بندرترکمن راه اندازی 
شد.در این مراســم دکتر غالمعلی شهمرادی با تشریح اقدامات انجام 
شده در خصوص توسعه ارتباطات سیار در استان گلستان گفت : توجه 
به نقاط روستایی در تاسیس سایت های جدید همراه اول بسیار مورد 

تاکید بوده است و افزود: درقالب عملیات توسعه ارتباطات سیار ، ۱60 
ســایت در حال راه اندازی و 2۵0 سایت نیز ارتقاء تکنولوژی خواهند 
داشت  .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به وضعیت روستای پنج 
پیکر گفت : راه اندازی بازار بزرگ منســوجات واشتغال تعداد زیادی از 
روستاییان منطقه در این بازار و همچنین مراجعه خریداران از استان و 
حتی خارج از استان ورونق کسب و کار و ضرورت تسهیل در معامالت  
موجب شد تقویت اینترنت پرسرعت در دستورکار قرارگرفته و جزئی 
از پروژه فاز 8 تعریف شــود که با تــالش مجموعه کارکنان ارتباطات 

سیار مخابرات منطقه گلستان این پروژه با موفقیت اجرا و پایان یافت 
و سرویس اینترنت پرســرعت 4G همراه اول در اختیار مردم منطقه 
قرار داده شد.دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به مشکالت بوجود آمده 
در تملیک زمین جهت احداث ســایت های همراه اول در سطح استان 
، همکاری و مســاعدت مردم را درخواست و گفت : تمامی پروژه های 
مخابراتی در راســتای تامین رفاه ارتباطی مردم و دسترسی آسان آنها 
به سرویســها می باشد و همکاری آنها موجب تسهیل و تسریع اجرای 

طرح ها خواهد بود.

برگزاری بیست ونهمین آیین پویش ره سالمت با حضور وزیر بهداشت دراستان مرکزی

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن:

مراقبت از آب بعنوان ثروت ملی وظیفه همگانی است

مدیر بازار برق شرکت برق منطقه ای خوزستان  گفت:
کاهش ۲ درصدی تولید و افزایش ۲۹ درصدی مصرف برق در خوزستان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری:

ساخت موزه فرش تبریز ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

راه اندازی اینترنت 4G همراه اول در روستای پنج پیکر از توابع شهرستان بندرترکمن

آیت اهلل علوی گرگانی: اجرای امینانه نیت واقفان توسط اوقاف مهمترین 
وظیفه سازمان اوقاف است

قم - خبرنگار فرصت امروز: یکی از مراجع تقلید گفت: اجرای امینانه نیت 
واقفان مهمترین وظیفه ســازمان اوقاف است که بحمداهلل شاهد چنین امری 

هستیم و انتظار این است که روند کنونی ادامه یابد و تقویت شود.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان قم، آیت اهلل 
سید محمد علی علوی گرگانی در جمع مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های 
ســازمان اوقاف و هیئت همراه، با تشــکر از اقدامات صورت گرفته توسط این 
سازمان در راستای ایجاد اشتغال پایدار اظهار کرد: الزم است از همه ظرفیت ها 
برای تحقق مطالبات رهبر معظم انقالب و خواســته های به حق مردم استفاده 
شود. وی افزود: اجرای امینانه نیت واقفان مهمترین وظیفه سازمان اوقاف است که بحمداهلل شاهد چنین امری هستیم و انتظار این است 
که روند کنونی ادامه یابد و تقویت شود. این مرجع تقلید با بیان اینکه بقاع متبرکه قطب فرهنگی و مذهبی به شمار می روند گفت: انجام 
فعالیت های فرهنگی، قرآنی و اجتماعی با محوریت این امکان مقدسه، ابتکار سازمان اوقاف بوده و موجب تقویت ارتباط معنوی و حضور 
بیشتر مردم در حرم مطهر امامزادگان شده است. وی ادامه داد: گزارش ارائه شده از سوی شما در حوزه امور اجتماعی و توزیع سبدهای 
غذایی بین نیازمندان از محل عواید موقوفات و همچنین کمک های درمانی در دوران شیوع کرونا، نشان دهنده عزم راسخ سازمان اوقاف 

برای انجام احسن امور و بهره گیری از ظرفیت موقوفات برای خدمت به جامعه است.

دعوت مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم برای مشارکت همگانی 
در انتخابات

ایالم – منصوری: دکتر تیموری مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان ایالم طی پیامی از کارکنان این شرکت و عموم مردم فهیم 
استان درخواست کرد در انتخابات 28خرداد۱400 ریاست جمهوری و شورای شهر حضور گسترده داشته باشند.

متن پیام صادر شده بدین شرح می باشد:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

»اّن اهلل ال یُغیُِّر ما بقوم حّتی یغّیروا ما بانفسهم«
خداوند سرنوشت کسی را تغییر نمی دهد مگر اینکه خودش بخواهد. )سوره الرعد آیه ۱۱(

امروز مهمترین رویداد پیش روی کشور، موضوع انتخابات ریاست جمهوری و شورا های اسالمی شهر و روستا است، و مردم با حضور 
آگاهانه خود در این رویداد مهم و شایسته گزینی، موجبات بهبود شرایط زندگی خود را می توانند فراهم کنند. حضور مردم در پای صندوق 
های اخذ رای به عنوان پشتوانه اساسی برای حرکت در مسیر پیشرفت، هدایت کشور و تعیین سرنوشت بسیار حائز اهمیت است. حضور 
حداکثری در پای صندوق های رای پشتوانه ای برای دولت آینده برای حضور موثر در عرصه های مختلف بین المللی و حل مسائل ملی 
اســت و با حضور حداکثری اســت که منتخب با همراهی از سوی مردم و به اتکاء ایشان می تواند بر بسیاری از چالش های موجود غلبه 
نماید. مردم والیت مدار و قهرمان استان ایالم همانند انتخابات ادوار گذشته که باالترین میزان مشارکت  را داشتند اینبار نیز  با حضور فعال 
و مشارکت حداکثری خود در این دوره از انتخابات که از حساسیت و اهمیت فوق العاده بیشتری نسبت به ادوار قبل برخوردار است ، بار 
دیگر مردم ساالری دینی و شور و شعور سیاسی خود را به نمایش خواهند گذاشت. اینجانب به نوبه خود، از عموم کارکنان عزیز  شرکت 
آب و فاضالب و آحاد مردم غیور استان ایالم دعوت می کنم تا بار دیگر، در انتخاباتی که نشانه جمهوریت نظام اسالمی درکنار اسالمیت 
آن است، حضوری پر شور داشته باشند و با انتخاب کاندیدای اصلح گامی بلند در راستای اعتالی کشور و حل مشکالت اقتصادی  بردارند.

پیشرو شدن کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در اهدای خون 
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل و جمعی از کارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در روز جهانی اهداء خون با 
هدف نهادینه سازی فرهنگ و اهدای خون در اداره کل انتقال خون استان قزوین حضور یافته و خون خودرا به بیماران نیارمند هدیه کردند 
. به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی برق اســتان قزوین ، همزمان با 24 خرداد روز جهانی اهدای خون و در راستای گسترش 
مسئولیت اجتماعی و ترویج فرهنگ اهداء خون ، مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع برق و جمعی از کارکنان و مدیران 
این شرکت با حضور در مرکز انتقال خون به بیماران نیازمند هدیه نمودند بهادیوند چگینی هدف از این اقدام را کمک به هم نوعان و نجات 
جان بیماران در شرایط تداوم بیماری کرونا بیان نموده و مسئولیت آحاد جامعه در ترویج این امر خداپسندانه به عنوان یک رفتار حسنه و 
معروف اجتماعی مورد تاکید قرار دادند. دکترمریم مدرسی مدیر کل انتقال استان قزوین نیز ضمن خیر مقدم و خوش آمد گویی از همکاران 
برق استان در اشاعه فرهنگ اهدا خون تقدیر نمودند . گفتنی است در طول سال و به مناسبت های مختلف کارکنان برق استان با روحیه 

جهادی در انجام کمک های مومنانه به بیماران نیازمند به خون و فرآورده های آن و حفظ ذخایر بانک خون مشارکت فعالی داشته اند .

رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران خبر داد :
پیشرفت 5۰ درصدی در احداث پل و جاده ارتباطی روستاهای باالدست 

سد گلورد
ســاری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی آب 
منطقه ای مازندران، دکتر غالمی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
و اقای شریعتی نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسالمی از 
نحوه اجرا و پیشرفت جاده ارتباطی روستاهای باال دست سد گلورد بازدید نمودند 
و در این بازدید دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران ضمن 
ارائه گزارش از اقدامات انجام شده گفت : در احداث پروژه جاده و پل دسترسی 
روستاهای باالدست سدگلورد مطالعات الزم برای انتخاب مسیر مناسب انجام 

گرفت و خوشبختانه توانستیم پروژه را به ۵0 درصد پیشرفت فیزیکی برسانیم
رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران با اشاره به هزینه ۱80 میلیارد تومانی این پروژه تصریح کرد : در حال 

حاضر تجهیزات الزم برای ادامه کار خریداری شده است اما برای ادامه عملیات با مشکالت مالی مواجه شده ایم
یخکشی در پایان خاطرنشان کرد :  پروژه جاده و پل دسترسی که نزدیک به سه کیلومتر خواهد بود عالوه بر  مسائل مالی نیازمند تایید 

سازمان میراث فرهنگی مازندران بوده که از سوی آن سازمان در حال بررسی است

راه اندازی اینترنت 4G همراه اول در روستای پنج پیکر از توابع شهرستان 
بندرترکمن

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: اینترنت پرسرعت 4G در روستای پنج پیکر راه اندازی شد.با حضور عبدالجالل ایری نماینده مردم 
شهرستانهای بندرترکمن ، کردکوی ، بندرگز و گمیشان در مجلس شورای اسالم  و دکتر غالمعلی شهمرادی اینترنت پرسرعت 4G در 

روستای پنچ پیکراز توابع شهرستان بندرترکمن راه اندازی شد.
در این مراسم دکتر غالمعلی شهمرادی با تشریح اقدامات انجام شده در خصوص توسعه ارتباطات سیار در استان گلستان گفت : توجه 
به نقاط روستایی در تاسیس سایت های جدید همراه اول بسیار مورد تاکید بوده است و افزود: درقالب عملیات توسعه ارتباطات سیار ، ۱60 
سایت در حال راه اندازی و 2۵0 سایت نیز ارتقاء تکنولوژی خواهند داشت  .مدیر مخابرات منطقه گلستان با اشاره به وضعیت روستای پنج 
پیکر گفت : راه اندازی بازار بزرگ منسوجات واشتغال تعداد زیادی از روستاییان منطقه در این بازار و همچنین مراجعه خریداران از استان 
و حتی خارج از استان ورونق کسب و کار و ضرورت تسهیل در معامالت  موجب شد تقویت اینترنت پرسرعت در دستورکار قرارگرفته و 
جزئی از پروژه فاز 8 تعریف شود که با تالش مجموعه کارکنان ارتباطات سیار مخابرات منطقه گلستان این پروژه با موفقیت اجرا و پایان 
یافت و سرویس اینترنت پرسرعت 4G همراه اول در اختیار مردم منطقه قرار داده شد.دکتر غالمعلی شهمرادی با اشاره به مشکالت بوجود 
آمده در تملیک زمین جهت احداث سایت های همراه اول در سطح استان ، همکاری و مساعدت مردم را درخواست و گفت : تمامی پروژه 
های مخابراتی در راستای تامین رفاه ارتباطی مردم و دسترسی آسان آنها به سرویسها می باشد و همکاری آنها موجب تسهیل و تسریع 

اجرای طرح ها خواهد بود.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:
رکورد مصرف برق4۰ روز زودتر از سال قبل شکست

رشت - خبرنگار فرصت امروز: انتخابات در سرنوشت هر کشوری مهم بوده 
و ضمن حضور پرشور در انتخابات، شرکت برق منطقه ای گیالن برای تامین برق 

مطمئن و پایدار در حالت آمادگی کامل قرار دارد.
»بهمن داراب زاده« گفت: با توجه به اینکه رکورد پیک بار سال قبلی شکسته 

شده است ضرورت استفاده بهینه از برق دو چندان می شود.
وی با اشــاره به اینکه رکورد مصرف برق40 روز زودتر از سال قبل شکست، 
افزود: برای آنکه همه از نعمت برق برخوردار بشوند باید استفاده خردمندانه از برق 
را در اولویت قرار داد و با اجرای راهکارهای ساده، مدیریت مصرف برق را اجرا و 
پیاده سازی کنیم. وی افزود: همه جای دنیا در ایام پیک مصرف که بازه بسیار کوتاهی است بر روی استفاده بهینه از انرژی برق تاکید می 
شود چرا که کوتاه بودن دوره زمانی پیک بار، سرمایه گذاری های کالن و هنگفت برای احداث نیروگاه های جدید را توجیه ناپذیر می کند.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: انتخابات در سرنوشت هر کشوری مهم بوده و ضمن حضور 

پرشور در انتخابات، شرکت برق منطقه ای گیالن برای تامین برق مطمئن و پایدار در حالت آمادگی کامل قرار دارد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان 
گفت: مسیرهای ریلی حوزه استحفاظی این منطقه منحصر به فرد بوده و 
نیاز به توجه بیش از پیش در فصل تابستان دارد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، محمدرضا قربانی، در جلسه ستاد ارتقای ایمنی و مدیریت بحران راه 
آهن منطقه آذربایجان با محوریت تمهیدات فصل گرما افزود: وجود شیب 
28 در هزار در مسیر تبریز- جلفا، قوس های 2۵0 یا 300 در مسیر مراغه 
- میانه و کوهستانی بودن منطقه لزوم نظارت همه جانبه و بیش از پیش بر 
مسیرهای ریلی این منطقه را در فصل تابستان می طلبد. وی اظهار داشت: 
در این راستا باید اقدامات الزم برای توجه به درجه حرارت ریل و کنترل 
و مقایسه آن با دمای تعادل منطقه داشت و بازدید مستمر از قوس های با 
شعاع کمتر از ۷00 متر، شناسایی نقاط دارای کمبود باالست، تامین برنامه 
زمان های مسدودی مورد نیاز با در نظر گرفتن زمان مناسب و کافی برای 
کار در زیر دمای تعادل و اعالم کاهش ســرعت در بالک در صورت باالتر 
رفتن دما از دمای تعادل جهت سیر ایمن قطارها انجام شود. قربانی، با اشاره 
به افزایش دما در فصل تابســتان بر ممنوعیت انجام عملیات جوشکاری 
خطوط در دمای باالتر از دمای تعادل منطقه و ممنوعیت استفاده از شعله 

جهت برش ریل تاکید کرد. در این جلسه بر آماده به کار بودن تجهیزات 
برق اضطراری، اطمینان از ســالمت سیستم های تامین آب آشامیدنی، 
سیستم های اعالم و اطفاء حریق و شارژ کپسول های آتشنشانی از منظر 
کیفیت و کمیت، آماده بکار بودن سیستم آب آتشنشانی، بررسی میزان 
رطوبت چاه ارت بصورت منظم، راه اندازی سیستم های تهویه و سرمایشی 
جهت تامین ســالمت و دمای مناسب در ایستگاه ها، نمازخانه ها، سالن 

های انتظار و سرویس های بهداشتی تاکید شد. در این جلسه همچنین 
بر وجین کردن علف های هرز داخل محوطه های عملیاتی، تجهیز کلیه 
لکوموتیوها به سیســتم اطفاء حریق، عدم استفاده از ترمز دینامیک به 
صورت مستمر برای جلوگیری از بروز آتش در موتورهای تراکشن و حداقل 
استفاده از سیستم کروز در لکوموتیوهای پیشرفته مانند زیمنس یا آلستوم، 
الزامی بودن حضور بازرسین فنی قطار در سوزن های ورودی ایستگاهها 
در هنگام ورود قطارها حتی قطارهای عبوری جهت کنترل عیوب واگن 
های در حال سیر با تجهیزات کامل، عدم انبار نمودن تراورس های چوبی 
در کنار خطوط ایستگاه های تشکیالتی و پرتردد تاکید شد. نخستین خط 
راه آهن ایران یک قرن قبل در حد فاصل تبریز تا بندر شرفخانه دریاچه 
ارومیه توسط روس ها ساخته شــد. راه آهن آذربایجان به عنوان یکی از 
نواحــی نوزده گانه راه آهن ایران در محورهای تبریز - میانه، تبریز- جلفا، 
تبریز- رازی، مراغه - ارومیه و در آینده نزدیک میانه - بســتان آباد فعال 
است و خطوط ریلی این ناحیه به حدود یک هزار و ۱00 کیلومتر می رسد. 
راه آهن آذربایجان به استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل 

خدمت رسانی می کند.

مدیرکل راه آهن منطقه آذربایجان:

مسیرهای ریلی منطقه آذربایجان نیاز به توجه بیشتر دارد

پنجشنبه
27 خرداد 1400
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به قلم: کلیر مارک
مشاور سرمایه گذاری و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

برندسازی شخصی در طول سال های اخیر بدل به گزینه ای 
مهم برای کارآفرینان ش��ده است. اگر شما تجربه فعالیت به 
عنوان کارآفرین را داش��ته باشید، به خوبی از اهمیت و تاثیر 
برند ش��خصی اطالع دارید. برخی از مشتریان فقط براساس 
برند شخصی کارآفرینان بزرگ اقدام به خرید از یک کسب و 
کار می کنند. به عنوان مثال، ایالن ماس��ک را در نظر بگیرید. 
بدون تردید بس��یاری از مش��تریان خودروهای تسال به دلیل 
ش��خصیت جالب و خالق ایالن ماسک اقدام به خرید از این 

برند می کنند. 
امروزه برندسازی ش��خصی کار ساده ای نیست. دیگر فقط 
چند کارآفرین بزرگ و محدود در زمینه برندس��ازی فعالیت 
ندارند، بلکه تقریبا تمام کارآفرینان اقدام به استفاده از مزایای 
این حوزه می کنند. این امر مس��ئولیت شما برای برندسازی 
شخصی به طور اصولی را افزایش می دهد. در غیر این صورت 
شما هرگز در میان برندهای شخصی محبوب مشتریان جایی 

نخواهید داشت. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین 
توصیه ها و نکات برای برندس��ازی ش��خصی است. این امر به 
شما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف کمک 
خواهد کرد. همچنین تا حدود زیادی ش��ما را از همکاری با 
کارشناس های برندس��ازی بی نیاز می کند. این امر به معنای 
کاهش هزینه های توس��عه برند شخصی خواهد بود. در ادامه 
برخی از مهمترین نکات در زمینه برندسازی شخصی را مرور 

خواهیم کرد. 
1. پیدا کردن جایگاه برند شخصی تان

هر برند ش��خصی در عرصه کسب و کار دارای یک جایگاه 
مشخص اس��ت. اگر شما در رابطه با مش��تریان تان به خوبی 
از جایگاه تان اطالع نداش��ته باشید، شانسی برای تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی آنها نخواهید داشت. کارآفرینان باید ارزیابی 
دقیقی از وضعیت شان در ارتباط با مشتریان داشته باشند در 
غی��ر این صورت به هیچ وجه در میان برندهای محبوب برای 

مشتریان جای نخواهند گرفت. 
جایگاه هر برند ش��خصی براس��اس موقعیت کالن کسب و 
کار اصلی مش��خص می شود. اگر ش��ما در زمینه همکاری با 
کس��ب و کار اصلی تان وضعیت خوبی ندارید و کس��ب و کار 
موردنظ��ر در بازار جایگاه متوس��طی دارد، باید به طور کامل 
از این نکته آگاهی داش��ته باشید در غیر این صورت شانسی 
برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف پیدا نخواهید کرد. 
این امر شاید در ابتدا بسیار عجیب به نظر برسد، اما واقعیتی 

انکارناپذیر در عرصه کسب و کار محسوب می شود. 
ش��ما برای پیدا کردن جایگاه برندتان در زمینه کس��ب و 
کار باید به طور دقیق نسبت به کمک گرفتن از همکاران تان 
در ش��رکت اصلی اقدام نمایید. همچنی��ن نظرخواهی مداوم 
از مش��تریان ایده بس��یار مهمی برای پیدا کردن جایگاه برند 
شخصی محسوب می  شود. اگر شما این دو نکته مهم را مدنظر 
قرار دهید، بس��یاری از مش��کالت تان در زمینه توس��عه برند 

شخصی رفع خواهد شد. 
2. همیشه براساس نقشه عمل کنید

کارآفرینان همیش��ه در حال توس��عه کس��ب و کارش��ان 
هس��تند. اگر در این میان توانایی یک کسب و کار به موازات 
توس��عه کسب و کارش افزایش پیدا نکند، شانسی برای باقی 
ماندن به عنوان مدیرعامل ش��رکتش نخواهد داشت. ماجرای 
برندهای ش��خصی نیز دقیقا به همین شکل است. وقتی شما 
برند ش��خصی تان را به طور مداوم توس��عه می دهید، باید به 
فکر تصویر بزرگ آن در میان مشتریان نیز باشید در غیر این 
صورت شانسی برای تعامل با مشتریان نخواهید داشت. این امر 
شاید بسیار ساده به نظر برسد، اما تاثیرگذاری بسیار زیادی بر 

وضعیت کسب و کارها دارد. 
انتظار مش��تریان از برن��دی مانند گوچ��ی در زمینه مد و 
پوش��اک ارائه بهترین محصوالت ممکن با کارشناسی دقیق 
الگوی آن اس��ت. اگر در این می��ان کارمندان این برند بزرگ 
امکان ارائه اطالعات دقیق به شما را نداشته باشند، بدون شک 

وضعیت تان به طور قابل مالحظه ای دشوار خواهد شد. 
اگر ش��ما پیش از راه اندازی برند شخصی تان به یک نقشه 
کارب��ردی در زمینه فعالیت و توس��عه اش اتکا کنید، فرآیند 
برندسازی شخصی برای تان بسیار ساده تر از هر زمانی خواهد 
ش��د. متاسفانه امروزه بسیاری از کارآفرینان به این نکته مهم 
توجه الزم را ندارند بنابراین همیش��ه فرآیند کسب و کارشان 
بدون برنامه پیش می رود. حتی اگر در این ش��رایط موفقیتی 
هم برای کس��ب و کارها ایجاد ش��ود، ماهیت بسیار تصادفی 
خواهد داش��ت بنابراین شما باید همیشه نسبت به ایجاد یک 
برنامه اصلی و عمل براس��اس آن توجه نمایی��د. در غیر این 
صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی بازار کس��ب و کار 

نخواهید داشت. 
3. تعریف دقیق مخاطب هدف برند شخصی تان

پیش از فعالیت در زمینه برندسازی شخصی باید نسبت به 
شناس��ایی مخاطب هدف اقدام کرد در غیر این صورت حتی 
بهترین برنامه های برندس��ازی نیز تاثی��ری بر روی وضعیت 
کسب و کارها نخواهد داشت. بسیاری از کارآفرینان مخاطب 
هدف شان را خیلی سخت پیدا می کنند. این امر ناشی از تالش 
برای اجرای یک طرح بزرگ در زمینه شناسایی مخاطب هدف 

برای برند شخصی است. 
ب��دون تردید اجرای طرح های جس��ورانه برای شناس��ایی 
مخاطب هدف در زمینه کس��ب و کار مزایای بس��یار زیادی 
دارد، اما تنها راهکار ممکن نیس��ت. ش��ما امکان شناس��ایی 
مخاطب هدف برندتان بدون دردسرهای فوق را نیز دارید. این 
امر شامل هدف گذاری بر روی مخاطب شرکت اصلی تان است. 
این امر سادگی و جذابیت بسیاری بیشتری دارد. به هر حال 
مخاطب هدف برند شخصی شما چندان از مشتریان شرکت 
اصلی تان دور نیست. این امر مزایای زیادی برای شما در زمینه 

مدیریت کسب و کار به همراه خواهد داشت.
امروزه بسیاری از کارآفرینان برای شناسایی مخاطب هدف 
در برند شخصی شان هزینه های بسیار زیادی را صرف می کنند. 
این امر از نقطه نظر زمانی نیز شما را از رقبای تان عقب خواهد 
انداخت بنابراین باید نس��بت به شناسایی مخاطب هدف در 
کوتاه ترین زمان ممکن اقدام نمایید در غیر این صورت شانسی 
برای طراحی یک برند شخصی برنده نخواهید داشت. امروزه 
برخی از کارآفرینان در زمینه کسب و کار به طور مداوم اقدام 
به همکاری با موسسه های بزرگ می کنند. این امر هم هزینه 
باالیی برای کس��ب و کار شما به همراه دارد و هم زمانی زیاد 
نیاز دارد. اگر شما به جای چنین کاری از همان ابتدا به سراغ 
مشتریان برندتان به عنوان مخاطب هدف بروید، بسیار ساده تر 

امکان پیگیری امور را خواهید داشت. 
4. طراحی داستانی جذاب

هر برند مش��هوری دارای یک داس��تان ج��ذاب و تعاملی 
اس��ت. این امر برای کسب و کارها اهمیت بسیار زیادی دارد. 
مش��تریان بدون داس��تانی جذاب هیچ تمایلی برای تعامل با 
مخاطب هدف از خودشان نشان نمی دهند بنابراین شما باید 
همیشه داس��تانی جذاب برای بیان داشته باشید در غیر این 
صورت مش��کالت زیادی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف پی��دا خواهید کرد. برخی از کس��ب و کارها در تالش 
برای جلب نظر مخاطب هدف به طور مداوم داستان های شان 
را تغییر می دهند. ش��اید این امر برای جلب نظر هرچه بهتر 
مشتریان ایده جذابی باشد، اما موجب کاهش اعتبار کسب و 

کارتان خواهد شد. 

اگر داستان برند ش��ما به طور مداوم تغییر کند، مشتریان 
ارزیابی نادرس��تی از ش��ما خواهند داش��ت. این امر در مورد 
برندهای شخصی اهمیت بیشتری دارد. شما باید داستان تان 
را یک بار برای همیشه به طور کاربردی طراحی نمایید. در غیر 
این صورت امکان تعامل با مشتریان را برای همیشه از دست 
خواهید داد. به هر حال وقتی داستان کسب و کار شما به طور 
مداوم تغییر می کن��د، مخاطب هدف تمایل کمتری برای به 

خاطر سپردن آن خواهد داشت. 
5. اهمیت تداوم در برندسازی 

برندسازی شخصی یک فرآیند مقطعی نیست. این فرآیند 
هرگز تمام نمی شود، بلکه تا پایان فعالیت برندتان ادامه خواهد 
داشت. شما باید همیشه نسبت به برندسازی براساس ایده های 
تازه و روش های به روز اقدام نمایید. در غیر این صورت شانسی 
برای رقابت با برندهای شخصی بزرگ نخواهید داشت. عنصر 
تداوم در میان کسب و کارها اهمیت بسیار زیادی دارد بنابراین 
شما باید از تمام توان تان برای موفقیت در این حوزه استفاده 

نمایید.
برخی از کارآفرینان پس از موفقیت برند شخصی شان دیگر 
اقدامی برای توس��عه اش نمی کنند. این امر نقطه شروع زوال 
برند ش��خصی آنها محسوب می شود. در دنیایی که هر برند و 
کس��ب و کاری به طور مداوم در حال توس��عه است، اگر شما 
حتی لحظه ای از رقبای تان غافل ش��وید، دیگر شانسی برای 
رقابت با آنها نخواهید داشت. تنها راهکار مناسب برای رقابت 
با آنها نیز توس��عه مداوم برند ش��خصی و توجه همیشگی به 

آن است. 
اگر کس��ب و کار ش��ما در زمینه توجه مداوم به وضعیتش 
دشواری های زیادی دارد، باید از کمک دیگران در این زمینه 
استفاده نمایید. بدون تردید هیچ برندی بدون کمک دیگران 
شانسی برای موفقیت در بازار کسب و کار ندارد بنابراین شما 
هم باید این نکته مهم را مد نظر قرار دهید در غیر این صورت 
شرایط بسیار س��ختی برای تعامل با مش��تریان تان خواهید 
داشت. بس��یاری از برندها در این ش��رایط سخت و دشوار از 
عرصه رقابت خارج می ش��وند بنابراین اگر شما مایل به باقی 
مان��دن در میان برندهای ش��خصی برتر دنیا هس��تید، باید 
تغییری اساس��ی در ش��یوه فعالیت تان ایجاد نمایید در غیر 
این صورت وضعیت تان روز به روز س��خت تر می شود. تغییر 

موردنظر در اینجا تالش برای تداوم در برندسازی است. 
6. تعامل همیشگی با مخاطب هدف

مخاطب هدف یا مش��تریان مهمترین دارایی برند شخصی 
ش��ما محس��وب می ش��ود. هیچ برندی توانایی ادامه فعالیت 
ب��دون مخاطب هدف را ندارد بنابراین توجه به آنها و نمایش 
اهمیت شان برای کس��ب و کار ایده مناسبی خواهد بود. اگر 
کسب و کار شما در این راستا عملکرد خوبی از خودش نشان 
ندهد، مشتریان به سرعت به س��راغ یک برند دیگر می روند. 

بدون تردید این امر جای تعجب زیادی ندارد. 
بهترین ایده برای افزایش تعدد فالوورهای برند در شبکه های 
اجتماعی و افزایش محبوبیت تالش برای تعامل با آنهاس��ت. 
خوش��بختانه امروزه ایده های بس��یار زیادی در زمین تعامل 
با مخاطب هدف در دس��ترس برندها قرار دارد بنابراین شما 
دش��واری زیادی پیش روی تان برای ساماندهی این وضعیت 

نخواهید داشت.  vاگر شما توانایی باالیی برای ترغیب مخاطب 
هدف به صحبت کردن درباره برندتان داش��ته باشید، امکان 
استفاده از نظرات موردنظر برای ارتقای سطح کیفی برندتان 
را خواهید داش��ت. این امر شاید در نگاه نخست بسیار سخت 
به نظر برسد و بس��یاری از توصیه های مخاطب هدف عملی 
نباشد، اما برخی از ایده های مناسب را نیز در اختیارتان خواهد 

گذاشت. 
اعط��ای جایزه های مختلف به مخاطب ه��دف برندتان در 
مناس��بت های مختلف ایده دیگری برای تعامل با آنهاس��ت. 
توصی��ه م��ا در ای��ن بخش ت��الش ب��رای انتخ��اب بهترین 
مناس��بت های ممکن اس��ت در غیر این صورت تاثیرگذاری 

هدیه های تان از بین خواهد رفت.
7. درخواست بازخورد

وقتی شما در زمینه برندس��ازی و تعامل با مخاطب هدف 
س��رمایه گذاری می کنید، باید انتظار بازخوردهای مشخصی 
را نیز داش��ته باش��ید. گاه��ی اوقات مش��تریان تمایلی برای 
ارائه بازخورد ندارند. این امر مس��ئولیت ش��ما را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش می دهد. اگر ش��ما به دنبال توس��عه برند 
شخصی تان در س��ریع ترین زمان ممکن هستید، باید هرچه 
زودتر نسبت به درخواست از مشتریان و به طور کلی مخاطب 

هدف برند برای ارائه بازخورد اقدام نمایید. 
مشتریان اگر احساس تاثیرگذاری بر روی برند شخصی شما 
را داش��ته باشند، میزان تعامل ش��ان به شدت افزایش خواهد 
یافت. این امر نوعی واکنش طبیعی از سوی مشتریان نسبت 
به کسب و کار شما خواهد بود بنابراین شما باید از آن نهایت 
اس��تفاده را ببرید. متاس��فانه برخی از کارآفرینان نس��بت به 
اس��تفاده از بازخوردهای مشتریان در برند شخصی شان هیچ 
اقدامی انجام نمی دهند. این امر تاثیر بس��یار ناگواری بر روی 
وضعیت کسب و کارها و کارآفرینان به همراه دارد. اگر شما در 
این رابطه هرچه زودتر اقدامی صورت ندهید، مشکالت بسیار 

زیادی پیش روی تان قرار خواهد گرفت. 
ترغیب مخاطب هدف برای ارائه بازخورد کار چندان سختی 
نیست. اگر شما تعامل مناسبی با مشتریان تان داشته باشید، 
بازخوردها به طور طبیعی به سوی برندتان سرازیر خواهد شد 
بنابراین مهمترین نکته در این میان تالش برای ایجاد تعاملی 
نزدیک با مشتریان برند است در غیر این صورت حتی بهترین 
استراتژی های کس��ب و کار نیز کمکی به برند شخصی شما 

نخواهد کرد. 
8. توجه به روابط عمومی

روابط عمومی س��اختار اصلی یک برند ش��خصی را شکل 
می دهد. اگر شما رابطه مناسبی با دیگران داشته باشید، برند 
ش��خصی تان در مدت زمانی کوتاه از شهرت باالیی بهره مند 
خواهد شد. این نکته در نگاه نخست غیرواقعی به نظر می رسد، 

اما در واقع تاثیرگذاری باالیی بر روی وضعیت برندها دارد. 
بسیاری از کسب و کارها به جای توسعه روابط عمومی شان 
به طور مداوم به دنبال سرمایه گذاری بر روی حوزه بازاریابی و 
تبلیغات هستند. این امر در مورد برندهای شخصی نیز مصداق 
دارد. نکته مهم در این میان امکان بهینه سازی وضعیت برند 
بدون نیاز به صرف هزینه های گزاف اس��ت بنابراین اگر شما 
دردسرهای زیادی در این حوزه دارید، باید همین حاال فکری 
به حال کس��ب و کارتان نمایید. بی شک با صرف هزینه های 
فراوان برند ش��خصی ش��ما خیلی زود با مشکل مالی مواجه 
می شود بنابراین یک راهکار بهتر تالش برای توسعه وضعیت 
روابط عمومی آن اس��ت. این امر مزایای بس��یار بیشتری در 

مقایسه با دیگر شرایط برای شما به همراه خواهد داشت. 
9. یافتن راهکارهای تازه برای بازاریابی

حضور در یک حوزه تخصصی شانس باالیی به برند شخصی 
ش��ما برای موفقیت می دهد. بس��یاری از برندهای ش��خصی 
فق��ط در یک حوزه خاص فعالیت دارند. مزیت این امر امکان 
شناخته شدن به عنوان متخصص ویژه آن حوزه است بنابراین 
دیگر نیازی برای صرف هزینه باال به منظور آشنایی مشتریان 

با برندتان نخواهد بود. 
اگر شما در یک حوزه مشخص به عنوان مشاور و کارشناسی 
مطمئن برای مش��تریان ش��ناخته ش��وید، امکان بازاریابی با 
استفاده از مشتریان را خواهید داشت. این امر هیچ هزینه ای 
برای ش��ما به همراه ندارد و از همه مهمتر اینکه تاثیرگذاری 

باالتری بر روی مشتریان به همراه خواهد داشت. 
امروزه شمار هرچه بیشتری از برندهای شخصی در تالش 
ب��رای معرفی خود به عنوان کارش��ناس های حرفه ای در یک 
حوزه هستند. شاید این امر در نگاه نخست بسیار ساده به نظر 
برسد، اما بدون فعالیت درست شما هیچ تاثیرگذاری به همراه 
نخواهد داشت. پس شما باید مهارت و توانایی الزم برای تبدیل 
شدن به مشاوری مطمئن برای مشتریان را نیز داشته باشید. 
10. شبکه های اجتماعی تنها رسانه های در دسترس 

نیستند
برندهای ش��خصی و به طور کلی کارآفرینان گاهی اوقات 
فق��ط به دنیای دیجیتال توجه نش��ان می دهن��د. این امر به 
معنای ص��رف نظر از دنی��ای واقعی و عدم توج��ه به آن در 
بلندمدت اس��ت. بدون شک مش��تریان در دنیای واقعی نیز 
انتظار همراهی برندها را دارند در غیر این صورت هیچ خبری 

از تکرار خرید آنها و تعامل بیشتر با برند شما نخواهد بود. 
کسب و کار شما فقط دارای یک جلوه آنالین نیست، بلکه 
ی��ک هویت واقعی نیز دارد. اگر ش��ما بیش از اندازه به عرصه 
آنالین سرگرم شوید، به احتمال زیاد شانسی برای تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان در دنیای واقعی نخواهید داشت. این امر به 

معنای پایانی تلخ برای برند شخصی تان است. 
برندسازی شخصی در طول س��ال های اخیر توسعه بسیار 
زیادی پیدا کرده است. اگر شما در این میان تمایل باالیی برای 
توس��عه برند شخصی تان دارید، باید بیش از هر زمان دیگری 
اقدام به استفاده از توصیه های کاربردی نمایید. در این مقاله 
10 توصیه کاربردی برای بهبود وضعیت برندهای ش��خصی 
مورد بررس��ی قرار گرفت. اگر ش��ما از این توصیه ها به خوبی 
اس��تفاده نمایید، وضعیت تان در عرصه برندسازی شخصی به 

طور کامل متحول خواهد شد. 
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برندسازی شخصی با 10 توصیه طالیی جذب سرمایه گذار با معرفی برنامه کسب و کار
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ترجمه: علی آل علی

جلب نظر سرمایه گذارها و تالش برای تعامل بهینه با آنها امر ساده ای نیست. بسیاری از برندها در این 
مس��یر انواع و اقس��ام ش��یوه ها را پیاده می کنند. با این حال هیچ چیزی به اندازه برنامه کسب و کار برای 
سرمایه گذارها جذاب نیست. این امر باید به طور قابل مالحظه ای از سوی کسب و کار شما مورد توجه قرار 
گیرد. در غیر این صورت ش��ما هیچ شانس��ی برای تعامل با مشتریان تان به بهترین شکل ممکن نخواهید 
داش��ت. امروزه برخی از برندها به طور مداوم در تالش برای جذب س��رمایه بیشتر هستند. این امر بدون 
یک برنامه دقیق حتی اگر امکان پذیر هم باشد، در نهایت نتیجه ای به جز شکست به همراه نخواهد داشت. 
اگر ش��هرت کس��ب و کار ش��ما در میان س��رمایه گذارها افت پیدا کند. به طور قابل مالحظه ای برای 
جلب نظر دوباره س��رمایه گذارها به مش��کل خواهید خورد. این امر نکته ای اساسی در میان کسب و کارها 
محس��وب می ش��ود. هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از نکات مهم و پایه ای برای جلب سرمایه و 
س��رمایه گذار با یک برنامه حرفه ای در عرصه کس��ب و کار اس��ت. در ادامه برخی از مهمترین نکات در 

طراحی برنامه ای جذاب در این راستا را مرور خواهیم کرد. 
واقع گرایی در برنامه

اگر برنامه کس��ب و کار ش��ما بیش از اندازه رویایی و دست نیافتنی باشد، کمتر کسی به آن توجه نشان 
خواهد داد. امروزه بس��یاری از برندها با مش��کل ناتوانی برای بیان دقیق برنامه ش��ان مواجه هستند. دلیل 
اصلی این امر تالش برای رویاپردازی به جای اشاره به نیازهای واقعی برند و همچنین اقدامات امکان پذیر 

است. 
بی ش��ک هر برندی دوس��ت دارد به اندازه آمازون یا نایک کس��ب درآمد کند، اما در عمل ش��ما امکان 
افزودن این نکته در برنامه کسب و کارتان را ندارید. چنین امری برای بسیاری از برندها نه تنها غیرممکن 
بلکه حتی نش��دنی محسوب می شود. بنابراین شما باید به بهترین شکل ممکن در این راستا عمل نمایید 

در غیر این صورت شانسی برای جلب نظر سرمایه گذارها نخواهید داشت. 
برنامه برند به عنوان یک پکیج

برنامه هر برند باید در قالب یک پکیج عرضه ش��ود. این امر به معنای پوش��ش تمام بخش های کسب و 
کار اس��ت. اگر این امر مورد توجه ش��ما قرار نگیرد، هیچ شانسی برای تعامل با مشتریان نخواهید داشت. 

چنین امری هر برندی را دستخوش تغییرات اساسی خواهد کرد. 
اگر برنامه کس��ب و کار ش��ما فقط در حوزه برندسازی یا بازاریابی است، باید هرچه سریع تر آن را به روز 
رس��انی کنید. در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای جلب نظر سرمایه گذارها نخواهید یافت. وقتی برنامه 
کس��ب و کار شما همه نکات را شامل شود، کمتر س��رمایه گذاری در برابرتان مقاومت خواهد کرد. به هر 
حال تمام س��رمایه گذارها به دنبال کسب سود هستند. پس چه چیزی بهتر از یک برند با برنامه ای کامل 

خواهد بود؟
بیان دقیق ایده ها 

شما به غیر از  برنامه دقیق برای هر بخش از کسب و کار باید ایده های تان را نیز به بهترین شکل ممکن 
نش��ان دهید. بس��یاری از س��رمایه گذارها بیش از هر نکته دیگری به دنبال ایده های هر برند هستند. این 
امر برای سرمایه گذارها به مثابه تعامل هرچه بهتر با برندها خواهد بود. اگر شما ایده های خوبی در حوزه 

کسب و کار دارید، باید هرچه زودتر راهکاری برای بیان شان پیدا کنید. 
بهترین راهکار در این میان نمایش ایده های اصلی  تان در ش��عارهای بازاریابی و ارزش های برند اس��ت. 

شما به این ترتیب بدون هیچ دردسر اضافه ای امکان جلب نظر مشتریان را خواهید داشت. 
پرهیز از زیاده گویی

تعامل با سرمایه گذارها براساس برنامه کسب و کار امر ساده ای نیست. متاسفانه برخی از برندها در این 
میان تمایل باالیی به زیاده گویی دارند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به همراه خواهد 
داش��ت. شاید شما در نگاه نخس��ت یک متن ساده برای بیان در جلسه با سرمایه گذارها داشته باشید، اما 
اندکی غفلت کافی اس��ت تا همان متن کوتاه بدل به رس��اله ای طوالنی شود. چنین امری سرمایه گذارها 
را نس��بت به همکاری با شما دلسرد خواهد کرد. پس همیش��ه باید خالصه سازی صحبت ها و بیان نکات 

مهم را مدنظر داشته باشید.
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info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 


