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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بازارهای ارز، سهام، مسکن و خودرو به کدام سو می روند؟

بازارها در گذار 
دولت سیزدهم

فرصت امروز: با بس��ته شدن پرونده سیزدهمین انتخابات ریاس��ت جمهوری، شمارش معکوس برای پایان کار 
دولت دوازدهم و ش��روع به کار دولت س��یزدهم آغاز ش��ده است. سیدابراهیم رئیس��ی در حالی تا یک ماه و نیم 
دیگر سکان قوه مجریه را به دست می گیرد که اقتصاد ایران با چالش های مختلفی روبه روست و این چالش ها نه 
جدید است و نه الینحل، بلکه نوع مواجهه با این چالش ها در سطح کالن و میزان همراهی با قوه مجریه است که 
می تواند ورق را به سود اقتصاد ایران برگرداند. از تحریم هایی که سال هاست اقتصاد ایران را به گروگان گرفته تا...

گران ترین هفته وام مسکن در سال 1400

رکورد نرخ سود وام مسکن شکست
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ایران طی 4 دهه گذشته تنها 4 سال تورم تک رقمی را تجربه کرد

مسیریابی تورم 1400

ابزارهای سئو برای کسب و کارهای کوچک 
راه اندازی و مدیریت کس��ب و کارهای کوچک به اندازه کافی س��خت هس��ت ک��ه دیگر فرصتی برای 
مدیریت سئو باقی نماند. بسیاری از کارآفرینان در عمل هیچ فرصتی برای مدیریت سئو ندارند. بی شک 
ش��ما می توانید بهانه های بس��یار زیادی برای کمبود وقت در زمینه س��ئو داشته باشید، اما نکته اساسی 
ضرورت س��اماندهی این بخش است. اگر ش��ما علی رغم تمام دغدغه های تان به این بخش توجه الزم را 

نشان ندهید، به احتمال زیاد شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان نخواهید داشت. 
هدف اصلی در این مقاله معرفی برخی از ابزارهای مناس��ب برای سئو است. شما به این ترتیب فرآیند 
مدیریت سئو را در مدت زمان بسیار کمتری ساماندهی خواهید کرد. معنای این امر امکان صرفه جویی...
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فرصت امروز: دامنه روند صعودی بازار سرمایه که هفته گذشته آغاز شده بود، به این هفته هم کشیده 
 شـد و شـاخص کل بورس در اولین روز هفته با رشـد 20 هـزار و ۷28 واحدی به رقـم یک میلیون و

233 هزار واحد رسـید. شـاخص کل هم وزن با 4 هزار و 23 واحد افزایش به 380 هزار و ۹03 
واحد و شاخص قیمت هم وزن با 2 هزار و ۵۷8 واحد رشد به 244 هزار و 1۵۷ واحد رسید...

بورس تهران هفته را با صعود 20 هزار واحدی آغاز کرد

هت تریک بورس پس از 6 ماه

یادداشت
 موسم

عمل به وعده ها

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران

ب��ا ب��ه پایان رس��یدن موس��م 
انتخاب��ات ریاس��ت جمه��وری و 
معلوم ش��دن منتخب مردم برای 
کرسی پاس��تور، حاال موسم عمل 
به وعده ها رس��یده است. استقرار 
دولت یک دس��ت و صاحب اقتدار 
و همراستا با حاکمیت، نیاز امروز 
ایران بود و امید اس��ت با تشکیل 
کابینه الیق و کارآمد، بر مشکالت 
اقتصادی فائق آید. هیچ گاه در زمان 
تبلیغات ریاست جمهوری اینطور 
وعده های اقتص��ادی و برنامه های 
اقتصادمحور پررنگ نبود؛ به دلیل 
اینکه هی��چ گاه ایران بعد از جنگ 
هشت س��اله این طور در وضعیت 
اسفناک اقتصادی نبوده است که 
بخشی زاییده تحریم های خارجی 
و بخش اعظم محصول ناکارآمدی 

مدیران اجرایی داخلی بوده است.
اگرچه مردم در وضعیت بحرانی 
و ب��د معیش��تی هس��تند، اما به 
وعده های یارانه ٤٥٠ هزار تومانی 
و ی��ا وام ٥٠٠ میلی��ون تومان��ی 
نامزده��ا رأی ندادن��د و به دنبال 
انتخاب گزین��ه اصلح و کارآمد در 
جهت رفع آالم خود بودند. این امر 
نشان از بلوغ و آگاهی مردم و درک 
نس��بی از وضعیت واقعی اقتصاد 

ایران دارد و اینکه مردم 
2به دنبال وعده های...

16 ذوالقعده 1٤٤2 - س�ال هفتم
شماره   18٠8

8 صفحه - ٥٠٠٠ تومان

Sun.27 jun 2021

فرصت امروز: هفته گذشته بود که »آنکتاد« )کنفرانس تجارت و توسعه ملل 
متحد(، گزارش سرمایه گذاری جهانی 2٠21 را منتشر کرد و از آخرین روندهای 
جهانی جذب س��رمایه در بحران کرونا گزارش داد. ب��ه گفته »آنکتاد«، بحران 
کرونا، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال 2٠2٠ را حدود ۳٥درصد 
کاه��ش داده که عمدتا به  دنبال افت س��رمایه گذاری خارج��ی در اقتصادهای 
پیشرفته جهان اتفاق افتاده است. این افت ۳٥ درصدی سرمایه گذاری خارجی 
در حالی است که منطقه آس��یای شرقی بزرگترین میزبان سرمایه خارجی در 
س��ال گذشته میالدی بوده است؛ به طوری که نیمی از سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی در س��ال 2٠2٠ متعلق به این منطقه و مشخصا دو کشور چین و هند 
اس��ت. همچنین به همان نس��بت که پکن و دهلی نو میزبان بیش��ترین حجم 
س��رمایه گذاری خارجی در سال 2٠2٠ بوده اند، آمریکا و اروپا افت قابل توجهی 
در جذب س��رمایه داشته اند و می توان گفت، چین و هند سهم آمریکا و اروپا از 

جریان سرمایه را ربوده اند.
در حالی که ویروس کرونا اولین بار در شهر ووهان در کشور چین شایع شد و 
همچنین وضعیت کرونا در هند همچنان بغرنج و خطرناک است، سوال این است 
که این دو کشور آسیایی چگونه در دل بحران کرونا توانسته اند میزبان بیشترین 
س��رمایه خارجی باشند؟ در این زمینه، »اکونومیست« در گزارش اخیر خود به 
شتاب خارجی ها برای سرمایه گذاری در چین در دوران کرونا پرداخته و در صدد 

پاسخ این پرسش برآمده است.
نقشه راه سرمایه گذاری در چین و ماچین

اوایل سال گذشته در حالی که ویروس کووید-1۹ چین را برای چند هفته به 
توقف کامل نزدیک کرد، توجه شرکت های چندملیتی به نوع دیگری از جهانی 
ش��دن جلب ش��د. مدل و رویکردی که در قلب آن، اقتصاد پویای چین وجود 
ندارد و این تصور وحشت آفرین شد. به گزارش »اکونومیست«، کسب و کار های 
خارجی اعتراف کردند که وابستگی بیش از حد آنها به چین به عنوان آسان ترین 
و بهترین مکان برای ساخت و فروش کاالهای شان چه برای صادرات و چه برای 
مصرف در بازار های داخلی بس��یار زیاد ش��ده بود. ویروس جدید در اوج جنگ 
تجاری چین با آمریکا به عنوان یک شوک سالمتی عمل کرد که تغییرات بزرگی 
به وجود آورد. شرکت های خارجی متعهد شدند که با فعالیت در سایر کشور ها 
به غیر از چین و ایجاد تنوع، زنجیره های تأمین انعطاف پذیرتر بیش��تری ایجاد 

کنند. البته آنان خاطرنش��ان کردند که فعالیت شان را در چین به اندازه معقول 
حفظ می کنند.

حاال که بیشتر از یک سال گذشته است، شرایط بسیار با آن زمان تفاوت دارد. 
نزدیک به 6٠٠  شرکت به نظرسنجی ساالنه اعتماد به نفس تجاری که توسط 
اتاق بازرگانی اتحادیه اروپا در چین انجام ش��د، پاس��خ مثبت دادند. نتایج این 
نظرسنجی در 8 ژوئن منتشر شد. آنها خوش بینی وافری درباره چین داشتند و 
گفتند که رشد اقتصادی این کشور بسیار سریع تر از آنچه انتظار می رفت، از سر 
گرفته شد. سه چهارم شرکت های اروپایی اعالم کردند که آنها در چین در سال 
2٠2٠ سودآور هستند و این موضوع به آنها اجازه می دهد که برای دفاتر مرکزی 

خود که خارج از چین مستقر هستند، منفعت داشته باشند.
وضعیت خوش بینی در صنعت البته متفاوت است. به طور خاص، سازندگان 
اتومبیل و کاال های لوکس که مشتریان ش��ان بس��یار ثروتمند هستند، فروش 
خوبی داش��تند و غرق در لذت بودند. چون این افراد به خاطر مقررات کرونایی 
در تعطی��الت به س��ر می بردند و بنابراین به خری��د می پرداختند. به طور کلی 
۹1 درصد ش��رکت ها گفتند که به سرمایه گذاری خود در چین ادامه می دهند 
و شرکت های ش��ان را ب��ه جای دیگر منتق��ل نمی کنند. بی��ش از یک چهارم 
تولیدکنندگان نیز تصمیم دارند که زنجیره های تأمین را به طور کامل تری وارد 
چین کنند، این پنج برابر بیش��تر از زنجیره هایی اس��ت که می خواهند از چین 
خارج ش��وند. با این حال، به طور حیرت انگیزی این ش��رکت ها هنوز هم مانند 
گذش��ته ش��ک و تردید دارند که چین بازار های خود را باز کند یا مقررات را به 
طور یکسان برای شرکت های داخلی و خارجی اعمال نماید. همچنین یک ششم 
از ش��رکت ها گزارش کردند که برای حفظ دسترس��ی به بازار مجبور به انتقال 
فناوری های خود هس��تند. دو پنجم می گویند که فضای کس��ب و کار در چین 
سیاس��ی تر از قبل است. اگر این نظرسنجی پس از تحریم های اخیر چین علیه 
سیاستمداران اروپایی و تأثیر تحریم های مصرف کنندگان علیه برخی مارک های 
پوشاک از جمله اچ اند ام انجام می شد، احتماال آمار و ارقامی که در باال اعالم شد، 
باالتر می رفت و شرکت های بیشتری اعالم می کردند که قصد دارند از این کشور 
خارج شوند. گفتنی است این تحریم ها علیه برخی از برند های پوشاک خارجی 
در پاسخ به انتقادات اروپا از سیاست های پکن در سین کیانگ اعمال شده است.
شرکت های اروپایی همچنین گزارش کرده اند که فرصت های شغلی بسیاری 

را به دلیل قوانینی که ایجاب می کند فناوری های حساس مورد استفاده در چین 
باید توس��ط مقامات قابل کنترل باش��ند، از دس��ت داده اند. در این ارتباط مثال 
می توان به قوانینی اش��اره کرد که انتقال بس��یاری از داده ها را از مرز های چین 
ممنوع می کند. این امر ش��رکت های چندملیت��ی را مجبور به ایجاد پایگاه های 
داده، خدم��ات اب��ری و سیس��تم های نرم افزاری ای می کن��د که مختص چین 
هس��تند. همچنین شرکت ها باید به اس��تخدام تیم های تحقیق و توسعه کامال 
چینی مبادرت ورزند. جوئر ووتک، رئیس اتاق اتحادیه اروپا در این باره می گوید: 
»ش��رکت ها باید به طور فزاینده ای یک عملیات را برای چین و دیگری را برای 

بقیه جهان ایجاد کنند.«
دولتمردان چینی ممکن است در مقابل این گالیه های سرمایه گذاران متعجب 
ش��وند. اما از خودشان می پرس��ند، وقتی که افراد با همین ش��رایط باز هم در 
چین س��رمایه گذاری می کنند، چرا باید به انتقادات خارجی ها گوش کنیم و به 
اصالحات روی بیاوریم. از س��وی دیگر، حتی مسئوالن پکن مشاهده می کنند 
که برخی از کس��ب و کار های مهم اروپایی به انتقال کارخانه های شان به خارج 
از آمری��کا مبادرت می ورزند تا در مقابل ت��الش آمریکا برای حفظ فناوری های 

حساسش واکنش نشان دهند و بتوانند همچنان با چین همکاری کنند.
ب��ه طور خصوصی روس��ای اروپایی اعت��راف می کنند که وقت��ی قصد دارند 
چین را متقاعد کنند که نفعش در این اس��ت که فض��ای اقتصادی را باز کند، 
با فش��ار کمتری روبه رو می شوند. برخی تمایل بیشتری به اعمال فشار در برابر 
تجارت چینی در اروپا دارند. در این ارتباط می توان به مکانیس��م های غربالگری 
س��رمایه گذاری یا قوانین خاص اش��اره کرد. این قوانین هزینه های جدیدی را 
به پروژه های پرکربن یا ش��رکت هایی که به ش��دت از طرف دولت چین یارانه 

می گیرند، تحمیل می کند.
قرار دادن ملت در حالت چندملیتی

چین به رهبری شی جین پینگ در استقبال از شرکت های خارجی به صورت 
انتخابی عمل می کند. به طوری که این کشور در بخش هایی که تخصص ندارد 
و نمی تواند خودش س��ازنده باشد، مثل مواد شیمیایی با تکنولوژی پیشرفته و 
ماشین آالت صنعتی به جذب تأمین کنندگان متخصص می پردازد. این شرکت ها 
از اس��تقبال گرم پکن لذت می برند. آنها مجاز به ایجاد شرکت های تابعه چینی 
هس��تند که به طور کامل متعلق به خودش��ان اس��ت، این شرکت های تابعه به 

صاحبان شان در محافظت از اسرار تجاری کمک می کنند. همچنین شرکت هایی 
که مورد استقبال پکن قرار گرفته اند، تحت حمایت چین قرار دارند و از رقابت 
با س��ایرین در امان هستند. رده پایین ش��رکت های خارجی محصولی را تولید 
می کن��د که مصرف کنندگان چینی دوس��ت دارند مانن��د اتومبیل های لوکس 
اروپایی. دولت حضور آنها را تحمل می کند به ش��رطی که فعالیت های شان را با 
استفاده از کارگران و قطعات چینی انجام دهند و مالیات های محلی را پرداخت 
کنند. این ش��رایط می تواند س��ودآور باش��د، به طوری که برخی از شرکت های 
چندملیت��ی تقریب��ا نیمی از درآمد خود را در چین کس��ب می کنن��د، اما این 
س��ودآوری برای شرکت هایی است که در داخل مرز های چین فعال هستند. در 
همین ارتباط باید توجه داشت که چین به عنوان بازاری برای کاال های صادراتی 
غرب اهمیت ندارد. مثال شرکت های اتحادیه اروپا بیشتر از اینکه در چین فروش 
داش��ته باش��ند، در انگلیس فروش دارند. ورود کارکنان خارجی به چین دشوار 
اس��ت، به ویژه در هنگام شیوع همه گیری کرونا این پروسه دشوارتر شده است. 
از سوی دیگر، می توان گفت که بومی سازی بسیاری از مشاغل ایده خوبی است. 
مه��م اینکه مهاج��ران معمولی که تخصص باالیی ندارن��د، در طوالنی مدت از 
امتیازات غیرمس��تقیم در این کشور برخوردار شده اند، اما در یک چین غرق در 
ملی گرایی خش��ن، بومی سازی خطراتی به همراه دارد. باید دانست که بعضی از 
مدیران چینی در برخی مس��ائل مانند توقف اصالحات یا موضوعات سیاسی از 

جمله سرکوب مردم در هنگ کنگ و سین کیانگ طرفدار دولت خود هستند.
هیأت های غربی قبال نگران مواردی مانند مطالعات امکان سنجی بازار بودند، 
اما اکنون آنها باید با یک سوال جدید و فلسفی دست و پنجه نرم کنند و از خود 
بپرسند که آیا شرکت های آنها واقعا می خواهند به عنوان کسب و کار های چینی 
در این کشور فعالیت کنند و کارکنان خارجی کمتری را به کار گیرند تا درآمد 
مشترکی با سهامداران جهانی کسب کنند؟ اگر چنین شرکت هایی از دولت های 
محلی خود در غرب کمک بخواهند، آیا آنها قادر به ارائه کمک هستند؟ مدیران 
باتجرب��ه گزینه های تلخی را توصیف می کنند. آنه��ا می گویند در اینجا باید به 
سنجش خطرات بپردازیم. خطرات حضور در چین و عدم حضور در آن. به نظر 
می رس��د با وجود مشکالتی که سرمایه گذاری در چین برای خارجی ها دارد، اما 
باز هم شرکت های زیادی ترجیح می دهند که در این کشور سرمایه گذاری کنند 

و ایجاد تنوع در این زمینه زیاد معنایی ندارد.

مهمترین میوه یک اقتصاد، رش��د اقتصادی اس��ت. باالبودن این عدد همواره 
موضوع مهمی در حکمرانی به حس��اب می آمده است. این اهمیت در سال های 
اخی�ر جنبه حیاتی برای کشورها به خود گرفته است و به همین منظور کشورها 
به دنبال راه های گوناگون ب�رای دس�تیابی ب�ه این هدف هستند. امروز دیگر همه 
کشورها بر این حقیقت نائل شده اند که ارزان ترین روش بهبود رشد اقتصادی در 

هر کشور، بهبود محیط کسب وکار و سرمایه گذاری ناشی از آن است. 
محیط کسب وکار ش��امل عوامل متع�دد و متکث�ری اس�ت ک�ه مستقیم یا 
غیرمستقیم بر کس��ب وکارها و متعاقبا بر میزان ج�ذب سرمایه گذاری ها م�ؤثر 
واق�ع می شوند. از جمل�ه مواردی که می تواند بر بهبود محیط مورد اشاره مؤثر 
باش��د ارتقای کیفیت قوانین و مقررات اثرگذار بر ای�ن مح�یط، تسهیل صدور 
و ایجاد ش��فافیت در زمینه صدور مجوزها، س��اماندهی نظام مجوزدهی، ارائ�ه 
مشوق های هدفمن�د در سرمایه گذاری ها و توانمندسازی بخش خصوصی است.

در این راس��تا بررسی تجربیات سایر کش��ورهای موفق جهان می تواند مفید 
باشد. از همین رو، مرکز پژوهش های اتاق ایران در مطالعه ای با عنوان »بررسی 

ابزارهای اس��تفاده شده در کش��ور ترکیه در راستای بهبود محیط کسب وکار و 
س��رمایه گذاری« به بررسی این وضعیت در ترکیه پرداخته است. کشوری که تا 
چند دهه قبل، وضعیتی بدتر از کشورمان داشت، اما حاال با فاصله زیادی فراتر 

از اقتصاد ایران ایستاده است.
براساس ش��اخص های بین المللی در میان کش��ورهای منطقه کشور ترکیه 
توانس��ته اس���ت ب�ه بهبوده�ایی در حوزه های م�رتب��ط ب�ا اقتص�اد و مح�یط 
کسب وکار دست پیدا کند. لیکن بدیهی است که صرف وجود پیشرفت اقتصادی 
در یک کشور نمی تواند متض�من این موضوع باشد که راه حل های استفاده شده 
توسط کشور مذکور، برای کشور ما نیز مفید و کاربردی است و قبل از هرگونه 
الگوبرداری بایستی وضعیت کشور مورداشاره و شباهت ها و تفاوت های موج�ود 

در س�اختار ه�ر دو کشور در نظر گرفته شوند.
در این گزارش ابتدا مختصات اقتصادی کش��ور ترکیه بررس��ی شده است و 
درنهایت توضیح داده ش��ده که این کشور از چه سازوکاری برای قرار گرفتن در 
این ریل استفاده کرده است. به گفته مرکز پژوهش های اتاق ایران، کشور ترکیه 

توانسته است با انجام اصالحات ساختاری بهب�ود قابل توجهی در رتبه شاخص 
س���هولت انج�ام کس��ب وکار بان�ک جه�انی )ک�ه مهمترین ش�اخص ارزی�ابی 
مح�یط کسب وکار کشورهای مختلف اس��ت( ایجاد کند؛ به نحوی که رتبه این 
کشور از ۹۳ در سال 2٠٠6 به ۳۳ در س�ال 2٠2٠ بهبود یافته است. همچنین 
در حالی که تا سال 2٠٠2، کل مبلغ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه 
فقط 1٥ میلیارد دالر بود، این کش��ور از س��ال 2٠٠۳ ت��ا 2٠1۹ ح�دود 217 

میلی�ارد دالر سرمایه خارجی جذب کرده است.
براساس این گزارش، در میان شاخص های اقتصاد کالن، تولید ناخالص داخلی 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است زی�را نه تنها به عنوان مهمترین شاخص عملکرد 
اقتص��ادی در تجزیه و تحلیل ها و ارزیابی ها مورداس��تفاده قرار می گیرد، بلک�ه 
بس���یاری از دیگر اقالم کالن اقتصاد، محصوالت جنبی محاس��به و برآورد آن 
محس�وب می شوند. بررسی وضعیت ترکیه از سال 1۹6٠ تاکنون نشان می دهد 
ک�ه ای�ن کش���ور از س��ال 2٠٠2 شاهد افزایش چش��مگیری در میزان تولید 

ناخالص داخلی بوده است و در این زمینه موفق عمل کرده است.

رازهای بهبود محیط کسب و کار در اقتصاد ترکیه
ترکیه چطور به کسب و کارش رونق داد؟

چرا غربی ها برای سرمایه گذاری در چین همچنان مشتاقند؟

الگوی چینی جذب سرمایه



فرصت امروز: با بس��ته ش��دن پرونده س��یزدهمین انتخابات ریاس��ت 
جمهوری، ش��مارش معکوس برای پایان کار دولت دوازدهم و ش��روع به 
کار دولت س��یزدهم آغاز شده اس��ت. سیدابراهیم رئیسی در حالی تا یک 
ماه و نیم دیگر س��کان قوه مجریه را به دس��ت می گیرد که اقتصاد ایران 
ب��ا چالش های مختلفی روبه روس��ت و این چالش ها نه جدید اس��ت و نه 
الینحل، بلکه نوع مواجهه با این چالش ها در سطح کالن و میزان همراهی 
با قوه مجریه اس��ت که می تواند ورق را به س��ود اقتصاد ایران برگرداند. از 
تحریم هایی که سال هاس��ت اقتصاد ایران را به گروگان گرفته تا پیوستن 
ب��ه FATF و در یک کالم، دیپلماس��ی اقتص��ادی و تعامل با جهان و در 
مرتبه بعدی، چالش های دیگری نظیر تورم، نقدینگی، خیل عظیم بیکاران 

تحصیلکرده و... همه و همه چالش های پیش روی دولت سیزدهم است. 
در حدفاصل این جابه جایی در س��اختمان پاس��تور، نوس��ان قیمت در 
بازارها همچنان ادامه دارد و خودرو، مسکن، طال، سکه و ارز هر روز قیمت 
جدیدی به خود می گیرند. این نوسان قیمتی در حالی است که این روزها 
خبرهای دلگرم کننده ای از روند مذاکرات وین و احیای برجام نیز به گوش 
نمی رسد؛ کما اینکه به گفته دولتمردان، روند مذاکرات طوالنی خواهد بود 
و هنوز در برخی مسائل مهم، توافقی حاصل نشده است. با این وجود، باید 
منتظر ماند و دید ابراهیم رئیس��ی چه افرادی را به کابینه اقتصادی خود 
دعوت می کند و این افراد چه نقش��ه راهی برای حل ابرچالش های اقتصاد 

ایران ترسیم می کنند.
بورس چه شرایطی را از سر می گذراند؟

بورس بدون شک چالشی ترین بازار در یک سال گذشته بود. به گزارش 
خبرآنالین، شاخص بورس پیش از برگزاری انتخابات در سطح یک میلیون 
و 1٤7 هزار واحد قرار داش��ت و حاال وارد کانال یک میلیون و 2٠٠ هزار 
واحد ش��ده است. در این ش��رایط، تحلیلگران درباره وضعیت آتی بورس 
معتقدند که از یک طرف تکلیف برجام مش��خص نیس��ت و از طرف دیگر 
مشخص نیست تیم اقتصادی دولت جدید چه رویکردی نسبت به برخی 
سیاس��ت هایی که روی شرکت های بازار س��رمایه تاثیرگذار است، داشته 
باش��د. البته باید دید قیمت های جهانی در چند ماه آینده چگونه خواهند 

بود.
میثم هاش��م خانی، کارشناس بازار س��رمایه با بیان اینکه بورس خوب، 
بورسی است که با دخالت مثبت یا منفی روبه رو نشود، می گوید: شاخص 
کل بورس در ش��ش ماه آینده نمی تواند رش��دمحور باش��د. همان ها که 
خوش��حال بودند از صحبت های رئیس جمهور درخصوص دعوت مردم به 
ب��ورس، چند ماه بعد مواضعی متفاوت گرفتن��د که نباید دولت در بورس 

دخالت کند.
هاشم خانی با اشاره به اینکه مثبت بودن گزارش های شرکت ها می تواند 
در مثبت شدن شاخص نقش داشته باشند، اما تنها دلیل این تغییر روند 
نیست، می افزاید: سیر تحوالت سبب شده انتظار بازگشت تورم به اقتصاد 
شکل بگیرد. از سوی دیگر پس از ریزش ۹ ماهه اخیر، بسیاری از سهم ها 

به نقاط جذابی رسیدند.
حمی��د میرمعینی نیز با اش��اره به روند مثبت ب��ورس در روزهای اخیر 
می گوید: تداوم این روند بس��تگی به رویکرد دول��ت آینده دارد و ترکیب 
تیم اقتصادی و حتی سیاسی دولت آینده می تواند بر مسیر حرکت بورس 

تاثیرگذار باش��د. برخی بازدید رئیس��ی از تاالر بورس را مهم می دانند، اما 
ورود یک فرد به تاالر بورس چندان مهم نیست. قبل از ورود به تبلیغات، 
تمام کاندیداها می دانس��تند ضریب نفوذ بازار سرمایه در خانوارها افزایش 
یافته و تبلیغ روی این محور می تواند جذابیت ایجاد کند. پس بسیاری از 

صحبت ها می تواند در قالب تبلیغ ارزیابی شود.
میرمعینی ادامه می دهد: اگر قائل به اثرگذاری بازار س��رمایه در اقتصاد 
هستیم، باید حقوق س��رمایه گذار را حفظ کنیم و بگذاریم طبق مکانیزم 
بازار آزاد عمل شود و رقابت اقتصادی رخ دهد. اگر قرار است بازار سرمایه 
رشد کند، نقدینگی ورودی به بازار نباید صرف سفته بازی و بازی با اعداد 
شود. الزم است برای برنامه ریزی بهتر جایگاه ویژه ای در دولت برای رئیس 
س��ازمان بورس تعریف ش��ود تا این فرد در دولت حضور یافت��ه و از بازار 
سرمایه دفاع کند. رئیس جمهور نیز باید خواستار تدوین دو برنامه ٥ ساله 
و یا 1٠ ساله شود تا روشن شود در جهت توسعه بورس چه کار می توانیم 

بکنیم.
بازار مسکن چه وضعیتی خواهد داشت؟

بازار مسکن این روزها حال خوشی ندارد؛ این موضوع را می توان از ارقام 
منتشرشده درباره قیمت مسکن دریافت. به گواه کارشناسان، عمده ترین 
دلیل بی حالی این بازار، کمبود مس��کن اس��ت؛ اگرچه از نقش دالالن در 
بازار مس��کن نمی توان گذش��ت. آخرین گزارش رسمی نشان می دهد در 
اردیبهش��ت ماه متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکی شهر تهران 28.8 
میلیون تومان بوده است. در حال حاضر فعاالن بازار مسکن معتقدند رکود 
در بازار به دلیل جهش بیش از ٤٠٠ درصدی قیمت ها در س��ه سال اخیر 
ادامه خواهد داشت. در این میان، برخی واسطه های ملکی اعتقاد دارند که 
شرایط بازار مسکن از حالت انتظار برای تحرک نسبی، به حالت انتظار برای 

دیدن عملکرد دولت آینده تغییر جهت داده است.
بیت اهلل ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: موضوعاتی مثل رشد 
اقتصادی، بودجه عمرانی، افزایش نقدینگی، گشایش اقتصادی ناشی از مذاکرات 
برجام و ارتباط با چین، نشان دهنده این است که بردارهای کالن اقتصادی در 

حوزه مسکن به سمت رکود یا کاهش قیمت پیش نمی رود.
ب��ا وجود این تحلیل، برخی دیگر از کارشناس��ان مث��ل رئیس اتحادیه 
مش��اوران امالک به آینده بازار مس��کن خوش بین هستند. مصطفی قلی 
خسروی با بیان اینکه رئیسی، رشد تولید و رونق بازار مسکن را در اولویت 
برنامه های خود ق��رار داده، می گوید: افزایش عرضه منجر به ثبات قیمت 
مسکن می شود و انتظار داریم در نیمه دوم امسال آثار برنامه های منتخب 
مردم به شکل ثبات و حتی کاهش قیمت مسکن بروز پیدا کند. پیش بینی 
من این اس��ت که در آینده متغیرهایی که منجر به کاهش قیمت مسکن 
می ش��ود، بر متغیرهای افزایش��ی غلبه می کند. بدین ترتیب انتظار داریم 

قیمت ها به ثبات برسد و از رکود خارج شویم.
بازار خودرو از رکود خارج می شود؟

صنعت خودرو در چند س��ال اخیر با چالش های بس��یاری همراه بود و 
به دلیل گرانی ب��ازار خودرو و کاهش توان خرید مردم، خرید و فروش به 
پایین ترین حد خود رس��یده است. رکود بی س��ابقه در بازار خودرو سبب 
ش��د تا خودروساران داخلی با مشکالت بس��یاری همراه شوند. بسیاری از 

کارشناسان معتقدند که صنعت خودرو در دولت آینده به رشد می رسد، اما 
رفع مشکالت موجود قطعا در بلندمدت محقق می شود. برخی کارشناسان 
در ای��ن می��ان پیش بینی می کنند در آینده در خ��ودرو داخلی ما مجددا 
افزایش نرخ خواهیم داشت، اما چقدر آن مشخص نیست. البته از نگاه آنها، 
خرید خودروی خارجی بسیار ریسکی است، چون امکان ریزش آن وجود 
دارد. در مقابل، گروهی می گویند بازار خودرو در چهار سال آینده نمی تواند 
بحرانی ش��ود و وضعیت قیمتی آن نس��بتا باثبات خواهد بود. به باور آنها، 
حذف قیمت گذاری، کاهش تعرفه و آزادسازی واردات تنها عواملی هستند 

که مشکل بازار خودرو را حل می کنند.
فربد زاوه، کارش��ناس صنعت خودرو می گوی��د: صنعت خودرو به دلیل 
دخالت های مکرر مدیران دولتی، به س��مبل و ویترین ناکارآمدی و فساد 
حاصل از مدیریت دولتی تبدیل شده است. به نظر می رسد رئیس جمهور 
منتخب، فرصت زیادی برای تصمیمات سخت در کالن اقتصاد و تمام اجزا 
و ت��ک تک زنجیره های بازار خودرو ندارد؛ چراکه مش��کالت آنقدر عمیق 
اس��ت که تعارف پذیر نیست و ادامه مدیریت شعاری هم مخاطرات زیادی 
دارد. شاید اگر بخواهیم توقعات اقتصاد ایران را از دولت جدید در یک کلمه 

خالصه کنیم، باید به آزادسازی بازار و صنایع اشاره کنیم.
زاوه می افزاید: توجه ویژه به صنعت خودروی تجاری و راه اندازی زنجیره 
گس��ترده از شرکت های کوچک و متوس��ط می تواند انتظار اشتغال از این 
صنعت را به درستی حل کند؛ موضوعی که در تعریف غلط کشور متوقف 
شده است. ایجاد منابع مالی ارزان قیمت خصوصا بین المللی می تواند باعث 
جهش تولید در کشور ش��ود و سایه بحران را از شرکت های خودروسازی 
دور کن��د. منابع ارزان ارزی و اس��تفاده از خطوط فاینانس و ری فاینانس 
می تواند امکان فروش اقساطی را میسر سازد که مقابله با رکود گریزناپذیر 

بازار را امکان پذیر می کند.
چه نرخی در انتظار دالر است؟

ارز یکی از مهمترین متغیرها در تغییر قیمت بازارهاس��ت که از ابتدای 
امس��ال و با وجود باال و پایین ش��دن قیمت ها، اما تغییر آنچنانی نداشته 
و بیش��تر در مسیر نزولی حرکت کرده اس��ت. تحلیلگران معتقدند از این 
پس نرخ دالر بستگی به سیاست های دولت و فرمول هایی دارد که به  کار 
می بندد. به اعتقاد علی اصغر س��میعی رئیس اسبق کانون صرافان، تغییر 
آدم ها نیست که تغییر ایجاد می کند، بلکه تغییر برنامه ها و روش هاست که 
می تواند باعث تغییرات ش��ود. درباره ارز و اقتصاد هم اگر بنا باشد مسئول 
بعدی هم روش فعلی را ادامه دهد، معجزه ای اتفاق نمی افتد و نتیجه همین 

خواهد بود که مشاهده می شود.
او ب��ا بیان اینکه فرمول های علم اقتصاد به مجریان حساس��یت نش��ان 
نمی دهد، ولی به اجرا حس��اس اس��ت، می گوید: چشم انداز پیش رو را دو 
گونه می شود دید. یا با واقعی و واحد شدن قیمت ها و کنترل شدید تورم 
و کاهش حجم نقدینگی و اصالحات اقتصادی، ش��یب افزایش نرخ ارز را 
کم می کنیم و با تحکیم اقتصاد آرام آرام ثبات را به بازار هدیه می کنیم یا 
با ادامه تالطم های مخرب، گاهی با س��رکوب نرخ ها به ضرب تزریق بیش 
از تقاضا، فنر قیمت جمع می شود و گاهی هم با فرار فنر، قیمت به شدت 
افزایش می یابد و با هر تالطمی ضربه ای بر پیکر نحیف به اقتصاد کش��ور 

وارد می شود.

بازارهای ارز، سهام، مسکن و خودرو به کدام سو می روند؟

بازارها در گذار دولت سیزدهم

هزینه وام مس��کن در روزهای اخیر به باالترین س��طح خود در سال 
1٤٠٠ رس��ید. به طوری که قیمت وام ب��رای متأهالن در این مدت از 
مرز 2۹ میلیون تومان عبور کرد. به گزارش اقتصادنیوز، در آغاز تابستان 
1٤٠٠، هزینه وام مسکن به بیشترین حد خود رسید و گرانترین قیمت 
در میان تمام روزهای س��پری شده از سال جاری را به ثبت رسانید. با 
این حال، نرخ س��ود از مرز 21 درصد عبور نکرده و بیشترین نرخ ثبت 

شده در بهار 2٠.۹2 درصد بوده است.
* رکورد هزینه وام مسکن در پایان بهار

متقاضیان وام برای خرید خانه می توانند بدون ایستادن در صف اوراق 
تسهیالت بانک مسکن را خریداری کرده و به اعتبار آن از این بانک هزینه 
خرید مسکن را مطالبه کنند. اعتبار هر کدام از این اوراق برابر ٥٠٠ هزار 
تومان بوده و قیمت خرید آنها در بازار خرید و فروش آنها تعیین می شود. 
از آنجا که می توان به اعتبار هر ورق ٥٠٠ هزار تومان وام از بانک مسکن 
اخذ کرد بنابراین مجردان مجاز به سقف خرید 28٠ ورق و متأهالن تنها 
٤8٠ ورق خواهند بود. از این طریق هزینه وام مس��کن برای متأهالن و 

مجردان محاسبه می شود. با  توجه به هزینه 61 هزار و ٥٠٠ تومانی هر 
کدام از اوراق این رقم برای مجردان در روز ۳٠ خردادماه  17 میلیون و 
22٠ ه��زار تومان و برای متأهالن 2۹ میلیون و ٥2٠ هزار تومان برآورد 
شد. این بیشترین هزینه پرداختی متقاضیان در تمام سال 1٤٠٠ در قبال 
اخذ وام بوده است، اما روند گرانی قیمت ها دوامی نیاورده و در نهایت به 
حد 27 میلی��ون و 6٠٠ هزار تومان برای متأهالن و 16 میلیون و 1٠٠ 
هزار تومان برای مجردان تنزل پیدا کرد. پولی که متقاضیان در طول 12 
س��ال پس از دریافت وام می پردازند، هزینه نهایی وام مسکن است. این 
هزینه برای مجردانی که در روز ۳٠ خرداد وام از بانک مسکن خریداری 
کرده ان��د برابر با 177 میلیون و ۳٠٠ ه��زار تومان و برای متأهالن ۳۳٠ 

میلیون و 2٠٠ هزار تومان محاسبه می شود. 
* روند نرخ سود وام مسکن

با توجه به آنکه متقاضیان وام مس��کن دو هزینه را برای دریافت وام 
می پردازند، نرخ س��ود وام اسمی تنها نماینده تعریف شده برای هزینه 
وام نیست. در دریافت وام مسکن، نخست هزینه ای است که خریداران 

اوراق تسه در قبال خرید آنها می پردازند و دیگری هزینه ای که در طول 
12 سال آن را به بانک مسکن بازپرداخت می کنند. در همین خصوص 
نرخ س��ود وام مس��کن در روز ۳٠ خردادماه به 2٠.۹2 درصد رسید که 
باالترین نرخ در بهار گذشته بوده است. این رقم با میزان اسمی تعریف 
ش��ده یعنی 17.٥ درصد فاصله ای بیش از ۳ واحد درصد داشت، اما در 
نهایت در پایان هفته اخیر این نرخ برابر با 2٠.6٥ درصد بوده که نسبت 

به دو روز قبل خود ٠.۳ واحد درصد کاهش پیدا کرد.
* رشد ماهانه هزینه وام مسکن 

رش��د ماهانه هزینه وام مسکن در دو ماه گذشته نشاندهنده مسیری 
نوس��انی بوده است. این رشد در روز 22 خردادماه به باالترین حد خود 
معادل با 1٠.2 درصد رسید که پس از آن در مسیری نوسانی این متغیر 
در جهت نزولی حرکت کرد. با وجود آنکه در این تاریخ رکورد بیشترین 
قیمت وام به ثبت رس��ید، اما آمارها اعم از رش��د روزانه و ماهانه قیمت 
اوراق تسه نشان می دهد روند هزینه وام در جهت نزولی بوده و در حال 

کمترشدن است.

گران ترین هفته وام مسکن در سال 1400

رکورد نرخ سود وام مسکن شکست

یادداشت

موسم عمل به وعده ها

سعید اشتیاقی
عضو اتاق بازرگانی تهران

با به پایان رس��یدن موس��م انتخابات ریاس��ت جمهوری و معلوم شدن 
منتخب مردم برای کرسی پاستور، حاال موسم عمل به وعده ها رسیده است. 
استقرار دولت یک دست و صاحب اقتدار و همراستا با حاکمیت، نیاز امروز 
ایران بود و امید است با تشکیل کابینه الیق و کارآمد، بر مشکالت اقتصادی 
فائق آید. هیچ گاه در زمان تبلیغات ریاس��ت جمه��وری اینطور وعده های 
اقتصادی و برنامه های اقتصادمحور پررنگ نبود؛ به دلیل اینکه هیچ گاه ایران 
بعد از جنگ هشت ساله این طور در وضعیت اسفناک اقتصادی نبوده است 
که بخش��ی زاییده تحریم های خارجی و بخش اعظم محصول ناکارآمدی 

مدیران اجرایی داخلی بوده است.
اگرچه مردم در وضعیت بحرانی و بد معیشتی هستند، اما به وعده های 
یارانه ٤٥٠ هزار تومانی و یا وام ٥٠٠ میلیون تومانی نامزدها رأی ندادند و 
ب��ه دنبال انتخاب گزینه اصلح و کارآمد در جهت رفع آالم خود بودند. این 
امر نشان از بلوغ و آگاهی مردم و درک نسبی از وضعیت واقعی اقتصاد ایران 
دارد و اینکه مردم به دنبال وعده های پوپولیس��تی نیستند؛ مردم به دنبال 
ثبات و آرامش اقتصادی هستند؛ اگرچه این مهم نیاز به زمان و برنامه دارد.

از جمله واقعیات اقتصاد ایران که باید در نظر داشت تا بتوان براساس آن 
برنامه ارائه داد، تورم است. ایران ششمین کشور با تورم باال در جهان است 
و یکی از هش��ت کش��ور دارای تورم دو رقمی بین 186 کشور دنیا که در 
چهار دهه گذش��ته فقط چهار سال تورم تک رقمی را تجربه کرده است. از 
سوی دیگر، در 1٠ سال گذشته رشد نقدینگی 1٠ برابر شده است و وقتی 
رشد نقدینگی مابه ازای تولید و تجارت نداشته باشد، برای هر اقتصادی سم 
مهلک است و به عبارتی، نقدینگی به سمت تولید نمی رود، چون بازدهی 
و جذابی��ت ندارد. از واقعیات اقتصادی دیگر، کاهش ٤٠ درصدی میانگین 
قدرت خرید مردم در یک دهه اخیر است، به طوری که طبق گزارش مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس، در یک دهه اخی��ر ۳٥ درصد از جامعه یعنی چهار 

دهک زیر خط فقر قرار گرفته اند.
در همین حال، دولت س��یزدهم باید بتواند با گفتمان س��ازنده با مردم، 
اعتماد آنها را جلب کند و کابینه ای از مدیران شایس��ته و جوان تش��کیل 
دهد و قدرت انجام اصالحات س��اختاری را پیدا کند که از جمله آنها تک 
نرخ��ی کردن نرخ ارز، هدفمندی یارانه ها، تنظیم نظام بودجه ای با حداقل 
کس��ری، هدف گ��ذاری تورم ت��ک رقمی، واقعی کردن قیمت س��ه عنصر 
کلیدی اقتصاد )نرخ ارز، نرخ س��ود بانکی و به��ای حامل های انرژی(، رفع 
موانع تولید، افزایش پشتیبانی ها در جهت رونق تولید، به حداقل رساندن 
تصدیگری دولت، تسهیلگری در فرآیند شروع کسب وکارهای داخلی، رفع 
موانع برای سرمایه گذاری خارجی، تقویت دیپلماسی اقتصادی و تعامل با 
اقتصاد جهان، قبول و تقویت بخش خصوصی به عنوان یاری رس��ان دولت 
در جهت اصالحات اقتصادی و اصالح ساختار بیمه، مالیات و گمرک است. 
دولت س��یزدهم باید بداند که اقتصاد ایران با چالش های اقتصادی مذکور 

روبه روست و برای حل آنها بایستی به فکر چاره باشد.

تازه ترین گزارش موسسه آنکتاد نشان می دهد
افت 11 درصدی جذب سرمایه خارجی در ایران

طبق تازه ترین گزارش کنفرانس تجارت و توس��عه ملل متحد )آنکتاد(، 
ایران در س��ال 2٠2٠ تنها توانسته است 1.۳ میلیارد دالر سرمایه خارجی 
جذب کند که این میزان جذب س��رمایه نس��بت به س��ال های قبل، روند 
کاهش��ی داش��ته و در مقایسه با س��ال 2٠1۹ حدود 11 درصد کاهش را 

نشان می دهد.
گزارش سرمایه گذاری جهانی توسط آنکتاد منتشر شده و مرکز خدمات 
سرمایه گذاری اتاق بازرگانی تهران این گزارش منتشرشده را بررسی کرده 
اس��ت. این گزارش که ساالنه منتشر می شود با مرور بر روندهای جهانی و 
منطقه ای سرمایه گذاری مستقیم خارجی )FDI( و مستندسازی تحوالت 
سیاست های سرمایه گذاری ملی و بین المللی، به ارائه چشم انداز و اطالعات 

به سیاست گذاران و سرمایه گذاران می پردازد.
در گزارش مؤسسه آنکتاد آمده است که بحران کووید-1۹ باعث سقوط 
چشمگیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی شد. جریان جهانی FDI در سال 
2٠2٠ نسبت به س��ال 2٠1۹ حدود ۳٥ درصد کاهش نشان می دهد و از 
1٥۳٠ میلیارد دالر به ۹۹۹ میلیارد دالر رسیده است. این میزان در مقایسه 
با سال 2٠٠۹ که بحران مالی جهانی اتفاق افتاده بود 2٠ درصد کمتر است. 
کاهش FDI با ش��دت بیشتری در کش��ورهای توسعه یافته اتفاق افتاده و 
س��رمایه گذاری در این کشورها، ٥8 درصد کاهش داشته است؛ همچنین 
FDI در کش��ورهای درحال توسعه 8درصد کاهش  یافته و دلیل اصلی این 
انعطاف پذیری در آسیاس��ت. در نتیجه اقتصادهای درحال توسعه دو سوم 
FDI را تشکیل می دهند، درحالی که این رقم در 2٠1۹ کمتر از نصف بود.

این گزارش همچنین با نگاهی به آینده پیش بینی کرده که جریان نزول 
FDI در س��ال 2٠21 به پایان رس��یده و برخی از مناطق با افزایش حدود 
1٠ تا 1٥ درصدی بهبود یابند. بااین وجود FDI در سال 2٠21 همچنان 
حدود 2٥ درصد کمتر از سطح 2٠1۹ پیش بینی شده است. پیش بینی های 
فعلی افزایش بیشتری در سال 2٠22 نشان می دهد و سرمایه FDI را به 
سطح 2٠1۹ بازمی گرداند. اگرچه چشم اندازها بسیار نامشخص هستند و به 
عوامل دیگر مانند سرعت بهبود اقتصادی و احتمال عود همه گیری، تأثیر 

بالقوه بسته های بهبود بر FDI و فشارهای سیاسی بستگی دارد.
ارزیابی های مؤسسه آنکتاد نشان می دهد ایران در مقایسه با کشورهای 
منطقه، در جذب سرمایه خارجی عملکرد ضعیف تری داشته است. امارات 
متح��ده عربی با ج��ذب 2٠ میلیارد دالر برترین کش��ور منطقه در جذب 
سرمایه خارجی در سال 2٠2٠ است. پس از آن ترکیه و عربستان به ترتیب 
با 7.۹ و ٥.٥ میلیارد دالر قرار دارند. این در حالی است که ایران در این سال 
تنها توانسته است 1.۳ میلیارد دالر سرمایه خارجی جذب کند که نسبت به 
سال های قبل روند کاهشی نشان می دهد و در مقایسه با سال 2٠1۹ حدود 

11 درصد کاهش داشته است.
در بخش��ی از این گزارش به این نکته اش��اره ش��ده که آنکتاد همراه با 
شرکای خود رصدخانه تأمین مالی پایدار جهانی سازمان ملل را راه اندازی 
خواهد کرد. رصدخانه جهانی تأمین مالی پایدار سازمان ملل متحد به طور 
رس��می در اکتبر 2٠21 در مجمع سرمایه گذاری جهانی آنکتاد راه اندازی 
می ش��ود و این رصدخانه، جامعه جهانی س��رمایه گذاری برای توس��عه، از 
جمله تمام سهامداران بازار سرمایه در طول زنجیره سرمایه گذاری جهانی 

را گردهم می آورد.
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فرصت امروز: شاخص تورم به دلیل اینکه با معیشت و رفاه مردم سروکار 
دارد، یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است و این اهمیت در چند 
هفته گذش��ته و با برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری نمود 
دوچندانی یافت؛ تا جایی که در مناظره های تلویزیونی و تبلیغات نامزدها 
اصلی تری��ن موضوع مورد بحث بود. طبق محاس��بات مرکز آمار ایران، در 
اردیبهشت ماه امسال، نرخ تورم ماهانه 7 دهم درصد، تورم نقطه ای ٤6.۹ 
درصد و تورم ساالنه ٤1 درصد بوده که با وجود افت تورم ماهانه و نقطه ای، 
همچنان تورم س��االنه به رشد خود ادامه داده است. در خردادماه نیز نرخ 
تورم ماهانه برخالف دو  ماه ابتدایی س��ال، روند رو به رش��دی داشته و با 
جهشی 1.8 درصدی به 2.٥ درصد در پایان بهار رسیده است. هرچند نرخ 
تورم در دو مقیاس س��االنه و میانگین با ش��تاب کمتری نسبت به دو ماه 
گذشته حرکت کرده است. تورم میانگین )12 ماه منتهی به خرداد امسال( 
ب��ا دو واحد درصد افزایش به ٤۳ درصد رس��یده و تورم نقطه ای )12 ماه 
منتهی به خرداد امسال نسبت به 12ماه نسبت به خرداد سال گذشته( نیز 

با ٠.7 واحد درصد افزایش ٤7.6 درصد شده است.
برآین��د تورم��ی آنچه در خردادم��اه رخ داد، افزایش ت��ورم در دو گروه 
کاال هایی »خوراکی و آشامیدنی« و »کاال های غیرخوراکی و خدمات« بود. 
به نظر می رس��د با روند فعلی آنچه تا تابس��تان رخ می دهد، نرخ تورم در 
آس��تانه رسیدن به رکورد س��ال های پس از انقالب یعنی ٤۹.٥ درصد در 

سال 1۳7٤ خواهد بود.
توقف روند کاهش نرخ تورم در خردادماه

تورم، بیماری مزمن اقتصاد ایران است و دست کم در چهار دهه گذشته 
تنها چهار س��ال تورم تک رقم��ی را تجربه کرده ایم. در این باره مس��عود 
دانش��مند کارشناس اقتصادی با اش��اره به متوقف شدن روند کاهش نرخ 
تورم در خردادماه، ب��ه فرارو می گوید: این موضوع از قبل قابل پیش بینی 

ب��ود، زیرا که بعد از افزایش حقوق و دس��تمزد ها در اول اردیبهش��ت ماه 
این موضوع باعث افزایش تورم در بازار ش��د، زیرا زمانی که ش��ما حقوق 
و دس��تمزد را افزایش می دهید، بدون اینکه تولید را باال ببرید، قدر مسلم 

عوارض این موضوع در افزایش تورم در ماه های آتی نشان داد شد.
به گفته دانشمند، طبعا زمانی که افزایش دستمزد ها بدون افزایش تولید 
همراه باش��د این موضوع باعث می ش��ود که سطح تقاضا با افزایش روبه رو 
ش��ود، ام��ا تولیدی وجود ن��دارد که این موضوع را پوش��ش دهد، به طور 
طبیعی در چنین ش��رایطی قیمت ها افزایش پیدا می کند، از س��وی دیگر 
طی خردادماه شاهد بودیم که قیمت بسیاری از اقالم اساسی مردم نیز با 
افزایش روبه رو ش��ده، بنابراین تبعات این موضوع بر روی افزایش شاخص 

قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در افزایش تورم تاثیرگذار بوده است.
او با اش��اره به اینکه تنها راه اصولی کنترل تورم افزایش تولید اس��ت، ادامه 
می دهد: شما هیچ راهی جز افزایش تولید را نمی توانید سراغ داشته باشید که 
بتواند تورم را به صورت درست کنترل کند و هر راهکار دیگری که برای کنترل 
تورم به کار گرفته شود، موقت خواهد بود، ایجاد رکود برای کنترل تورم، چاپ 
پول قدرتمند، کاهش نرخ سود بانکی و ...، همه راه حل های موقتی هستند که 
می تواند تورم کنترل کند، اما اینها راه حل اصلی برای کنترل تورم نخواهد بود.

ای��ن فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه افزایش تورم در ماه های آینده نیز 
اجتناب ناپذیرخواهد بود، می افزاید: در حال حاضر اقتصاد ایران گرفتار یک 
زنجی��ره باطلی افت��اده که هر اقدامی منجر به افزایش تورم خواهد ش��د، 
زمانی که ش��ما مدام با افزایش قیمت کاال های اساسی و مایحتاج ضروری 
مردم روبه رو هس��تید، چاره ای جز افزایش حقوق و دستمزد وجود ندارد، 
زیرا قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند و به دنبال آن نیز سطح تقاضا 
پایی��ن می آید. در چنین صورتی آن وقت اقتصاد وارد رکود ش��ده و عمال 
تولید صورت نمی گیرد و اگر تولید نیز نتواند جانی بگیرد به تبع آن بیکاری 

به وجود خواهد آمد، بنابراین اقداماتی که انجام می ش��ود در مورد افزایش 
قیمت کاال ها و همچنین افزایش حقوق و دس��تمزد همگی گریزی از آنها 
وج��ود ندارد و تا زمانی که تولید کش��ور تقویت نش��ود ما به هیچ عنوان 

نمی توانیم تورم را کنترل کنیم.
FATF مهار تورم در تنگنای تحریم و

دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه انتظار داشتن یک اقتصاد 
باثبات نیازمند رعایت مواردی متعددی اس��ت، می گوید: زمانی که ما روابط 
عادی با کشور های دنیا نداریم، طبعا نمی توانیم انتظار داشته باشیم که اقتصاد 
کشورمان سیر طبیعی خود را دنبال کند، به بیان دیگر تا وقتی که ما تحریم 
هستیم، هزینه مبادله و تولید کاال افزایش پیدا می کند و به تبع آن نیز کاال ها 
و مایحتاج ضروری مردم با هزینه بیشتری به دست آنها می رسد. بنابراین اگر 
می خواهیم که تورم به صورت درست کنترل شود، در وهله اول باید هزینه تولید 
در کشور را کاهش دهیم، در چنین صورتی باید مواد اولیه به شکل مناسبی به 
دست تولیدکننده برسد، از سوی دیگر زمانی که ما با شرکای اقتصادی خود 
مانند چین نمی توانیم روابط درست اقتصادی داشته باشیم، نمی توانیم مواد 
اولیه را ارزان به دست تولیدکننده برسانیم، درحال حاضر مواد اولیه بسیار گران 
و سخت به کشور وارد می شود، بنابراین ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم هزینه 
تولید در کشور پایین باشد، این موضوع برای صادرات آن محصول نیز مشکل 

ایجاد می کند و عمال رقابت پذیری آن محصول از بین می رود.
به اعتقاد دانش��مند، برای کنترل تورم بای��د دو اقدام مهم انجام دهیم، 
در وهله اول باید برجام مجددا احیا ش��ده تا با رفع تحریم ها بتوانیم بدون 
مش��کلی با کش��ور های دیگر به تجارت بپردازیم، در وهل��ه دوم نیز باید 
FATF در مجمع تش��خیص مصلحت نظام به تصویب برس��د تا ایران از 
لیس��ت سیاه بیرون بیاید، زیرا بدون داش��تن روابط بانکی عادی با جهان 

نمی توانیم تورم را کنترل کنیم.

ایران طی 4 دهه گذشته تنها 4 سال تورم تک رقمی را تجربه کرد

مسیریابی تورم 1400

روند احیای قیمت ارزهای دیجیتالی م��دت زیادی دوام نیاورد و تداوم 
س��قوط بی��ت  کوین در چند روز گذش��ته ب��ه زودی ب��ازار رمزارزها را با 
مالباختگانی مواجه می کند که بدون دانش و ش��ناخت کافی در این بازار 

سرمایه گذاری کرده اند.
به گزارش ایرنا، بازار رمزارزها در یک س��ال گذشته، رشد قابل توجهی 
ک��رد و ارزش رمزارزهای مهم این بازار به صورت پیاپی رکورد شکس��ت. 
رس��یدن ارزش بیت کوین به قل��ه ای تاریخی در فروردین ماه امس��ال و 
رشد پیوس��ته برخی از رمزارزهای دیگر، بسیاری را به این باور رساند که 
صع��ود بهای رمزارزها ادامه خواهد یافت و در هنگامی که برخی بازارهای 
س��رمایه گذاری در داخل کشور با رکود مواجه شده بودند، سرمایه گذاران 
سرمایه های راکد خود را به سمت این بازار سوق دادند. بسیاری در حالی 
وارد ای��ن بازار ش��دند که نه تنها هیچ اطالعاتی از رمزارزها نداش��تند که 
نمی دانستند بازار رمزارزها تا چه اندازه پیچیده و حساس است. اکنون این 
سرمایه گذاران با ابهامات فراوانی مواجه هستند و نمی دانند وضعیت پیش 
روی بازار رمزارزها چگونه است؛ وضعیتی که بسیار مبهم و پیچیده است و 

با تحوالت اخیر، این وضعیت حتی پیچیده تر هم خواهد شد.
بازار رمزارزها، یکی از پیچیده ترین بازارهای مالی است. برخالف طال یا ارز، 
ارزش گذاری بر روی یک رمزارز، بس��یار پیچیده بوده و از هر رمزارز به رمزارز 
دیگر، متفاوت است. همچنین برخالف طال، ارز، مسکن یا زمین، رمزارز ما به 
ازای عینی و کاالیی ندارد. در واقع مالک یک رمزارز به رمزارز خود تنها دسترسی 
مجازی دارد و حتی در صورت فراموشی رمز کیف پول الکترونیکی خود، ممکن 
اس��ت دسترسی به رمزارز خود را برای همیشه از دست دهد؛ اتفاقی که برای 

برخی از صاحبان رمزارزها در جهان رخ داده و سوژه رسانه ها شده است.
ویژگی دیگر بازار رمزارزها، عدم تعطیلی این بازار است. رمزارزها در طول 
2٤ س��اعت شبانه روز و هفت روز هفته معامله می شوند. این مسئله باعث 
می ش��ود تا هیچ سرمایه گذاری قادر نباش��د به صورت دائمی بر تغییرات 
ارزش س��رمایه خود نظارت کند. این مسئله فشار روانی سرمایه گذاری را 

بیشتر کرده و ابهامات را برای او افزایش می دهد.
یکی از ویژگی های مهم اغلب رمزارزها، وابس��ته نبودن آنها به دولت ها 

اس��ت. برخالف ارزهای معمول که هر کدام به یک کش��ور و صدالبته به 
وضعیت اقتصادی و سیاسی همان کشور وابسته است، رمزارزها در اختیار 
و کنت��رل هیچ دولتی قرار ندارند. همین امر باعث می ش��ود تا در صورت 
بروز هر مش��کلی، هیچ دولت و کش��وری قادر به حمای��ت از یک رمزارز 
نباش��د و نتواند برای آن سیاس��ت گذاری کند. در نتیجه نوسان بهای یک 
رمزارز ممکن است به مرزی غیرقابل کنترل برسد؛ مسئله ای که بسیاری 
از سیاس��ت گذاران را ترغی��ب کرده اس��ت تا با گس��ترش بیش از پیش 
رمزارزها مخالفت کنن��د. خصیصه مهم دیگر رمزارزها، پیچیدگی ردیابی 
تراکنش های مالی آنها بود؛ موضوعی که باعث می شد تا بسیاری از باندهای 
تبهکار به استفاده از رمزارزها روی بیاورند و همین امر نگرانی های بسیاری 

را در جهان در پی داشت و حتی موجب اقداماتی علیه آنها شده بود.
ت��ا همین چند م��اه پیش، بس��یاری از فع��االن ب��ازار رمزارزها، تصور 
می کردند رمزارزها، به دلیل آنکه به کشور خاصی وابسته نیستند، از دایره 
تصمیم گیری  های سیاستمداران کشورهای دیگر نیز به دور هستند. همین 
مسئله یکی از عوامل ورود سرمایه گذاران به این بازار بود، اما اقدامات جدی 
دولت های کشورهایی نظیر آمریکا و چین، نشان داد که این تصور به شدت 
از واقعیت دور است. در حالی که کشورهایی نظیر السالوادور در تالش برای 
قانون کردن اس��تفاده از رمزارزها در کشور خود هستند، وزارت خزانه داری 
آمری��کا با ایجاد محدودیت در راه خرید و فروش رمزارز، نش��ان داد س��ر 
ناسازگاری با ورود سرمایه های ناشناس به این بازار را در پیش گرفته است.
دولت چین اما آماده برهم زدن این بازار ش��ده است. دستگیری صدها 
نف��ر از فعاالن غیرمجاز این بازار در کش��ور چین و اعمال محدودیت های 
ش��دید برای اس��تخراج، خرید یا فروش رمزارز در این کش��ور، باعث شد 
تا آینده پیش روی بازار رمزارزها در س��طح جهانی با ابهامی جدی مواجه 
شود. اس��تخراج رمزارزها نیز با مصرف میزان باالیی از انرژی همراه است 
و در نتیجه بس��یاری از کشورها، استخراج رمزارزها را غیرقانونی اعالم و با 
استخراج  کنندگان غیرقانونی آن به شدت برخورد کرده و مزارع بیت کوین را 
جمع آوری می کنند. در نتیجه همین تحوالت، فعاالن این بازار با مشکالتی 
بس��یار روبه رو هستند و مشخص نیست آیا س��ایر دولت ها و سازمان های 

بین المللی نیز قصد سختگیری بیشتری بر روی این بازار دارند یا خیر؟
در عین حال با نوس��انات اخیر ارزش برخی رمزارزها اکنون دیگر سخن 
گفتن از مصونیت رمزارزها در برابر تحوالت سیاسی و اقتصادی، واقع بینانه 
به نظر نمی رس��د و اکنون بیش از هر زمان دیگری آینده رمزارزها مبهم 
به نظر می رسد. گروهی از کارشناسان معتقدند که آینده رمزارزها چندان 
مناسب نیس��ت. این گروه از کارشناسان ضمن اشاره به تصمیمات جدی 
دولت هایی نظیر چین و آمریکا باور دارند که نوساناتی شدیدتر پیش روی 
این بازار اس��ت و ممکن اس��ت بهای بیت کوین هرگز به قله پیشین خود 
بازنگردد. این کارشناس��ان بر این باورند ک��ه رمزارزها اگرچه همچنان به 
عنوان بازاری ارزشمند خواهند بود، اما این تصور که جای بازارهای رقیب 
خود همچون ارز را خواهند گرفت، اش��تباه اس��ت. در عی��ن حال برآورد 
این کارشناس��ان آن است که با تشدید نوسانات در این بازار و افت ارزش 
رمزارزها، س��رمایه گذاران ایرانی به بازارهای رقیب و به ویژه بازار س��رمایه 
بازخواهند گشت و با رونق احتمالی این بازار، سرمایه های قابل توجهی به 
بورس باز می گردد؛ مسئله ای که می تواند به رشد مجدد این بازار بینجامد. 
در مقاب��ل گروه��ی دیگر معتقدند که این نوس��انات در ب��ازار رمزارزها 
طبیعی است و طولی نخواهد کش��ید که رمزارزهایی همچون بیت کوین 
دوباره به نقطه اوج قبلی خود بازگش��ته و حت��ی از آن هم باالتر خواهند 
رفت. از نظر این کارشناس��ان، شکستن سقف های قبلی برای رمزارزهایی 
مانند بیت کوین به هیچ وجه دور از دس��ترس نیست، اگرچه ممکن است 
مدت زمانی نامشخص برای شکستن این سقف موردنیاز باشد. این گروه از 
کارشناسان ضمن خوش بینی نسبت به آینده رمزارزها، بر این باور هستند 
که رمزارزها به تدریج و تا حد زیادی جایگزین ارزهای فعلی خواهند شد 
و می توانند صورت جدیدی به مناسبات اقتصادی و مالی در جهان بدهند.
آنچه که مش��خص اس��ت، ابهام در آینده رمزارزها و نوسانات شدید در 
این بازار اس��ت؛ مسئله ای که به طور حتم باعث می شود تا افراد ناآشنا به 
این بازار، با ورود به آن نه تنها سودی نبرند که به شدت متضرر شوند و از 
همین رو ورود به این بازار، برای افراد غیرمتخصص، با ریسک هایی همراه 

است که باید آن را بپذیرند.

قیمت ارزهای دیجیتالی باز هم ریخت

رمزارزها، زمانی برای سقوط تازه واردها

بانکنامه

سکه به 10 میلیون و ۵10 هزار تومان رسید
ورود دالر به کانال 24 هزار تومانی

قیمت طال، س��که و ارز در پنجمین روز تابس��تان در ب��ازار تهران با افزایش 
روبه رو شد. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با 
افزایش 22٠ هزار تومانی در روز ش��نبه همراه بود و به رقم 1٠ میلیون و ٥1٠ 
هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 1٠ میلیون و ٤٠٠ هزار 
تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی ٥  میلیون و 6٥٠ هزار تومان، ربع سکه ۳ 
میلیون و 6٠٠ هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 2 میلیون و 2٥٠ هزار تومان 
قیمت خورد. در بازار طال هم نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و ٥٠ 
هزار تومان رس��ید. قیمت هر مثقال طال نیز ٤ میلیون و ٥٥٠ هزار تومان شد. 
همچنین هر اونس جهانی طال یک هزار و 782 دالر و 12س��نت فروخته ش��د. 
قیمت دالر نیز وارد کانال 2٤ هزار تومان شد. نرخ دالر در صرافی های بانکی روز 
گذشته با 22٤ تومان افزایش به رقم 2٤ هزار و 68 تومان رسید. قیمت فروش 
یورو با ۳٠۳ تومان افزایش به 28 هزار و ٥82 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 
2۳ هزار و ٥۹1 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 16 تومان گزارش شد.

در پایان اسفندماه گذشته رخ داد
رشد حدود 40درصدی سپرده و وام بانکی

میزان س��پرده ها و تسهیالت بانکی تا پایان اسفندماه سال گذشته نسبت به 
پایان سال 1۳۹8 معادل ٤2.7 درصد و ٤٤.۳ درصد افزایش یافته است. براساس 
گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده س��پرده ها و تسهیالت ریالی و ارزی 
بانک ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان اسفندماه سال گذشته، 
مانده کل س��پرده ها به رقم ۳87٥ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان رسیده است که 
نسبت به پایان سال قبل معادل ٤2.7 درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین، 
باالترین مبلغ س��پرده ها مربوط به اس��تان تهران با مان��ده 2٠81 هزار و 8٠٠ 
میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل 1٠ 
هزار و 1٠٠ میلیارد تومان است. عالوه بر این، مانده کل تسهیالت در این زمان 
27۹2 هزار و 2٠٠ میلیارد تومان است که نسبت به پایان سال گذشته معادل 
٤٤.۳ درصد افزایش داش��ته است. طبق این گزارش، بیشترین مبلغ تسهیالت 
نیز مربوط به استان تهران با مانده 176۹ هزار  و 8٠٠ میلیارد تومان و کمترین 
مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹٥٠٠ میلیارد تومان است. 
نس��بت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 8٠.2 درصد است که 
نسبت به پایان سال قبل، ٠.8 واحد درصد افزایش را نشان می دهد که نسبت 
مذکور در استان تهران ۹۳.٥ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد 1٠٥.۹ درصد 
اس��ت. در این گزارش، یکی از علل مهم باالبودن رقم تسهیالت و سپرده ها در 
استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت ها و مؤسسات تولیدی سایر 
استان ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب 

بانک ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

رشد اقتصادی بدون نفت 3.3 درصد شد
متغیرهای اقتصادی در پایان زمستان ۹۹

گزارش فصلی اقتصاد ایران در فصل پایانی س��ال گذش��ته منتشر شد که بر 
این اساس رشد اقتصادی بدون نفت ۳.۳ درصد، نرخ تورم ۳6.٤ درصد و حجم 

نقدینگی ۳ میلیون و ٤76 میلیارد تومان بوده است.
مرک��ز آم��ار در تازه ترین گزارش خود وضعیت اقتصادی در زمس��تان ۹۹ را 
منتشر کرد. براساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 
1۳۹٠ در دوره مذکور برابر 1٥7 هزار و ٥۳٤ میلیارد تومان بوده است. در این 
فصل رش��د اقتصادی و رش��د اقتصادی بدون نفت به ترتیب 6.8 درصد و ۳.۳ 
درصد بوده اس��ت. شاخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی کل کشور در فصل 
زمس��تان 1۳۹۹ )برمبنای س��ال 1۳۹٥( رقم 2۹2.2 بوده که درصد تغییرات 
12 ماه منتهی به اسفندماه 1۳۹۹ نسبت به دوره مشابه قبل )نرخ تورم( ٤.۳6 
درصد بوده اس��ت. نرخ بیکاری جمعیت 1٥ ساله و بیشتر نیز ۹.7 درصد بوده 

است که نسبت به فصل پاییز ٠.۳ واحد افزایش داشته است.
در فصل زمس��تان گذش��ته تعداد پروانه های س��اختمانی صادرشده توسط 
شهرداری های کش��ور برابر ٥2 هزار و ۳71 فقره بوده است که نسبت به فصل 
مش��ابه سال قبل 12.۹ درصد افزایش داشته اس��ت. از این تعداد پروانه ۹2.2 
درصد مربوط به احداث ساختمان و 7.8 درصد مربوط به افزایش بنا بوده است. 
همچنین جمع کل نقدینگی کشور به ۳ میلیون و ٤76 میلیارد تومان رسیده 
اس��ت که نسبت به پایان سال 1۳۹8 برابر با ٤٠.6 درصد رشد داشته است. در 
پایان این فصل شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران هم با ۹.1 درصد کاهش 

نسبت به فصل گذشته به یک میلیون و ۳٠7 هزار و 7٠7 واحد رسید.
همچنین ارزش صادرات گمرکی ۹ هزار و 8٠6 میلیون دالر بوده اس��ت که 
نس��بت به فصل مشابه سال قبل 2.7 درصد افزایش داشته است. در عین حال 
در این فصل ارزش واردات گمرکی 11 هزار و ۹28 میلیون دالر بوده است که 
نس��بت به فصل مشابه سال قبل ٠.2 درصد افزایش داشته است. متوسط نرخ 
برابری دالر و یورو با ریال در بازار آزاد نیز به ترتیب برابر 2٤ هزار و ٥۳6 و 2۹ 
هزار و 6٥٠ تومان بوده است که نسبت به فصل قبل به ترتیب ۹.7 درصد و 7.8 

درصد کاهش داشته است.

 گرانی چند صد درصدی
کاالهای صادراتی و وارداتی

کاالهای صادراتی و وارداتی در زمس��تان پارسال و در فاصله یک ساله بین 
22۹ تا ٥٥8 درصد افزایش قیمت داشته اند. به گزارش ایسنا، تازه ترین گزارش 
مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت شاخص قیمت کاالهای صادراتی در بخش 
ریالی نش��ان می دهد که تورم فصلی کاالهای صادراتی در زمستان ۳۳ درصد 
بوده و در مقایسه با پاییز که ٤2.6 درصد گزارش شده بود ۹.6 درصد کاهش 
دارد. ت��ورم کاالهای صادراتی برمبنای دالر نیز 7.2 درصد در زمس��تان اعالم 
شده که نسبت به فصل قبل از آن 6.2 درصد افزایش دارد. کمترین نرخ تورم 
در بین کاالهای صادراتی مربوط به گروه اش��یای هنری، اشیای کلکسیونی و 
یا عتیقه و بیشترین نرخ مربوط به گروه  آالت و دستگاه های اپتیک، عکاسی و 
سینماتوگرافی با 66.٤ درصد است. بیشترین کاهش هم در گروه پوست خام، 
چرم، پوس��ت های نرم و اش��یای ساخته ش��ده با این مواد با منفی ۳.6 درصد 
ثبت شده است. این گزارش همچنین نشان می دهد که قیمت کاالهای 
صادراتی در زمس��تان سال 1۳۹۹ در مقایسه با زمستان سال 1۳۹8، 
22۹.8 درصد افزایش داشته است. همچنین برمبنای دالری کاالهای 
صادراتی 7.8 درصد نس��بت به زمستان سال 1۳۹8 گران شده است. 
قیمت کاالهای وارداتی برمبنای ریال در زمس��تان سال قبل نسبت به 
فصل مشابه در سال 1۳۹8 نیز ٥٥8.۳ درصد افزایش داشته است. در 
حال��ی که در پاییز تورم نقطه به نقطه کاالهای وارداتی ٥88.1 بوده و 

۳٠.6 درصد کاهش دارد.
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یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
نوسانات تورمی بالی جان اقتصاد

یک کارشناس بازار سرمایه می گوید به بازار سرمایه نباید نگاه پوپولیستی 
شود چون هیچ بازار سرمایه ای رشد نمی کند مگر آنکه برای سرمایه گذاران 

بزرگ جذابیت داشته باشد.
مهدی س��وری، تحلیلگر و مدرس بازار س��رمایه به موض��وع بازارها در 
پساانتخابات و بازگشت رونق به کسب و کارها، اشاره کرد و به سنا گفت: 
واقعیت این است که اقتصاد ما دچار مشکالت فراوانی است و باید بپذیریم 
که از بین بردن تورم در کوتاه مدت برای اقتصاد مفید نیست چراکه اکثر 

کسب و کارهای ما با حساب و کتاب های تورمی پیش می روند.
او با بیان اینکه بیش��تر از وجود تورم، نوسانات تورمی به کسب و کارها 
لطمه وارد کرده است، افزود: نوسانات تورمی باعث شده نتوانیم برنامه ریزی 
بلندمدتی را برای اقتصاد کش��ور داشته باشیم. عدم برنامه ریزی بلندمدت 
موض��وع تولید را در کش��ور با بح��ران مواجه می کند و از ش��کوفایی آن 

جلوگیری به عمل می آورد.
این فعال بازارسرمایه با بیان اینکه تا زمانی که درآمد ملی افزایش نیابد، 
کسری بودجه ادامه داشته باشد و تولید نقدینگی تورم ایجاد کند بالشک 
مش��کالت ساختاری گریبانگیر کشور است، تصریح کرد: باید بپذیریم که 
اقتصاد ما دچار مشکالت اساسی است و اگر مسئوالن ما با صراحت برای 
مردم درباره ریاضت و تحمل شرایط صحبت نکنند، همچنان در گره کور 

مشکالت خواهیم ماند.
وی ب��ا بی��ان اینکه تولید م��دام نقدینگی مانع انجام کاره��ا و اقدامات 
زیربنایی در اقتصاد می ش��ود، گفت: نگاه زیربنایی و استراتژیک به اقتصاد 
بایستی اصالح شود و انضباط مالی صورت گیرد تا اقداماتی هرچند کوتاه و 

موقت در جهت رونق تولید کشور را از شرایط سخت نجات دهد.
سوری با بیان اینکه امروزه در عصر ارتباطات به سر می بریم، اما موضوع 
استفاده از فناوری اطالعات کشور آنچنان که باید نتوانسته به جایگاه اصلی 
خود برسد، چراکه نگاه ما به فضای مجازی و اینترنت در حد ظرفیت های 
این بازار نیست، ادامه داد: کسب و کارهایی که برمبنای فناوری اطالعات 
شکل می گیرند جزو کسب و کارهایی هستند که می توانند درآمد بیشتری 

داشته باشند.
این مدرس بازار سرمایه با بیان اینکه درست کردن ساختار اقتصادی کار 
سختی است اما غیرممکن نیست، افزود: به دلیل نداشتن برنامه بلندمدت 
در اجرا، تصمیم گیری های زیاد و قوانین بسیار آنطور که باید نتوانستیم به 
صورت مداوم رشد را در بازار شاهد باشیم بنابراین بایستی به سمت تدوین 

برنامه بلندمدت برای ساختار اقتصادی کشور حرکت کنیم.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه در پاسخ به این سوال که چرا نرخ بهره 
در کشور ما همواره منفی است، گفت: برای این موضوع در اقتصاد جهانی 
راهکار وجود دارد اما نسخه جهانی برای کشور ما به خاطر غیرطبیعی بودن 

عدد تورم و غیرطبیعی بودن رکود کسب و کار قابل تجویز نیست.
او با بیان اینکه اگر نرخ بهره برابر با نرخ تورم باش��د صرفه اقتصادی وام 
گرفتن ایجاد نخواهد ش��د، در ادامه س��خنان خود گفت: مشکل اصلی در 
کشور ما این است که سود کسب و کارها نسبت به تورم پایین تر است و به 
همین دلیل کسب و کارها نمی توانند برنامه ریزی بلندمدتی داشته باشند.

 سوری در پایان بر کنترل نرخ بهره در کشور تاکید کرد و گفت: راهکار 
کوتاه مدت در جهت کاهش تورم در کش��ور، کنترل نرخ بهره اس��ت و تا 
زمانی که سود داللی از تولید بیشتر باشد هیچ صنعتی شکوفا نخواهد شد.

یک فعال بازار سرمایه:
بازار سرمایه آینه رفتار دولت هاست

به عقیده یک تحلیلگر بازار س��رمایه، در کش��ورهایی با اقتصاد دولتی 
نمی توان انتظار عدم حضور دولت در بازار سرمایه را داشت چون حتی در 
کشورهایی با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد رد پای حضور دولت ها در بورس ها 

دیده می شود.
ابوالفضل شهرآبادی با بیان اینکه سال ۹۹ به عنوان یک سال خاص در 
تاریخ بازار س��رمایه ثبت شد، به س��نا گفت: از فروردین تا مرداد سال ۹۹ 
شاهد رشد بسیار باالی بازار سرمایه بودیم که عمده آن به ورود نقدینگی 
هیجانی و حجیمی برمی گشت که علت اصلی آن تشویق دولت برای ورود 

سرمایه گذاران قدیمی و جدید به بازار بوده است.
او با بی��ان اینکه ورود دولت به بازار س��رمایه جهت تامین منابع 
مالی و کس��ری بودجه باعث ش��د تا بازار بزرگ تر و عمیق تر شود، 
ادامه داد: با آمدن بازیگر بزرگی به نام دولت در بازار سرمایه، بدون 
ش��ک بورس عمیق تر ش��د چون دولت در بس��یاری از شرکت های 
بورسی سهامدار است. به عبارتی سهامدار بزرگی به نام دولت داریم 
که در مردادماه ش��اهد کنار رفتن آن از بازار بودیم و آن چیزی که 

انتظار نمی رفت، اتفاق افتاد.
به گفته ش��هرآبادی، بورس کشور ما به حمایت های دولت نیاز دارد و با 
این حمایت ها بزرگ ش��ده است بنابراین زمانی که چتر حمایتی برداشته 
می شود، نقدینگی ها به یک باره قطع و سهامداران هرچه سود کرده بودند، 

تبدیل به ضرر و زیان می شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه چنانچ��ه دولت در میان��ه راه و پس از تامین 
منابع مالی و کس��ری بودجه بازار را رها نمی کرد شاید این اتفاقات 
رخ نمی داد، افزود: در سال گذشته انتظارات سودی که می توانست 
محقق شود جای خود را به بی اعتمادی داد به طوری که تاثیر منفی 
مدت ها طول می کشد تا از ذهن سرمایه گذاران تازه وارد پاک شود.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان این مطلب که دولت قبل از رها کردن 
بازار بایستی یکسری دستورالعمل ها را صادر و فرآیندهای افزایش سرمایه 
و انتشار اوراق و ... را کوتاه می کرد، گفت: بودن دولت در بازار سرمایه اگر 
به صورت متعارف و علمی باشد، بسیار خوب است به ویژه در کشور ما که 

8٠ درصد اقتصاد آن دولتی است.
ش��هرآبادی با بی��ان اینکه اگر دولت ب��ه طور صحیح وارد بازار ش��ود، 
شرکت های بزرگ افراد بسیاری را می توانند جذب بازار کنند، عنوان کرد: 
بازار کشور ما حساس است و در این میان افرادی حرفه ای بازار وجود دارند 
که به صورت مدام نرخ بهره را کنترل می کنند. چنانچه نرخ بهره باال باشد، 
پول به س��مت بازار پول و اگر نرخ بهره پایین باش��د، پول به س��مت بازار 

سرمایه حرکت خواهد کرد.
به گفته این کارش��ناس ارشد بازار سرمایه؛ وقتی دولت ها دچار کسری 
بودجه می شوند یا از بانک مرکزی قرض می گیرد یا از بازار سرمایه که روش 
دوم از بهترین روش ها به ش��مار می رود. چنانچه دولت بتواند تامین مالی 
خود را از طریق بازار سرمایه انجام دهد، به جذب نقدینگی و عمق بخشی 
به بازار کمک بزرگی خواهد کرد و این موضوع در کشورهای پیشرفته دنیا 

در حال انجام است.

خبرنــامه

فرصت امروز: دامنه روند صعودی بازار سرمایه که هفته گذشته آغاز شده 
بود، به این هفته هم کشیده شد و شاخص کل بورس در اولین روز هفته با 
رشد 2٠ هزار و 728 واحدی به رقم یک میلیون و 2۳۳ هزار واحد رسید. 
ش��اخص کل ه��م وزن با ٤ هزار و 2۳ واحد افزایش ب��ه ۳8٠ هزار و ۹٠۳ 
واحد و شاخص قیمت هم وزن با 2 هزار و ٥78 واحد رشد به 2٤٤ هزار و 
1٥7 واحد رس��ید. شاخص بازار اول 16 هزار و ٥٠٤ واحد رشد و شاخص 
بازار دوم ۳7 هزار و ۳٥٠ واحد افزایش داش��ت. در آن س��وی بازار سرمایه 
نیز شاخص فرابورس بیش از 1٥1 واحد افزایش داشت و بر روی کانال 17 

هزار و 767 واحد ثابت ماند.
در معامالت این روز بیش از 8 میلیارد و ۳1٥ میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 6۳ هزار و 66۳ میلیارد ریال دادوستد شد. همچنین 
بورس تهران در روز ش��نبه سنت ش��کنی کرد و برای سومین روز متوالی 
ارزش خال��ص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت ش��د و ۳۳1 
میلیارد تومان پول حقیقی به بورس وارد شد. این برای اولین بار در شش 
ماه گذشته )از ۳ دی ماه سال 1۳۹۹( است که شاهد ورود پول حقیقی در 
سه روز متوالی هستیم. پس از 11۹ روز کاری این سنت بازار شکسته شد 

که نشان از بهبود وضعیت بازار سهام دارد.
سهم های تاثیرگذار در اولین روز هفته

در این روز نمادهای شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 2 
 ه��زار و 6٤ واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با یک هزار و ٥٤2 واحد، 
مخابرات ایران )اخابر( با یک هزار و ۳٠8 واحد، نفت و گاز و پتروش��یمی 
تامین )تاپیکو( با یک هزار و 1٤٤ واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 
8۳8 واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 812 واحد، پتروشیمی 
جم )جم( با 812 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با 7٥2 واحد، پاالیش نفت 
تهران )شتران( با 7۳۳ واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با 6٥2 واحد 
و معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 612 واحد بیشترین تاثیر مثبت را 

بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای شرکت س��رمایه گذاری سهام عدالت استان 
خراسان رضوی )وسرضوی( با ۳٥٠ واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 1۳٤ 
واحد، صنایع سیمان دشتستا )سدشت( با 7۹ واحد، شرکت سرمایه گذاری 
سهام عدالت استان کرمان )وسکرمان( با 7٠ واحد، بانک پارسیان )وپارس( 
ب��ا 7٠ واحد، صنعت غذایی کورش با 66 واحد، فرآوری معدنی اپال کانی 
پارس )اپال( با ٥٥ واحد، کارت اعتباری ایران کیش )رکیش( با ٥٤ واحد، 

شرکت س��رمایه گذاری س��اختمان ایران )وس��اخت( با ٤8 واحد و بانک 
صادرات ایران )وبصادر( با ٤8 واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه 
بودند. همچنین نمادهای گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی 
کش��وری )ومدیر(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، ملی صنایع مس ایران 
)فملی(، صنعت غذایی کورش )غکورش(، ش��رکت ایران خودرو )خودرو(، 
ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( و فوالد مبارکه اصفهان 
)ف��والد( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه فلزات اساس��ی هم در 
معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد. بر این اساس، 
گروه فلزات اساس��ی ب��ا 7۳ هزار و ۳16 معامله ب��ه ارزش ٥ هزار و 7٥۳ 
میلی��ارد، گروه خودرویی با ۹1 هزار و ۳۳ معامله به ارزش ٥ هزار و ٥٥1 
میلیارد و گروه فرآورده های نفتی با ٥٠ هزار و 61۳ معامله به ارزش ٥ هزار 

و ٥٥٠ میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز ش��اخص فرابورس به رشد 1٥1 واحدی 
دس��ت یافت و در این بازار 2 میلیارد و 162 میلیون برگه س��هم به ارزش 
22 هزار و 867 میلیارد ریال دادوس��تد شد. نمادهای پلیمر آریا ساسول 
)آریا(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، سهامی ذوب آهن اصفهان 
)ذوب(، ش��رکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، پتروش��یمی م��ارون )مارون(، 
سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، 
فرابورس ایران )فرابورس(،   پاالیش نفت الوان )شاوان(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان( و بیمه پاساگارد )بپاس( 

بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص فرابورس داشتند.
پیش بینی بازار سرمایه در ماه های آینده

ب��ورس تهران در حالی به اس��تقبال اولی��ن روز هفته رفت که در هفته 
گذش��ته بیشترین بازدهی هفتگی در س��ال 1٤٠٠ را ثبت کرد. این روند 
صع��ودی در اولین روز این هفته نیز تداوم یافت و ش��اخص کل بورس با 
رشد 2٠ هزار واحدی به پیشروی در کانال یک میلیون و 2٠٠ هزار واحد 
ادامه داد. در این زمینه، یک تحلیلگر بازار س��رمایه به بررسی ابهاماتی که 
برای بازار سرمایه رفع شده است، پرداخت و روند این بازار در کوتاه مدت 
را صعودی پیش بینی کرد. سعید جعفری با بیان اینکه برخی ابهامات برای 
بازار س��رمایه درحال کمرنگ شدن هستند، به ایسنا گفت: قیمت سهم ها 
در چند ماه گذش��ته اصالح قابل توجهی را تجربه کردند و تکلیف ریاست 
جمهوری نیز مش��خص شده است. از س��وی دیگر نرخ ارزی که بسیاری 
انتظار داشتند به واسطه لغو تحریم های برجامی افت خیلی شدیدی داشته 

باشد، کاهش چندانی نداش��ت و باالی 2٤ هزار تومان تثبیت شده است. 
همچنین قیمت های جهانی طی ش��ش ماه گذشته رشد زیادی را تجربه 
کردند. به طور کلی، مجموعه این عوامل باعث شده است که فضا شفاف تر 
و با توجه به در پیش داشتن مجامع شرکت ها که سود خوبی هم تقسیم 

خواهند کرد، اقبال به خرید سهام بیشتر شود.
به اعتقاد جعفری، حدودا از یک ماه گذش��ته انتظار می رفت دوره افت 
بازار به پایان برس��د و روند صعودی بس��یار مالیمی آغاز ش��ود که به نظر 
می رسد از حدود 1٠ روز قبل، این اتفاق افتاده است. به نظر می رسد این 
روند فارغ از نوس��انات دو تا س��ه روزه آینده بازار ادامه داشته باشد و بازار 
تا اواخر مردادماه رش��د مالیم��ی را تجربه کند و بعد از یک ماه آینده هم 

همچنان صعود را داشته باشیم.
این تحلیلگر بازار س��رمایه در مورد وضعیت بازار در بلندمدت نیز گفت: 
هنوز ابهاماتی برای بازار وجود دارد. از یک طرف تکلیف برجام مش��خص 
نیس��ت و از طرف دیگر مش��خص نیس��ت تیم اقتصادی دولت جدید چه 
رویکردی نسبت به برخی سیاست هایی که روی شرکت های بازار سرمایه 
تاثیرگذار هس��تند، داشته باشد. همچنین باید دید قیمت های جهانی در 
چند ماه آینده چگونه خواهند بود. این ابهامات پیش بینی بازار در بلندمدت 
را سخت می کند، اما اگر قیمت های جهانی ریزشی را تجربه نکنند، بازار تا 

پایان سال سقوطی نخواهد داشت.

بورس تهران هفته را با صعود 20 هزار واحدی آغاز کرد

هت تریک بورس پس از 6 ماه

در حالی که معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور اعالم می کند 
که تعداد واحدهای تحت تملک بانک ها معادل 17۹۳ است که این تعداد 
در تمل��ک 16 بانک قرار دارد، دبیر ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی و 
نیم��ه دولتی می گوید این تعداد واحد تملیکی تنه��ا در اختیار 16 بانک 
نیست، بلکه در کل نظام بانکی کشور است. همچنین دبیر کانون بانک ها 
و موسس��ات اعتباری خصوصی معتقد اس��ت که تنها 1۹ واحد در اختیار 

بانک های خصوصی است و باقی تحت تملک بانک های دولتی قرار دارد.
ب��ه گزارش ایس��نا، آن دس��ته از واحدهای تولیدی که ب��رای پروژه ای 
وام گرفت��ه و محل اجرای ای��ن پروژه را در رهن بانک گذاش��ته اند، برای 
وص��ول بده��ی اولویت همواره با محل اجرای پروژه اس��ت و تحت تملک 
بان��ک درمی آید. این اواخر باز ه��م ارقام جدیدی از تعداد واحدهای تحت 
تملک بانک ها اعالم می شود به گونه ای که معاون هماهنگی امور اقتصادی 
می گوی��د 17۹۳ واحد تولیدی در تملک 16 بانک قرار دارد که 6٠ درصد 

این واحدها فعال هستند. 
این در حالی است که هر بار ارقام متفاوتی در این زمینه مطرح می شود 
و بان��ک مرکزی به عنوان متولی اصل��ی در این زمینه تاکنون آمار و ارقام 
دقیقی اعالم نکرده اس��ت. البته پیش از این عبدالناصر همتی رئیس کل 
سابق بانک مرکزی گفته بود که درباره تملک واحدهای صنعتی و تولیدی 
توس��ط بانک ها اغراق می شود و غالب واحدهای تولیدی در تملک بانک ها 
صرفه اقتصادی نداشته و به طور میانگین بعد از گذشت پنج سال نداشتن 

عملکرد اقتصادی، توسط بانک ها تملیک شده اند. 
در این راستا برای بررسی وضعیت واحدهای تملیکی در بانک های دولتی 
و خصوصی به گفت وگو با دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه 
دولتی و دبیر کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی پرداخته شد. 

ابتدا علیرضا قیطاس��ی در گفت وگو با ایس��نا، در این باره گفت: آمارهای 
مختلفی از تعداد واحدهای تحت تملک بانک ها ارائه می شود، اما مرجع ما 
شرکت شهرک های صنعتی است که طبق آخرین اعالم ، تعداد واحدهای 
تولیدی تحت تملک بانک ها در کل نظام بانکی کشور به فراوانی هر استان 
مع��ادل 17٠٠ واحد اس��ت. در این زمینه، الزم به ذکر اس��ت که تملک 

واحدها توسط بانک ها موجب تعطیلی و ادامه  فعالیت آنها نمی شود. 
وی با بیان اینکه تعداد واحدهای تملیکی تنها در اختیار 16 بانک نیست 
بلکه در کل نظام بانکی کش��ور قرار دارد، ادامه داد: در این راس��تا، شورای 
هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی با ش��رکت شهرک های صنعتی 
تفاهم نام��ه ای امضا ک��رد تا طبق چارچوب قواعد مربوط��ه، بانک ها اعالم 
آمادگی کردند که چه واحدهای تولیدی در اختیار بانک ها و چه آنهایی که 

در اختیار بانک ها نیستند را واگذار کنند.
به گفته قیطاس��ی، این تفاهم نامه در اوایل اس��فندماه سال گذشته به 
بانک های عضو ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی ارسال 
شده است. همچنین محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک ها و موسسات 
اعتب��اری خصوصی نیز درباره تملک واحدهای تولیدی توس��ط بانک های 
خصوصی به ایس��نا توضیح داد: رقمی که از س��وی معاون هماهنگی امور 
اقتصادی وزارت کشور تقریبا درست است که بیشتر این واحدهای تملیکی 
نی��ز در اختی��ار بانک های دولتی اس��ت و تنها 1۹ ش��رکت تحت تملک 

بانک های خصوصی است.
ب��ه اعتقاد دبیر کانون بانک های خصوصی، تعداد کم واحدهای تولیدی 
تحت تملک بانک های خصوصی به شرکت نکردن این بانک ها در طرح های 
اجرای��ی برمی گردد و از 1۹ واحد تحت تملک بانک های خصوصی یکی از 

آنها بعد از تملیک در اختیار صاحبان واحدها قرار گرفته است.

مدیران بانکی پاسخ دادند

کدام بانک ها واحدهای تملیکی بیشتری دارند؟
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 برخورد قضایی
در انتظار گرانفروشان بلیت هواپیما

با وجود هش��دارهای متعدد صادرش��ده از سوی سازمان هواپیمایی 
مبن��ی بر ضرورت بازگرداندن قیمت بلیت هواپیما به نرخ مصوب آبان 
ماه س��ال گذش��ته، ایرالین ها همچنان بلیت پروازهای داخلی خود را 
با قیمت های دلخواه می فروش��ند و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 
گفت: آنها باید منتظر برخوردهای جدی تر از سوی دستگاه های نظارتی 

و قضایی باشند.
به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته نرخ بلیت هواپیما در مسیرهای 
داخل��ی به صورت چش��مگیری افزایش پیدا کرد ک��ه بعضا تا بیش از 
٤٠ درصد بیش��تر از نرخ مصوب آبان ماه سال گذشته است و با وجود 
هشدارهای داده شده از سوی مسئوالن وزارت راه وشهرسازی و سازمان 
هواپیمایی کش��وری، تغیی��ری در این افزایش ن��رخ غیرقانونی بلیت 

پروازهای داخلی رخ نداده است.
تورج دهقان زنگنه -رئیس سازمان هواپیمایی کشوری- در گفت وگو 
با ایسنا، در پاسخ به این سوال که چرا برخی از ایرالین ها هیچ توجهی 
به نرخ های مصوب و هش��دارهای داده ش��ده ندارند و همچنان به این 
رفتار غیرقانونی شان ادامه می دهند، اظهار کرد: با توجه به اینکه برخی 
از شرکت های هواپیمایی با وجود هشدارهای داده شده همچنان قیمت 
بلی��ت هواپیما را به نرخ مص��وب برنگردانده اند، باید منتظر برخورد از 

طریق دستگاه های نظارتی و قضایی باشند.
وی افزود: اگر ایرالین های داخلی قیمت ها را به نرخ مصوب آبان ماه 
سال گذشته برنگردانند هفته آینده در جلسه ای که با مدیران عامل آنها 

خواهیم داشت و برخی از مسیرهای خارجی آنها را لغو خواهیم کرد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: بازگرداندن قیمت بلیت 
هواپیما به نرخ مصوب دس��تور ش��خص وزیر راه و شهرسازی است و 
ش��رکت های هواپیمایی برای افزایش قیمت باید مصوبه شورای عالی 

هواپیمایی کشوری و وزیر راه و شهرسازی را داشته باشند.
دهق��ان زنگنه تصریح کرد: اگر ایرالین ه��ا از قانون تبعیت نکنند و 
بلیت پروازهای داخلی شان را براساس نرخنامه مصوب موجود نفروشند، 
مس��لما باید منتظر برخورد جدی تری باش��ند و به زودی ایرالین های 
دولتی را به دس��تگاه های نظارتی ش��ان و ایرالین های خصوصی را به 

دستگاه قضایی معرفی خواهیم کرد.
به گزارش ایسنا، در آبان ماه سال گذشته شورای عالی هواپیمایی 
کش��وری تصویب کرد که شرکت های هواپیمایی اجازه دارند نهایتا 
ت��ا 1٠ درصد به نرخ پروازهای داخلی نس��بت ب��ه نرخنامه به روز 
ش��ده در خردادماه امسال اضافه کنند و از سوی دیگری محدودیت 
حداقل نرخ برای پروازهای داخلی برداش��ته ش��د و در واقع خبری 
از دامنه قیمت نیس��ت. این یعنی ش��رکت های هواپیمایی تنها باید 
سقف قیمت بلیت های خود را  برای هر مسیر پروازی رعایت کنند 
و ت��ا امروز هیچ مصوبه  و مجوزی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما 

صادر نشده است.

نماگربازارسهام

رئیس سازمان بازرسی کل کش��ور با اشاره به وقوع دو حادثه تلخ اخیر 
و جانباختگان خبرنگاران و سربازان وطن گفت وضعیت ایمنی اتوبوس ها 
بررس��ی می ش��ود. به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایرنا، 
حجت االس��الم والمسلمین حسن درویشیان روز شنبه در نشست خبری 
که به مناس��بت هفته قوه قضائیه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 
قوه قضائیه و به ویژه ش��هدای هفتم تیر افزود: انتخابات باش��کوه و خلق 
حماس��ه دیگر علی رغم تبلیغات سوء بیگانگان برگزار شد و این انتخابات 
باش��کوه را خدمت مقام معظم رهبری و مردم تبریک می گویم؛ مردم بار 

دیگر ثابت کردند پای نظام و همراه مقام معظم رهبری هستند.
وی ادامه داد: این روزها چند حادثه همه را غمگین کرده اس��ت؛ حادثه 
جانباختگان دو تن از خبرنگاران و جانباختگان س��ربازان وطن در حادثه 

جاده ای را تسلیت می گویم و برای مصدومان آرزوی شفای عامل دارم.
درویشیان اظهار داشت: به همکاران مان گفتیم علت حوادث و وضعیت 
ایمنی اتوبوس ها را بررسی کنند البته پرونده هایی در دادگستری استان ها 
تشکیل شده است. 2٥ نفر از خبرنگاران رسانه های کشور صبح چهارشنبه 
دوم تیر برای بازدید از طرح های ستاد احیای دریاچه ارومیه عازم پیرانشهر 
ش��دند که اتوبوس آنان در 1٥ کیلومتری این شهرستان دچار حادثه شد. 

این حادثه بعدازظهر در منطقه بیگم قلعه پیرانشهر رخ داد.
ریحانه یاس��ینی و مهش��اد کریم��ی، خبرن��گاران پرت��الش و متعهد 
خبرگزاری های ایرنا و ایس��نا در این حادثه غم انگیز جان خود را از دست 
دادند. همچنین بر حادثه واژگونی اتوبوس حامل س��رباز معلمان اس��تان 
سیس��تان و بلوچستان در دهستان دهشیر شهرستان تفت استان یزد که 
ساعت 6 صبح روز سوم تیرماه رخ داد، هفت سرنشین فوت کرده و 26 نفر 

مصدوم شدند که پنج نفر از فوت شدگان، سربازمعلم بودند.
وی درباره آمار اقدامات سازمان بازرسی افزود: 2٥درصد برنامه های سال 
جاری سازمان بازرسی کل کشور پیرامون حمایت از تولید و اقتصاد است.

1۷01 مورد بازرسی در 3 ماهه نخست سال جاری
درویشیان اظهار داشت: در سال گذشته تعداد ٤٥76 مورد بازرسی و در 
سه ماهه نخست امس��ال 17٠1 مورد بازرسی انجام شده است همچنین 
در سال ۹۹ تعداد 7٥7۳ گزارش و در سه ماهه نخست سال جاری تعداد 
12۹6 گزارش تهیه ش��ده است. وی توضیح داد: بیش از ۳هزار از مجموع 
گزارش ها، اصالحی اس��ت و حاوی پیش��نهادهای اصالح امور و ساختارها 

است.
رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور اظهار داش��ت: سال گذشته 2721 

گزارش تعقیب اداری، انتظامی مدیران و کارکنان به نهاد ریاست جمهوری 
ارس��ال ش��ده و 1٠٤۳ گزارش تعقیب کیفری مدی��ران و کارکنان نیز به 
نهادهای قضایی ارس��ال شده است. وی اضافه کرد: سال گذشته 6۳ مورد 
گزارش برای ابطال مصوبات قانونی به دیوان عدالت اداری ارس��ال ش��ده 
است. درویشیان افزود: ٥27 گزارش تخلف و 17۹ گزارش تعقیب کیفری 
نیز در سه ماهه نخست سال جاری تهیه و به نهادهای متولی ارسال شده 

است.
بیش از 100 گزارش و هشدار درباره کرونا

رئیس س��ازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات این سازمان در زمینه 
کرون��ا افزود: از ابتدای ش��یوع این ویروس به ویژه در س��ال ۹۹، بیش از 
1٠٠ گزارش و هش��دار به رئیس جمهوری، معاون اول، وزیر بهداش��ت و 

دانشگاه های علوم پزشکی داده شد.
درویش��یان گفت: در زمینه تولید واکس��ن هم همکاران م��ا در وزارت 
بهداشت مستقر و بجد فرآیند تولید به ویژه در رابطه با چهار شرکتی که 

تولید را برعهده دارند، پیگیری می کنند.
وی ادامه داد: س��ازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اعطای مجوزهای 

الزم و ترخیص مواد اولیه در گمرک پیگیری قاطع داشته است.

ب��ه رغم اعالم صریح دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودرو در س��ال 
1٤٠٠، زمزمه ه��ای فراوانی در زمینه آزادس��ازی واردات در دولت جدید 
مطرح اس��ت. تالش مجلسی ها برای از س��رگیری واردات خودرو یکی از 
مهمترین نش��انه هایی اس��ت که در صورت همسو شدن با دولت، احتمال 
از سرگیری واردات به صورت عملی در سال 1٤٠1 را امکان پذیر می کند.

به گزارش پدال نیوز به نقل از عصر خودرو، فربد زاوه، کارشناس خودرو 
معتقد است که دولت جدید با از سرگیری واردات در گام نخست می تواند 
مع��ادل ریالی ارزهای س��رگردان جامعه را به بانک مرک��زی بازگرداند و 

خودش از محل نظام تعرفه درآمدزایی کند.
فربد زاوه گفت: به نظر می رس��د در دولت آینده راه برای واردات بازتر از 
گذشته باش��د. این کارشناس خودرو همچنین تاکید کرد: واردات خودرو 
بای��د برای عموم باز ش��ود و نه ب��رای یک عده افراد خ��اص و همچنین 
محدودیت های واردات خودرو باالی 2٥٠٠ سی سی و قیمت کمتر از ٤٠ 

هزار تومان نیز باید برداشته شود.
زاوه معتق��د اس��ت که واردات خ��ودرو می تواند به جم��ع آوری ارزهای 

سرگردان کمک و آنها را به پایه پولی برای کشور تبدیل کند.
این کارش��ناس خودرو در زمینه مزایای آزادسازی واردات خودرو گفت: 
واردات خودرو از صدر تا ذیل بازار چه برای وارداتی های قدیمی و چه برای 
خودروهای تولیدی کاهش قیمت را رقم خواهد زد. وی افزود: در نخستین 
واکنش، وارداتی های کهنه قیمت شان به شدت کاهش پیدا می کند و این 
تجربه را یک بار در س��ال 1۳68 داش��تیم؛ زمانی که واردات خودرو بعد 
از جنگ آزاد ش��د، خودروهای وارداتی قدیمی س��قوط آزاد کردند و برای 

مثال بنز 28٠ که 8-۹ میلیون تومان قیمت داش��ت با 1٤ س��ال کارکرد، 
قیمتش ناگهان به 2میلیون تومان رسید. زاوه اضافه کرد: با این حساب اگر 
اجازه واردات همه خودروها اعطا ش��ود و مثال لندکروزر 1٠٠ هزار دالری 
هم در برنامه باش��د می توان انتظار کاهش میلیاردی قیمت ها در بازه های 

باال را داشت.
زاوه در زمین��ه تاثیر واردات خودرو بر کاهش قیمت خودروهای داخلی 
گف��ت: قیمت ه��ا از رده های باال به صورت پلکان��ی کاهش پیدا می کند و 
وارداتی های قدیمی به رقابت با قیمت داخلی ها می رسند و اینجا، داخلی ها 
در بازار مجبور به عقب نشینی قیمتی می شوند. درست است که نمی توان 
محصول وارداتی را به عنوان رقیب مس��تقیم تولید داخلی ها وارد کرد، اما 
وارداتی ها به صورت غیرمس��تقیم می توانند قیم��ت خودروهای داخلی را 

کاهش دهند.
این کارش��ناس خودرو در تش��ریح نحوه تاثیر تعرفه و قیمت ارزان ترین 
خودرو وارداتی به کشور در صورت آزادسازی گفت: با در نظر گرفتن تعرفه 
86درصدی و هزینه ٤2٠٠ تومانی دالر مبنا، تعرفه تقریبا بی اثر می ش��ود 
به گونه ای که مثال برای یک کروال 2٠ هزار دالری، روی 16 هزار دالر، با 
مبنای ٤2٠٠ تومان تعرفه حس��اب می شود و بقیه عوارض و هزینه ها هم 
حدود 1٠٠ میلیون تومان خواهد شد و می توان انتظار عرضه این خودرو با 
قیمت حدود 7٠٠ میلیون تومان را داشت. وی افزود: البته اگر واردات برای 
همه آزاد باشد حتی می توان انتظار عرضه این خودرو با قیمتی حدود 6٠٠ 
تا 6٥٠ میلیون تومان را نیز داشت و آن زمان است که کروالهای 2٠17 با 

قیمت میلیاردی به شدت قیمت شان افت می کند.

زاوه در پاسخ به سوالی در زمینه علت عدم واردات خودروهای ارزان قیمت در 
دوره های پیشین گفت: این خودروها بهتر است در مواقعی که تعرفه چندان در 
قیمت تاثیرگذار نیست وارد شوند. اکنون اثر تعرفه روی خودروها 16درصدی 

است و ماشین های ارزان قیمت ارزش واردات دارند.

قیمت ها با آزادسازی واردات خودرو می شکند

وضعیت ایمنی اتوبوس ها بررسی می شود
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند:  ۱۱ پروژه شرکت برق منطقه ای خوزستان 
با حضور ویدئو کنفرانســی وزیر نیرو در قالب دوازدهمین هفته پویش 
#هرهفته_الف_ب_ایران، به بهره برداری رسید. مدیرعامل این شرکت در 
آیین افتتاح این پروژه ها در پست ۴۰۰ کیلوولت یاسوج با حضور ویدئو 
کنفرانسی وزیر نیرو و استاندار کهگیلویه و بویراحمد، گفت: در دوازدهمین 
هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران، ۱۱پروژه شرکت برق منطقه ای 
خوزستان در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد به ارزش سرمایه 
گذاری بیش از ۶۷۳ میلیارد تومان به بهره برداری می رسد. محمود دشت 
بزرگ افزود: از این تعداد ، شش پروژه شامل افزایش ظرفیت پست آنزان 
ایذه، افزایش ظرفیت پست سرچشمه رامهرمز، افزایش ظرفیت ترانس 
پست دیمچه شوشتر، ورود و خروج خظ ۱۳۲ کیلو ولت پیروزان-بقایی در 
پست خزایی، خط ۱۳۲ کیلوولت ۴ مداره شیبان به رینگ اهواز و افتتاح 
فاز اول پست میداوود در خوزستان به بهره برداری می رسد. وی با بیان 
اینکه ارزش ســرمایه گذاری پروژه هایی که در خوزستان افتتاح رسمی 
می شــود بیش از ۲۰۴ میلیارد تومان است، تصریح کرد: با بهره برداری 
از ایــن پروژه ها ۱۰۴ مگاولت آمپر به ظرفیت پســت ها و ۵۷ کیلومتر 
مدار به طول خطوط برق استان اضافه می شود. مدیرعامل شرکت برق 

منطقه ای خوزستان ادامه داد: ۵ پروژه فاز اول پست بهمئی، خط ۱۳۲ 
کیلولوت شاهد- بهمئی، فیبر نوری خط بهمن- مختار- یاسوج ۴۴، پست 
موبیل دهدشت و نیروگاه کوچک مقیاس مفنا )گچساران( نیز در استان 
کهگیلویه و بویراحمد مورد بهره برداری قرار گرفت. دشت بزرگ توضیح 
داد: با افتتاح این پروژه ها ۸۰ مگاولت آمپر به ظرفیت پست های برق و 
۸۲ کیلومتر مدار به طول خطوط کهگیلویه بویراحمد اضافه می شود و 
ارزش سرمایه گذاری پروژه هایی که امروز در این استان افتتاح می شود 

بیش از۴۶۸ میلیارد تومان است. وی افزود: در مجموع ۱۱ پروژه شرکت 
برق منطقه ای خوزســتان در دو استان تحت نظارت خود، شامل ۱۳۹ 
کیلومتر مدار خط، ۱۸۴ مگاولت آمپر ترانس، ۳۰ کیلومتر فیبر نوری و 
۲۵ مگاوات نروگاه مقیاس کوچک با ارزش سرمایه گذاری بیش از ۶۷۳ 
میلیارد تومان در قالب دوازدهمین هفته پویش #هرهفته_الف_ب_ایران 
با دســتور وزیر نیرو افتتاح می شوند. کالنتری استاندار کهگیلویه و بویر 
احمد نیز در این آیین افتتاح با تشکر از اقدامات انجام شده، گفت: امروز 
نزدیک به ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع وزارت نیرو در این استان به بهره 
برداری می رسد و کمک می کند تا کهگیلویه و بویراحمد از برقی پایدار 
برخوردار شود. وی افزود: برخی از این پروژه ها در تابستان ۹۸ کلنگ زنی 
و در تابستان ۱۴۰۰ به بهره برداری رسیده است که نشان از برنامه ریزی 
دقیق و منظم دارد. وزیر نیرو نیز تالش های انجام شده در به ثمر نشستن 
این پروژه های متعدد را ارزنده خواند و با تشکر از پشتیبانی ها و راهبری 
های صورت گرفته شده، گفت: افتتاح این پروژه ها به عرضه انرژی مطمئن 
و پایدار را در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد کمک خواهد 
کرد. بر اساس این گزارش، استاندار کهگیلویه و بویراحمد به نیابت از وزیر 

نیرو این پروژه ها را افتتاح کرد.

کرمان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت گاز اســتان 
کرمان در آیین افتتاحیه ۸ شهر، ۹۳ روستا و ۱۲۰ صنعت استان کرمان 
با بیان اینکه اکنون ۸۰ درصد جمعیت این استان از گاز طبیعی بهره مند 
هستند، گفت: درصد بهرمندی خانوارهای کرمانی تا پایان سال ۱۴۰۱ به 
۹۵ درصد می رسد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان، 
منوچهر فالح امروز پنجشنبه، سوم تیرماه در جشن بزرگ پوشش ۹۵ 
درصدی گازرسانی کشور و در آیین بهره برداری از پروژه های گازرسانی 
۸ شــهر، ۹۳ روستا و ۱۲۰ صنعت با اعتبار بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان در گزارشــی به رئیس جمهور گفت: با بهره برداری از این پروژه ها 
۳۳ هزار خانوار شــهری و روســتایی از گاز طبیعی بهره مند می شوند. 
مدیر عامل شرکت گاز اســتان کرمان افزود: بسیار خرسندیم  که سال 
گذشته  در هفته دولت توانستیم پروژه های ۵ شهر و ۱۴۶ روستا و ۱۵۰ 
صنعت افتتاح کنیم و اکنون مفتخرم عرض کنم با افتتاحیه های امروز 
در مجموع ۱۳ شهر، ۲۳۹ روستا و ۲۷۰ صنعت کوچک و بزرگ در مدت 
یک سال به شبکه گاز متصل شدند که این حماسه ای جهادی است و در 
طول عمر بیش از نیم قرن شرکت ملی گاز ایران چنین اقدامی بی سابقه 
بوده و باید بگویم  که وسعت جغرافیایی آن بیش از بعضی از استان های 
کشــور اســت. وی ادامه داد: در حوزه شهری عملکرد شرکت در دولت 

یازدهم و دوازدهم به این صورت بوده است، کل شهرهای استان ۷۱ شهر 
است که در ابتدای سال ۹۲، ۳۷ شهر از گاز طبیعی بهره مند بودند و این 
تعداد در پایان سال ۹۹ به ۶۶ شهر رسید و  رشد ۱۰۰ درصدی داشته 
اســت. به گفته فالح، جمعیت شهری تحت پوشش شرکت گاز استان 
کرمان هم به میانگین کشور و ۹۸ درصد رسیده و تنها ۵ شهر دیگر باید 
گازرسانی شود که تا پایان امسال انجام می شود و تاکنون هم پیشرفت 
باالی ۸۰ درصدی داشته اند. مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان تصریح 
کرد: روســتاهای واجد شرایط استان هم ۳ هزار و ۳۳۰ روستا است که 

درابتدای سال ۹۹، ۴۴۹ روستا گاز طبیعی داشتند و این تعداد در پایان 
سال ۹۹، به هزار و ۴۳۳ روستا رسید و حدود هزار روستا در دولت های 

یازدهم و دوازدهم با رشد بیش از ۲۰۰ درصد گازرسانی شدند.
وی گفت: در مجموع کل جمعیت زیر پوشش استان از گاز طبیعی در 
ابتدای ســال ۹۹، ۵۳ درصد بود و اکنون ۸۰ درصد است و این شاهلل تا 

سال ۱۴۰۱ این جمعیت به ۹۵ درصد می رسد.
فالح در پایان گزارش خود به میزان مصرف گاز در استان کرمان اشاره 
کرد و افزود: از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم تا کنون مصرف کار در این 
استان بیش از ۲,۵ برابر شده و به نظر می رسد این رقم شاخص خوبی در 

رصد توسعه گاز در استان کرمان است.
رییس جمهور نیز در این مراسم گفت: استان کرمان دارای شخصیت 
های بسیار پر افتخار از جمله شهید بزرگ حاج قاسم سلیمانی، شهید 
باهنر و مرحوم آیت اهلل هاشمی رفســنجانی است که اینها همه باعث 
افتخار کشور هستند. حســن روحانی افزود: طبق گزارش شرکت گاز 
استان کرمان در این دولت گازرسانی به شهرها دو برابر و در روستاها سه 
برابر شده که این یک تحول بسیار خوب برای کرمان بوده آن هم در این 
شرایط اقتصادی که این نشان دهنده تالش سخت مدیران، کارگران و 

مهندسین ما بوده که امروز به وعده خود عمل کردند.

قم - خبرنــگار فرصت امروز: مدیرکل کمیته امداد اســتان قم 
خواســتار تأمین زمین برای احداث ۲۰۰۰ واحد مسکونی برای ایتام و 
نیازمندان قمی شــد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، اکبر 
میرشکار، مدیرکل کمیته امداد اســتان قم با اشاره به اینکه هم اکنون 
در استان قم ۳۳۰۰ خانوار از مددجویان این نهاد مستاجر هستند گفت: 
از دیماه ســال گذشته رایزنی با وزارت مسکن و شهر سازی شروع شد و 
دســتور تأمین زمین به صورت خاص برای استان قم توسط وزیر صادر 
شــد. وی ادامه داد: با جلسات جّدی و متعددی که با استاندار محترم و 
مسئوالن استانی برگزار شد مسئوالن مربوطه متعّهد شدند که زمین مورد 
نیاز ساخت برای مسکن مددجویان کمیته امداد استان قم را تأمین کنند 
که متأسفانه تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است. میرشکار با تأکید 
بر اینکه اگر زمین مورد نیاز برای احداث ۲۰۰۰ واحد مســکونی توسط 

مسئوالن، در اختیار کمیته امداد گذاشته شود تعّهد داد که این نهاد در 
مدت زمان دو سال بدون مطالبه وجه از مسئوالن این کار را انجام دهد. 

مدیرکل کمیته امداد استان قم با بیان اینکه حدود ۲۰۰ میلیون تومان 
از هزینه تأمین مسکن هر خانوار تحت حمایت از طریق این نهاد تأمین 
می شود گفت: بحمدهلل خیران همیشه این نهاد را در خدمت رسانی بهتر 
به نیازمندان یاری کرده اند و باز هم در این کار بزرگ مشارکت گسترده 
خواهند داشت. وی با قدردانی از اداره کل مسکن و شهرسازی استان که 
در ســال گذشته برای احداث ۲۱ واحد مسکن، زمین در اختیار کمیته 
امداد قرار داد گفت: از بسیج سازندگی هم که ضمن مشارکت ۳۰ درصدی 
در اعتبارات، ساخت این خانه ها را هم به عهده گرفته است تشکر می کنم. 
میرشکار با بیان اینکه هم اکنون بعد از گذشت حدود ۶ ماه از کلنگ زنی 
۲۱ واحد مسکونی ایتام و نیازمندان، این پروژه تقریبا ۷۰ درصد پیشرفت 
داشــته است بار دیگر تصریح کرد: اگر زمین در اختیار کمیته امداد قم 

گذاشته شود، ۲۰۰۰ خانه برای نیازمندان خواهیم ساخت.

همدان - خبرنگار فرصت امروز: دو دســتگاه ماشین آالت نیمه 
سنگین راهداری همدان به نمکپاش اتوماتیک و تیغه برفروب مجهز شد.

به گــزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اســتان همدان، رییس اداره ماشــین آالت اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای همدان اظهار داشت: این اقدام با اعتبار یک میلیاردو ۲۰۰ 
میلیون تومان از محل اعتبارات ســازمانی انجام شده است. آرش آزادی 
افزود: با احتساب این دو دستگاه این اداره کل دارای ۴۱ دستگاه کامیون 
نمکپاش اتوماتیک می  شود که به منظور اجرای راهداری زمستانی در 
راهدارخانه های اســتان مستقر می  شوند. وی با اشاره به اینکه در اداره 
ماشین آالت و تجهیزات راهداری اداره کل راهداری همدان در سالهای 
اخیر اقدامات موثری در زمینه بازسازی و نوسازی ماشین آالت راهداری 
انجام شده است، گفت: همه این اقدامات با توجه به شعار اقتصاد مقاومتی 

است که مقام معظم رهبری تأکیدات بسیاری بر روی آن دارند و ما این 
شعار را سرلوحه کار خود قرار داده و با این اقتصاد مقاومتی توانسته ایم 
بســیاری از اقداماتی را که می تواند کاهش هزینه ها را به دنبال داشته 
باشد و با تمام توانی که متخصصان داخلی دارند، انجام دهیم. رییس اداره 
ماشــین آالت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان یادآور 
شــد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان همدان در کل 
دارای ۴۱۶ دســتگاه انواع ماشین آالت راهداری است که تعداد زیادی 
از این ماشین آالت به دلیل فرسودگی و سن باال از رده خارج هستند و 
در سالهای گذشته ما توانستیم با نوسازی، تا حدودی سن ماشین آالت 
را کاهــش دهیم. آزادی تأکید کرد: با توجــه به آغاز عملیات راهداری 
تابســتانی و امور جاری راهداری حدود ۱۵۰ دستگاه انواع ماشین آالت 
در خدمت این موضوع بوده که در تمامی شهرستانهای استان مشغول 
امور راهداری تابستانی هستند. وی با بیان اینکه در حوزه کاری این اداره 
دغدغه های فراوانی وجود دارد، ابراز داشــت: یکی از دغدغه های مهم، 
فرسودگی ماشین آالت راهداری است که این فرسودگی موجب شده تا 
تعمیرات زیادی بر روی این ماشین آالت انجام دهیم و این تعمیرات از 
طریق همین نیروهای بومی و به شکل بسیار خوب و کاملی در حال انجام 
است. آزادی اضافه کرد: گرانی قطعات یدکی ماشین آالت سنگین و نیمه 
سنگین بار مالی بسیار باالیی را برای اداره به دنبال دارد و هر ساله ما در 

واقع باید خیلی از توان مالی خود را در بحث هزینه قطعات یدکی ماشین 
آالت فرســوده بگذاریم. وی افزود: اعتبارات خوبی در این ســالها برای 
بازســازی تخصیص داده شده و این اعتبارات وقتی افزایش پیدا کند ما 
می توانیم با بازسازی ماشین آالت عمر دوباره به آنها دهیم و در حقیقت 
یک دستگاه که بازسازی می شود قطعا تا چند سال ما را بیمه می کند 
. این مسئول گفت: نوسازی ماشین آالت سهم بسزایی در کاهش هزینه 
های تعمیراتی دارد و در دو سه سال اخیر توانستیم ۵ الی ۶ دستگاه به 
دستگاههای راهداری اضافه کنیم که این خود در حوزه کاری ما در امور 
راهداری تابستانه و زمستانه و همچننین کاهش هزینه های تعمیراتی 
موثر است. آزادی بیان داشت: یکی دیگر از دغدغه ها در بحث راهداری 
و ماشین آالت، نبود راننده ثابت برای دستگاههای راهداری است ، طبق 
اطالعات علمی که وجود دارد بیش از ۶۰ درصد خرابی های غیرعادی 
و زودرس ماشین آالت در واقع نبود اپراتور ثابت و همچنین بازدیدهای 
روزانه و ثابت و دوره ای است که امیدواریم بتوانیم با جذب راننده ثابت، 
قدم های موثری در کاهش خرابی هایی که به آن اشــاره شــد، داشته 
باشیم. وی خاطرنشان کرد: در زمینه بازسازی ما دو قرارداد با اعتباری 
افزون بر ۲ میلیارد تومان در حال حاضر داریم که این قرارداد بازسازی 
۱۱ دستگاه سنگین راهداری شامل لودر و گریدر است که امیدواریم تا 

آغاز راهداری زمستانی، به چرخه ناوگان راهداری استان اضافه شود. 

افتتاح ۱۱  پروژه برق منطقه ای خوزستان با حضور وزیر نیرو

آیین افتتاح ۸ شهر، ۹۳ روستا و 1۲۰ صنعت استان کرمان

بهرمندی ۹5 درصدی خانوارهای کرمانی از گاز طبیعی تا پایان سال 1۴۰1

به کمیته امداد قم زمین بدهند، ۲۰۰۰ خانه برای نیازمندان می سازیم

سمیه اعظمی
تجهیز دو دستگاه ماشین آالت نیمه سنگین راهداری همدان

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان مطرح کرد:
افزایش ظرفیت تولید آب شهر میناب

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
هرمزگان از افزایش ظرفیت تولید برای تامین آب مشترکین شهر میناب خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب هرمزگان، 
امین قصمی افزود: با توجه به آغاز فصل تابستان، افزایش چشمگیر دما و افزایش 
مصرف آب شهر میناب، شرکت آب و فاضالب هرمزگان علیرغم همه محدودیت 
های ممکن، موفق به در مدار آوردن یک حلقه چاه جدید و افزایش ظرفیت تولید 
آب میناب شــد. وی با بیان اینکه شهر میناب تا پیش از این ۷۰ لیتر در ثانیه 
کمبود آب داشت، افزود: با اضافه شدن چاه جدید، ۴۰ لیتر در ثانیه از کمبودهای 
آب این شهر جبران شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان اعتبار هزینه شده برای تجهیز این چاه را ۷۰۰ میلیون تومان عنوان کرد 
و افزود: در این راستا یک باب پست برق جدید، یک دستگاه الکتروپمپ جدید، تجهیز چاه،  کابل و تاسیسات برقی و ۴۰۰ متر خط انتقال 
آب خرید و اجرا شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان ابراز امیدواری کرد، با تکمیل طرح خط انتقال آب از تصفیه خانه سد سرنی 
به مخازن ذخیره و احداث یک باب مخزن ذخیره اصلی شهر میناب، مشکالت کمبود آب این شهر بطور کامل مرتفع شود. وی همچنین با 
بیان اینکه در فصل زراعی جاری میزان بارش کاهش قابل مالحظه ای داشته است، از مشترکین خواست، با مصرف بهینه، زمینه پایداری 

بیش از پیش آب را در طول تابستان فراهم کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :
سهمیه نفت سفید خانوارهای فاقد گاز طبیعی شارژ شد

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت : برای هر خانوار ۵۰۰ لیتر نفت ســفید در نظر گرفته شــده است که در 
کارت بانکی معرفی شده مشتریان شارژ شده و تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ اعتبار دارد .
به گزارش خبرنگار نشریه تیرنگ ، سبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری اعتبار این دوره از توزیع سوخت نفت سفید را 
از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ تا ۱۴۰۰/۶/۳۱ اعالم کرد و ادامه داد : عرضه نفت سفید به 
صورت الکترونیکی با شارژ سهمیه در کارت بانکی معرفی شده از سوی مشتریان 
انجام می شود . وی افزود : مصرف کنندگان نفت سفید سوز فاقد گاز طبیعی با 
در دست داشتن کارت بانکی به فروشندگی های عرضه سوخت محل سکونت خود مراجعه و نسبت به دریافت مقدار سوخت تعیین شده 
اقدام نمایند . مدیر منطقه ساری از شهروندان خواست تا شکایات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن های ۳۳۲۷۰۱۳۸ و ۳۳۲۷۰۱۴۰ 

منطقه ساری و شماره ۰۹۶۲۷ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اطالع دهند تا رسیدگی شود .

مدیرکل میراث فرهنگی استان مرکزی:
۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه موزه بزرگ اراک نیاز است

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
اســتان مرکزی گفت: تکمیل پروژه موزه بزرگ اراک با ۵۰ درصد پیشــرفت 
فیزیکی، بالغ بر ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. مصطفی مرزبان  با اشاره به 
اینکه مطالعات اجرای طرح موزه بزرگ اراک سال ۹۸ آغاز و عملیات اجرایی آن 
ســال ۱۳۹۱ کلید خورد، افزود: برای این پروژه با ۵۰ درصد بی شرفت تاکنون 
۱۴ میلیارد تومان هزینه شده است. وی ادامه داد: برای تکمیل این پروژه، حداقل 
۴۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است. درصورت تأمین این میزان اعتبار این 
پروژه تا پایان سال ۱۴۰۴ تکمیل می شود. مرزبان خاطرنشان کرد: البته قرارداد 
پیمانکار به پایان رسیده است و پس از تأمین اعتبار در سال جاری پیمانکار جدید پروژه مشخص خواهد شد. مدیرکل میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی تصریح کرد: اشیای با ارزش قدیمی اراک در مکان های تغییر کاربری یافته بناهای تاریخی موجود 
به طور پراکنده نگهداری می شود که شرایط موجود در این بناها مناسب موزه داری نیست. مرزبان اضافه کرد: با تکمیل و راه اندازی موزه 
بزرگ اراک تمام اقالم، اشیا و آثار گذشتگان به این مکان منتقل و به صورت علمی و اصولی از آنها نگهداری می شود. همچنین بخش های 

مردم شناسی، باستان شناسی و فرهنگی در این موزه پیش بینی شده است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن بر اجرای صحیح طرح 
ساماندهی مشاغل غیر رسمی خدمات چند منظوره غیر مستمر تاکید کرد

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
گیالن گفت : چارچوب های این طرح باید در قالب قانون بررسی و اصالح شود 
تا با اجرای صحیح آن رضایت نیروی کار و مصرف کنندگان که ذی نفعان اصلی 
هستند فراهم شود. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گیالن بر اجرای 
صحیح طرح ساماندهی مشاغل غیر رسمی خدمات چند منظوره غیر مستمر 
تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان 
گیالن: امروز )پنجشنبه( جلسه بررســی طرح ساماندهی مشاغل غیر رسمی 
خدمات چند منظوره غیر مســتمر با حضور علیزاده مدیر کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی گیالن برگزار شد.  علیزاده در این جلسه که با حضور  نصرتی مدیر اشتغال و کارآفرینی ، نوغانی رئیس انجمن صنفی خدمات 
خانگی و  مجری طرح خدمات چند منظوره مستمر در اداره کل برگزار شد با اشاره به پایلوت بودن استان گیالن در اجرای طرح خدمات 
چند منظوره غیر مستمر بر اهمیت در اجرای صحیح این طرح تاکید کرد. وی گفت: چارچوب های این طرح باید در  قالب قانون، بررسی 
و اصالح شود تا با اجرای صحیح آن رضایت نیروی کار و مصرف کنندگان که ذینفعان اصلی هستند فراهم شود. در ادامه مشکالتی ناشی 
از روند انجام کار شرکت ها ، مسولیت های ناشی از حوادث کار در منازل و همچنین موازی کاری دستگاه های حمایتی در خصوص این 
شرکت ها  مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. الزم به ذکر است: در این جلسه مقرر شد بمنظور رفع برخی از ابهامات جلسه ای با حضور 

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن و اعضای انجمن صنفی خدمات خانگی و حوزه مرتبط  برگزار شود.

دفاتر خدمات و اتفاقات شبکه برق شهرهای قرق و جلین افتتاح شد
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: دفاتر خدمات و اتفاقات شبکه برق در شهرهاي قرق و جلین گرگان با حضور نمایندگان مردم گرگان 
و آق قال در مجلس شورایاسالمي ،فرماندار گرگان ، بخشدار بهاران ، مدیران عامل شرکت توزیع نیروي برق گلستان و آبفا استان ، شهردار و 
اعضاي شوراي شهر قرق افتتاح شد.علي اکبر نصیري گفت : در راستاي برنامه استراتژیک شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان و به منظور 
افزایش سرعت واحدهاي اتفاقات و عملیات، دو دفتر خدمات برق در شهرهاي قرق و جلین گرگان افتتاح شد.وي افزود : مشترکین محترم برق 
این دوشهر مي توانند بصورت شبانه روزي با این مرکز تماس گرفته و مشکالت روشنایي معابر ،قطعي هاي برق ، حوادث و اتفاقات ناشي از برق 
را به ۱۲۱ اعالم نمایند تا در اسرع وقت ممکن بررسي و رفع گردد.نصیري اضافه کرد :بمنظور افزایش رضایتمندي مشترکین مکالمات مربوطه 
به تلفن ۱۲۱ ضبط شده وقابل پیگیري مي باشد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان در ادامه گذري هم بر مدیریت کردن مصرف 
برق در این روزهاي سال زد و گفت : با توجه خالي بودن سدها از اب و عدم تولید کافي انرژي برق ، امسال با کمبود انرژي مواجه هستیم و 
این صرفا با کمک مردم با مدیریت کردن مصرف برق حل خواهد شد.در ادامه نمایندگان مردم گرگان و آق قال در مجلس شوراي اسالمي و 
فرماندار گرگان از مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان و مجموعه پرسنل این دستگاه به جهت ارائه خدمات مطلوب تقدیر و تشکر نمود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خبر داد:
کشف و توقیف 5 دستگاه ماینر در یکی از محالت شهر ایالم

ایالم – منصوری: مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم گفت: در راستای ارتقا و برقراری رفاه اجتماعی و برق پایدار، استفاده کنندگان 
از دستگاه های ارز دیجیتال را معرفی کنید.

دکتر"هادی شیرخانی" با اعالم این خبر اظهار کرد: یکی از عوامل کمبود تولید برق در کشور و به تبع آن استان ایالم همین استفاده 
کنندگان از دســتگاه های ماینر اســت که در صورت آگاهی از مکان چنین افرادی آنها را معرفی نمایید. وی ادامه داد: فرد خاطی توسط 
نیروهای محترم انتظامی دستگیر و ضمن توقیف ۵ دستگاه ماینر که به صورت کامال حرفه ای در خانه و بدون سر و صدا فعال بودند، جهت 

گذراندن مراتب قانونی به دستگاه قضایی معرفی گردید.
شیرخانی خطاب به هم استانی های گرامی عنوان کرد: یکی از دالیل اصلی خاموشی های اجباری، استخراج غیرمجاز رمزارزها در کارگاه ها، 
منازل و... غیره است که از برق یارانه ای که حق مردم است به سود خود استفاده غیرمجاز کرده و باعث خاموشی های اجباری می شوند. لذا 
از عموم مردم آگاه استان ایالم خواهشمند است در جهت کاستن از احتمال خاموشیهای گسترده بخصوص در ایامی که با افزایش دمای 
هوا مواجه هستیم، پس از حصول اطمینان از محل فعالیت استخراج کنندگان غیرمجاز رمزارز )ماینر( آن را اطالع دهند. دکتر شیرخانی 
یادآوری کرد: اطالعات شخصی گزارش دهنده بصورت کامال محرمانه در سامانه مذکور محفوظ خواهد ماند و در صورت صحت گزارش 

ثبت شده در سامانه، از پاداش نقدی تا سقف ۲۰ میلیون تومان نیز بهره مند خواهند شد.
اینترنتــی  آدرس  طریــق  از  گفــت:   ایــالم  اســتان  بــرق  توزیــع  شــرکت  شمالی”_ســخنگوی  محمدیــان   “محمــد 
www.tavanir.org.ir/samaat و کلیک بر روی گزینه »ثبت گزارش رمزارز غیرمجاز« گزارش خود را ثبت نمایید. همچنین شماره 

تماس  ۰۸۴۳۳۳۵۳۷۲۱ و  شماره پیامک ۳۰۰۰۲۹۰۱۲۷  برای اطالع رسانی از مکان ماینرها در اختیار مردم می باشد. 

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل آب منطقه ای گیالن 
با اشــاره به کاهش نزوالت آسمانی و آورد سد سفیدرود، گفت: اجرای 
طرح نوبت بندی آب کشــاورزی در گیالن در راستای سازگاری با کم 
آبی ضروری اســت. به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای 
گیالن؛ وحید خّرمی با اشاره به اینکه وضعیت بارش ها در کشور کاهش 
چشمگیری را نشان می دهد، اظهار کرد: بر اساس گزارش هواشناسی، 
شاهد کاهش بارش ۵۳ درصدی نسبت به سال گذشته و ۴۲ درصدی 
نســبت به بلند مدت در سطح کشور هستیم. وی در ادامه به وضعیت 
استان گیالن در این زمینه اشاره کرد و افزود: بارش ها در استان گیالن 
نسبت به ســال گذشته ۳۳ درصد و نســبت به بلند مدت ۲۵ درصد 
کاهش داشــته است. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن با اشاره 
به کاهش آورد سد سفیدرود نســبت به سنوات گذشته اظهار داشت: 
آورد سد سفیدرود نسبت به دو سال گذشته و بلند مدت به ترتیب ۶۰ 
و ۷۰ درصد کاهش را نشــان می دهد که این موضوع ناشی از کاهش 
نزوالت جوی و همچنین وزش بادهای گرم در زمستان و تبخیر پوشش 
برفی در حوضه آبریز سد ســفیدرود بوده است. وی افزود: شرکت آب 

منطقه ای گیالن با توجه به پیش بینی شــرایط موجود قبل از شروع 
فصل کشاورزی، اقدام به برنامه ریزی دقیق جهت مصارف آب در بخش 
های مختلف نمود و تشــریح کرد؛ برنامه نوبت بندی آب کشاورزی به 
پیشــنهاد این شــرکت در کمیته منابع و مصارف آب استان بر اساس 
تقویم زراعی و موجودی آب ســد سفیدرود مورد بررسی و تصویب قرار 
گرفت. خّرمی تشــرح نمود: اولین نوبت آبگذاری کانال های آبیاری بر 

اســاس تقویم زراعی از پنجم اردیبهشــت ماه برای کانال راست سنگر 
)اراضی شالیزارهای مناطق شرق گیالن( و نهم اردیبهشت ماه برای کانال 
چپ سنگر )اراضی شالیزارهای مناطق مرکزی گیالن( به مدت ۲۰ روز 
پیوســته جهت انجام نشاءکاری صورت گرفت. وی اضافه کرد: در ادامه 
اجرای برنامه نوبت بندی آب کشاورزی بصورت ۸ روز وصل و ۴ روز قطع 
بصورت دقیق و بدون هیچگونه تغییراتی تا پایان خرداد ماه ســالجاری 
صورت گرفت و تاکنون به میزان حدود یک میلیارد متر مکعب آب جهت 
مصارف کشــاورزی ۱۷۲ هزار هکتار از اراضی شالیزارهای  تحت شبکه 
ســفیدرود تحویل شده است. مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گیالن 
اعالم داشــت: ادامه نوبت بندی آب کشــاورزی با هماهنگی و تصویب 
کمیته منابع و مصارف آب استان تا پایان تیر ماه بصورت ۸ روز وصل و 
۵ روز قطع اجرا می شــود و هرگونه تغییرات در برنامه نوبت بندی آب 
کشاورزی به کشاورزان عزیز اطالع رسانی خواهد شد. وی تأکید نمود؛ 
کشاورزان زحمتکش گیالنی فعالیت های کشاورزی خویش را بر اساس 
تقویم آبیاری تنظیم و همچنین با الیروبی انهار بین مزارع، انتقال آب به 

شالیزارهایشان را تسهیل نمایند.

در راستای سازگاری با کم آبی؛

اجرای طرح نوبت بندی آب کشاورزی در گیالن ضروری است
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به قلم: فیل فراست
کارشناس مدیریت سئو

ترجمه: علی آل علی

راه ان��دازی و مدیریت کس��ب و کارهای کوچک به اندازه 
کافی س��خت هس��ت که دیگر فرصتی برای مدیریت سئو 
باقی نماند. بس��یاری از کارآفرین��ان در عمل هیچ فرصتی 
برای مدیریت سئو ندارند. بی شک شما می توانید بهانه های 
بسیار زیادی برای کمبود وقت در زمینه سئو داشته باشید، 
اما نکته اساس��ی ضرورت س��اماندهی این بخش است. اگر 
شما علی رغم تمام دغدغه های تان به این بخش توجه الزم 
را نش��ان ندهید، به احتمال زیاد شانسی برای تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان تان نخواهید داشت. 
ه��دف اصل��ی در این مقال��ه معرفی برخ��ی از ابزارهای 
مناسب برای سئو است. شما به این ترتیب فرآیند مدیریت 
س��ئو را در مدت زمان بسیار کمتری س��اماندهی خواهید 
ک��رد. معنای این امر امکان صرفه جویی در زمان از س��وی 
شما خواهد بود. به هر حال هر کسب و کاری باید در تالش 
برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف از بهترین ابزارها 
اس��تفاده کند و این امر در حوزه س��ئو نی��ز مصداق دارد. 
در ادامه برخی از مهمترین ابزارهای س��ئو برای کس��ب و 

کارهای کوچک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
گوگل آنالیتیکس

گوگل همیش��ه بهترین ابزار برای بازاریابی و تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف بوده اس��ت. بس��یاری از برندهای 
بزرگ و معتبر دنیا برای س��اماندهی فعالیت های بازاریابی 

و مدیریت سئوی ش��ان از ابزار گوگل آنالیتیکس اس��تفاده 
می کنند. بنابراین شما امکان استفاده از چنین ابزارهایی با 
خیال راحت را خواهید داش��ت.  مهمترین مزیت در زمینه 
اس��تفاده از ابزار گوگل آنالیتیکس از س��وی شما خدمات 
رایگان��ش اس��ت بنابراین ش��ما ام��کان صرفه جویی قابل 

مالحظه در هزینه های تان را نیز خواهید داشت. 
Screaming Frog

ابزار Screaming Frog در زمینه ارزیابی مش��کالت 
س��ایت ها از نظر مدیریت سئو فعالیت دارد. شما با استفاده 
از چنین ابزاری به سادگی هرچه تمام تر امکان پیدا کردن 
لینک های از کار افتاده یا نامناسب تان از نظر سئو را دارید. 
نکته جالب اینکه حتی کارشناس های این ابزار برای به روز 
رس��انی س��ایت تان نیز ایده هایی را مطرح می کنند. با این 
حس��اب همکاری با چنین افرادی برای ش��ما ایده بس��یار 

مناسبی خواهد بود. 
بدون تردید ابزار Screaming Frog مثل گوگل به طور 
رایگان در اختیار ش��ما قرار ندارد. درست به همین خاطر در 
اس��تفاده از آن باید نهایت دقت را به خرج دهید. در غیر این 

صورت هزینه اضافی برای کسب و کارتان انجام داده اید. 
Ahrefs

ابزار Ahrefs به اندازه کافی در میان بازاریاب ها شهرت 
دارد. این ابزار برای جست وجوی عمیق درباره کلیدواژه های 
مناس��ب در حوزه مدیریت س��ئو کاربرد دارد. مزیت اصلی 
اب��زار Ahrefs ام��کان بهره مندی از خدم��ات اولیه آن به 
طور رایگان اس��ت بنابراین شما فقط در صورت استفاده از 
خدمات پیشرفته آن نیاز به پرداخت هزینه خواهد داشت. 
بدون تردید ش��ما ب��ه عنوان یک کس��ب و کار کوچک 

نیازهای عجی��ب و غریبی در زمینه س��ئو ندارید بنابراین 
اس��تفاده از خدمات اولیه این برند در زمینه سئو برای شما 
کاف��ی خواهد بود. ش��ما به این ترتیب نی��ازی به پرداخت 

هزینه های سنگین در زمینه سئو نیز نخواهید داشت. 
SEMrush

گزین��ه ای ک��ه در اینجا قصد بررس��ی اش را داریم، تمام 
خدمات س��ئو را ب��ه طور یکپارچ��ه عرضه می کن��د. ابزار 
SEMrush تمام نیازهای ش��ما در زمینه سئو را پوشش 
می دهد بنابراین ش��ما با اس��تفاده از این ابزار دیگر نیازی 
به س��ایر گزینه ها نخواهید داشت. ش��اید تنها مشکل ابزار 
موردنظر ماهیت تخصصی اش باش��د. این امر استفاده از آن 
برای هر برندی را دش��وار می سازد. با این حساب شما باید 
ارزیابی درس��ت و دقیقی از میزان توانایی تان برای استفاده 

از ابزار SEMrush داشته باشید. 
ارزیابی وضعیت ترندها و سلیقه مشتریان یکی از بخش های 
اساس��ی ابزار SEMrush اس��ت  بنابراین ش��ما با استفاده 
از چنی��ن ابزاری بخش قابل مالحظه ای از نیازهای س��اده و 

حرفه ای تان در زمینه مدیریت سئو حل و فصل خواهد شد. 
Yoast SEO

اب��زار Yoast SEO ب��ه ط��ور تخصصی در زمینه س��ئو 
ویدئوهای بازاریابی فعالیت دارد. اگر ش��ما در زمینه بازاریابی 
ویدئویی س��رمایه گذاری کرده اید، با استفاده از این ابزار سئو 
امکان جلب نظر دامنه وس��یعی از کاربران را خواهید داشت. 
این ابزار دسترسی رایگان به ابرداده های پردازش شده را فراهم 
کرده است بنابراین از نظر دسترسی به اطالعات موردنیازتان با 

استفاده از این ابزار هیچ مشکلی نخواهید داشت. 
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ابزارهای سئو برای کسب و کارهای کوچک   تبدیل ایده کارآفرینی به واقعیت در ۵ گام

به قلم: پامال والدز
کارشناس کارآفرینی و کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

چند بار تا به حال ش��ما ایده های مناس��ب برای فعالیت در دنیای کس��ب و کار داشته اید؟ بی تردید هر 
کارآفرینی تا به حال ش��مار بس��یار زیادی ایده برای بازاریابی داشته اس��ت، اما کمتر ایده ای در عمل به 
واقعیت تبدیل ش��ده اس��ت. دلیل این امر عدم آگاهی افراد از نحوه اجرای ایده های ش��ان است. اگر شما 
بدون هیچ برنامه ای قصد اجرای ایده های تان را داشته باشید، بدون تردید شکست سختی خواهید خورد. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات در رابطه با تبدیل ایده کارآفرینی به واقعیت 
است. در این مسیر ما پنج راهکار مناسب را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این امر به شما برای طی کردن 

مسیر اجرای ایده های کارآفرینی در کمترین زمان ممکن کمک خواهد کرد. 
شناسایی نیازهای اصلی

نخس��تین گام در زمینه اجرای یک ایده کارآفرینی مربوط به شناس��ایی نیازهای اصلی اس��ت. این امر 
شامل نیازهای شما برای راه اندازی یک کسب و کار و همینطور نیازهای مشتریان می شود. بنابراین شما 
باید به بهترین ش��کل ممکن نگاهی به ش��رایط خودتان و خواسته های مشتریان داشته باشید در غیر این 

صورت شاید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نکنید. 
بس��یاری از کارآفرینان بدون توجه به نیازهای اصلی کس��ب و کارشان وارد بازار می شوند. این امر حتی 
اگر بهترین ایده کارآفرینی را هم داش��ته باش��ید، تمام رویاهای ش��ما را نقش بر آب خواهد کرد. ش��ما 
همیش��ه باید تعامل با مخاطب هدف را مد نظر قرار دهید. این امر به شما امکان واقعی تر کردن ایده های 

کارآفرینی تان را می دهد. 
امروزه بسیاری از برندها بدون شناسایی الزامات شروع به کار اقدام به فعالیت در بازار می کنند. بی شک 
در ای��ن ش��رایط ناتوانی برای رقابت با برنده��ای بزرگ امری طبیعی خواهد بود. بنابراین ش��ما نباید در 

مواجهه با چنین شرایطی بیش از اندازه تعجب کنید. 
مطالعه بازار

مطالع��ه بازار به معنای ش��ناخت کلی ب��ا وضعیت جاری بازار و تالش برای هماهنگی هرچه بیش��تر با 
ش��رایط موردنظر است. اگر شما بدون ش��ناخت از بازار وارد عرصه کسب و کار شوید، دردسرهای بسیار 
زیادی خواهید داشت. شاید شما ایده بسیار عالی برای شروع کسب و کار داشته باشید، اما بی توجهی به 

شرایط بازار وضعیت تان را بدتر خواهد کرد. 
مطالعه بازار به معنای تالش برای شناخت تمام ویژگی های بازار نیست. بدون تردید هیچ برندی امکان 
ش��ناخت دقیق و همه جانبه از بازار را ندارد. بنابراین ش��ما باید به جای چنین کاری در تالش برای پاسخ 
دادن به یک س��وال س��اده باشید. پرسش اصلی در اینجا انطباق ایده کارآفرینی شما با شرایط بازار است. 
اگر شما یک ایده مناسب را در زمان نادرستی اجرا کنید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و 

موفقیت در بازار به طور قابل مالحظه ای کاهش می یابد. 
زمان بندی درس��ت برای ش��روع به کار و اجرای ایده کارآفرینی اغلب اوقات مورد غفلت قرار می گیرد. 
درست به همین خاطر بسیاری از برندها در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیشه مشکل 
دارند. اگر ش��ما از همان ابتدا نس��بت به زمان بندی درست برای شروع به کار و همچنین توسعه کسب و 

کارتان توجه نکنید، تا پایان با همین مشکل دست به گریبان خواهید بود. 
توسعه فرآیند تولید

هر کس��ب و کاری در بازار باید دس��ت به تولید محصول بزند در غیر این صورت هیچ مش��تری به آن 
توجه نخواهد کرد. اگر ش��ما هنوز ایده ای برای تولید محصول ندارید، باید به س��رعت کار را جمع بندی 
نمایید. یک ایده کارآفرینی باید در نهایت محصولی مش��خص را در پی داش��ته باش��د در غیر این صورت 

هیچ تاثیرگذاری ای به همراه نخواهد داشت. 
طراحی یک نقش��ه منسجم برای تولید محصول امری ضروری محسوب می شود. شما با این کار امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن را خواهید داش��ت. همچنین در زمینه عرضه 
محصوالت تان به بازار نیز با بدقولی مواجه نخواهید ش��د. بس��یاری از کارآفرینان قول های بسیار متنوعی 
درباره عرضه محصوالت به بازار می دهند، اما در همان دم های نخس��ت با مش��کل مواجه می گردند. این 
امر اعتماد مش��تریان و حتی واس��طه های فروش را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. بنابراین شما 
همیش��ه باید به دنبال راهکاری برای حل این مش��کل باشید. بهترین راه حال نیز برنامه ریزی برای تولید 

محصوالت است. 
یک برنامه ریزی درس��ت امکان تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مش��تریان و دست کم بدقولی نکردن را به 

همراه دارد. بنابراین همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید. 
ارزیابی مالی 

ش��ما برای اجرای ایده کارآفرینی تان باید ارزیابی درستی از ش��رایط مالی تان داشته باشید. بسیاری از 
برندها بدون توجه به مقدار بودجه در دس��ترس اقدام به هزینه گزاف در حوزه بازاریابی یا حتی تعامل با 
مش��تری می کنند. نتیجه این امر مواجهه س��ریع با کمبود بودجه و مشکالت مالی فراوان است. اگر شما 
از همان ابتدای ش��روع به کارتان با مش��کالت مالی مواجه باشید، شرایط برای توسعه کسب و کارتان به 

شدت سخت خواهد شد. 
ارزیابی مالی به شما برای برنامه ریزی درست بودجه تان کمک می کند. به این ترتیب دیگر نیازی برای 
نگرانی در زمینه کارآفرینی نخواهد بود. این امر ش��رایط ش��ما را به طور قاب��ل مالحظه ای بهبود خواهد 
بخش��ید. متاس��فانه بس��یاری از برندها مهارت الزم برای ارزیابی مالی را ندارند. بنابراین همکاری با یک 
حس��ابدار در چنین ش��رایطی برای ش��ما بهترین گزینه خواهد بود. این امر دست کم اطمینان نسبت به 

شرایط مالی برند را به همراه خواهد داشت. 
شروع به کار به جای ترسیدن از آینده

یکی از مشکالت کارآفرینان برای اجرای ایده های شان ترسیدن مداوم از شرایط پیش رو است. این امر 
در میان بس��یاری از کارآفرینان مش��ترک است. بی شک ش��رایط بازار برای هر کسب و کار تازه ای دشوار 
اس��ت، اما باید در یک نگاه کلی ریس��ک های جاری را به جان بخرید در غیر این صورت هرگز کس��ب و 

کارتان رنگ و بوی واقعیت را نخواهد دید. 
ش��رایط ناگوار بازار برای تمام برندها وجود دارد. اگر ش��ما ایده ای تازه و برنامه ای مشخص برای اجرای 
کارتان داش��ته باشید، نگرانی بیش از اندازه در این رابطه بی مورد خواهد بود. بنابراین باید بهانه ها را کنار 
گذاش��ته و وارد عرصه عمل ش��وید. در این میان اس��تفاده از راهنمایی دیگر کارآفرینان نیز ایده مناسبی 

خواهد بود. 
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