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خاموشیبین100تا500میلیونتومانبهصنایعخسارتزد

 ضرورت بازنگری
در اقتصاد انرژی

فرصت امروز: با اینکه چند روزی اس��ت از خاموش��ی و قطعی برق فاصله گرفته ایم، اما این به معنای حل مش��کل 
کمبود برق نیس��ت. کما اینکه گزارش ها نش��ان می دهد با تمهیداتی که دولت دوازدهم در یکی دو هفته گذشته در 
پیش گرفته، عمدتا این برق شهرک های صنعتی است که هدف برنامه کاهش مصرف برق قرار گرفته است. براساس 
گزارشی که اتاق بازرگانی تهران طی نظرسنجی از کارآفرینان و صاحبان صنایع منتشر کرده، میزان خسارات واردشده 

به صنایع بین 100 تا 500 میلیون تومان برآورد شده است. این طرح مطالعاتی که تبعات قطعی پی درپی برق بر...

سهممسکنازتسهیالتبانکیچگونهآبرفت؟
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آزادسازیمنابعارزی،قیمتدالررادرآخرهفتهکاهشداد

2نیمهمتفاوتدربازارارز
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فرصتامروز:بهنظرمیرسـدسـقوطآزادبازارسـرمایهبهپایانرسیدهاستوشاخصبورستهران
کهازقله2میلیونواحدیدرمردادماهپارسـالپلهپلهپایینآمدهودرهفتههایگذشـتهمدامبین

دوکانال1.1و1.2میلیونیدرنوسانبود،درهفتهسومتیرماهتوانستیکباردیگرقله1.3
میلیونواحدیرافتحکند.درواقع،شاخصکلبورسدرمعامالتهفتهگذشته)منتهیبه...

بازارسهامپیشتازشد،بازاربدهیعقبکشید

تاخت و تاز شاخص ها در هفته سوم تیرماه

یادداشت
رتبه114ایران

درحمایتازظرفیت
تولید

محمدقلییوسفی
استاد دانشگاه عالمه طباطبائی

ب��ه ط��ور کل��ی  اقتص��اد 
متعل��ق ب��ه م��ردم اس��ت و 
دولتم��ردان وظیفه دارند که 
بستر مناس��بی برای فعالیت 
کنن��د. طوری  فراهم  اف��راد 
که م��ردم بتوانند دادوس��تد 
بنابراین  باش��ند.  آزاد داشته 
از دول��ت انتظ��ار نداریم که 
مس��تقیما در اقتصاد مداخله 
کند و دس��ت به کار و تولید 
و فعالیت های صنعتی ش��ود، 
بلکه از دول��ت انتظار می رود 
که نظ��م و امنی��ت را برقرار 
کند و حق��وق مالکیت را به 
رسمیت بشناسد و فضایی را 
ایجاد کند که اف��راد بتوانند 
و  خودانگیخته  ب��ه ص��ورت 
داوطلبان��ه، مبادل��ه و خرید 
و فروش کاال داش��ته باشند. 
س��پس هر جایی ک��ه مردم 
کردند،  برخورد  مش��کلی  به 
آن زم��ان به دول��ت و قانون 
مراجعه خواهند کرد. هرچند 
ای��ن مه��م، یگان��ه وظیف��ه  
دولت هاس��ت، اما متاس��فانه 
توس��عه  نیافته  کشورهای  در 
از جمله ای��ران، چون دولت 

قدرت زیادی دارد در 
2تمام ابعاد مداخله...
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فرصت امروز: 17 اقتص��اددان و صاحب نظر اقتصادی در دیدار 
با رئیس دولت س��یزدهم، از فرصت ها و تهدیدهای اقتصاد ایران 
سخن گفتند و راهکارهای عملی برای چالش های بانکی، بورس، 
مالی��ات و ارز دولتی ارائه کردند. به گ��زارش دفتر رئیس جمهور 
منتخ��ب، جمعی از اس��اتید و نخبگان اقتص��ادی از گرایش های 
مختلف، چهارش��نبه گذش��ته در نشستی سه س��اعته با حجت 
االسالم والمسلمین سیدابراهیم رئیسی به بیان دیدگاه ها، نظرات و 
راهکارهای مدنظر خود درباره نوع مواجهه دولت با مشکالت بخش 
اقتصاد و نحوه ورود به عرصه حل و فصل این مشکالت پرداختند. 
در نشس��ت رئیس جمهور منتخب با اقتصاددانان و صاحب نظران 
اقتصادی، ابتدا ش��اپور محم��دی، عضو هیأت علمی دانش��کده 
مدیریت دانشگاه تهران به عنوان نخستین سخنران گفت: »کسری 
بودجه به یک بیماری و عادت مزمن در دولت های مختلف تبدیل 
ش��ده که تامین این کس��ری نیز همواره با ایجاد تورم و بی ثباتی 
اقتصادی همراه بوده و مهمترین راه رفع این مشکل، اصالح نظام 

درآمدهای مالیاتی و استفاده از دارایی های راکد است.«
غالمرض��ا مصباحی مق��دم، عضو هی��أت علمی دانش��گاه امام 
صادق )ع( نیز به عنوان دومین س��خنران، کمبود س��رمایه مالی 
را جدی ترین مانع در مسیر سرمایه گذاری و رشد سریع اقتصادی 
دانست و بیان داشت: »کس��ری بودجه به رقم 400هزار میلیارد 
تومان بالغ ش��ده و هزینه های جاری بی��ش از ۹0 درصد بودجه 
س��الیانه را می بلعند. همچنین زمان اجرای پروژه های عمرانی به 

طور متوسط به بیش از 10 سال رسیده است.«
س��ومین س��خنران جلس��ه محمدرضا پورابراهیم��ی، رئیس 
کمیس��یون اقتصادی مجلس بود که گف��ت: »برخی از مصوبات 
ش��ورای هماهنگی سران قوا باید مورد آسیب شناسی قرار گیرد و 
این آسیب شناسی قطعا برای ادامه مسیر این شورا راهگشا خواهد 
ب��ود.« او با تاکید بر لزوم تقویت و اس��تفاده از همه ظرفیت ها در 

عرصه دیپلماسی اقتصادی، از اینکه در سه سال گذشته با وجود 
جن��گ تحمیلی اقتصادی، در چین به عنوان بزرگترین ش��ریک 
تعامالت اقتصادی رایزن اقتصادی نداش��ته ایم، انتقاد کرد و ادامه 
داد: »یکی دیگر از تصمیمات شجاعانه ای که دولت سیزدهم باید 
اتخاذ کند، اصالح تصمیم غلط توزیع ارز با نرخ ترجیحی است که 
براس��اس بررسی های انجام ش��ده در مجلس، بیش از سه چهارم 
مابه التفاوت قیمت آن به شکل رانت و فساد در کشور توزیع شده 
است.« حس��ین راغفر، عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا )س( به 
عنوان س��خنران بعدی این نشست، شرایط کش��ور را اضطراری 
توصیف و تصریح کرد: »در اثر سیاس��ت های اجراشده دولت های 
سه دهه گذش��ته، جمعیت محدودی از درون بخش های دولتی 
به ثروت فراوان رسیده اند و با کنار گذاشتن بخش بزرگی از مردم 
از متن امور، امروز بزرگترین مانع انجام اصالحات اساسی شده اند. 
همین افراد در حال فضاسازی برای تاثیرگذاری بر روی تصمیمات 

و اقدامات دولت سیزدهم هستند.«
سیدمحمدرضا سیدنورانی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد 
دانش��گاه عالمه طباطبائی، س��خنران پنجم این نشست بود که 
جلوگی��ری از احجاف دس��تگاه های دولتی و تکری��م مردم، لزوم 
کوچک و چابک س��ازی دستگاه های دولتی و عمومی غیردولتی، 
واگ��ذاری مدیریت بنگاه های دولتی به جای واگذاری خود بنگاه، 
تک نرخی کردن ارز، ادغام بانک های خصوصی در یکدیگر، مقابله 
با فساد و جلوگیری از تعارض منافع را به عنوان برخی راهکارهای 

خروج از وضعیت نامطلوب اقتصادی موجود مطرح کرد.
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به عنوان 
شش��مین سخنران جلس��ه تاکید کرد که »۳0 سال است هرچه 
اجرا ش��ده فقط وضعیت را بدتر کرده اس��ت« و از رئیس جمهور 
منتخب درخواست کرد که در اولین اقدام کارت هوشمند غذا، دارو 
و درمان و آموزش بین مردم توزیع کند تا اندکی فش��ارها از روی 

مردم کاس��ته شود. هفتمین سخنران جلسه محمد خوش چهره، 
عضو هیأت علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه تهران بود که تاکید 
ک��رد: »دخالت دادن ایده ها، س��الیق و باورهای روس��ای جمهور 
در راهکارهای اجرایی، یکی از دالیل بروز و انباش��ت مش��کالت 
اقتصادی بوده است. همچنین باید بدانیم که مشکالت اقتصادی 
صرفا با نگاه اقتصادی قابل حل و فصل شدن نیستند چراکه عوامل 

غیراقتصادی متعددی هستند که در اقتصاد کشور تاثیرگذارند.«
مس��عود نیلی، عضو هیأت علمی دانش��کده مدیریت و اقتصاد 
دانشگاه صنعتی شریف نیز به عنوان دیگر سخنران این نشست،  با 
طرح این چهار سوال که مشکل چیست، دالیل بروز آن چیست، 
راهکارهای رفع مشکل کدامند و از کجا باید شروع به حل مشکل 
کرد؟ بیان داشت: »در حال حاضر تامین مالی، تامین انرژی، تامین 
خدمات و بودجه عمومی، خدمات اجتماعی و نظام مبادله با دنیا 
شش مشکل اولویت دار کشور هستند که کارکردهای آنها در حال 
حاضر به طور کامل مختل اس��ت. امروز متاسفانه در آستانه وقوع 

یک شرایط تورمی شدید غیرقابل کنترل هستیم.«
ش��مس الدین حس��ینی، نماینده مجلس و عضو هیأت علمی 
دانش��گاه عالمه طباطبائی، نهمین س��خنران این نشست بود که 
با تاکید ب��ر ضرورت جدی گرفتن حکمرانی اقتصادی از س��وی 
دولت،  خاطرنش��ان کرد: »متاس��فانه در گذشته به قانون اساسی 
وف��ادار نماندیم و با وجود آنکه قرار ب��ود دولت کارفرمای بزرگی 
نباش��د، امروز بزرگترین کارفرمای کشور است. از سوی دیگر قرار 
بود دولت تامین کننده نیازهای اساسی و خدمات اجتماعی باشد 
و نه تولیدکننده، اما متاسفانه دولت های گذشته ورود ناموفقی در 
عرصه تولید نیازهای اساسی و خدمات اجتماعی داشته اند و امروز 

وضعیت مطلوبی در این زمینه نداریم.«
همچنین س��یدمهدی زریباف، رئیس موسسه مطالعات مبانی 
و مدل ه��ای اقتصادی بومی به عنوان دهمین س��خنران جلس��ه 

گفت: »دولت س��یزدهم باید بر تحول اقتصادی مبتنی بر عدالت 
تاکید کند چراکه در س��ال های گذش��ته متاس��فانه رویکردهای 
سرمایه ساالرانه در کشور حاکم و در ساختارهای تصمیم سازی و 
تصمیم گیری نهادینه ش��ده است. دولت آینده بیش از آنکه وارث 
اقتصاد فقیر دولت دوازدهم باش��د، وارث مکانیزم انتقال ثروت از 
فقرا به ثروتمندان اس��ت.« محمدرضا فرزین، عضو هیأت علمی 
دانش��گاه عالمه طباطبائی هم در این نشس��ت خطاب به رئیس 
دولت س��یزدهم گفت: »مجموعه ای عظیم از ناترازی ها ش��رایط 
کشور را بس��یار سخت و نگران کننده ساخته، اما انتخاب شما به 
عنوان رئیس جمهور امیدی برای حل مشکالت ایجاد کرده است. 
باید با عملیاتی کردن س��امانه های اطالعاتی و اتصال و یکپارچه 
کردن این س��امانه ها، با ایجاد شفافیت کارزار موثری برای مبارزه 
با فس��اد ایجاد کرد.« عادل پیغامی، عضو هیأت علمی دانش��کده 
اقتصاد دانش��گاه امام صادق )ع( نیز دوازدهمین سخنران جلسه 
بود که گفت: »اطالعات مغشوش، متفاوت و بعضا متناقض از یک 
موضوع واحد، یکی از بزرگترین مشکالت کشور است که هیچ گاه 
اراده ای برای رفع آن وجود نداش��ته است. عمق حکمرانی دولت 

منوط به تهیه و ارائه آمار دقیق و واحد است.«
آی��ت ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار هم با بیان اینکه »امروز 
دستگاه محاسباتی دولت مختل شده است«، گفت: »نیاز به یک 
جراحی جدی در سیاست های پولی و ارزی داریم. همچنین باید 
یارانه ها را به شکل واقعی و دقیق هدفمند کنیم. دولت سیزدهم 

باید حکمرانی اقتصادی کشور را اصالح کند.«
چهاردهمین سخنران جلسه، محمدهادی زاهدی وفا عضو هیأت 
علمی دانش��گاه امام صادق )ع( بود که اظهار داش��ت: »متاسفانه 
چه بخواهیم و چه نخواهیم، کثرت و انباش��ت مش��کالت، دولت 
را در اولویت دهی به مس��ائل دچار دردس��ر می کند. بهره وری در 
بخش دولتی بسیار پایین است که این موضوع به بخش خصوصی 

نیز تحمیل ش��ده است. برای حل این مس��ائل در وهله اول باید 
خود نظام تصمیم گیری اقتصادی را که به یک مشکل تبدیل شده 
است، اصالح کنید.« مجید قاسمی، مدیرعامل بانک پاسارگاد هم 
در این نشست به سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: 
»بسیاری از مس��ائلی که به عنوان مشکالت پیش روی دولت در 
آغاز کار عنوان شد، در سیاست های اقتصاد مقاومتی دیده شده و 
به آنها پرداخته شده است. باید با اصالح نظام تفکر و تصمیم گیری 
اقتصادی، سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی را محور اصالح وضعیت 
قرار داد.« یاسر جبرائیلی، عضو هیأت علمی پژوهشکده حکمت به 
عنوان شانزدهمین سخنران جلسه با اشاره به ضرورت اصالح نظام 
مالیاتی به ویژه با توجه به کسری 450 هزار میلیارد تومانی بودجه 
امسال، خاطرنشان کرد: »متاسفانه نگاه در دولت از اداره کشور به 
اداره خود دولت تنزل یافته است. امروز عمده فشار مالیات بر دوش 
کارمندان و کارگران است و طبقه ثروتمند کشور مالیات چندانی 
پرداخ��ت نمی کنند.« وی با بیان اینکه »در کش��ورهای مختلف، 
سازمان های کم اهمیت تر از سازمان امور مالیاتی به شکل مستقیم 
زیر نظر رئیس جمهور اداره می ش��وند و در برخی کشورها حتی 
ادارات ثبت احوال و امالک زیر نظر س��ازمان امور مالیاتی فعالیت 
می کنند« افزود: »سازمان امور مالیاتی باید از وزارت اقتصاد جدا 

شده و زیر نظر رئیس جمهور فعالیت کند.«
احسان خاندوزی، نماینده مجلس و عضو هیأت علمی دانشکده 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی نیز به عنوان هفدهمین و آخرین 
اقتص��اددان مدعو این جلس��ه ب��ه افتتاح طرح ه��ای عمرانی در 
هفته های گذشته اشاره کرد و گفت: »دولت دوازدهم در ایام اخیر 
افتتاح طرح های عمرانی را افزایش داده، اما تاثیر ملموسی از این 
افتتاح ها در جامعه مشاهده نمی کنیم چراکه اقتصاد از سطح کالن 
از دست رفته و در سطح خرد و با افتتاح پروژه ها اصالح نمی شود. 
دولت سیزدهم باید نابرابری ها در کشور را به نفع مردم بهم بزند.«

فرصت امروز: هفته نامه »اکونومیس��ت« در شماره تازه خود به طرح 
آزمایش��ی و موفق »هفته کاری چهار روزه« در اروپا اش��اره کرده و این 
س��وال را پیش کشیده اس��ت که آیا هفته کاری به زودی به چهار روز 
می رس��د؟ به گفته »اکونومیست«، بزرگترین طرح »تعادل بخشی بین 
ساعات کار و فراغت« با آزمایش موفقیت آمیز »هفته کاری چهار روزه« 
در اروپ��ا اس��تارت خورد و در این طرح که »هفت��ه کاری کوتاه تر« نام 
دارد، یک درصد از جمعیت شاغل در ایسلند مشمول کاهش ساعت کار 
و افزایش تعطیالت آخر هفته از دو روز به س��ه روز شدند. بررسی های 
»اکونومیست« نش��ان می دهد پس از کاهش محدودیت های کرونایی 
اکثر کارکنان تمایل ندارند که همچون قبل به صورت تمام  وقت به دفاتر 
کاری بازگردند و این ام��ر، کارفرمایان را در حال حاضر با انتخاب های 
س��ختی روبه رو کرده است. در واقع، آزمایش موفق »هفته کاری چهار 
روزه« در ایس��لند به همراه دگرگونی کرونایی سبک کار کارمندان در 
بازگشت به محل کار باعث شده تا »اکونومیست« درباره »آینده ویکند 
سه روزه« گمانه زنی کند و از آخرین تغییرات »تقویم جهانی تعطیالت 
آخ��ر هفته« گزارش دهد؛ کما اینک��ه کار چهار روزه در حال حاضر در 

برخی از کشورهای اروپایی کلید خورده و به نظر می رسد »ویکند سه 
روزه« تا چندی دیگر به الگوی مس��لط و حاکم بر تعطیالت آخر هفته 

جهان تبدیل شود.
به گزارش»اکونومیست«، بسیاری از مردم در طول همه گیری کرونا 
کار و زحمت بیش��تری را متحمل شده اند. یکی از مطالعات انجام شده 
از 10 هزار نفر از کارمندان یک ش��رکت فناوری آسیایی نشان می دهد 
که ساعات کل کاری آنها نسبت به پیش از همه گیری کرونا ۳0 درصد 
بیشتر بوده است که شامل 18 درصد افزایش کار خارج از ساعات کاری 
می شود، اما این تالش اضافی به معنای تولید بیشتر نبوده است. با بهبود 
اقتصادها و هجوم ش��رکت ها برای اس��تخدام نیروی کار بیشتر، به نظر 
می رس��د کارمندان قدرت چانه زنی بیش��تری پیدا کرده اند. تقاضاهای 
برخی از آنها به خصوص بلندپروازانه اس��ت. یک��ی از نظراتی که برای 
مدت ها مورد بحث اتحادیه های صنفی و برخی اقتصاددانان قرار داشته، 
این اس��ت که مردم می توانند بدون اینکه بهره وری کلی شان کم شود، 
م��دت زمان کمتری کار کنند. آیا رویای هفت��ه کاری کوتاه تر نزدیک 
است؟ انجمن دموکراسی پایدار موسوم به ALDA و موسسه مطالعاتی 

»اتونومی« در ایسلند، نتایج طرح آزمایشی کاهش ساعات کاری را بین 
س��ال های 2015 تا 201۹ منتش��ر کردند. این گزارش حدود ۳ هزار 
کارمند را که س��اعات کاری بس��یاری از آنها از 40 ساعت در هفته به 
۳5 یا ۳6 س��اعت در هفته کاهش یافته بود، بدون اینکه دستمزدشان 
کاسته شود را دربر می گرفت. دستاوردهای این گزارش نشان می دهد 
که بهره وری کل در بیشتر کارمندان کاهشی نداشته و در برخی بهبود 
نیز یافته اس��ت. به عنوان مثال، تعداد صورت حس��اب های بررسی شده 
دپارتمان حس��ابداری ریکیاویک در این دوره آزمایشی نسبت به قبل 
6.5 درصد افزایش داش��ته اس��ت. کارمندان نیز فشار کاری کمتری را 
تجربه کرده و احس��اس سالمت بیشتری داشته اند. این دوره آزمایشی 
اتحادیه های صنفی را تشویق کرد تا فشار بیشتری برای کاهش ساعات 
کاری بیاورند و کارفرمایان به سرعت عکس العمل نشان دادند. از زمان 
انجام این دوره آزمایش��ی 86 درصد از کارمندان ایس��لندی س��اعات 
کاری کمتری دارند یا این حق به آنها داده شده است، گرچه مشخص 
نیست چه تعدادی از آنها گزینه ساعات کاری کمتر در هفته را انتخاب 
نکرده اند. از معمول ش��دن هفته کاری پنج روزه در غرب، کمتر از یک 

قرن می گذرد. روس��ای قرن نوزدهم میالدی برای تشویق کارگران به 
کار بیش��تر در کارخانه ها در طول هفته نیمی از روز ش��نبه را تعطیل 
می کردن��د. ول��ی برقراری پن��ج روز کاری و 40 س��اعت کار در هفته، 
دهه های زیادی زمان برده اس��ت. اتحادیه ها از آن دفاع کردند، دولت ها 
تسلیم آن ش��دند و صنعتگرانی چون هنری فورد از پیشگامان اجرای 
آن بودند. توافق ماتیگنون در س��ال 1۹۳6 در فرانسه ساعات کاری 40 
س��اعت در هفت��ه را به قانون تبدیل کرد. آمریکا قانون س��اعات کاری 
منصفانه را در سال 1۹۳8 تصویب کرد که کارفرمایان را ملزم می کرد 
برای س��اعات کاری بیش از 44 س��اعت در هفته اضافه کاری پرداخت 
کنند )که بعدا در سال 1۹40 تبدیل به 40 ساعت کار در هفته شد( و 
برای کارگران حداقل دستمزد تعیین کردند که امروز حدود 684 دالر 
در هفته اس��ت، اما همه کشورهای جهان این قدر سریع عمل نکردند؛ 
چنانکه حزب کمونیست چین در سال 1۹۹5 به کارگران اجازه داد پنج 

روز در هفته کار کنند.
امروزه شرکت ها پذیرش بهتری نسبت به ایده کاهش ساعات کاری 
هفته دارند. مایکروس��افت و شرکت رستوران های زنجیره ای آمریکایی 

Shake Shack، از جمله ش��رکت هایی هستند که در سال های اخیر 
ای��ده چه��ار روز کاری هفت��ه را در برخی از بخش های خ��ود به اجرا 
درآورده اند. با این حال، اجرایی کردن این ایده، چالش هایی نیز به همراه 
دارد، چراکه الگوهای کاری باید برای اطمینان از اینکه کارمندان از زمان 
کاری خود به طور کاراتری استفاده می کنند مورد بازبینی قرار گیرند. 
به عنوان نمونه، مایکروسافت ژاپن در سال 201۹ در طرحی آزمایشی 
تعداد جلسات را کاهش داد و کارکنان را به افزایش همکاری های آنالین 
تش��ویق کرد. سپس میزان فروش به ازای هر کدام از کارمندان نسبت 
به س��ال گذشته 40 درصد افزایش یافت، اما پتانسیل مشتریان دلخور 
و رنجیده نیز باید در نظر گرفته ش��ود. یک راه حل می تواند اختصاص 
روزهای تعطیل متفاوت به کارمندان باش��د که روزهای کاری را میان 
کارمندان تقس��یم کند تا اطمینان حاصل شود هر کدام شان همیشه 
حض��ور دارند. این قبیل تغییرات ش��اید دلهره آور به  نظر برس��ند، اما 
همه گیری کرونا نشان داده است که راه های جدید کار کردن، ممکن و 
در دسترس هستند. برای بسیاری از کارمندان، ایده چهار روز کاری در 

هفته دیگر به اندازه 18 ماه قبل بیگانه و عجیب نیست.

آیاهفتهکاریبه4روزمیرسد؟
شیفتکروناییبهویکند3روزه
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فناورینویندرصنعتبیمه

اینشورتکفرصتیبرایصنعتبیمه
 بس��یاری از صنایع مهم جهان با استفاده از فناوری های نوین با سرعت زیادی به رشد و توسعه صنعت 
خ��ود کمک کرده ان��د، اما صنعت بیمه به دلیل پیچیدگی موجود هنوز نتوانس��ت ب��ه عنوان یک صنعت 
چابک در دنیای مدرن بر بستر فناوری نوین سوار شود. صنعت بیمه در ایران نیز به دلیل پیچیدگی نوع 
محصول و خدمات نسبت به جذب تکنولوژی و ایجاد تغییرات در جهت بهبود خدمات رسانی به مشتریان 
مقاوم تر بوده و اگر از چند اس��تارت آپ فروش آنالین بیمه بگذریم در حقیقت صنعت بیمه ایران با دنیای 
فناوری های نوین و اینش��ورتک ها نس��بت نزدیکی ندارد.  اینش��ورتک اس��تفاده از نوآوری های تکنولوژی 
جهت صرفه جویی و بهره وری از مدل فعلی صنعت بیمه است. اینشورتک در حال تغییر صنعت بیمه به...



فرصت امروز: با اینکه چند روزی اس��ت از خاموشی و قطعی برق فاصله 
گرفته ای��م، اما این به معنای حل مش��کل کمبود برق نیس��ت. کما اینکه 
گزارش ها نشان می دهد با تمهیداتی که دولت دوازدهم در یکی دو هفته 
گذش��ته در پیش گرفته، عمدتا این برق ش��هرک های صنعتی اس��ت که 
هدف برنامه کاهش مصرف برق قرار گرفته اس��ت. براس��اس گزارشی که 
اتاق بازرگانی تهران طی نظرسنجی از کارآفرینان و صاحبان صنایع منتشر 
کرده، میزان خسارات واردشده به صنایع بین 100 تا 500 میلیون تومان 

برآورد شده است.
این طرح مطالعاتی که تبعات قطعی پی درپی برق بر 51 بنگاه صنعتی 
عضو اتاق تهران را مورد عارضه یابی قرار داده، نشان می دهد که 82 درصد 
از بنگاه های ارزیابی ش��ده فاقد زیرس��اخت جایگزین تامی��ن برق بوده اند 
در حال��ی که 65 درصد از آنان اعالم کرده اند که به واس��طه قطعی برق، 
آس��یب های جدی به دس��تگاه ها و تجهیزات تولیدش��ان وارد شده  است. 
همچنین از مجموع 50 بنگاه مورد مطالعه، 40 درصد آنان اعالم کرده اند 
که مواد اولیه تولیدی خود را به واس��طه قطعی برق از دست داده اند. این 
در حالی اس��ت که 4۳ درصد از بنگاه ه��ای موردنظر بر کاهش کیفیت و 
بهداش��ت محصوالت تولیدی خ��ود به دلیل قطعی ه��ای مکرر برق طی 

هفته های اخیر تاکید کرده اند.
بروز مش��کالت بی��کاری نیروی انس��انی در س��اعات کاری و کاهش 
بهره وری، تاخیر در تحویل سفارش��ات و همچنین تاخیر در انجام امور 
اداری و دولت��ی از جمله عدم تکمیل به موق��ع اظهارنامه مالیاتی و ارائه 
فهرست حق بیمه، از دیگر خسارات واردشده به دنبال قطعی  های اخیر 
در ش��بکه برق کش��ور در مراکز صنعتی است که از سوی کارآفرینان و 
صاحب��ان واحدهای تولیدی مورد ارزیابی ق��رار گرفته در این پژوهش، 
اعالم ش��ده  اس��ت. براس��اس مطالعه ص��ورت گرفته از س��وی معاونت 
کس��ب و کار اتاق تهران، همچنین بخش عمده ای از صاحبان کارگاه های 
تولی��دی از عدم اطالع رس��انی دقی��ق از زمانبندی قطعی ب��رق، انتقاد 
داش��ته اند و یادآور ش��ده اند که قطعی های اخیر در شبکه برق کشور به 
ویژه در شهرک ها و نواحی صنعتی، به کاهش تولید و به تبع آن افزایش 

قیمت تمام شده محصوالت دامن زده  است.
براس��اس این گزارش، شرکت توانیر هر س��اله با صنایع قراردادي امضا 

مي کند تا برنامه تعطیالت س��االنه و تعمیرات کارخانج��ات در 100 روز 
تابستان باشد. این قرارداد به این منظور بسته مي شود که همزمان با اوج 
مصرف برق، به ش��بکه فش��ار وارد نش��ود، اما فعاالن صنعتي مي گویند با 
ای��ن وضعیت اصال نمي ش��ود کار کرد و بازدهي داش��ت، چراکه اگر برق 
کارخانه بین فرآیند تولید قطع ش��ود، محصول خراب مي شود و باید همه 
مواد اولی��ه را دور ریخت. صاحبان صنایع مي گوین��د ژنراتور ها هم کاري 
از پیش نمي برند، چون تامین برق ماش��ین آالت کارخانه خیلي بیشتر از 

توان آنهاست.
به اعتقاد فعاالن صنعتی، خسارت هاي آشکار و پنهان خاموشي صنایع 
به زودي در اقتصاد کش��ور نمایان مي شود. موضوع کرونا مشکالت قطعي 
برق را مضاعف مي کند. اثرات مخرب شیوع کرونا با خاموشي ها چند برابر 
مي ش��ود. در واحد هاي تولی��دي و کارخانه ها کارگران کنار هم مش��غول 
فعالیت هس��تند و در زمان قطع برق سیس��تم تهویه نیز قطع شده و این 
خط��ر آلودگي کارگران و انتقال ویروس کرون��ا را در یک واحد تولیدي - 
صنعتي س��رعت مي دهد. در مجموع، با قطعي برق، اتالف زمان و کاهش 
شدید تولید به عنوان خسارت هاي آشکار در الیه هاي مختلف صنایع شکل 

مي گیرد و اثرات آن به زودی در اقتصاد ایران بروز می یابد.
از همین روس��ت که بسیاری از پژوهش��گران و کارشناسان بر ضرورت 
بازنگری در اقتصاد انرژی ایران تاکید می کنند. از جمله در نشس��ت اخیر 
موسس��ه مطالعات دین و اقتصاد که به موضوع »قیمت حامل هاي انرژي؛ 
واقعیت ها و جوسازي ها« و وضعیت قیمت حامل هاي انرژي و تاثیر آن بر 
زندگي مردم اختصاص داش��ت، غالمحسین حس��ن تاش و فرشاد مومني 
از مش��کالت دیرین��ه اقتصاد انرژی در ایران صحبت کردند. حس��ن تاش، 
کارش��ناس حوزه اقتصاد انرژي در این نشست با بیان اینکه »بیش از ۳0 
سال است که یک ادبیات تکراري به صورت دوره اي شروع مي شود و کامال 
براي ما غیرمنتظره است«، گفت: »نزدیک به 20 سال پیش مرحوم دکتر 
حسین عظیمي همایش چالش ها و چشم اندازهاي ایران را برگزار کرد. من 
یک مطلبي درباره چالش هاي بخش انرژي ارائه و آن را مرور کردم و دیدم 
هیچ چیزي ندارم و همان چالش ها به قوت خودشان باقي است، بعد از 20 
س��ال بعضي چیزها اضافه شده ولي چیزي کم نشده است. در مورد بحث 
قیمت گ��ذاري حامل هاي انرژي هم باز بحث تقریبا به ش��کل اوایل بعد از 

جنگ و دوران موس��وم به سازندگي شروع شد. گفتند مي خواهیم مصرف 
را کنترل کنیم. به همان زبان دوستاني که علي القاعده باید به این چیزها 
باور داش��ته باش��ند گفتیم باید توابع تقاضا را مطالعه کنید و کشش هاي 
قیمت��ي را دربیاورید بعد ببینید باید چقدر قیمت تعیین ش��ود تا مصرف 

را کنترل کنید.«
این کارش��ناس انرژي با اشاره به اینکه »کشش هاي قیمتي تقاضا براي 
انرژي خیلي پایین هس��تند و به نوعي بي کش��ش است«، افزود: »کنترل 
مص��رف را فقط از طریق قیمت نمي توان انج��ام داد. بعد گفتند قیمت ها 
منطقي نیستند. گفتیم اصول قیمت گذاري منطقي چه چیزهایي هستند. 
گفتن��د مي خواهیم بهینه س��ازي کنیم، مصرف غیربهینه اس��ت. گفتیم 
بهینه سازي چه مسائل و اصولي دارد، بحث الگوي مصرف را مطرح کردند 
و هر کدام جواب داده شد، مستمسک دیگري پیدا کردند و گاهي به وجه 
شرعي متوسل شدند و گفتند اسراف و قاچاق مي شود و عدالت اجتماعي 
برقرار نمي شود. هر کدام توضیح و جواب داده شد در آخر معلوم شد بودجه 
ک��م داری��م و نمي توانیم صنعت نفت را اداره کنی��م خصوصا این بحث ها 
روي بنزین متمرکز مي شود به دلیل اینکه روزآمد و جرینگي است. درآمد 

حامل هاي دیگر خصوصا در آن زمان به زودي وصول نمي شد.«
حس��ن تاش ادام��ه داد: »اقتص��اد ای��ران در چنگ غیرمولدهاس��ت و 
رانت خواران و س��فته بازان روي اقتصاد چنبره زده اند. مولدها و کساني که 
به دنبال سرمایه گذاري تولیدي اند در جست وجوي ثبات اقتصادي هستند. 
آرزوي کس��ي که مي خواهد سرمایه گذاري مولد کند این است که روندها 
قابل پیش بیني باش��ند تا بتواند مطالعه فني و اقتصادي کند نه به محض 
اینکه اتفاق یا ش��وکي در اقتصاد وارد شد تمام فیزیبلیتي را به هم بریزد 
که تا ابد هم قادر به س��رمایه گذاري نباشد. تا زماني که سرمایه گذاري در 
کش��ور انجام نش��ود، تولید رونق نمي گیرد و اقتصاد از وابس��تگي به نفت 

خارج نمي شود.«
مومن��ي نیز در این نشس��ت با بیان اینکه »تمام کس��اني که در زمینه 
بیماري هلندي و اقتصاد سیاسي رانتي و پدیده نفرین منابع بحث کرده اند، 
مي گویند پیامد شماره یک دستکاري قیمت هاي کلیدي خلق رانت است«، 
گفت: »به محض اینکه خلق رانت اتفاق افتاد بنیه تولیدي کش��ور سقوط 

مي کند و دچار وابستگي هاي ذلت آور به دنیاي خارج مي شویم.«

خاموشیبین100تا500میلیونتومانبهصنایعخسارتزد

ضرورت بازنگری در اقتصاد انرژی

فرصت امروز: گزارش تازه بازوی پژوهش��ی وزارت کار نشان می دهد 
متوس��ط قیمت حدود 71 درصد کاالهای اساسی در خردادماه امسال 
از ح��د بحراني قیمت ها فراتر رفته ان��د. این گزارش در تحلیل تغییرات 
قیمتی کاالهای خوراکي از س��ه حد مطلوب، هشدار و بحراني استفاده 
کرده و می نویس��د: متوس��ط قیمت اقالم خوراکي مانند سیب و خیار 
در محدوده هش��دار قرار دارند و متوس��ط قیمت اقالمي مانند گوشت 
گوس��فند، گوشت گوس��اله یا گاو و گوجه فرنگي در محدوده مطلوب 
اس��ت. متوسط قیمت اقالمي مانند پیاز و رب گوجه فرنگي نیز بهتر از 

حد مطلوب هستند.
مرک��ز آمار و اطالعات راهب��ردی وزارت کار در گزارش اخیر خود به 
بررسی تورم اقالم خوراکی در خردادماه امسال پرداخت و از مرز بحرانی 
تورم گزارش داد. براس��اس این گزارش، مقایس��ه متوسط قیمت اقالم 
خوراکي در خردادماه نسبت به ماه قبل نشان می دهد بیشترین افزایش 
قیمت در کاالهاي منتخب مربوط به سیب زمیني )14.7 درصد(، گوجه 
فرنگ��ي )14.۳ درص��د( و پی��از )۹.۹ درصد( بوده اس��ت. در دو قلم از 
کاالهاي منتخب نیز تغییرات منفي است و بیشترین کاهش در قیمت ها 
مربوط به اقالم پرتقال )منفی 8.8 درصد ( و گوش��ت گوسفند )منفی 

2.2 درصد( هستند.
همچنین قیمت اقالم خوراکي در این ماه در مقایس��ه با ماه مش��ابه 
سال قبل نشان می دهد در دو مورد از اقالم خوراکي، تغییرات بیش از 
100 درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت در کره پاستوریزه )121.4 
درص��د(، مرغ ماش��یني )118.8 درصد( و روغن مای��ع )8۹.0 درصد( 
مش��اهده شده اس��ت. کمترین میزان رش��د در قیمت ها نیز مربوط به 
س��یب )۳.۹ درصد(، پرتقال )8.5 درص��د( و رب گوجه فرنگي )18.0 

درصد( است.
به گفته نهاد پژوهش��ی وزارت تع��اون، کار و رفاه اجتماعي، برخي از 
پژوهشگران معتقدند رفاه، مجموعه سازمان یافته اي از قوانین، برنامه ها 
و سیاس��ت هایي است که در چارچوب س��ازمان ها و موسسات رفاهي 

و نهادهاي اجتماعي جهت پاس��خگویي ب��ه نیازهاي مادي و معنوي و 
تامین سعادت انسان عرضه مي شود تا زمینه رشد او را فراهم نماید. در 
اهمیت رفاه گفته شده است که تحقق توسعه پایدار مستلزم ایجاد رفاه، 
معیش��ت، ریشه کني فقر و برخورداري همگان از زندگي مطلوب است. 
به بیان دیگر، اس��تراتژي توسعه نه تنها مستلزم تسریع رشد اقتصادي 
است، بلکه مستلزم آن اس��ت که سطح زندگي گروه هاي بسیار وسیع 
جمعیت که عمدتا در جریان رشد اقتصادي ثابت مانده است، بهبود یابد.

تامین غذا و خوراکي همواره یکي از نیازهاي اولیه بش��ر بوده اس��ت. 
ش��اید افزایش قیمت بس��یاري از کاالها مانند طال، سکه، ارز، خودرو و 
حتي مس��کن، مردم را مجبور به خ��روج از بازار و نادیده گرفتن تقاضا 
نماید، اما در ب��ازار مواد غذایي هر چقدر هم که قیمت ها افزایش یابد، 
باز تقاضا وجود دارد، زیرا زندگي و حیات انس��ان به این کاالها وابسته 
است. از این رو، کوچکترین افزایش قیمت در بازار مصرفي مواد غذایي 
بالفاصله در زندگي و معیش��ت اقشار مختلف جامعه تاثیر مي گذارد و 

شهروندان پیش از هر بازاري تغییرات این بازار را لمس مي کنند.
در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براساس وظایف ذاتي 
خود مبني بر برقراري و توسعه رفاه در سطح جامعه و با ورود به بحث 
پرداخت یارانه نقدي و تعیین و توزیع بسته هاي حمایتي مختلف در این 
خصوص مشارکت داشته و آگاهي از آمارهاي تورم، تغییرات قیمت اقالم 
خوراکي و ... مي تواند در برنامه ریزي و تصمیم سازي مفید واقع گردد. از 
این رو، مرکز آمار و اطالعات راهبردي اقدام به تهیه گزارشي درخصوص 
تحلیل آماري تغییرات قیمت اقالم خوراکي در خانوارهاي شهري نموده 
که امید است بتواند زمینه الزم را براي تحلیل هاي تخصصي فراهم آورد.
در ادامه این گزارش برای بررسي روند تغییرات قیمت اقالم خوراکي 
از س��ه حد مطلوب، هشدار و بحراني استفاده ش��ده و آمده است: حد 
مطلوب، حدي از قیمت کاالي منتخب اس��ت که با توجه به ش��رایط 
کشور، نوس��انات قیمت در اطراف آن براي مصرف کننده قابل قبول به 
نظر مي رس��د و کنترل قیمت ها در این محدوده منجر به کاهش تورم 

خواهد ش��د. این حد براس��اس افزایش ماهانه حداکثر یک درصد براي 
قیمت هر کاال در نظر گرفته شده است که براي یک دوره یک ساله 12 
درصد خواهد بود. همچنین حد هشدار، حدي از قیمت کاالي منتخب 
اس��ت که نوس��انات قیمت از حد مطلوب خارج شده است و در صورت 
ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد براساس افزایش ماهانه 
حداکثر 5.1 درصد براي قیمت هر کاال در نظر گرفته ش��ده اس��ت که 
براي یک دوره یک ساله 18 درصد خواهد بود. عبور قیمت ها از این حد، 
بیانگر ضرورت برنامه ریزي خاص براي کنترل قیمت هاست. حد بحراني 
نیز حدي از قیمت کاالي منتخب اس��ت که نشان مي دهد قیمت اقالم 
از کنترل خارج شده است و این امر منجر به ایجاد تورم جهشي خواهد 
ش��د. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر 2 درصد براي قیمت هر 
کاال در نظر گرفته ش��ده اس��ت که براي یک دوره یک ساله 24 درصد 
خواهد بود. در این شرایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و حتي 

مداخله مستقیم در بازار براي کاهش قیمت ها ضروري است.
بررسي تحوالت قیمتی کاالها در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود 
مطلوب، هش��دار و بحراني قیمت ها نشان مي دهد در خردادماه 1400، 
متوسط قیمت حدود 71 درصد اقالم منتخب شامل برنج ایراني درجه 
یک، برنج خارجي درجه یک، مرغ ماش��یني، ش��یر پاستوریزه، ماست 
پاس��توریزه، پنیر ایراني پاستوریزه، تخم مرغ ماشیني، کره پاستوریزه، 
روغن مایع، موز، پرتقال، سیب زمیني، لوبیا چیتي، عدس، قند، شکر و 
چاي خارجي بسته اي فراتر از حد بحراني قیمت ها قرار دارند. درخصوص 
اقالم مرغ ماشیني، تخم مرغ ماشیني؛ روغن مایع و سیب زمیني تغییر 
جهت شیب به صعودي مشاهده شده است و افزایش مجدد قیمت این 
کاالها دور از انتظار نیست. همچنین متوسط قیمت اقالم خوراکي مانند 
س��یب و خیار در محدوده هش��دار قرار دارند و متوسط قیمت اقالمي 
مانند گوشت گوسفند، گوشت گوساله یا گاو و گوجه فرنگي در محدوده 
مطلوب است. متوسط قیمت اقالمي مانند پیاز و رب گوجه فرنگي نیز 

بهتر از حد مطلوب است.
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استاد دانشگاه عالمه طباطبائی

اقتصاد به طور کلی متعلق به مردم است و دولتمردان وظیفه 
دارند که بس��تر مناسبی برای فعالیت افراد فراهم کنند. طوری 
که مردم بتوانند دادوس��تد آزاد داشته باشند. بنابراین از دولت 
انتظار نداریم که مس��تقیما در اقتصاد مداخله کند و دس��ت به 
کار و تولی��د و فعالیت های صنعتی ش��ود، بلکه از دولت انتظار 
م��ی رود که نظم و امنیت را برقرار کن��د و حقوق مالکیت را به 
رس��میت بشناس��د و فضایی را ایجاد کند که اف��راد بتوانند به 
صورت خودانگیخت��ه و داوطلبانه، مبادله و خرید و فروش کاال 
داش��ته باش��ند. س��پس هر جایی که مردم به مشکلی برخورد 
کردند، آن زمان به دولت و قانون مراجعه خواهند کرد. هرچند 
این مهم، یگانه وظیفه  دولت هاست، اما متاسفانه در کشورهای 
توس��عه  نیافته از جمله ایران، چون دولت قدرت زیادی دارد در 
تم��ام ابعاد مداخل��ه می کند و با دخالت ه��ای خود قیمت های 
نس��بی را تغییر می دهد، به فع��االن اقتصادی بخش خصوصی، 
عالمت های غلط داده و اجازه نمی دهد که آنها بتوانند س��ود و 

زیان خود را به درستی پیش بینی کنند.
مس��ئله اصلی این اس��ت که دولت ها هیچ گاه به تولید توجه 
نمی کنند یعنی وظیفه دولت ها همیشه این است که بتوانند به 
منافعی دس��ت یابند. به عبارت دیگر، دولت از دل افراد جامعه 
بیرون می آید و مثل س��ایرین به دنبال منافع خود است. با این 
تفاوت که دولت قدرت مش��روعیت دارد ک��ه از طریق آن باید 
دست به برقراری نظم بزند و چنین به نظر می آید که قصد دارد 
با این زور مش��روع به نفع جامعه عمل کند. این ذهنیت خالف 
واقع است که دولت را جدای از مردم ببینیم و هویتی فرازمینی 
به آنها نس��بت دهیم که گویی آنها تنها برای برقراری عدالت به 
میان ما آمده اند و از هر فساد و تبعیضی مبری هستند و تنها به 
دنبال خیر و صالح جامعه هس��تند. در حالی که دولت ها بیشتر 

از هر کسی برای جامعه مشکل ساز هستند.
از همین رو هم هس��ت که کشورهای پیشرفته و توسعه یافته 
ب��ا تدوین مجموعه ای از قوانین و مق��ررات و اجرای آنها تالش 
کرده ان��د که دولت ها را مهار کنند و همه را بدون اس��تثنا تابع 
قان��ون و مقررات نماین��د. در ایران اما متاس��فانه این وضعیت 
حاکم نیس��ت. کما اینکه به دلیل ضعف زبان انگلیسی و ترجمه 
اش��تباه از دو واژه مقاوم��ت )Resistance( و انعطاف پذیری 
انعطاف  پذی��ر«،  »اقتص��اد  از  کج فهم��ی  و   )Resilience(
اصطالح��ی مثل »اقتصاد مقاومتی« را س��اخته و رواج داده اند، 
در حال��ی که این اصطالح س��اختگی اساس��ا در عل��م اقتصاد 
وجود ندارد. کش��ورهایی که اقتصاد آزاد داشته باشند، در واقع 
انعطاف پذیر هس��تند. رتبه ایران در حمای��ت از ظرفیت تولید 
برخالف تمام ادعاها، 114 اس��ت. این در حالی اس��ت که ایران 
به منابع، امکانات، تمدن، سابقه دیرینه و ظرفیت های مختلفی 
که دارد، مش��هور است و بر این اساس باید یا اولین کشور دنیا 
و ی��ا پانزدهمین کش��ور و در بدترین حالت بیس��ت و هفتمین 
کشور در شاخص تولید باشد، اما در حال حاضر کشورهایی که 
روی نقش��ه جغرافیا گم بودند، در این ش��اخص از ایران جلوتر 
هس��تند. در حالی که ایران از کش��ورهایی ب��وده که در ایجاد 
نهادهای بین  المللی ایفای نقش کرده اس��ت، اما امروز می بینیم 
که ش��اخص تولید ایران بسیار تاسفبار اس��ت و این به تنهایی 
از عملکرد بسیار بد مس��ئوالن در برقراری فضای مناسب برای 

فعالیت های تولیدی حکایت دارد.
البت��ه نباید فراموش کنی��م که عمده این معضالت، ریش��ه 
داخلی دارند و مشکالتی چون پاندمی کرونا و انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا، فرعی هس��تند. هیچ کجای دنیا بالیی که بر 
س��ر قیمت مس��کن با وجود تمام مصالح، کارگر، زمین و... در 
داخل آمده، نمی آید. این تنها گوش��ه ای از ضعف دولتمردان و 
مش��کالت داخلی فارغ از مس��ائل بین المللی است. اینکه بدون 
درک از مس��ائل اقتصادی، ملت را به حال خود رها کنیم، البته 
نتیجه بهتری نیز نخواهد داشت. همچنین در مسئله همه گیری 
کرونا، نبود ش��فافیت کافی و رفع نکردن مشکالت مردم، خود 
ضرب��ه ای مهلک به اقتصاد زده و این خود نش��ان دهنده ضعف 
اداره کش��ور است. به طور کلی، دولت ها در ایران نه  تنها وظایف 
سنتی خود را انجام نداده اند و هیچ فضایی را برای تولید فراهم 
نکرده اند، بلکه جب��ران این فضا و فراهم کردن امکان تولید در 
حال حاضر چنان دش��وار است که بسیار بعید است دولتی روی 

کار بیاید که بتواند رفاه مردم را در اولویت قرار دهد.
ت��ا زمان��ی که اقتص��اد کش��ور در اختیار دولت هاس��ت، آنها 
فعالیت ه��ای غیرمول��د را گس��ترش می دهن��د. حت��ی بخش 
خصوصی هم به فکر تولید نیس��ت. بنابرای��ن از وزارتخانه ها تا 
بخش خصوصی ایران به سمت دادوستد و تجارت و فعالیت های 
غیرمول��د حرک��ت می کنند. علت این کالف س��ردرگم هم این 
اس��ت که بخش تولیدی نیاز به سرمایه گذاری دارد و سودآوری 
آن بس��یار کم اس��ت و همچنین همواره در برابر تهاجم واردات 
با محدودیت های زیادی نظیر مالیات و مجوز و... دس��ت و پای 
آن بس��ته می ش��ود. به عالوه وابس��ته شدن قس��متی از بخش 
خصوصی به واس��طه دریافت امتیاز از دولت، قس��مت مستقل 
بخش خصوصی را علیه آن بخش دیگر می ش��وراند و همین نیز 
س��بب ضعف روزانه بخش خصوصی مستقل می شود. در حالی 
که آنهایی که به دولت وابس��ته هس��تند به شکل مداوم تقویت 
می ش��وند. از همین رو است که قانون باید بدون هیچ تبعیضی، 
حاکم باش��د و بخش خصوصی باید به عنوان نیرویی در مقابل 
دولت بایستد. قانون اساسی باید اصالح شود و قدرت را از دولت 
بگی��رد و راه دخال��ت دولت در اقتصاد را ببندد و از این مس��یر 
دولت کوچک ش��ود و بس��تر تولید به این ترتیب فراهم گردد. 
تنه��ا زمانی بخ��ش خصوصی می تواند فعالی��ت کند که امنیت 
و آزادی فردی و اجتماعی، حاکم باش��د و در آن صورت اس��ت 
که می توان امیدوار بود که مردم داوطلبانه به بخش تولید وارد 

شوند.
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فرصت امروز: طبق سیاست گذاری بانک مرکزی، نظام بانکی باید سالی 
25درصد از کل تس��هیالت را به بخش مسکن اختصاص دهد. این نسبت 
اگرچ��ه بین س��ال های 1۳80 تا 1۳86 تقریبا محقق ش��د، اما در فاصله 
سال های 1۳87 تا 1۳۹1 به 1۹ درصد کاهش یافت و در سال 1۳۹8 نیز 
به 1۳.5 درصد رسید. سهم مسکن از تسهیالت بانکی در سال های گذشته 
مدام در حال آب رفتن اس��ت تا جای��ی که در گزارش اخیر بانک مرکزی 
و در فصل بهار 1400 به تنها 4 درصد رس��یده اس��ت. بررس��ی ها نشان 
می دهد به رغم تسهیالت دستوری دولت و بانک مرکزی اما بانک ها تمایل 
چندانی برای تسهیالت دهی به بخش مسکن ندارند. این بی میلی دو علت 
دارد؛ نخس��ت اینکه بانک ها اصوال تمایل دارند تسهیالت را به بخش هایی 
پرداخت کنند که قابلیت بازپرداخت زودهنگام اصل و سود را دارند. حال 
آنکه بلندمدت ترین تسهیالت شبکه بانکی در حال حاضر، تسهیالت بخش 
مس��کن است که بازپرداخت آن اغلب بین 10 تا 15 سال طول می کشد. 
عل��ت دوم نیز تمایل بانک ه��ای تجاری به پرداخت تس��هیالت به تعداد 
تسهیالت گیرندگان کمتر است تا فرآیند وصول مطالبات آنها ساده تر باشد. 
این در حالی اس��ت که اگر یک بانک وارد بازار پرداخت تس��هیالت بخش 
مسکن ش��ود، عمال ناگزیر خواهد بود تسهیالت با سقف محدود به تعداد 
مش��تریان زیاد پرداخت کند. بنابراین تمایل بانک ها به تسهیالت دهی در 
بخش مسکن تحت تاثیر این دو علت بسیار ناچیز است و نتیجه آن همین 

سهم اندک 4 درصدی از تسهیالت بانکی بهار 1400 است.
سهم4درصدیمسکنازتسهیالتبانکي

بانک مرکزي هفته گذشته آخرین وضعیت ارائه تسهیالت به بخش هاي 
مختلف اقتصادي را منتش��ر کرد که نشان دهنده رشد حدود 70 درصدی 
تسهیالت بانکی در فصل بهار امسال است. تسهیالت شبکه بانکی در این 
دوره زمانی در حالی با رشد 71 درصدی به 4۹7 هزار میلیارد تومان رسید 

که این میزان در بهار سال گذشته 207 هزار میلیارد تومان بوده است. 
آنطور که بانک مرکزی گزارش داده، 70درصد تس��هیالت به س��رمایه 
در گردش اختصاص داش��ته و سهم تسهیالت پرداختي در قالب سرمایه 
در گردش در کلیه بخش هاي اقتصادي طي س��ه ماهه ابتداي سال جاري 
مبلغ ۳46 هزار میلیارد تومان معادل 6۹.6 درصد کل تسهیالت پرداختي 
اس��ت. پس از س��رمایه در گردش، ایجاد ب��ا 10.8 درصد معادل 54 هزار 
میلیارد تومان و توس��عه با س��هم 8 درصد یا 40 ه��زار میلیارد تومان در 
رده هاي دوم و سوم بیشترین دلیل پرداخت تسهیالت قرار داشتند. گفتنی 
است در گزارش هاي پیش��ین بانک مرکزي نیز تامین سرمایه در گردش 
همواره بیش��ترین سهم از تس��هیالت پرداختی را به خود اختصاص داده 

است. هرچند که افزایش تورم و طوالني شدن مذاکرات احیاي برجام نیز 
به افزایش تورم انتظاري افراد مي انجامد که این امر خودش را در باالرفتن 
چند ده درصدی تس��هیالت پرداختي به بخش هاي مختلف اقتصادي در 

فصل هاي آتي نشان مي دهد. 
براساس این گزارش، بخش کش��اورزي نیز در سه ماهه نخست امسال 
28 هزار و 500 میلیارد تومان تس��هیالت دریافت کرده که تامین سرمایه 
در گ��ردش ب��ا 72.4 درص��د و 20 هزار و 600 میلیارد تومان بیش��ترین 
س��هم از تسهیالت را به خود اختصاص داده است. ایجاد با 4 هزار و 700 
میلیارد تومان تسهیالت در رتبه دوم قرار دارد. کل تسهیالتي که به بخش 
کش��اورزي در مدت مورد بررسي داده شده، 5 درصد کل تسهیالتي است 
که سیستم بانکي به بخش هاي مختلف داده اند. از آنجا که فصل گرما در 
سال 1400 زودتر از موعد آغاز شد و طبق گفته مسئوالن از اوایل خرداد 
چاه هاي کشاورزي شروع به کار کرده اند و قطعي هاي مکرر برق و... به نظر 
مي رسد این بخش در فصل تابستان تسهیالت بیشتري را نیاز داشته باشد.

در ادامه گزارش بانک مرکزی، تس��هیالت پرداختي به بخش صنعت و 
معدن حدود 157 هزار میلیارد تومان اعالم ش��ده که بیش از ۳1 درصد 
کل تسهیالتي است که به بخش هاي مختلف اقتصادي داده شده است. از 
کل تسهیالت، 126 هزار میلیارد تومان یا معادل 80 درصد کل وام به این 
بخش براي تامین س��رمایه در گردش داده ش��ده است. ایجاد و توسعه به 
ترتیب با 1۹ هزار و 8 هزار میلیارد تومان در رده هاي دوم و سوم بیشترین 

تسهیالت گیري در بخش صنعت بوده اند.
وضعیت تسهیالت دهي در بخش مسکن و ساختمان نیز از تعادل کمي 
بیشتري برخوردار بود؛ کل تسهیالت به این بخش 2۳ هزار میلیارد تومان 
بود که تامین س��رمایه در گردش با حدود 8 هزار و بخش ایجاد با 5 هزار 
میلیارد تومان به ترتیب س��همي ۳4.6 و 22 درصدي از کل تس��هیالت 
به بخش مس��کن را در اختیار داش��تند. بخش خرید مسکن نیز با 4 هزار 
میلیارد تومان و س��همي به اندازه 1۹ درصد در رده س��وم قرار داشت. به 
نظر مي رسد با روي کار آمدن دولت سیزدهم، تسهیالت به این بخش نیز 
تغییراتي داشته باشد، چراکه یکي از سیاست هاي مورد تاکید سیدابراهیم 
رئیس��ی، ساخت 4 میلیون مسکن در چهار س��ال است؛ یعنی سالي یک 

میلیون خانه که مطمئنا نیاز به تسهیالت بانکي به انبوه سازان دارد.
در مجموع، سهم مسکن از تسهیالت بانکی حدود 4.6 درصد تسهیالتي 
است که سیستم بانکي به بخش هاي اقتصادي در فصل بهار اختصاص داده 
است. اگرچه که با شرایط فعلي تورم، کاهش شدید ارزش پول ملي و افت 
قدرت خرید مردم، س��اخت خانه هاي بیشتر نیز نمي تواند مشکالت بازار 

مس��کن را حل کند. کارشناسان معتقدند که مشکل بازار مسکن همزمان 
در دو بخش عرضه و تقاضا وجود دارد و  باید براي به تعادل رس��اندن آن، 
حداقل در کوتاه مدت برنامه تقویت عرضه یا س��اخت مسکن را داشت، اما 
تجربه نش��ان مي دهد در سایه نبود قدرت خریدي براي خانه از یک سو و 
باالرفتن تورم مصالح ساختماني از سوي دیگر، ساخت خانه نیز با تقاضاي 

کمي روبه رو خواهد شد.
بیشترینتسهیالتبرايبخشخدمات

در بخش پایانی گزارش بانک مرکزی، مجموع تس��هیالتي که به بخش 
بازرگاني اختصاص داده شده حدود 80 هزار میلیارد تومان است که حدود 
16 درصد کل تسهیالت به بخش هاي مختلف اقتصادي را تشکیل می دهد. 
از این میزان 54 درصد یا 45 هزار میلیارد تومان به س��رمایه در گردش و 
۳۳.6 درصد یا 26 هزار و 800 میلیارد تومان نیز به خرید کاالي شخصي 
اختصاص داشت. بخش خدمات همانند گزارش هاي پیشین بانک مرکزي 
بیشترین تسهیالت فصل بهار را با حدود 42 درصد یا 208.5 هزار میلیارد 
توم��ان به خود اختص��اص داد. اگرچه که این میزان با توجه به اش��تغال 
حدود 4۹ درصد از ش��اغالن کش��ور در این بخش، عجیب نیست، اما باال 
ب��ودن میزان تس��هیالت دهي به این بخش، دلیل دیگري ه��م دارد و آن 
آس��یب پذیري این بخش از اعمال تحریم ها و ش��یوع کروناست. به طوری 
که در س��ال ۹۹ حدود 2 میلیون نی��روي کار در این بخش که عمدتا در 
رس��توران ها و هتل ها شاغل بودند به دلیل محدودیت هاي چندباره بیکار 
شدند. کما اینکه کارشناسان می گویند در سال جاري نیز ممکن است بین 
600 تا 800 هزار نفر بیکار ش��وند. به خصوص که براساس آخرین آمارها 
10۹ شهرس��تان در وضعی��ت قرمز کرونایي قرار دارن��د و با وجود فراگیر 
شدن سویه هندي کرونا در سراسر کشور انتظار مي رود روند مبتالیان طي 

روزهاي آتي افزایش چشمگیري داشته باشد. 
گزارش بانک مرکزی نشان می دهد از کل تسهیالت بخش خدمات 147 
ه��زار میلیارد ی��ا 72 درصد آن مربوط به تامین س��رمایه در گردش بود. 
البته سرمایه در گردش بیشترین سهم تسهیالت دهي به تمام بخش هاي 
اقتصادي را در بهار سال جاري به خود اختصاص داد. این امر به نوبه خود 
نشان مي دهد که بانک ها مهمترین و اولین مأمن صاحبان کسب و کارها، 
واحدهاي تولیدي و کارفرماها براي روزهاي پرمخاطره هستند، اما مي تواند 
نظم سیس��تم بانکي را نیز بر هم زند. ش��اید بهتر باشد که تسهیالت دهي 
از ب��ازار س��رمایه نیز به موازات بازار پول تقویت ش��ود ت��ا در صورت بروز 
مشکل در نظام بانکي نظیر افزایش ناترازي بانک ها، بخش هاي دیگر آسیب 

کمتري ببینند.

سهممسکنازتسهیالتبانکیچگونهآبرفت؟

نسبت مسکن و وام بانکی

مهمترین خبر ارزی هفته گذشته، آزادسازی بخشی از منابع ارزی بلوکه 
ش��ده ایران در کش��ورهای کره جنوبی و ژاپن بود که تاثیر خود را در بازار 
ارز گذاش��ت و باعث کاهش یک باره قیمت ها در پایان هفته شد؛ رخدادی 
که تحت تاثیر خوش بینی فعاالن بازار ارز از احیای برجام پس از آزادسازی 

منابع ارزی در ژاپن و کره  جنوبی ایجاد شد.
به گزارش ایرنا، بازار ارز در هفته ای که گذش��ت دو نیمه کامال متفاوت 
را تجرب��ه کرد. در بخش ابتدایی هفته بازار کام��ال راکد و آرام بود، اما در 
روزهای پایانی هفته، کاه��ش یک باره قیمت ها، توجهات را در بازار ارز به 
خود جلب کرد. بررس��ی تحوالت قیم��ت دالر و یورو در این هفته گویای 
تداوم روند هفته پیش��ین در روزهای ابتدایی اس��ت؛ روندی که در آن نه 
توان چندانی برای افزایش بهای دالر و یورو دیده می شد و نه محرک های 
الزم برای کاهش قیمت وجود داشت. اما از میانه روز معامالتی سه شنبه، 
ش��یب نمودارها تغییر مس��یر داده و روند نزولی به خود گرفتند، تا جایی 
که در پایان معامالت روز چهارشنبه دالر نسبت به صبح سه شنبه، حدود 
400 تومان و یورو نیز حدود 600 تومان کاهش قیمت داشت. البته در روز 
پنجشنبه با توجه به تعطیلی بازارها، بانک ها و دستگاه های دولتی، فرصت 
برای افزایش موقت بهای دالر ایجاد شد، اما معامالت این روز نیز نشان از 

تمایل کاهشی بازار داشت.

در حالی که این روزها مسائلی همچون موج پنجم کرونا، تعطیلی بازار، 
تغیی��ر س��اعات کاری ادارات و البته گرمای هوا ب��ر فعالیت های تجاری و 
اقتصادی س��ایه افکنده ، به اعتقاد کارشناس��ان اقتصادی، تنها موضوعی 
که توانس��ت ش��وک کاهش��ی را به بازار ارز تزریق کند، خوش بین شدن 
فعاالن این بازار درخصوص به س��رانجام رس��یدن گفت وگوهای پیرامون 
احیای برجام است. تا پیش از سه شنبه برخی تحلیلگران از عواملی مانند 
کاهش تقاضای حواله ای در روزهای اخیر تا افزایش تقاضا به خاطر تعطیلی 
بازارهای ارز هرات و سلیمانیه به مناسبت عید قربان به عنوان محرک هایی 
ب��رای روزهای آتی بازار س��خن می گفتند، اما عوامل تح��رک در بازار ارز 
از روس��یه و آمریکا س��یگنال های خود را ارس��ال کردند و آرامش بازار را 
برهم زدند. اظهار خوش بینی سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه مبنی بر 
برگزاری دور هفتم نشس��ت وین تا 10 روز آینده و احتمال باالی حصول 
توافق در این نشست، تقریبا همزمان با گزارش نشریه آمریکایی بلومبرگ 
از قول منابع مطلع درباره احیای توافق برجام در اولین روزهای کاری دولت 
س��یزدهم، از جمله اخباری بودند که روز سه شنبه توجه فعاالن بازار را به 
خود جلب کردند. در تداوم این اخبار امیدوارکننده، روز چهارشنبه نیز به 
نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، خبر دیگری مبنی بر آمادگی 
این کشور برای احیای برجام منتشر شد که مورد توجه فعاالن بازار ارز قرار 

گرفت، اما مهمترین خبری که توانس��ت در بازار تحرک جدی ایجاد کند، 
به اعالم غیررسمی وزارت خارجه آمریکا درخصوص چشم پوشی این دولت 
از بخشی از تحریم نفتی علیه ایران و اجازه دسترسی به قسمتی از منابع 
ارزی مسدودشده ایران در ژاپن و کره  جنوبی باز می گشت. از نگاه فعاالن 
بازار ارز، این خبر نش��ان دهنده به سرانجام رس��یدن توافقاتی در راستای 

کاهش تحریم ها می تواند باشد.
اما کارشناسان اقتصادی، هرچند تمامی این شواهد را ناکافی و حاوی اما 
و اگرهای فراوانی توصیف می کنند، اما تاکید دارند این اتفاقات نشان دهنده 
توجه کامل فعاالن بازار ارز به تحوالت مذاکرات احیای برجام است؛ اتفاقی 
که می تواند بر اقتصاد کشور تاثیر عمیقی بگذارد. به هر ترتیب، تحلیلگران 
فنی معتقد هس��تند که بازار ارز در حال حاضر به طور کامل از شکس��تن 
سقف قیمتی 25 هزار و 200 تومان برای دالر ناامید شده است و حال با 
توجه به شکسته شدن کف قیمتی 24 هزار و 800 تومان در هفته گذشته 
که پس از نزدیک به 20 روز اتفاق افتاد، اگر در هفته جاری بازار بتواند در 
ادام��ه روند روزهای پایانی هفته اخیر مح��دوده مقاومتی 24 هزار و 400 
تومان را هم بشکند، می توان محدوده 2۳ هزار و 800 تومان را کف قیمتی 
جدید برای دالر در هفته های آتی بازار تصور کرد؛ امری که تحقق آن بیش 

از هر چیز معطوف به تحوالت سیاسی و احیای برجام است.

آزادسازیمنابعارزی،قیمتدالررادرآخرهفتهکاهشداد

2نیمهمتفاوتدربازارارز

بانکنامه

پرتراکنشترینبانکهادرخردادماه1400
سهمبانکهاازتراکنشهایبانکی

بانک های ملت، ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، رسالت 
و سامان بیشترین سهم را از تعداد تراکنش های شبکه پرداخت در خردادماه 
1400 داش��ته اند. به گزارش ایِبنا، اکنون مدت هاس��ت که شبکه پرداخت 
بانکی ایران یکدست شده است و از این رو به راحتی می توان با رصد اطالعات 
و داده ها به آمار پرداخت های بانکی و بین بانکی دس��ت یافت. یکی از این 
آمارها، تعداد و مبلغ تراکنش های بانکی در شبکه پرداخت و سهم هر بانک 
پذیرنده از این مبادالت اس��ت. بررسی آمار سهم بازار هر یک از بانک های 
پذیرنده از تعداد و مبلغ تراکنش های ش��بکه پرداخت در خردادماه 1400 
حاکی از آن است که بانک ملت با سهم 20.4۳ درصدی از تعداد تراکنش ها 
و سهم 20.20 درصدی از مبلغ تراکنش ها همچنان با اختالف زیاد، باالترین 
س��هم از پذیرش تراکنش های بازار را به خ��ود اختصاص داده و در جایگاه 
نخست در بین تمام بانک های پذیرنده قرار گرفته است. پس از بانک ملت 
به ترتیب بانک های ملی، صادرات، سپه، پارسیان، کشاورزی، تجارت، رسالت 
و سامان بیشترین س��هم را از تعداد تراکنش ها و بانک های ملی، صادرات، 
تجارت، کش��اورزی، سپه، سامان، رفاه و آینده بیش��ترین سهم را از مبلغ 
تراکنش های ش��بکه پرداخت داشته اند. از یک س��و، بررسی سهم تعدادی 
بانک های پذیرنده از کل بازار تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش نشان 
می دهد که باالترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی 
به ترتیب به بانک های ملت )1۹ درصد(، ملی)14 درصد(، سپه )10درصد( 
و صادرات )8درصد( تعلق دارد. باالترین سهم تعدادی از تراکنش های ابزار 
پذیرش اینترنتی نیز به بانک های پارس��یان )25درصد(، ملت )20درصد(، 
سپه )1۳درصد( و ملی )۹درصد( اختصاص داشته  است. همچنین باالترین 
س��هم تعدادی از تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی به بانک های ملت )41 
درص��د(، آین��ده )25 درصد(، اقتصاد نوین )16 درص��د( و ملی )8 درصد( 
تعلق دارد. از سوی دیگر، بررسی سهم مبلغی بانک های پذیرنده از کل بازار 
تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش حاکی از آن است که باالترین سهم 
مبلغ��ی از تراکنش های ابزار کارتخوان فروش��گاهی به بانک های ملت )20 
درصد(، ملی)1۳ درصد(، صادرات )11 درصد( و سپه )۹ درصد( تعلق دارد. 
باالترین سهم مبلغی از تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی نیز به بانک های 
مل��ت )20 درصد(،  آینده )15 درصد(، س��امان )۹ درص��د( و صادرات )8 
درصد( اختصاص یافته است. همچنین باالترین سهم مبلغی از تراکنش های 
ابزارهای پذیرش موبایلی به بانک های ملت )44 درصد(،   آینده )24 درصد(، 
اقتص��اد نوین )1۳ درصد( و مل��ی )5 درصد( تعلق گرفته و این بانک ها به 

ترتیب در مکان های اول تا چهارم جای گرفته اند.

باکاهشقیمتارزوافتتقاضا
سکهوطالدوبارهارزانشد

به گفته نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، بازار س��که و طال در 
یک هفته گذش��ته با کاهش تقاضا و رکود همراه بود که س��بب کاهش 
دادوستدها شد؛ بنابراین برخالف افزایش قیمت جهانی طال با کاهش نرخ 

ارز و کاهش تقاضا، قیمت سکه و طال در بازار داخلی روند نزولی داشت.
محمد کشتی آرای در تحلیل وضعیت بازار سکه و طال به ایسنا، گفت: اونس 
جهانی طال در این هفته رو به افزایش گذاشته بود و در حالی که ابتدای هفته 
1808 دالر بود تا پایان هفته تا 18۳2 دالر پیش رفت و افزایش 24 دالری را 
تجربه کرد، اما برخالف افزایش قیمت اونس جهانی، نرخ ارز در داخل کاهشی 
بود و به ازای هر دالر حدود 220 تومان ارزان تر شد. در مجموع می توان گفت 
که بازار این هفته تحت تاثیر مذاکرات وین بوده و اخبار منتشرش��ده مبنی 
بر اینکه تحریم های مالی برداشته شد و منابع مالی ایران آزاد می شود، تاثیر 
مس��تقیمی بر کاهش نرخ ارز گذاش��ت. از سوی دیگر همین کاهش نرخ ارز 
سبب شد که معامالت با احتیاط بسیار انجام شود و بسیاری منتظر بودند که 
در زمان کاهش بیشتر قیمت ها خرید خود را انجام دهند.   کشتی آرای درباره 
قیمت  سکه و طال در معامالت روز پنجشنبه و تغییرات آن نسبت به ابتدای 
هفته، افزود: هر قطعه س��که تمام بهار طرح جدید با حدود 80 هزار تومان 
کاهش نسبت به ابتدای هفته در پایان هفته به 10 میلیون و 620 هزار تومان 
رسید و هر قطعه سکه تمام طرح قدیم نیز با 100 هزار تومان کاهش نسبت 
به ابتدای هفته 10 میلیون و 400 هزار تومان تعیین قیمت ش��د. همچنین 
در پایان هفته هر قطعه نیم س��که با ری��زش 150 هزار تومانی قیمت به 5 
میلیون و 550 هزار تومان و ربع س��که که بیشترین کاهش قیمت را نسبت 
به ابتدای هفته تجربه کرده با افت 150 هزار تومانی به ۳میلیون و 450 هزار 
تومان رس��یدند. سکه های یک گرمی نیز در این هفته همچنان بدون تغییر 
2میلیون و 250 هزار باقی ماند. هر مثقال طال 17 عیار هم با افت حدود 20 
ه��زار تومانی، 4 میلیون و 585 ه��زار تومان و هر گرم طالی 18 عیار نیز با 
کاهش 5 هزار تومانی نسبت به آغاز هفته، به یک میلیون و 58 هزار و200 
تومان رسید. به اعتقاد نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، طبیعتا کاهش 
تقاضا و دادوس��تدها منجر به کاهش حباب سکه هم شده و در حالی که در 
ابتدای هفته حباب هر قطعه سکه تا 280 هزار تومان افزایش پیدا کرده بود با 

40هزار تومان کاهش در طول هفته به 240 هزار تومان رسید.

بیتکویندرکانال31هزاردالری
ارزهایدیجیتالیبازهمریخت

ارزش ارزهای مهم دیجیتالی باز هم ریزش کردند. به گزارش سی ان بی سی، 
اعمال محدودیت ها بر روی فعالیت صرافی باینانس که بزرگترین صرافی ارزهای 
دیجیتالی در جهان محس��وب می شود کماکان ادامه دارد و در تازه ترین اقدام، 
قانونگذاران ایتالیایی اعالم کرده اند این صرافی هیچ گونه مجوزی برای فعالیت 
در این کشور ندارد و عواقب استفاده از این صرافی به عهده کاربران خواهد بود. 
عالوه بر ایتالیا، گزارشاتی از احتمال اتخاذ ممنوعیت های مشابه توسط فرانسه 
روی فعالیت های این صرافی نیز منتشر شده است.  بانک های مرکزی جهان به 
دنبال تس��ریع در صدور ارزهای دیجیتالی خود هستند. در منطقه یورو، بانک 
مرکزی اروپا از ورود یورو دیجیتالی به فاز آزمایشی اولیه خبر داده است. بانک 
مرکزی امارات هم اعالم کرد که تا پنج س��ال آینده از نخستین ارز دیجیتالی 
رس��می این کش��ور رونمایی خواهد شد. پیش از این نیز این کشور یک پروژه 
مشترک پرداخت با استفاده از ارزهای دیجیتالی را با عربستان تعریف کرده بود.   
مدیر بخش ارزهای دیجیتالی در موسس��ه آوانتی تراس��ت معتقد است: بانک 
مرکزی آمریکا بررسی اعمال محدودیت روی تراکنش های ارزهای دیجیتالی را 
آغاز کرده است. به گفته کتلین النگ، فدرال رزرو مستقیما بیت کوین و اتریوم 
را هدف نخواهد گرفت بلکه ورود و خروج دالر به صرافی ها یا بسترهای انتقال 
رمزارزه��ا را محدود خواهد کرد. پی��ش از این نیز بانک مرکزی و دولت چین 
کلیه فعالیت های مرتبط با ارزهای دیجیتالی را ممنوع اعالم کردند. بیت کوین 

هم اکنون در کانال ۳1 هزار دالری به سر می برد.
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مطالعاتدانشگاهکمبریجنشانمیدهد
رتبهپنجمایراندرتولیدبیتکوینجهان

براساس تحقیقات دانشگاه کمبریج، ایران در جایگاه پنجم تولید 
بیت کوین از نظر ش��اخص »هارش ریت« قرار دارد و چین، آمریکا،  

قزاقستان و روسیه در رتبه های اول تا چهارم دنیا قرار دارند.
به گزارش رویترز، تحقیقات تازه دانش��گاه کمبریج نشان می دهد 
ق��درت تولید بیت کوین چین در جهان بس��یار اف��ت کرده و حتی 
از افت اخیری که تحت نفوذ مس��ئوالن این کش��ور در اس��تخراج 
بیت کوی��ن صورت گرفت، پایین تر آمده اس��ت. براس��اس آمارهای 
دانشگاه کمبریج، سهم این کشور از قدرت کامپیوترهای وصل شده 
به شبکه جهانی بیت کوین موسوم به »هارش ریت« در ماه آوریل به 
46 درصد کاهش یافته و این در حالی است که این رقم در سپتامبر 

201۹ به میزان 75.5 درصد بود.
در همین مدت زمانی س��هم آمریکا از قدرت کامپیوترهای وصل 
شده به ش��بکه جهانی از 4 درصد به 16 درصد افزایش یافته است 
و به دومین کش��ور تولیدکننده بیت کوین تبدیل شده است. پس از 
اینها قزاقس��تان با س��هم 8 درصد قرار دارد و روسیه و ایران هم از 
تولیدکنندگان عمده بیت کوین هس��تند در جایگاه های بعدی قرار 

دارند.
براس��اس این گ��زارش، کاهش می��زان اس��تخراج بیت کوین در 
چی��ن پس از آن ص��ورت گرفت که مقامات چینی اس��تخراج این 
رم��زارز را خطر جدی بر منابع مالی این کش��ور عنوان کردند. ماه 
گذش��ته، »بین ماین« بزرگترین ماشین استخراج رمزارز چین پس 
از محدودیتی که چین در زمینه اس��تخراج رمزارز داشت، با مشکل 
جدی مواجه ش��د و اعالم کرد به دنبال عرضه در آمریکا،  روس��یه و 

قزاقستان است.

جمعیت2.2میلیونیبیکاراندرایران
۹3درصدبیکاران15تا35سالهاند

از جمعیت ح��دودا 2.2 میلیونی بیکاران بی��ش از ۹۳ درصد در 
فاصله س��نی 15 تا ۳5 س��ال هس��تند. آنطور که اخیرا مرکز آمار 
ایران از وضعیت نیروی کار در بهار امسال گزارش داده است، 62.7 
میلیون نفر جمعیت 15 س��اله و بیشتر هس��تند که 25.۹ میلیون 
نفر آنها را مجموعه ش��اغالن و بیکاران تشکیل می دهد؛ به طوری که 
2۳.6 میلی��ون نفر از آنها ش��اغل و 2.2 میلیون نفر بیکارند. این در 
حالی است که در فصل بهار 1400 نرخ بیکاری کاهش یافته بود و 
از ۹.8 در بهار س��ال 1۳۹۹ به 8.8 درصد در بهار امسال رسید و بر 

جمعیت شاغالن افزوده شد.
اما بررس��ی وضعیت گروه های س��نی در بین افراد بیکار نش��ان 
می ده��د که بیش از ۹۳ درصد آنها در فاصله 15 تا ۳5 س��ال قرار 
دارند؛ به گونه ای که بیش از 2.1 میلیون نفر از مجموع بیش از 2.2 
میلیون نفری بیکاران را تش��کیل می دهند. این در حالی اس��ت که 
بالغ بر 528 هزار نفر از بیکاران در س��ن 15 تا 24 س��ال قرار دارند 
ک��ه البته از تعداد آنها در مقایس��ه با بهار پارس��ال حدود ۳2 هزار 

نفری کم شده است.
در جمعیت 15 تا 24 س��اله بیکار، ۳7۳.6 هزار نفر مرد و 154.۳ 
ه��زار نفر زن هس��تند و گرچه از تعداد مردان بی��کار در این گروه 
س��نی کم شده، اما بیش از ۳2 هزار نفر بر تعداد زنان فعال در این 
گروه افزوده شده است، اما سهم 18 تا ۳5 ساله ها از بیکاری بالغ بر 
1.6 میلیون نفر است که از تعداد آنها نسبت به بهار پارسال بالغ بر 
1۳2 هزار نفر کم شده است. از بیکاران 18 تا ۳5 ساله بیش از یک 
میلیون نفر مرد و بالغ بر 525 هزار نفر زن هستند که در این گروه 
سنی از تعداد مردان بیکار 187 هزار نفر کم شده ولی بر تعداد زنان 

بیکار 55 هزار نفر افزوده شده است.
بررس��ی ها همچنین نشان می دهد شاخص های بازار کار پیرامون 
گروه تحصیلکرده های دانشگاهی در فصل بهار امسال نه  تنها بهبود 

پیدا نکرده، بلکه بدتر شده است.
نتای��ج طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران در بهار 1400 
در حالی هفته گذش��ته منتش��ر شد که بررس��ی تحوالت بازار کار 
کش��ور در اولین فصل س��ال همواره حائز اهمیت است. هرچند در 
مجموع مقایسه ش��اخص های عمده بازار کار در بهار 1400 نسبت 
به فصل مش��ابه س��ال قبل و فصل قبل حاکی از بهبود نسبی نرخ 
مشارکت، جمعیت فعال، نسبت اشتغال و تعداد کل شاغالن کشور 
اس��ت، اما با این همه یک نگرانی جدی پیرامون بازار کار کشور در 
سالیان اخیر عمیق تر شده و آن وضعیت تحصیلکرده های دانشگاهی 
است که در بهار امسال نه  تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. 
نکته نخست اینکه در بهار 1400 نسبت به فصل مشابه سال 
قب��ل، بی��ش از 4۹۹ هزار نف��ر به کل جمعیت فعال کش��ور از 
نظر اقتصادی افزوده ش��ده است. با این حال در این بازه زمانی، 
جمعیت فعال تحصیلکرده های دانشگاهی بالغ بر 4۳0 هزار نفر 
کاهش یافته است. نکته دوم اینکه نرخ بیکاری تحصیلکرده های 
دانش��گاهی در بهار 1400 معادل 4.1۳ درصد گزارش شده که 
در مقایس��ه با بهار 1۳۹۹ تقریبا بدون تغییر اس��ت. با این همه 
تعداد بیکاران تحصیلکرده دانش��گاهی  در این بازه زمانی بالغ بر 
22 هزار نفر افزایش یافته است. این در حالی است نرخ بیکاری 
کل کش��ور در بهار 1400 معادل 8.8 درصد گزارش ش��ده که 
نس��بت به به��ار 1۳۹۹ معادل یک درصد کاهش یافته اس��ت. 
ع��الوه بر این، برخالف تحصیلکرده های دانش��گاهی، تعداد کل 
بیکاران کش��ور در این بازه زمانی بالغ بر 21۳ هزار نفر کاهش 

یافته است. 
نکته سوم نیز اینکه س��هم بیکاران تحصیلکرده دانشگاهی از 
کل بیکاران کش��ور به ش��کل نگران کنن��ده ای از ۳6 درصد در 
به��ار 1۳۹۹ به ۳.40درصد در بهار 1400 افزایش یافته اس��ت. 
بنابراین تحوالت بیکاری تحصیلکرده های دانش��گاهی همس��و 
با بیکاری کل کش��ور نیس��ت. در ای��ن باره عب��اس علوی راد، 
اقتصاددان می گوید: بررس��ی ها نش��ان می دهد طرح های هیچ 
ک��دام از دولت های پ��س از جنگ تحمیلی برای حل مش��کل 
بیکاری تحصیلکرده های دانشگاهی راهگشا نبوده است. به نظر 
می رس��د زمان آن رس��یده تا با عبور از نسخه پول پاشی صرف 
برای ایجاد اش��تغال، رفع مشکالت ساختاری بازار کار کشور در 

دستور کار قرار گیرد.

خبرنــامه

فرصت امروز: به نظر می رس��د سقوط آزاد بازار سرمایه به پایان رسیده 
اس��ت و ش��اخص بورس تهران که از قله 2 میلیون واح��دی در مردادماه 
پارس��ال پله پله پایین آمده و در هفته های گذش��ته م��دام بین دو کانال 
1.1 و 1.2 میلیونی در نوس��ان بود، در هفته س��وم تیرماه توانست یک بار 
دیگر قله 1.۳ میلیون واحدی را فتح کند. در واقع، شاخص کل بورس در 
معامالت هفته گذشته )منتهی به 2۳ تیر( پس از پشت سر گذاشتن فراز 
و نش��یب های زیاد در طول 11 ماه گذشته دوباره توانست وارد کانال یک 
میلیون و ۳00 هزار واحد شود و رشدی 1.8۳ درصدی را نسبت به هفته 

قبل تجربه کند.
به این ترتیب، ش��اخص کل در هفته ای که گذشت با فتح دوباره کانال 
یک میلیون و ۳00 هزار واحد و با رش��دی 1.8۳ درصدی نسبت به هفته 
قب��ل، 2۳ ه��زار و 507 واحد افزایش یاف��ت و از یک میلیون و 282 هزار 
واحد در هفته دوم به یک میلیون و ۳05 هزار واحد در پایان هفته س��وم 
تیر رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن نیز در این هفته ۹ هزار 
و 108 واحد افزایش یافت و با رش��دی 2.۳2 درصدی از رقم ۳۹2 هزار و 
586 واحد در هفته دوم به 401 هزار و 6۹۳ واحد در هفته س��وم تیرماه 
رس��ید. ارزش کل معام��الت نیز با 7 درصد افزای��ش از 270 هزار و 771 
میلیارد ریال به 28۹ هزار و 278 میلیارد ریال رسید و حجم کل معامالت 
این بازار هم ۹.7 درصد افزایش یافت و از ۳2 هزار و ۹75 میلیون سهم به 

۳6 هزار و 172 میلیون سهم رسید.
پیشتازیبازارسهاموعقبماندگیبازاربدهی

بررسی معامالت بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار بدهی، بازار مشتقه 
و صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله در هفته ای که گذشت، حاکی 
از روند نزولی بازارهای بدهی و مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در مقابل روند صعودی بازارهای اول و دوم س��هام است. به طوری 
که ارزش معامالت در بازار اول سهام در این هفته نسبت به هفته قبل ۳6 
درصد افزایش یافت و از ۹4 هزار و 6۹2 میلیارد ریال به 128 هزار و 774 

میلیارد ریال رسید. همچنین حجم معامالت در این بازار از 12 هزار و 46 
میلیون سهم در هفته قبل به 14 هزار و 746 میلیون سهم در این هفته 
رسید که رشدی 22درصدی را نشان می دهد. ارزش معامالت در بازار دوم 
سهام نیز با یک درصد افزایش از 121 هزار و 827 میلیارد ریال در هفته 
قبل به 122 هزار و 481 میلیارد ریال در این هفته رسید. حجم معامالت 
این بازار نیز با رشدی 6 درصدی توانست از 18 هزار و 28۹ میلیون سهم 

در هفته قبل به 1۹ هزار و ۳1۳ میلیون سهم در این هفته برسد.
این در حالی اس��ت که بازار بده��ی برخالف هفته دوم تیرماه، در هفته 
سوم تیرماه )منتهی به 2۳ تیر( با چراغ قرمز حرکت کرد و ارزش معامالت 
در ای��ن بازار با 68 درصد کاهش از 10 هزار و ۹۹۹ میلیارد ریال در هفته 
دوم تا ۳4۹8 میلیارد ریال در هفته سوم تیر کاهش یافت. حجم معامالت 
در این بازار نیز از 11 میلیون برگه در هفته دوم به ۳.51 میلیون برگه در 

هفته سوم تیر رسید که با 68 درصد کاهش مواجه بود.
همچنین ارزش معامالت در بازار مشتقه 5 درصد کاهش یافت و از 28۳ 
میلیارد ریال در هفته قبل به 267 میلیارد ریال در این هفته رسید. حجم 
معامالت در این بازار نیز کاهش 77 درصدی را تجربه کرد و از 25 میلیون 
ق��رارداد در هفته قبل به 5.7 میلیون قرارداد در این هفته رس��ید. ارزش 
معامالت در صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامل��ه نیز با افت 20.27 
درصدی از 42 هزار و ۹6۹ میلیارد ریال در هفته قبل تا ۳4 هزار و 258 
میلیارد ریال در این هفته کاهش یافت و حجم معامالت در این صندوق ها 
نیز با 1۹.22 درصد کاهش از 2604 میلیون یونیت در هفته قبل به 210۳ 

میلیون یونیت در این هفته رسید.
فتحدوبارهقله1.3میلیونیدرهفتهگذشته

همچنین ش��اخص کل بورس در این هفته توانس��ت دوباره کانال یک 
میلیون و ۳00 هزار واحد را فتح کند و با بازدهی 1.8۳ درصدی و رش��د 
2۳ ه��زار و 507 واح��دی از رقم یک میلیون و 282 هزار واحد در ابتدای 
هفته به رقم یک میلیون و ۳05 هزار واحد در پایان هفته رس��ید. به نظر 

می رس��د سقوط آزاد بازار سرمایه که تقریبا از یک سال گذشته آغاز شده 
بود، به پایان رسیده است و فتح دوباره قله 1.۳ میلیونی در هفته گذشته 

نشان دهنده پایان اصالح و تداوم روند صعودی بورس است.
هرچند بازار سرمایه هفته گذشته را با چراغ قرمز آغاز کرد، اما در همین 
هفته توانس��ت دوباره به کانال یک میلیون و ۳00 هزار واحد بازگردد. در 
این راستا در روز شنبه شاخص کل بورس با 11 هزار و ۳06 واحد کاهش 
در رقم یک میلیون و 270 هزار واحد ایس��تاد. ش��اخص کل با معیار هم 
وزن ه��م در این روز ۹6 واحد کاهش یافت و رقم ۳۹2 هزار و 48۹ واحد 
را ثبت کرد. دامنه روند نزولی بورس اما به روز یکش��نبه نکشید و در این 
روز ش��اخص کل بورس با 14هزار و 5۳8 واحد صعود تا رقم یک میلیون 
و 285 هزار واحد افزایش یافت. ش��اخص کل با معیار هم وزن هم 511۹ 

واحد افزایش یافت و به رقم ۳۹7 هزار و 606 واحد رسید.
در روز دوشنبه شاخص کل بورس توانست دوباره و بعد از حدود هشت 
ماه وارد کانال یک میلیون و ۳00 هزار واحد شود. در این روز شاخص کل 
بورس با 1۹ هزار و 75 واحد افزایش رقم یک میلیون و ۳04 هزار واحد را 
ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳04۹ واحد افزایش یافت و به 

رقم 400 هزار و 64۹ واحد رسید.
بازار سرمایه در روز سه شنبه روندی پرنوسان را پشت سر گذاشت و در 
نهایت با 414 واحد کاهش در رقم یک میلیون و ۳0۳ هزار واحد ایستاد. 
شاخص کل با معیار هم وزن هم ۳16 واحد کاهش یافت و رقم 400 هزار 
و ۳۳7 واحد را ثبت کرد. در نهایت این بازار س��بزپوش به تعطیالت رفت 
و ش��اخص کل بورس در روز چهارش��نبه با 165۳ واحد افزایش رقم یک 
میلیون و ۳05 هزار واحد را ثبت کرد. ش��اخص کل با معیار هم وزن هم 
1۳51 واحد افزایش یافت و به رقم 401 هزار و 6۹۳ واحد رسید. به طور 
کلی، ش��اخص کل با بیش از 2۳ هزار واحد افزایش نسبت به هفته قبل، 
رشدی 1.8۳ درصدی را تجربه کرد و شاخص کل با معیار هم وزن نیز با 

رشد ۹ هزار و 108 واحدی، بازدهی 2.۳2 درصدی را ثبت کرد.

بازارسهامپیشتازشد،بازاربدهیعقبکشید

تاخت و تاز شاخص ها در هفته سوم تیرماه

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان می دهد قیمت نفت سنگین ایران 
در ماه میالدی گذش��ته بیش از 7 درصد رشد ماهانه داشته است. قیمت 
نفت سنگین ایران در ماه ژوئن به 71 دالر و 68 سنت در هر بشکه رسید 
که در مقایس��ه با 66 دالر و 72 س��نت در ماه مه، چهار دالر و ۹6 سنت 
معادل 7.4 درصد افزایش نش��ان داد. ارزش س��بد نفتی اوپک نیز در ماه 
ژوئن به 71 دالر و 8۹ سنت در هر بشکه رسید که باالترین میانگین ماهانه 
این شاخص از اکتبر سال 2018 به این طرف بود و در مقایسه با 66 دالر 
و ۹1 سنت در مه، چهار دالر و ۹8 سنت معادل 7 درصد افزایش داشت.

اوپک همچنین در این گزارش کماکان رش��د قوی تقاضا برای نفت در 
نیمه دوم س��ال 2021 را پیش بینی می کند که به این گروه و متحدانش 
دلیل کافی برای افزایش عرضه می دهد. در گزارش ماهانه بازار نفت اوپک 
که پنجشنبه گذشته منتشر شد، این گروه میزان تقاضای جهانی برای نفت 
در س��ال 2021 را ۹6.58  میلیون بشکه در روز پیش بینی کرد که 5.۹5 
میلیون بش��که در روز افزایش در مقایسه با س��ال 2020 نشان می دهد. 
همچنین اوپک در نخستین برآورد خود برای سال 2022 پیش بینی کرد 
روند رش��د تقاضا ادامه پیدا کرده و به میزان ۳.28میلیون بش��که در روز 
رشد کرده و به ۹۹.86 میلیون بشکه در روز می رسد و در نیمه دوم سال 

میالدی آینده از مرز 100میلیون بشکه در روز عبور می کند.
اوپک پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در چین و هند سال میالدی آینده 
از س��طح پیش از شیوع ویروس کرونا فراتر خواهد رفت. همچنین آمریکا 
بزرگترین سهم را در رشد تقاضا برای نفت در سال 2022 خواهد داشت، 

اما مصرف نفت آمریکا پایین سطح سال 201۹ می ماند.
این اطالعات در حالی منتش��ر ش��ده که اوپک، روسیه و متحدان دیگر 
ای��ن گروه همچنان در تالش برای منعقدک��ردن توافق گروهی به منظور 

افزایش تولید ماهانه به میزان 400 هزار بشکه در روز تا پایان سال میالدی 
جاری و تمدید مدت اجرای محدودیت عرضه تا پایان سال 2022 هستند. 
اختالف میان عربستان سعودی و امارات متحده عربی بر سر سهمیه تولید 
ابوظبی، عامل بی نتیجه ماندن مذاکرات بوده است، با این حال هفته جاری 

نشانه هایی از نزدیک شدن دو طرف به توافق دیده شد.
اوپ��ک در این گ��زارش تاکید کرد انتظ��ارات قوی برای رش��د اقتصاد 
جهانی در س��ال 2022 وجود دارد. این موارد شامل مهار بهتر همه گیری 
کرونا به خصوص در کش��ورهای نوظهور و در حال توسعه است که کمک 
می کند باعث ش��ود تقاضا برای نفت در س��ال 2022 به س��طح پیش از 
ش��یوع همه گیری ویروس کرونا بازگردد. این گروه پیش بینی کرد رش��د 
اقتصاد جهانی از 5.5 درصد در س��ال 2021 به 4.1 درصد در سال آینده 
کاهش پیدا می کند، اما همچنان با اقدامات محرک مالی دولتی پشتیبانی 
می ش��ود و این دورنما تا حدود زیادی به تحوالت پیرامون کرونا بس��تگی 

خواهد داشت.
تحلیل اوپک نش��ان می دهد با این پیش بینی که عرضه غیراوپک رشد 
بس��یار آهسته تری از تقاضا خواهد داش��ت، بنابراین اوپک فرصت خواهد 
داشت سهم بازار خود را افزایش دهد چراکه تقاضا برای نفت این گروه 1.1 
میلیون بشکه در روز در سال میالدی آینده افزایش پیدا کرده و به 28.7 
میلیون بشکه در روز می رسد. تقاضا برای نفت اوپک در سه ماهه اول سال 
2022 به 26.4 میلیون بشکه در روز می رسد که حدود 400 هزار بشکه در 
روز باالتر از تولید ژوئن خواهد بود. با فرض اینکه سهم اوپک از محدودیت 
عرضه تا پایان امسال ۳25 هزار بشکه در روز باشد، تولید این گروه تا سه 

ماهه اول سال 2022 باالتر از تقاضا خواهد.
گروه اوپک پالس که متش��کل از 2۳ کشور است، در حال حاضر تولید 

نفت خود را 5.8 میلیون بش��که در روز محدود نگه داشته و تحلیلگران تا 
حدود زیادی موافقند که باید بخشی از این محدودیت عرضه تسهیل شود 

تا از کمبود عرضه در بازار و افزایش بیشتر قیمت ها جلوگیری شود.
قیمت نفت برنت پس از اینکه به باالترین حد از اکتبر سال 2018 صعود 
کرد، عقب نش��ینی کرده، اما همچنان بیش از 50 درصد افزایش از ابتدای 
سال میالدی جاری تاکنون نشان می دهد که منعکس کننده تداوم خروج 

جهان از بحران همه گیری کووید- 1۹ است.
در همین حال، آژانس بین الملل��ی انرژی در جدیدترین گزارش ماهانه 
خود که 14 ژوئیه منتشر کرد، خوش بینی کمتری نشان داد و پیش بینی 
کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال 2021 حدود ۹6.4 میلیون بشکه 

در روز و در سال 2022 حدود ۹۹.5 میلیون بشکه در روز خواهد بود.
طبق گزارش اوپک، ذخایر نفت س��ازمان توس��عه و همکاری اقتصادی 
21.7 میلیون بشکه پایین میانگین پنج ساله )2015 تا 201۹( قرار دارد 
که س��طح هدف گذاری ش��ده از س��وی گروه اوپک پالس است. در بخش 
عرضه اوپک انتظار دارد عرضه غیراوپک در سال 2021 به 6۳.76 میلیون 
بشکه در روز برسد که ۳0 هزار بشکه در روز باالتر از برآورد ماه پیش این 
گروه اس��ت و برای سال 2022 عرضه غیراوپک 2.1 میلیون بشکه در روز 
رش��د می کند. در نتیجه تقاضا برای نفت اوپک در سال 2021 به 27.65 
میلیون بش��که در روز و برای س��ال 2022 به 28.7 میلیون بشکه در روز 
می رس��د. آمار س��ال 2022 باالتر از تقاضا برای نفت اوپک در مارس سال 
2020 خواهد بود که هنوز همه گیری آغاز نش��ده بود. براس��اس گزارش 
پالتس، اطالعات منابع ثانویه که دبیرخانه اوپک برای رصد تولید اعضای 
این گروه استفاده می کند، نش��ان می دهد اوپک مجموعا 26.0۳ میلیون 

بشکه در روز نفت در ژوئن تولید کرد.
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زمزمههایجلوگیریازواردات
برخیازبرندهایگوشی

اخب��اری از ممنوعیت واردات برخ��ی مدل های پرتقاضای موبایل 
به علت مش��کل عدم مسیریابی صحیح سرشماره های اضطراری، به 
گوش می رسد که در صورت اجرای این ممنوعیت، با توجه به سهم 
قابل توجه در بازار و مقرون به صرفه بودن این مدل ها در مقایس��ه با 
سایر برندها، مشکالتی را در عرضه و تقاضا و تامین گوشی موردنظر 

کاربران ایجاد خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، نامه ای از س��وی انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
نوش��ته ش��ده که درخواس��ت تجدیدنظر در ممنوعیت مجوز ثبت 
س��فارش برخی برنده��ای پرتقاضای موبایل به علت مش��کل عدم 
مس��یریابی صحیح سرش��ماره های اضطراری را دارد؛ نامه ای که در 
اختی��ار ایس��نا قرار گرفته و حاکی از آن اس��ت ک��ه واردات برخی 

مدل های شیائومی در آینده ممنوع خواهد شد.
در نامه ای که به ش��رکت های واردکننده برای ممنوعیت واردات 
مدل ه��ای ش��یائومی ارس��ال ش��ده، اینط��ور آمده که »براس��اس 
بررس��ی های انجام ش��ده، گوش��ی های موبایل واردش��ده به کشور، 
سرشماره های اضطراری 110، 115 و 125 را به درستی مسیریابی 
نکرده و آن ش��ماره ها را به سرشماره 112 هدایت می کنند که این 
موضوع موجب عدم دسترس��ی فوری ذی نفعان خریدار گوشی های 
مربوط��ه، به س��امانه های مرتبط با سرش��ماره های ف��وق و بالطبع 

تضییع حقوق آنها خواهد شد.« 
در ادامه اینطور تاکید شده که »با توجه به موضوع فوق و با عنایت 
به ماده 4 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تعهد ارائه شده 
توسط آن شرکت در هنگام ثبت سفارش و ترخیص، ضروری است 
تا آن ش��رکت حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور این نامه، 
نسبت به ارائه اقدامات انجام شده، در راستای برطرف کردن مشکل 
فوق و اطالع رس��انی الزم به مخاطبان و سازمان اقدام کند. تا زمان 
احراز رفع مشکل در گوشی های فوق الذکر، ورود مجدد گوشی های 

تلفن همراه مذکور به کشور ممنوع است.«
م��دل   ،  REDMI۹C م��دل   ،REDMINOTE10 م��دل  
 REDMINOTE۹ مدل ،POCOX۳ م��دل ،REDMI۹AT
PRO از برن��د ش��یائومی، برخ��ی از مدل ه��ای برن��د وان پالس، 
اینفینیکس و نوکیا مش��مول این نامه می شوند. این در حالی است 
ک��ه جلوگیری از واردات برند ش��یائومی، به عنوان یکی از برندهای 
مط��رح و پرمصرف گوش��ی در ایران تبعات خ��ود را دارد. از جمله 
اینکه به دلیل قیمت اقتصادی این گوش��ی ها در مقایسه با برندهای 
محبوب تری مانند سامسونگ، مصرف کننده نهایی که در شرایط بد 
اقتصادی می تواند با حداقل هزینه یک موبایل کارآمد تهیه کند، از 
این فرصت محروم خواهد شد و ناچار است برای خرید یک گوشی 
از برندهای دیگر، مبلغ بیش��تری هزینه کند. در نامه به رگوالتوری 
آمده است که شرایط تحریم های خصمانه علیه ایران، منجر به قطع 
ارتباط مس��تقیم با برندهای اصلی موبایل شده و برندهای مطرح به 
جهت این تحریم ها و اس��تفاده از برخی قطع��ات و تکنولوژی های 
آمریکایی، امکان مذاکره با فروش با واس��طه یا بی واسطه به ایران را 
ندارند و بازرگانان با روش های بس��یار سخت و پیچیده با دور زدن 
تحریم ها نی��از مصرف کنندگان را تأمین می کنن��د که عمال امکان 
درخواست تغییرات نرم افزاری در حال حاضر وجود ندارد. همچنین 
طبق آمار انجم��ن واردکنندگان موبایل ات��اق بازرگانی ایران، طی 
ب��ازه زمانی تیرماه ۹۹ تا خرداد 1400، تعداد 8 میلیون و 47 هزار 
دس��تگاه موبایل با برند سامسونگ در مقابل 4 میلیون و 5۹1 هزار 
دستگاه گوشی ش��یائومی وارد کشور شده است که این آمار، سهم 
46 درصدی سامسونگ در برابر سهم 26 درصدی شیائومی را نشان 
می ده��د. این یعنی ممنوعیت واردات ش��یائومی، تعادل بازار را نیز 
به ه��م می زند و عدم تامین این میزان تقاض��ا در بازار باعث به هم 

خوردن نظم عرضه و تقاضا می شود.

نماگربازارسهام

در حال حاضر تولیدکنندکان قطعات خودرو در اثر خاموش��ی های برق 
با ضرر و زیان باالیی مواجه هس��تند و برای جبران زیان خود حجم تولید 
را کاهش داده اند این در حالی است که همین کاهش تولید اثرات مخرب 

خود را در آینده بر بازار خواهد گذاشت.
به گزارش اقتصادآنالین به نقل از تسنیم، قرار بود در سال جاری موانع 
پیش روی فعالیت تولیدکنندگان برداش��ته شود، اما متأسفانه با گذشت 
چهار ماه از سال جاری نه تنها خبری از حمایت دولت نیست بلکه حجم 

مشکالت هم برای تولیدکنندگان هر روز افزایش می یابد.
از افزایش مواد اولیه و هزینه های تولید که بگذریم دولت در اقدامی قابل 
تأمل صنایع را با خاموشی برق آن هم بدون برنامه و با ساعات طوالنی روبه 
رو س��اخته است که همین امر فعالیت را برای تولیدکنندگان سخت تر از 

گذشته کرده است.
در ح��ال حاضر اکثر تولیدکنندگان در اثر خاموش��ی های برق با ضرر و 
زیان باالیی مواجه هستند و برای جبران زیان خود حجم تولید را کاهش 
داده اند این در حالی است که همین کاهش تولید اثرات مخرب خود را در 

آینده بر بازار خواهد گذاشت.
از میان صنایع کشور صنعت قطعه سازی نیز روزانه تا شش ساعت قطعی 
برق را تجربه می کند و همین امر عاملی شده تا نتوانند  به موقع سفارشات 
خود را تولید و تحویل دهند. به اعتقاد قطعه س��ازان،  با قطعی برق نه تنها 
حداقل 20 درصد به هزینه های تولید افزوده شد بلکه از ۳0 درصد برنامه 

تولید عقب مانده ایم.

در همی��ن ارتباط رضا رضایی ب��ه عنوان یکی از تولیدکنندگان قطعات 
خودرو  می گوید: برق یکی از اس��تراتژیک ترین انرژی های الزم برای تولید 
اس��ت، اما قطعی ب��رق درآمد صنایع را کاهش می ده��د، به خصوص که 
این کاه��ش درآمد در حالی رخ می دهد که قیمت نهاده های تولید مانند 
مواد اولیه با رشد زیادی روبه رو شده است. ماشین آالت صنایع با برق کار 
می کند و وقتی مواد اولیه در این دس��تگاه ها وجود دارد و برق به ناگهان 
قطع می ش��ود، مواد به ضایعات تبدیل می ش��ود و در شرایط رشد قیمت 

نهاده های تولید، ضرر زیادی روی دست تولیدکننده باقی می گذارد.
وی اف��زود: زیادش��دن ضایعات اثر خود را بر قیم��ت نهایی کاال خواهد 
گذاش��ت. عالوه بر آن، نیروی کار کارخانه ها نیز در طول روز ساعت کاری 
مش��خصی نخواهد داش��ت و نمی داند چه زمانی باید به کار مشغول شود. 
ع��الوه ب��ر این در صنعت خودرو و قطعه یک میلیون نفر مش��غول به کار 
هستند که با بی برنامگی صورت گرفته زندگی آنها تحت تاثیر قرار خواهد 
گرفت.  این تولیدکننده با اعالم اینکه البته مس��ئله کاهش ظرفیت تولید 
نیز وجود دارد، گفت: با ادامه این قطعی ها تعداد خودروهای ته نش��ین نیز 
افزایش چش��مگیری خواهد داش��ت و تحویل خودرو به مش��تریان عقب 
خواهد افتاد. تعطیلی و قطعی برق برای صنعت فاجعه است، چراکه صنایع 
حتی در صورت خواب تولید، باید بدهی های بانکی خود را بپردازند و مبلغ 
چک های خود را تامین کنند. رضایی تصریح کرد: صنعت خودرو و قطعه 
به خودی خود دچار مش��کالت عدیده ای است، به طوری که امروز بدهی 
خودروس��ازان به 120 میلیارد تومان رسیده است و با ادامه روند فعلی، بر 

مش��کالت موجود به شدت اضافه می شود. جالب است که این اتفاقات در 
سالی رخ می دهد که باید سال مانع زدایی و پشتیبانی از تولید می بود.

مطابق آمار زیان انباشته دو خودروساز بزرگ تا پایان سال ۹۹ ، بیش از 
85 هزار میلیارد تومان بوده است که باعث از دست رفتن بخش عمده ای 
از نقدینگی خودروسازان ش��ده و ابرچالش بدهی معوق به قطعه سازان را 
تشدید نموده است و بنا به نظر اکثر کارشناسان و سیاست گذاران تا زمانی 
که این روند اصالح نشود نقدینگی خودروسازان روز به روز تحلیل رفته و 

امیدی به بهبود شرایط نیست.
در حال حاضر مجموع مطالبات زنجیره تأمین داخلی از خودروس��ازان 
به حدود 50هزار میلیارد تومان رس��یده که با راهکار واگذاری اوراق گام، 
تسهیل قابل توجهی در پرداخت مطالبات آتی صورت خواهد پذیرفت ولی 
مطالبات معوق به بیش از 25 میلیارد تومان رسیده است که بخشی از این 
افزایش به دلیل افزایش تیراژ تولید خودرو و افزایش قیمت قطعات اس��ت 
و بخش دیگری به علت توانمندی خودروس��ازان در بازپرداخت به زنجیره 

تامین است.
البته در صورت کسر چک های خرید دین واگذارشده به بانک ها از طریق 
زنجیره تامین و جذب تسهیالت در قالب قراردادهای سه جانبه، مطالبات 
معوق به بیش از 15 هزار میلیارد تومان می رسد. همچنین در حال حاضر 
بیش از 100 هزار خودرو ناقص ناش��ی از مشکالت تأمین نقدینگی، عدم 
تخصیص ارز، گمرک و ... در پارکینگ های خودروسازان موجود است که با 

ادامه این روند فعلی تعداد خودروهای ناقص افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور گفت از شروع شیوع 
ویروس کرونا تاکنون بالغ بر10هزار نفر از رانندگان تاکسی به این ویروس 

مبتال شده اند و متاسفانه بیش از 700 راننده تاکسی فوت نمودند.
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از ایسنا، مرتضی ضامنی  
گفت: براساس اعالم وزارت بهداشت، سهم حمل و نقل عمومی در انتقال 
و توس��عه چرخه کرونا ویروس بیش از 26 درصد اس��ت، از این رو س��تاد 
ملی مبارزه با کرونا رانندگی حمل و نقل عمومی را از مش��اغل در معرض 
خطر ابتال به این ویروس شناسایی کرد و ضمن اعمال محدودیت هایی در 
این حوزه از جمله کاهش تعداد مسافر و جداسازی کابین راننده، الزاماتی 

همچون اس��تفاده مس��تمر از لوازم ایمنی و ضدعفونی مکرر ناوگان را نیز 
تصویب و ابالغ کرده است.

وی افزود: علی رغم رعایت تمام پروتکل های بهداش��تی در این بخش، 
به علت تماس مس��تمر رانندگان با مسافران، شاهد افزایش ابتالی فعاالن 
این عرصه به کرونا و متاس��فانه فوت روبه رشد شماری از رانندگان مبتال 

هستیم.
مدیرعامل اتحادیه تاکس��یرانی های شهری کشور ادامه داد: از ابتدای 
ش��یوع پاندمی کرونا در کشور، تاکنون بالغ بر 10 هزار نفر از رانندگان 
تاکس��ی به ویروس کرونا مبتال ش��ده اند و از این تعداد متاس��فانه بیش 

از 700 نف��ر ف��وت نموده ان��د. وی تاکید کرد: با تاکید بر حساس��یت و 
ضرورت ارائه خدمات توس��ط ناوگان تاکس��یرانی در کش��ور و با هدف 
قطع زنجی��ره کرونا، به دنب��ال پیگیری های صورت گرفت��ه، رانندگان 
فع��ال در ناوگان حمل و نقل عمومی براس��اس اعالم وزارت بهداش��ت 
در اولویت س��وم دریافت واکسن کرونا قرار گرفته اند، ولیکن با توجه به 
رون��د صعودی ابتالی رانندگان در موج پنجم کرونا و همچنین موافقت 
ریاس��ت جمهور با آغاز واکسیناسیون رانندگان این حوزه، درخواست ما 
از وزارت بهداشت و ستاد مقابله با بیماری کرونا، تسریع در اجرای طرح 

واکسیناسیون رانندگان از اوائل مردادماه است.

درخواستبرایواکسیناسیونرانندگانازمرداد

قطع برق قوز باال قوز صنعت خودرو شد
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بهقلم:لریآلتون
نویسنده حوزه تولید محتوا 

مترجم: امیر آل علی

در حال حاضر بالگری به قدری رش��د کرده که برخی از افراد آن را به 
عنوان ش��غل خود انتخاب می کنند. در این زمینه تنها کافی است که در 
ش��بکه ای نظیر یوتیوب، تولید محتوای حرفه ای داشته باشید تا در سود 
تبلیغات شریک ش��وید و با برندهای حوزه فعالیت خود، همکاری داشته 
باشید. در این رابطه شما تنها به ویدئو محدود نبوده و نوشتن متن، تولید 
پادکست و حتی ایجاد یک صفحه در شبکه های اجتماعی نیز در این گروه 
قرار می گیرد. با این حال اگرچه بس��یاری از افراد تنها مزیت این اقدام را 
کس��ب درآمد می دانند، با این حال این موضوع تنها یکی از دستاوردهای 
این اقدام محسوب می شود که در ادامه سایر موارد را بررسی خواهیم کرد. 

1-بهبودوضعیتسئو
تولید محتوا در زمینه س��ئو سایت ش��ما تاثیر فوق العاده ای را به همراه 
دارد. عل��ت این امر نیز به این خاطر اس��ت که منجر به ترافیک بیش��تر 
س��ایت می شود و از نظر رتبه بندی سایت، اقدامی بسیار مهم است. با این 
حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که حتی بهترین 
محتواها در صورتی که دس��ته بندی درستی نداشته باشید، نتیجه الزم را 
ب��ه همراه ندارد. در نهایت فراموش نکنید که ش��ما باید به ترندها و تنوع 
محتواهای خود توجه داشته باشید تا در بازار به شدت رقابتی حال حاضر 

بتوانید در کنار جذاب مخاطب، آنها را نگه دارید.
2-آموزشمشتریان

به هر میزان که سطح آگاهی مخاطب افزایش پیدا کند، احتمال خرید 
نیز بیش��تر خواهد شد. در این راس��تا آمارها حاکی از آن است که تمایل 
افراد به ویدئو، بیشتر از سایر محتوا است. به همین خاطر نیز اگر به صورت 
والگری، اقدام به آموزش نمایید، بدون شک نتایج بسیار خوبی را به دست 
خواهی��د آورد. در این زمینه توصیه می ش��ود که با تحلیل اقدامات انجام 
ش��ده از سوی سایرین، حداقل یک اقدام خالقانه و جدید را داشته باشید. 
همچنین فراموش نکنید که آموزش های خود را به سه سطح مبتدی، نیمه 

حرفه ای و حرفه ای تقسیم نمایید تا امکان جذب حداکثری شکل گیرد. 
3-ایجادارتباطمیانسایتوشبکههایاجتماعی

با توجه به این امر که در بالگری، یک فرد به صورت مداوم دیده می شود، 
این امر باعث خواهد شد تا افراد سریعا تعلق محتوا به برند شما را تشخیص 
دهند. تحت این شرایط دیگر تفاوتی ندارد که محتوای شما در چه فضایی 

در حال انتش��ار اس��ت، ش��ما از ارتباط محتواهای خود اطمینان خواهید 
داش��ت. نکته دیگری که الزم اس��ت تا به آن توجه داشته باشید، مسئله 
برندسازی شخصی است. درواقع این امر که افراد با یک فرد و نه یک برند 
ارتباط برقرار نمایند، امری بس��یار جذاب و اعتمادساز محسوب می شود. 
در این رابطه بهتر اس��ت که از یک چهره مهم در ش��رکت خود اس��تفاده 
نمایید. ای��ن اقدام در نهایت به بهبود جایگاه برند اصلی نیز منجر خواهد 
شد. درواقع بسیاری از افراد ابتدا برند شخصی قدرتمندی ایجاد می کنند 
و پس از آن به اطمینان از موفقیت برند تجاری خود، یک کسب و کار را 

شروع می کنند. 
4-افزایشدرآمد

برای تمامی برندها این موضوع که به منابع درآمدی خود تنوع بدهند، 
امری بسیار مهم محسوب می شود. در این راستا شبکه هایی نظیر یوتیوب، 
به صورت مس��تقیم شما را در س��ود تبلیغات سهیم می کنند. با این حال 

خود آموزش محتوا هم می تواند زمینه برگزاری انواع دوره های آموزش��ی 
شود. ساده ترین اقدام در زمینه کسب درآمد از طریق تولید محتوا هم پیدا 
کردن اسپانس��ر و تبلیغات است. در صورتی که کیفیت کار مطلوب باشد، 

سود شما تضمین شده خواهد بود. 

5-افزایشاعتباربرند
درواق��ع ام��روزه افراد بیش از کتاب و حتی تلویزی��ون، وقت خود را در 
بس��تر اینترنت سپری می کنند. در این راستا اقدامات شما با شانس دیده 
شدن بدون محدودیت زمانی و مکانی همراه است. همچنین فعالیت های 
شما بیانگر سطح مهارت و در نهایت افزایش اعتبار برند خواهد بود. در این 
رابطه شما تنها زمانی می توانید محتوا را به رزومه ای برای کسب و کار خود 

تبدیل نمایید که به کیفیت بیش از کمیت توجه داشته باشید. 
6-افزایشمهارتها

با توجه به این امر که شما برای تولید محتوای ارزشمند و قابل استناد، 
نباید اشتباهی را مرتکب شوید، این موضوع به مطالعه و افزایش مهارت ها 
منجر می شود. همچنین پیدا کردن جدیدترین موضوعات در حوزه کاری 
خود و درگیر شدن مستقیم با نظرات کاربران، شما را به درک واقعی تر از 

وضعیت بازار نزدیک خواهد کرد. 
7-افزایشمشتریان

با توجه به این امر که برند ش��ما شناخته تر می شود، این موضوع بدون 
ش��ک افزایش مش��تریان و بهبود وضعیت فروش را به همراه دارد. با این 
حال فراموش نکنید که ش��ما باید برنامه تولید محتوا داشته باشید و یک 
تیم حرفه ای را تشکیل دهید تا از درست بودن اقدامات، اطمینان حاصل 

نمایید. 
در نهایت برای آن دس��ت از افرادی که به تازگی می خواهند در زمینه 
بالگری فعالیت نمایند، توصیه می ش��ود که اس��تراتژی و نیازهای خود را 
مش��خص کرده و تالش کنند که مدتی را به تحلیل اقدامات انجام ش��ده 
از سوی سایر برندها، اختصاص دهند. همچنین فراموش نکنید که مسیر 
موفقیت برای همه افراد یکس��ان نبوده و ممکن اس��ت حتی در سال اول 
فعالیت خود، نتایج قابل توجهی را به دست نیاورید، با این حال همکاری با 

بالگرهای دیگر، سرعت رشد را چندین برابر خواهد کرد. 
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اخبار

قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
قــم با بیان اینکه 24 محور از بــازار و محورهای تاریخی و فرهنگی در 
دستور کار بهسازی قرار داشته است گفت: در چهار سال و نیم گذشته در 
23 محور کف سازی، بدنه و نماسازی آن ها انجام شد که در پی آن شاهد 

یک رضایت مندی بسیار خوبی در مردم این محالت هستیم.
غالمرضا جانقربان در گفت وگویی، با بیان اینکه در 4۰ سال گذشته 
کار عمرانی در بازارهای قم صورت نگرفته بود اظهار داشــت: شهرداری 

پس از گذشت چهار دهه، کف سازی در بازارها را انجام داده است.
وی با اشــاره به اینکه محور بازار تاریخی بازار کهنه یکی از بازارهای 
مهم این شهر به شمار می رود و در آن صنایع دستی، چوب و معرق کاری 
و ســایر صنایع دســتی فعال هســتند، گفت: این بازار از ظرفیت ها و 
پتانســیل های بسیار مهمی برخوردار است و متأسفانه در طول بیش از 
3۰ تا 4۰ ســال گذشــته هیچ کار عمرانی نه در کف، سقف و عمرانی 

آن انجام نشده بود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم افزود: خوشبختانه در دوره 
مدیریت جدید تصمیم هایی گرفته شــد که به بازارها، اماکن تاریخی، 
گذرهای فرهنگی و گذرهای تاریخی پرداخته شــود و در این مســیر 
علی رغم اینکه در حوزه معاونت معماری و شهرســازی در طول تاریخ 

شکل گیری معاونت هیچ سابقه نداشته رویکرد مدیریت شهری تغییر کرد 
و ســازمان نوسازی و بهسازی به عنوان یکی از سازمان های زیرمجموعه 

معاونت شهرسازی، مجری طرح های پیرامون حرم مطهر شد.
وی خاطرنشان کرد: از ســال ۹۶ هر ساله ۱۰ میلیارد تومان اعتبار 
به این ســازمان تخصیص یافت و در حوزه معماری و شهرسازی تبدیل 
به قرارداد و با اســتفاده از ظرفیت سایر پیمانکاران نیز اجرای طرح های 

مختلف دنبال شد.
جانقربان با بیان اینکه در این راستا 24 محور که از بازار و محورهای 

تاریخی و فرهنگی است در دستور قرار گرفت اضافه کرد: در چهار سال 
و نیم گذشته در 23 محور شامل بازار و محورهای فرهنگی و گذرهای 
تاریخی کف سازی، بدنه و نماسازی آن ها انجام شد که در پی آن شاهد 

یک رضایت مندی بسیار خوبی در مردم این محالت هستیم.
وی ادامه داد: پیش از اجرای این طرح ها متأسفانه این مردم از سکونت 
در بافت تاریخی ناامید شــده بودند و به خروج جمعیت منجر شده بود 
که فعالیت های عمرانی صورت گرفتــه و اجرای طرح های مختلف در 
محورهای فرهنگی و تاریخی شاهد رونق دوباره در این مناطق هستیم و 

در تمام محورها تأسیسات شهری نیز نوسازی شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم با اشاره به پایان کف سازی 
بازار کفاشــان در دو ماه آینده گفت: با اجــرای این طرح تمام بازارها و 
محورهای تاریخی که در برنامه های ۱4۰۰ برای بهسازی آن هدف گذاری 

شده بود به اتمام می رسد.
وی اذعــان کرد: وضعیت ســقف های بازارهای تاریخی و قدیمی قم 
مناسب نیست و در پی تفاهم نامه همکاری منعقدشده امیدواریم میراث 
فرهنگی به تعهدات خود در تعمیر ســقف ها عمل کــرده و مردم نیز 

جداره ها را بهسازی کنند تا شاهد رونق بیشتر در بازارها باشیم.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: شهردار رشت با بیان اینکه خدمات 
ارزنده سازمان فناوری اطالعات شهرداری به خوبی دیده نمی شود گفت: 
سازمان فناوری اطالعات یکی از آرام ترین، بی حاشیه ترین و کم توقع ترین 

سازمان های شهرداری رشت محسوب می شود.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشت، سید محمد احمدی شــهردار رشت امروز)سه شنبه 22 تیر( در 
جلسه ای که در ســازمان فناوری اطالعات شهرداری برگزار شد اظهار 
داشت: رشت تشنه خدمت است و کارهای زیادی می توان در آن انجام 

داد که عمده این اقدامات هم باید توسط شهرداری عملیاتی شود.
شــهردار رشت ضمن تبریک فرارســیدن روز ملی فناوری اطالعات 
تصریح کرد: شهرداری رشــت چه از نظر اداری و گردش مالی و چه از 
حیث منابع انسانی و خدماتی سرآمد تمام سازمان ها محسوب می شود 
از طرفی ســازمان فناوری اطالعات به عنوان یکی از زیرمجموعه های 

شهرداری خدمات زیادی انجام می دهد که متاسفانه دیده نمی شود.

احمدی با بیان اینکه سازمان شهرداری یک سازمان زنده و پویا است 
عنوان کرد: غفلت های زیادی از گذشته در شهرداری رشت صورت گرفته 
اما این بدان معنا نیســت که ما بخواهیم زحمات گذشــتگان را نادیده 

بگیریم زیرا این کار واقعا ناشکری است.

وی تخریب مدیرانی که از گذشته در مجموعه شهرداری رشت فعالیت 
می کردنــد را برخالف عقاید و اصول کاری خود اعالم کرد و گفت: همه 
نیروها زحمت کشــیدند و تالش کردند اما پیامدها و خروجی های این 
اقدامات و بدبینی هایی که هم اکنون ما می بینیم نســبت به شهرداری 
رشت وجود دارد را هم باید در نظر بگیریم و به آن توجه کنند. شهردار 
رشت با تاکید بر اینکه هر ســازمانی در کار خود امکان دارد انحرافاتی 
داشته باشد ابراز داشت: شهرداری رشت هزار میلیارد تومان گردش مالی 
دارد بنابراین بروز هر گونه انحرافات در سازمانی مانند شهرداری بیشتر از 

هر نهاد و دستگاه دیگری خود را نشان می دهد.
احمدی نظام منــد کردن خدمات را از جمله دیگــر اقدامات ارزنده 
شهرداری در چند ماهه گذشته اعالم کرد و گفت: هیچکدام از این کارها 
و برنامه های ما تصادفی نیســت و با ایجاد نظام خزانه داری، در حقیقت 

نظم به مجموعه شهرداری رشت برگردانده شد.

اهواز – شبنم قجاوند: به همت کارکنان متخصص مدیریت امور 
فني، مدیریت عملیات و اداره HSE شــرکت بهره برداري نفت و گاز 
مسجدسلیمان و همکاري واحد کنترل فوران چاهها و مدیریت تعمیر، 
تکمیل و خدمات فني چاههاي شرکت ملّي مناطق نفتخیز جنوب، چاه 
گازي 2۹8مسجدسلیمان بدون حضور دکل حفاری ایمن سازی شد و 
ضمن صرفه جویي ۱7۰ میلیارد ریالي، باعث استمرار تولید 3۰۰۰ بشکه 
نفت در روز گردید. در راستاي عمل به فرمان مقام معظم رهبري مبني 
بر مانع زدایي از تولید و با رهنمودهاي مدیر عامل و مجموعه مدیریت 
هاي امور فني / تولید / تعمیر، تکمیل و خدمات فني چاه هاي شرکت 
ملّي مناطق نفتخیز جنوب، ایمن ســازي این چاه انجام و ضمن کمک 
به استمرار تولید 3۰۰۰ بشکه نفت در روز، از صرفه هزینه ۱7۰ میلیارد 

ریالي محوطه سازي چاه و تعمیر چاه با دکل جلوگیري به عمل آمد.
الزم به ذکر است ، چاه 2۹8 مسجدسلیمان تولید کننده گاز نیروي 
محرکه پمپ رفت و برگشتي تفکیک گر ۱87 بوده که بدلیل جام بودن 
شیر آالت در حالت باز، در برنامه تعمیر با دکل با هدف ایمن سازي قرار 
داشت که با توجه به نشت شدید خارجي گاز یکي از شیرهاي تولیدی، 
برنامه ایمن سازي چاه به صورت خارج از برنامه و با رفع جام و روانکاري 
شیر اصلي باالیي، نصب شیر عمقي، نصب شیرهاي دروازه اي جدید به 
جاي شــیرهاي تولید قدیمي و معیوب طرفین چاه، پس از 4۰ روز کار 
فني، تخصصي، نوآورانه و استاندارد سازي با رعایت کلیه الزامات ایمني 
و در گرماي شــدید و طاقت فرساي موجود در شرایط اپیدمي ویروس 

کرونا انجام پذیرفت.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: شرکت صنایع 
فوالد شهریار تبریز وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار 
موفق به دریافت نشان ملی سومین جشنواره حمایت از 

تولید ملی )حاتم( شد. 
به گــزارش خبرنگار ما در تبریز بــه نقل از روابط 
عمومی گــروه صنعتی پارس ســاختار، در مراســم 
اختتامیه سومین جشنواره ملی حمایت از تولید ملی 
)حاتم( که با حضور مسووالن قوای سه گانه و مدیران 

برندهای برگزیده صنعت و اقتصاد کشور در تاالر مرکز 
همایش هــای بین المللی صدا و ســیما برگزار شــد، 
شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز نشان ملی جشنواره 

را دریافت کرد. 
در این مراســم شــرکت صنایع فوالد شهریار تبریز 
وابســته به گروه صنعتی پارس ســاختار  بدلیل تولید 
ورق های ضخیم گالوانیزه تا 3.۵ میلی متر برای اولین 
بار در ایران و تامین نیاز داخلی این کاالی اســتراتژیک 

و خودکفایی کشــور، در بخش انجام موفق پروژه های 
مرتبط با سیاســت های ابالغی اقتصاد مقاومتی، نشان 

ملی جشنواره را دریافت کرد. 
سومین جشنواره ملی حاتم در راستای تمرکز بر محور 
ارزیابــی نقش، جایگاه و توانمندی های بالقوه و بالفعل 
سازمان های ملی و بنگاه های اقتصادی در افزایش تولید 
ناخالص داخلی با حضور شــرکت های بزرگ معدنی و 

صنعتی کشور برگزار شد.

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان 
بوشــهر گفت: گاز رسانی به روستاهای استان بوشهر با شتاب باالیی از 
همان ابتدای تاسیس این شــرکت آغاز شد  به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان بوشــهر مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر گفت:  
گازرســانی به روستاهای اســتان نیز چون شهر ها محقق شده است و 
امروز در سال ۱4۰۰ از مجموع روستاهای واجد شرایط گاز 4۵3روستا 
گاز رسانی شده اند و ضریب نفوذ گاز در بخش روستایی استان بوشهر 

به ۶/۹7 رسیده است.
رحمانی گفت: رزیر ســاخت های توســعه ای و خدماتی به مناطق 
محروم و روستایی اســتان محیا و خدمت رسانی روستایی تا به امروز 
باعث شد که تا کنون4۵3روستای استان گازدار شود و با اتمام عملیات 
گازرســانی به۱۱ روستا و  3 روستای در دست اجرا، در سال جاری این 

میزان به 4۶7 روستا بالغ می شود.
وی گاز رسانی به روســتاها را از مهترین اولویت های دولت دانست 

و گفت: تالش برای بهره مندی روســتاییان از نعمت گاز ادامه دارد و به 
لطف الهی و همت تالشگران این صنعت و با گازرسانی به روستاهای در 
دست اجرا ، زمینه بهره مندی ۶۹2 خانوار جدید از نعمت گاز در استان 

فراهم می گردد.
مدیرعامل شــرکت گاز استان بوشــهر اضافه نمود: این روستاها در 
شهرستان های  دشتی، دشتستان و دیلم واقع می باشند و با گاز رسانی 
به ۱4 روستای جدید در این شهرستان ها ضریب نفوذ گاز روستایی به 
۹۹ درصد خواهد رســید . رحمانی در پایان افزود: گازرسانی به مناطق 
سخت گذر و دوردست استان که فاصله ی زیادی با خطوط لوله انتقال 
داشــتند با موفقیت انجام گرفت و تا کنون در روستاهای استان بالغ بر 
7۵8۶۰ انشعاب نیز نصب شده است و 3۵۶۶ کیلومتر شبکه گذاری گاز 

در روستاهای استان اجرا شده است.

اتمام بهسازی ۲۳ محور فرهنگی و تاریخی قم

شهردار رشت: سازمان فناوری اطالعات یکی از بی حاشیه ترین و کم توقع ترین 
سازمان های شهرداری رشت است

مانع زدایی از تولید به همت نفتی ها
صرفه جویی 170 میلیارد ریالی شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان در ایمن سازی چاه گازی

درخشش گروه صنعتی پارس ساختار در جشنواره حمایت از تولید ملی؛
شرکت صنایع فوالد شهریار تبریز نشان ملی جشنواره حاتم را دریافت کرد

حرکت با شتاب شرکت گاز استان بوشهر به سمت 99 درصدی شدن گاز روستایی

مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان دهلران:
قطع شبکه HD هیچ ربطی به نوسان برق ندارد/صرفه جویی راه حل عبور 

از بحران برق
ایالم- منصوری : مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان دهلران گفت: صدا و سیما به جای حل مشکل شبکه های HD صورت 
مسئله را پاک کرده و نوسان برق در شهرستان دهلران را باعث قطع پخش برنامه های شبکه اعالم کرده است. »امید محمدبیگی« با بیان 
اینکه شهرستان دهلران 2۶ هزار مشترک برق دارد، اظهار کرد: در حال حاضر پیک بار شهرستان نزدیک به  ۱۰۰ مگاوات بوده که حدوداً 
یک ســوم بار کل استان را به خود اختصاص داده است. مدیر شرکت توزیع برق شهرستان دهلران گفت: پیک بار در دهلران 24 ساعته 
است اما در ساعت های اوج مصرف یعنی ساعت ۱2 تا ۱8 و از ساعت ۱۹ تا 23 این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند.  وی با اشاره به 
اینکه عمده ی مصرف شهرستان را کولرهای گازی تشکیل می دهند، خاطر نشان کرد: تعطیلی ادارات، باعث خارج شدن تعداد زیادی کولر 
گازی از مدار و کاهش فشار مصرف، بر روی شبکه می گردد. محمدبیگی با بیان اینکه مصرف روزانه برق متغییر است و به دلیل گرمای 
زودرس و افزایش بیش از حد دما، افزایش بار در شهرستان دهلران از میزان استاندارد آن نیز باال زده است، تصریح کرد: گاهاً ضعف ولتاژ 
باعث خاموشی می شود و این با نوسان متفاوت است. هر چند این نقیصه بیشتر در روستاهای دهلران وجود داشت که با نصب ترنسفورماتور 
این مورد در روزهای ابتدایی سال مرتفع گردید. وی با اشاره به اینکه فرستنده های شهرستان دهلران از پهنای باند کمتری برخوردار است 
و شبکه های HD قدرت پخش برنامه ها را ندارد و صدا با تصویر هماهنگ نیست و علیرغم راه اندازی جدید شبکه، قدرت پخش برنامه های 
زنده مانند فوتبال وجود ندارد، افزود: پیش می آید به جای پخش مسابقه فوتبال، فیلم سینمایی پخش می شود. به دلیل ایراداتی که پخش 
شبکه های HD وجود داشت صدا و سیما اقدام به قطع شبکه کرد. مدیر شرکت توزیع نیروی برق شهرستان دهلران با اشاره به اینکه صدا 
سیما برای رفع این مشکل مجبور گردید پخش شبکه های HD را متوقف نماید و به اصطالح بجای حل مسئله؛ صورت مسئله را پاک نمود، 
افزود: اخیرا صدا و ســیما در پاسخ به مردمی که خواهان پخش شبکه های HD هستند عنوان کرده است که نوسان برق باعث سوختن 

تجهیزات شبکه های HD گردیده است در صورتی که شبکه ها از چند ماه قبل از شروع خاموشی ها قطع شده بودند. 

هشدار پلیس فتا استان گلستان در مورد کالهبرداری درگروه های تلگرامی 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: رئیس پلیس فتا استان گفت: کالهبرداران سایبری با استفاده از سبک جدید، باعث فریب کاربران 
فضای مجازی شده و مبالغ هنگفتی را از فریب خوردگان کسب می کنند. سرهنگ »ابراهیم پرسا« اظهار داشت: امروزه با پیشرفت فّناوری، 
بسیاری از افراد بخشی از  وقت خود را در فضای مجازی می گذرانند و در کنار آن این فضا، به منبع درآمد برای سودجویان تبدیل شده 
است که گاها شاهد آن هستیم که در محیط تلگرام، افرادی که ممکن است مخاطبین ما باشند، مارا در گروه های » اد کن پول بگیر« عضو 
می نمایند.وی افزود: شهروندان به محض ورود به این گروه ها، رباتی را خواهند دید که در قبال اضافه شدن هر مخاطب، عنوان می کند که 
هر شخص چه تعداد عضو به این گروه اضافه کرده است. همچنین پیام هایی مبنی بر واریز پول نیز مشاهده می شود که همین امر وسوسه 
کننده، بسیاری از افراد را ترغیب می کند تا کاربران، مخاطبان خود را در گروه ها عضو کنند.این مقام انتظامی بیان کرد: بررسی ها نشان 
می دهد که هیچ مبلغی به حساب  مخاطبان واریز نمی شود و هدف صاحبان این گروه ها تنها کالهبرداری از اعضای گروه و تبدیل گروه به 
کانال و فروش آن به مبالغ زیاد است.سرهنگ پرسا ادامه داد: کالهبرداران در این گروه ها به اعضای گروه وعده می دهند که در قبال اضافه 
کردن تعدادی مشخص از مخاطبین مبلغی را دریافت خواهند کرد و کاربر پس از عضو کردن مخاطبین خود پیامی را از سوی مدیر گروه 
دریافت می نماید که شما در لیست واریزی هاقرارگرفته اید و مبلغ واریزی در ماه های آینده به حساب شما واریز خواهد شد و درصورتی که 
خارج از نوبت و به صورت خصوصی تقاضای درخواست وجه دارید بایستی مبلغی را به حساب مدیر گروه واریز نمایید.این مقام مسئول یادآور 
شد: گزارش هایی هم از خالی کردن حساب افراد به کارشناسان پلیس فتاداده شده که با توجه به دراختیار داشتن اطالعات بانکی که به 
بهانه واریز پول از کاربر گرفته می شود، مبالغی را ازحساب مالباخته برداشت می کنند.رئیس پلیس فتا استان خاطر نشان کرد: شهروندان 
محترم در صورت اضافه شدن به این گروه هاسریعاً نسبت به ترک آن اقدام نمایند چراکه تمامی این گروه هاکالهبرداری می باشدو در صورت 
مشاهده فعالیت این گروه ها شهروندان می توانند موارد را به کارشناسان پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.irبخش گزارشات 

مردمی در میان بگذارند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی خبرداد:
جمع آوری 56 تن زباله از حریم جاده های استان مرکزی

اراک- فرناز امیدی: مدیر کل حفاظت محیط  زیســت اســتان مرکزی به 
مناسبت فرا رسیدن روز جهانی بدون پالستیک گفت: از اردیبهشت ماه امسال 
تاکنون ۵۶ تن زباله از حاشیه جاده های استان در پویش مردم کنار مردم جمع 
آوری شــده است. رضا میرزائی افزود: ارتقای سطح آگاهی مردم در زمینه زیان 
های بهداشتی و محیط زیستی استفاده از کیسه های پالستیکی از جمله اهداف 
مهم نامگذاری روز جهانی بدون پالستیک بوده است ، امروز پالستیک  ها در کنار 
سایر عوامل آلودگی محیط زیست، به قاتلی خاموش برای گرفتن جان محیط 
زیست  تبدیل شده و سرعت نابودی محیط زیست را افزایش داده اند. وی بیان 
داشــت بر اســاس تحقیقات پژوهشگران حوزه محیط زیست، ساالنه 3۰۰ میلیون تن پالستیک در جهان تولید می شود که در این بین 
ایران جزو پنجمین کشور دنیا در مصرف پالستیک محسوب می شود.عمر تجزیه پذیری این 3۰۰ میلیون تن انواع پالستیک در طبیعت 
از 4۰۰ سال تا ۹۰۰ سال متغییر است. مدیرکل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت : متأسفانه ما انسان ها مشتاقانه و بدون هیچ 
احساس مسئولیتی از انواع پالستیکها استقبال می کنیم ولی هرگز تصور نمی کنیم که در آستانه رقم زدن یک فاجعه زیست محیطی هستیم. 
فاجعه ای که می تواند ابعاد بسیار گسترده ای داشته باشد.و اگر در برابر تولید و استفاده بی رویه از پالستیک بی تفاوت بمانیم، بنا بر آخرین 
تحقیقات، تا 3۰ سال دیگر، ضایعات پالستیکی در رقابت تنگاتنگ با وسایل حمل و نقل در افزایش میزان گازهای گلخانه ای قرار خواهند 
گرفت و به همان نسبت باعث افزایش گرمایش زمین خواهند شد   میرزائی  با تاکید بر تاثیرات نامطلوب مواد پالستیکی بر سالمتی انسان 
بیان داشت : ظروف یک بار مصرف پالستیکی)پلی استایرن(، عالوه بر سمی بودن، با آزاد کردن ماده »مونومر استایرن« و »دیوکسین«، 
باعث ایجاد سرطان کبد ، مشکالت گوارشی، خستگی و ناراحتی اعصاب می شوند.ظروف یک بار مصرف پالستیکی توانایی نگهداری رنگ را 

ندارند و تماس مواد داغ با این ظروف، موجب ترکیب رنگ با ماده غذایی و تهدید سالمت می شود.

در طی 8 سال، به یک هزار و 23 روستای گیالن گازرسانی شده است
رشت- خبرنگار فرصت امروز: از ابتدای دولت یازدهم در سال ۹2 تاکنون، 
یک هزار و 23 روســتا در گیالن بهره مند از گاز طبیعی شده اند و درصد بهره 
مندی گاز خانوارهای روســتایی گیالن از ۶۱ درصد به ۹۶ درصد افزایش یافته 
است.  به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن با اشاره به اقدامات صورت گرفته در سالیان گذشته برای گازرسانی 
به مناطق مختلف استان، گفت: در ابتدای فعالیت دولت تدبیر و امید یک هزار و 
۵7 روستا بهره مند از گاز طبیعی بود و درصد برخورداری گاز روستایی استان بر 
روی ۶۱ درصد قرار داشت ولی هم اکنون روستاهای گازدار گیالن 2 هزار و 8۰ 
روستا و درصد بهره مندی گاز روستایی گیالن به ۹۶ درصد رسیده است. وی همچنین درخصوص وضعیت گازرسانی به شهرهای گیالن 
اظهار داشت: با شروع به کار دولت تدبیر و امید، عملیات گازرسانی به 4 شهر کوهستانی جیرنده، بره سر، دیلمان و ماکلوان با جمعیتی بالغ 
بر 2 هزار و ۵۰۰ خانوار اجرا و پروژه های گازرسانی به شهرهای گیالن با مجموع ۵۱ شهر برخوردار از گاز به پایان رسید. مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن افزود: مجموع اعتبارات هزینه شده برای گازدار شدن 4 شهر و یک هزار و 23 روستا در دولت های یازدهم و دوازدهم 
همگی از محل اعتبارات بند »ق« بوده است. حسین اکبر با بیان اینکه در 8 سال گذشته بیش از 2۱3 هزار انشعاب گاز در سراسر استان 
نصب شده است گفت: با تحقق این مهم 4۵7 هزار متقاضی، برخوردار از گاز طبیعی شدند و مجموع مشترکین گاز در استان به یک میلیون 
و ۱48 هزار عدد رسیده است. وی همچنین از اجرای بیش از 7 هزار و ۵۰۰ کیلومتر شبکه گاز از سال ۹2 تاکنون در استان خبر داد و 

گفت: با اجرای این عملیات عظیم، مجموع طول شبکه گازدار استان به 2۱ هزار و 4۰۰ کیلومتر افزایش یافته است.

 برگزاری نشست مشترک آبفا و منطقه آزاد 
برای بهبود وضعیت آب قشم در هرمزگان

بندر عباس – خبرنگار فرصت امروز: در نشســت مشترک شرکت آب و 
فاضالب هرمزگان و منطقه آزاد قشم وضعیت آبرسانی به روستاهای قشم بررسی 

و راهکارهای حل مشکالت پیش رو مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب هرمزگان، 
امین قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در این نشست با اشاره 
به اینکه ۶۰ روستا و 3 شهر قشم با جمعیتی بالغ بر ۱۰۰هزار نفر تحت پوشش 
آبرســانی شــرکت آب و فاضالب هرمزگان قرار دارند، افزود: با یکپارچه سازی 
شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی اقدامات الزم برای بهبود وضعیت 

آبرسانی به روستاها در دستور کار قرار گرفت که ساماندهی انشعابات، شبکه ها و خطوط انتقال بخشی از این فعالیت هاست.
وی افزود: تنها منبع تامین آب جزیره قشم شیرین سازی آب دریاست و در این راستا اقداماتی برای احداث آب شیرین کن های جدید 
در دستور کار آبفا قرار گرفته که امیدواریم با اتمام انها وضعیت آب روستاهای این شهرستان بهبود یابد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
هرمزگان در ادامه به توافقات انجام شده در این نشست اشاره کرد و افزود: با مذاکره انجام شده و بررسی طرح های در دست اجرا، توافق اولیه 
برای ایجاد زیرساخت و تجهیزات با هدف بهبود وضعیت تامین و توزیع آب در روستاهای جزیره قشم صورت گرفت. قصمی با بیان اینکه 
واگذاری زمین برای احداث آب شیرین کن یکی از دغدغه های آبفا بود، گفت: مدیرعامل منطقه آزاد قشم موافقت خود را با تحویل زمین  

برای احداث سایت های نمک زدایی تورگان و باسعیدو اعالم و فرایند واگذاری آن در دستور کار قرار گرفت.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرکل تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعی آذربایجان شــرقی گفت: برای نخستین بار کمیته آموزش در 

صنایع استان تشکیل شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، حســین فتحی در نشست تخصصی 
کمیتــه آموزش در صنایع که با حضور مدیــران کل تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، آموزش فنی و حرفه ای و ســازمان صمت آذربایجان شرقی 
برگزار شــد، با بیان ضرورت و نقش آموزش در ارتقاء ســطح علمی و 
مهارتی نیروی کار، اظهار کرد: در اجرای ماده ۱۱۰ قانون کار و به منظور 
گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای و تامین نیروی انسانی ماهر مورد 
نیاز واحدهای تولیدی، صنعتی اســتان، کمیته آموزش در صنایع برای 

اولین بار در استان آذربایجان شرقی تشکیل شد.
مدیرکل تعا ون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 
این کمیته برای اولین بار در این استان تشکیل می شود، افزود: کمیته 

آموزش در صنایع، قبال بصورت کشوری در تهران انجام می شد که بعد از 
این صدور مجوز مرکز جوار کارگاه یا بین کارگاهی در واحدهای تولیدی، 

صنعتی در استان انجام خواهد گرفت.

حسین فتحی با تاکید بر ضرورت مهارت آموزی و توانمندسازی نیروی 
کار، تصریح کرد: در آینده نزدیک مشکل اصلی واحدهای صنعتی کمبود 
نیروی انسانی نخواهد بود بلکه مشکل اساسی در مهارت نیروی انسانی 
خواهد بود. فتحی با اشاره به اهداف و ضرورت ایجاد مراکز جوار کارگاه 
و یا بین کارگاهی افزود: برای ارتقاء ســطح مهارت کارگران و صیانت و 
حفاظت از ســرمایه های انسانی و مادی و نیز تثبیت اشتغال موجود و 

کاهش حوادث ناشی از کار ایجاد این مراکز یک ضرورت است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی با اشــاره به 
حمایت های قانونی از کارفرمایانی که برای ایجاد نشــاط و شــادابی و 
امکانات رفاهی و آموزشــی برای کارگران اقدام می کنند، خاطرنشــان 
کرد: کارفرمایانی که برای آموزش و خرید تجهیزات و خدمات آموزشی 
و ورزشــی برای کارگران مجموعه خود اقدام کنند از معافیت مالیاتی 

برخوردار خواهند شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد؛

کمیته آموزش در صنایع آذربایجان شرقی تشکیل شد
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محمدرضامحمدی

 بس��یاری از صنایع مهم جهان با استفاده از فناوری های 
نوین با س��رعت زیادی به رشد و توسعه صنعت خود کمک 
کرده اند، اما صنع��ت بیمه به دلیل پیچیدگی موجود هنوز 
نتوانس��ت به عنوان یک صنع��ت چابک در دنیای مدرن بر 

بستر فناوری نوین سوار شود.
صنعت بیمه در ایران نیز به دلیل پیچیدگی نوع محصول 
و خدمات نس��بت به جذب تکنولوژی و ایجاد تغییرات در 
جهت بهبود خدمات رس��انی ب��ه مش��تریان مقاوم تر بوده 
و اگر از چند اس��تارت آپ فروش آنالی��ن بیمه بگذریم در 
حقیق��ت صنعت بیمه ایران با دنی��ای فناوری های نوین و 

اینشورتک ها نسبت نزدیکی ندارد. 
اینش��ورتک اس��تفاده از نوآوری ه��ای تکنولوژی جهت 
صرفه جوی��ی و به��ره وری از م��دل فعل��ی صنع��ت بیمه 
اس��ت. اینش��ورتک در حال تغییر صنعت بیمه به س��مت 
تکنولوژی های جدید جهت بهبود تجربه مش��تری، تسهیل 

استراتژی مدیریت و افزایش رقابت در این حوزه است.
بدون تردید صنعت بیمه با  استفاده از فناورهای نوین و 
تکنولوژی های جدید  می تواند تغییرات اساسی در ساختار 
س��ازمانی خود به وج��ود بیاورد، اما هن��وز علی رغم تمام 
تالش ه��ای بخش خصوصی و دولتی صنعت بیمه ایران در 
زمینه استفاده از تکنولوژی های مدرن در ابتدای راه است.

بی  ش��ک اینش��ورتک می تواند صنعت بیم��ه را متحول 
کند و به س��ودآوری بیشتر برساند. در بیمه سنتی ریسک 
عامل مهمی در تعیین خس��ارات مالی  اس��ت، اما سازوکار 

تشخیص ریسک در بیمه سنتی کامال ابتدایی است. 
 به طور سنتی جدول ریسک بیمه، انواع ریسک ها یا خطرات 
را جهت سیاس��ت گذاری بیمه به دس��ته های مختلف تقسیم 
می کند. ریس��ک عنوانی اس��ت که دقیقا در مقابل شانس قرار 
می گیرد و مأخذ محاسبه تمامی قراردادهای بیمه و به خصوص 
بیمه اش��خاص، موضوع ریس��ک و برآورد میزان آن اس��ت که 
برحسب افزایش و کاهش بر سرنوشت قرارداد اثرگذار است. از 
این رو، بررسی میزان آن در قرارداد و تعیین حق بیمه براساس 
آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. مشتریان در هر یک از این 
گروه های ریسک دسته بندی می شوند و در نهایت این گروه ها 
طوری تطبیق داده می شوند که در جهت منفعت شرکت بیمه 
باشند. این رویکرد موجب می شود که گروهی از مردم بیش از 
آنچه باید، هزینه پرداخت کنند چراکه این گروه بندی مشتریان 
را در دس��ته های بزرگی قرار می دهد ولی ش��رایط هر مشتری 
نسبت به دیگری متفاوت است. این موضوع سبب می شود که 

آنچه مشتری خریداری می کند دقیقا مطابق با نیاز او نباشد.
 اینش��ورتک این امکان را برای بیمه گذار فراهم می کند 
تا با داده های آماری دقیق محاس��بات درستی برای تعیین 
خسارت انجام دهد و میزان ریسک را بهتر تشخیص دهد. 
در وضعی��ت کنونی همه مش��تریان در برابر خدمات بیمه 
یکسان هس��تند. یعنی میزان ریس��ک یک راننده پرخطر 
ب��ا یک رانن��ده کم خطر ی��ا بی خطر در ح��ال حاضر برای 
ش��رکت های بیمه در ایران یکس��ان است در صورتی که با 
اس��تفاده از اینترنت اش��یا در دنیای مدرن می توان با دقت 
ریس��ک هر کدام را محاس��به و براس��اس آن حق بیمه را 
مشخص کرد. در واقع با استفاده از ابزارهای نوین اینترنتی 
هم مشتری راضی است و هم بیمه گذار با دقت ریسک های 
احتمالی را شناس��ایی می کند و بر آن اس��اس محاس��بات 
مال��ی را انجام می ده��د. مثال یک ردی��اب GPS بر روی 
اتومبیل های بیمه ش��ده می تواند اطالعات ریس��ک دقیقی 
به ش��رکت های بیمه بدهد یا سنس��ورهای جدید می تواند 

ارزیابی شرکت های بیمه را آسان تر کند.
ش��رکت هایی ک��ه بتوانن��د از اینترنت اش��یا در صنعت 
خود بیشتر اس��تفاده کنند در بازار رقابتی شانس موفقیت 
بیش��تری دارند. تقریب��ا در حال حاضر همه ش��رکت های 
بیمه برای مش��تریان به یک ش��کل عمل می کنند و اماکن 
رقابت جدی برای ش��رکت های بیم��ه ای وجود ندارد. مثال 
تعهدات بیمه عمر و زندگی یا تشکیل سرمایه  شرکت های 
بیمه در ایران تقریبا یکس��ان اس��ت. تنها اعتبار شرکت ها 
از نظر مالی و یا س��ابقه امتیاز رقابت محاسبه می شود، اما 
اگر یک شرکت بیمه ای با اس��تفاده از اینشورتک ها میزان 
ریس��ک بیمه شدگان را به دقت محاسبه و ارزیابی کند هم 

بیمه گذار پول کمتری پرداخت می کند و هم ش��رکت های 
بیمه ای خسارات کمتری پرداخت می کنند. در حال حاضر 
در ایران با چند آزمایش س��اده اف��راد می توانند از خدمات 
بیمه عمر اس��تفاده کنند و حتی برخی این آزمایش ساده 

را نیز انجام نمی دهند.
اپلیکیشن های اسمارتفون، گجت های پوشیدنی، پردازش 
آنالین بیمه نامه و ابزار های پردازش خودکار همگی اجزایی 
از اینش��ورتک هس��تند. یعنی تکنولوژی اینترنت اش��یا به 
کمک اینش��ورتک می آید و هزینه های شرکت های بیمه را 

به شدت کاهش می دهد.  
در چند س��ال اخیر با راه اندازی چند استارت آپ بیمه ای 
از جمل��ه بیمیت��و، بیمه ب��ازار، ازکی و... ی��ک گام به جلو 
برداش��تیم و این امکان را فراهم کردیم تا بیمه گذار با چند 
کلی��ک بتواند اتومبی��ل خود را بیمه کن��د و یا از خدمات 
مش��ابه بهره مند شوند، اما برخی از کشورها حتی خسارات 
تصادف بیمه ای را نیز با اس��تفاده از اینترنت اشیا محاسبه 

می کنند و در ظرف زمانی کمتر از 10 دقیقه می پردازند.
به عبارت س��اده تر اگر اتومبیل بیمه گذاری در یک خیابان 
تص��ادف کند. ش��رکت بیمه ای با اس��تفاده از سنس��ورها و 
دوربین ه��ای مختل��ف در هم��ان زمان متوجه می ش��ود که 
اتومبیل بیمه شده شرکت آنها تصادف کرده و بالفاصله بدون 
مراجعه حضوری در کمتر از چند دقیقه محاس��بات و ضرر و 
زیان احتمالی برآورد می ش��ود و  در همان لحظه خسارت به 
شکل کامال اینترنتی و بدون حتی یک مکالمه یک دقیقه ای 

به حساب بیمه گذار اتومبیل پرداخت می شود.
حال ش��ما اگر در ای��ران تصادف کنید و اتومبیل ش��ما 
بیمه بدنه داش��ته باش��د چقدر طول می کشد تا از شرکت 
بیمه خسارت بگیرید؟ ضریب خطا نیز در برآورد محاسبات 
از طرف ش��رکت بیمه باالس��ت. از آنسو امکان فریب دادن 
شرکت های بیمه از س��وی بیمه گذار نیز وجود دارد، چرا؟ 

چون هنوز خدمات بیمه در ایران سنتی است.
ض��رر و زیان اس��تفاده نک��ردن از اینش��ورتک به هر دو 
طرف بیمه گذار و بیمه ش��ونده برمی گردد. در همین مثال 
تصادف اتومبیل اگر خدمات آنالین با اس��تفاده از ابزارهای 
نوین در ایران صورت بگیرد بی ش��ک افراد زیادی حاضرند 
اتومبی��ل خ��ود را بیمه بدنه کنند زیرا می دانند خس��ارات 
با تش��خیص درس��ت در کمترین زمان ممکن محاس��به و 
پرداخت می ش��ود. س��ود حاصله از بیمه بدن��ه اتومبیل در 
چنین ش��رایطی هم برای بیمه گذار است و هم بیمه شده، 
ام��ا در وضعیت کنونی بس��یاری از رانندگان اتومبیل خود 
را بیمه بدنه نمی کنند و ضرر آن هم به ش��رکت های بیمه 

برمی گردد و هم به مالک اتومبیل. 
در زمینه بیمه درمانی نیز وضعیت به همین منوال اس��ت. 
ش��رکت های بیم��ه در ایران هم درصد تش��خیص ریس��ک 
آنه��ا از بیمه گ��ذار پایین اس��ت و هم تعهدات خ��ود را مثل 
ش��رکت های خارجی با سرعت و دقت انجام نمی دهند، چرا؟ 
چون محاسبات دقیق ندارند و نمی توانند برآوردهای دقیقی 
از میزان خس��ارت احتمالی بیمه شونده داشته باشند، اما اگر 
بتوانند با چند ابزار س��اده مثل مچ بند یا سنسور به تشخیص 

بهتری برسند بی تردید نتایج بهتری به دست می آید.
 دانش��مندان علوم کامپیوتر و علوم پزش��کی به کمک هم 
حسگرهایی را ایجاد کردند که می توانند مشکالت بدن انسان 
را به راحتی از طریق وارد ش��دن به روده بیمار اندازه گیری و 
نتایج را برای تشخیص بیماری در خود ثبت کنند. همچنین 
محققان موفق به تولید نوعی حس��گر زیستی برای سنجش 
فشار داخلی بدن شده اند که انجام برخی رویه های درمانی را 
به علت حل شدن در بدن انسان ساده تر می کند. این حسگر 
کوچک و منعطف برای بررسی برخی بیماری های مزمن ریه 
و تورم مغز قابل اس��تفاده اس��ت و قبل از آنکه به طور کامل 
در بدن حل ش��ود می تواند برخی اطالعات حیاتی مربوط به 

بیماری های یادشده را برای پزشکان ارسال کند.
این حس��گر ب��دون ایجاد جراحت و آس��یب ب��ه درون 
بافت های نرم بدن فرو می رود و اطالعات را به طور بی سیم 
برای دس��تگاه های پزشکی ارسال می کند. اگر صنعت بیمه 
بتواند پیوند درس��تی بین خدمات خود و اس��تفاده از این 
حس��گرها ایجاد کند هم می تواند به رشد و توسعه صنعت 

بیمه کمک کند و هم رضایت مشتری را به دست آورد.
اس��تفاده از اینترنت اش��یا به افرادی ک��ه از بیمه درمان 
اس��تفاده می کنند کمک بس��یاری خواهد کرد. امروزه اگر 

فردی مبتال به دیابت باش��د، مجبور است چه در زمان بروز 
بیماری و اس��تفاده از امکانات بیمه، چه در زمان سالمتی، 
حق بیمه خود را پرداخت کند. با اس��تفاده از اینترنت اشیا 
دیگر نی��ازی به پرداخت ح��ق بیمه ماهیانه نیس��ت. این 
دستگاه های هوش��مند می توانند بروز بیماری را تشخیص 
دهن��د و به صورت خودکار از مبلغ��ی که از قبل به عنوان 
حق بیمه پرداخت ش��ده برداشت کنند. این روش کامال به 

نفع مشتری است.
اما ش��رکت های بیم��ه در ایران هنوز با فرس��تادن چند 
ج��وان و نوج��وان در کوچ��ه و خیابان ها ب��ه دنبال جذب 
مش��تری اند یا با دادن مجوز نمایندگی احس��اس می کنند 
در حال رش��د و توسعه اند. در صورتی که در دنیا اتفاق های 
مبارکی با اس��تفاده از اینش��ورتک ها در حال رقم خوردن 
اس��ت. در بازار رقابتی صنعت بیمه کس��ی برنده است که 
بتواند با حداقل ریس��ک تعهدات خود را در کمترین زمان 
بپردازد. مشتریان شرکت های بیمه در ایران هنوز با مشکل 

امروز برو فردا بیا مواجه هستند. 
به قولی اینشورتک صنعت بیمه را مجبور می کند تا کاال ها 
و خدمات خود را با کیفیت بهتری به مشتریان ارائه کند. آنچه 
در اینش��ورتک اهمیت دارد این است که رویه سنتی طریقه 
انجام کار کنار گذاشته ش��ده و با استفاده از ابزار های جدید، 
شرایط به طوری مس��اعد شود تا مشتریان به راحتی بتوانند 
بیمه خود را کنترل کنند و از مزایای ویژه  آن بهره برند. چالش 
اینش��ورتک این است که بتواند برای مشتریان جذاب باشد و 
بدین منظور نیاز اس��ت که محصوالت متناس��ب با نیاز افراد 
باش��ند. روش سنتی ارائه یک محصول مش��ترک به تمامی 

مشتریان در اینشورتک پذیرفته نیست.
ش��رکت های بیم��ه در ایران در وضعی��ت کنونی در یک 
رقابتی س��نتی در حال فعالیت هستند. در چنین شرایطی 
برنده بازی کس��ی است که بتواند از اینشورتک ها  استفاده 
کند تا هم مش��تریان بیش��تری را جذب بیمه کند و هم با 
آمارها و اطالعات دقیق درصد ریس��ک را پایین بیاورد و به 

رشد و توسعه سازمان خود کمک کند.
 در یکی از تحقیقات آمده اینش��ورتک ها طی چند سال 
اخیر، به س��رعت پیشرفت کرده اند و س��رمایه گذاری ها در 
این زمینه بسیار گسترش یافته است. در سال 2011، تنها 
140 میلیون دالر در این صنعت س��رمایه گذاری شده بود. 
این عدد در س��ال 201۳ به 270 میلیون دالر و در س��ال 
2015 به 2.7 میلیارد دالر رس��ید. سرمایه گذاری روی هر 
اینش��ورتک، بیش از پنج برابر ش��د و از 5 میلیون دالر در 

سال 2011 به 22 میلیون دالر در سال 2015 رسید. 
با وجود اینکه آمریکا قطب اصلی اینش��ورتک به ش��مار 
می آی��د، 40درصد از اینش��ورتک ها در اروپ��ا، خاورمیانه و 
آفریق��ا فعالیت می کنند. بعد از آمریکا، انگلس��تان و آلمان 
دو قطب اصلی اینش��ورتک در جهان به شمار می آیند. قاره 
آس��یا تنها، 14درصد از اینشورتک ها را در اختیار دارد، اما 
با توجه به ظرفیت موجود در کش��ورهای این منطقه، این 

صنعت به سرعت رشد خواهد کرد.
اس��تارت آپ های این صنعت، پتانس��یل دستیابی به سهم 
بزرگی از بازار را دارند. حجم حق بیمه ها در این صنعت بیش 
از 4 تریلیون دالر اس��ت. در اروپای غربی و آمریکای شمالی 
طی چهار سال رش��د این صنعت، تولید ناخالص داخلی 6.2 
درصد افزایش یافته اس��ت. 40 درصد از اینش��ورتک ها هنوز 
گنجای��ش معرفی محص��والت و خدمات جدی��د را دارند و 
می توانند وارد بخش های تازه ای از بیمه شوند. 22 درصد دیگر 
نیز روی کاهش هزینه خرید بیمه ها تمرکز کرده اند. این دسته 
از اینشورتک ها سعی دارند تا با استفاده از رابط های دیجیتالی 
ای��ن کار را انجام دهند. باقی اینش��ورتک ها نیز روی کاهش 

هزینه ثبت ادعا تمرکز کرده اند.
در ایران کنونی تعداد اندکی استارت آپ بیمه ای فعالیت 
دارند که ش��مار آنها شاید از انگشتان دو دست فراتر نرود. 
همین اس��تارت آپ ها که وظیفه ف��روش آنالین را برعهده 
دارن��د و هیچ خدمات نوآورانه ای ج��ز فروش غیرحضوری 
ندارن��د با چالش های متعدد قانونی روبه رو هس��تند. بدون 
تردی��د نقش بیمه مرکزی در تغیی��ر و تحول صنعت بیمه 
ایران و رشد و توسعه شرکت های بیمه ای بسیار مهم است.
 بیم��ه مرکزی ب��ا تدوی��ن برنامه های نوی��ن قصد دارد 
ش��رکت های بیمه ای را با اس��تفاده از اینش��ورتک ها وارد 

دنیای جدیدی از فعالیت کند. 

فناورینویندرصنعتبیمه

اینشورتک فرصتی برای صنعت بیمه 
درسهاییازبرندهایبزرگ

بازاریابیدردنیایکسبوکاربامحوریتانسانها

بهقلم:مارکدبلیوشفر
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

صنعت بازاریابی تاریخ بس��یار گس��ترده ای را ش��امل می ش��ود. این حوزه از همان زمانی که نخستین 
تالش ها برای فروش یک کاال به دیگران شکل گرفت، در کنار انسان ها قرار داشته است. نکته ای که در این 
میان باید بدان توجه داشت، تغییر صنعت بازاریابی در طول زمان های مختلف است. امروزه انگار بازاریابی 
در دنیای کس��ب و کار دچار یک انقالب دیگر ش��ده است. به عبارت ساده، اکنون هر برندی که بیشتر از 

همه به فکر انسان ها، نه فقط در قالب مشتریان، باشد برنده نهایی بازار خواهد بود. 
بازاریابی با محوریت انسان ها مفهوم به نسبت تازه ای است. یکی از دالیل رونق گرفتن این عرصه شیوع 
وی��روس کروناس��ت. امروزه مردم نیاز به حمایت همه جانب��ه از همدیگر دارند. در این بین نقش برندها و 

همچنین انتظار مردم از آنها به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده است. 
برخی از برندهای بزرگ در همین فرصت کوتاه یک س��ال و نیمه عملکرد بس��یار مناس��بی در زمینه 
بازاریابی انس��ان محور داش��ته اند. این امر الگوی مناس��بی برای دیگر برندها به منظور ورود به این حوزه 
فراهم کرده است. البته منظور ما در اینجا کپی برداری صرف از عملکرد دیگر برندها نیست، بلکه شما باید 

اندکی تنوع نیز از خودتان نشان دهید. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نمونه های موفق در زمینه بازاریابی انسان محور است. این امر 

به شما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
درخواستبرگرکینگازمشتریانبرایخریدازمکدونالد

اینکه یکی از غول های دنیای فس��ت فود در کمپینی بازاریابی از مشتریان برای خرید محصوالت رقیب 
اصلی اش درخواس��ت نماید، امر بس��یار عجیبی محس��وب می شود. بس��یاری از برندها در این راستا هیچ 
ایده ای ندارند. با این حال برگرکینگ در عمل از مش��تریانش برای خرید از مک دونالد درخواس��ت کرده 

است. 
این کمپین در ش��عبه انگلس��تان برگرکینگ رخ داد. زمانی که شیوع کرونا مشکالت بسیار زیادی برای 
کس��ب و کارها به همراه آورد، برگرکینگ با مش��اهده افت قابل مالحظه فروش مک دونالد از مشتریان و 
به طور کلی مردم خواست تا از مک دونالد و دیگر برندهای فست فود در بازار انگلستان نیز خرید نمایند. 
این امر به دلیل نیاز به کسب سود از سوی دیگر کسب و کارها به منظور حفظ نیروی کار صورت گرفت. 
ب��دون تردید ایده برگرکینگ یکی از ایده های بس��یار جذاب برای تعامل با مخاطب هدفش محس��وب 
می شود. این ایده اوج نگرانی یک برند نسبت به مردم شاغل در حوزه های مختلف را نشان می دهد، حتی 

اگر در عمل به ضرر خودش تمام شود. 
آمریکناکسپرسوعملبهتعهداتش

آمریکن اکسپرس یکی از برندهای بسیار بزرگ در سراسر دنیا محسوب می شود. بدون تردید برندی در 
حد و اندازه آمریکن اکس��پرس تعهدات بس��یار مهمی در قبال مشتریانش دارد. یکی از تعهدات موردنظر 

کمک به کسب و کارهای کارآفرینان سیاه پوست در ایاالت متحده است. 
وقتی در س��ال 2020 بحران کرونا بس��یاری از کس��ب و کارها را با مش��کالت اساس��ی رو به رو کرد، 
آمریکن اکسپرس اقدام به حمایت مالی از کارآفرینان سیاه پوست کرد. این برند براساس میزان گرفتاری 
کس��ب و کارهای دارای صاحبان سیاه پوس��ت بین 10 تا 25 ماه از آنها حمایت مالی به عمل آورد. چنین 
امری یکی از مهمترین نکات در زمینه بازاریابی محس��وب می شود. بسیاری از برندها وقتی نوبت به عمل 
به تعهدات ش��ان در موقعیت های زمانی مهم می رس��د، پا پس می کش��ند. با این حساب مشاهده آمریکن 

اکسپرس در زمینه عمل به تعهداتش در این میان نکته بسیار مهمی محسوب می شود. 
چیپوتلتمامفعالیتبازاریابیاشرابرایکمکبهمردمقطعکرد

چیپوتل در بدو شیوع کرونا به فعالیت بازاریابی ادامه می داد، اما با مشاهده بروز مشکالت روزافزون برای 
مش��تریان و به طور کلی مردم در سراس��ر دنیا تمام فعالیت بخش بازاریابی اش را متوقف کرد. این امر با 
هدف شناسایی مشکالت مردم و تالش برای رفع آنها صورت گرفت. بر این اساس تمام بازاریاب های این 
برند به جای تولید محتوای بازاریابی مشغول رسیدگی به وضعیت مشکالت مردم در سراسر دنیا شدند. 
ش��اید اقدام چیپوتل در زمینه رفع مش��کالت مردم خیلی تاثیرگذار از آب در نیامده باشد، اما دست کم 

اولویت مردم در کسب و کار این برند را به خوبی نشان می دهد. 
clickz.com:منبع
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