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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 درآمد ساالنه خانوار شهری در سال گذشته 76میلیون
و خانوار روستایی 42میلیون تومان بوده است

جغرافیای استانی 
درآمد و هزینه

فرصت امروز: فعالیت بازار س��رمایه در هفته گذشته به دلیل تعطیلی شش روزه پایتخت تنها به سه روز تقلیل 
یافت و ش��اخص کل بورس در این بازه س��ه روزه توانست با رش��د حدود 6 هزار واحدی، بازدهی نیم درصدی را 
ثبت نماید. همچنین در میان پنج بازار اول س��هام، بازار دوم س��هام، بازار بدهی، بازار مش��تقه و صندوق های...

 حذف دیدگاه های سنتی
 و ایجاد تحول در خودروسازی

نیاز مبرم صنعت خودرو کشور است
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بورس بیشترین و طال کمترین بازدهی را در اولین ماه تابستان داشت

بازدهی بازارها در تیرماه

بازاریابی در سایت برند با طراحی پاپ آپ های حرفه ای
مش��اهده تبلیغات پاپ آپ در س��ایت های مختلف امری عادی برای کاربران محس��وب می ش��ود. بسیاری 
از تبلیغ��ات موردنظر ماهی��ت آزاردهنده ای دارد، اما برخی از نمونه ها نیز با خالقیت بس��یار باالیی طراحی 
می شود. اگر برندها توانایی طراحی تبلیغات موردنظر به طور حرفه ای را داشته باشند، وضعیت بازاریابی شان 
به طور کامل متحول خواهد شد. نکته مهم اینکه بسیاری از برندها به چنین امر مهمی توجه ندارند. درست 
به همین خاطر روند اس��تفاده از افزونه های مسدودس��ازی پاپ  آپ  ها در میان کاربران به طور روزافزونی در 
حال افزایش است.  یکی از ایده های مناسب برای استفاده از پاپ آپ ها به عنوان شیوه ای جذاب در بازاریابی 
مربوط به قرار دادن ش��ان در س��ایت رسمی برند است. امروزه اغلب کس��ب و کارها برای جلب نظر کاربران 
چنین پاپ آپ هایی را در سایت رسمی شان قرار می دهند. این امر موجب جلب توجه هرچه بیشتر کاربران...

8

مدیریتوکسبوکار

4

فرصت امروز: فعالیت بازار سرمایه در هفته گذشته به دلیل تعطیلی شش روزه پایتخت تنها به سه روز 
تقلیل یافت و شـاخص کل بورس در این بازه سـه روزه توانست با رشد حدود 6 هزار واحدی، بازدهی 

نیم درصدی را ثبت نماید. همچنین در میان پنج بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار بدهی، 
بازار مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، تنها بازار بدهی نسبت به هفته قبل...

در 3 روز کاری هفته گذشته تنها بازار بدهی روندی صعودی داشت

قدرت نمایی بازار بدهی

سرمقاله
 چالش حقوقی
وثایق بانکی

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

ام��روزه پرداخت تس��هیالت 
بانکی بدون ارائ��ه وثیقه معتبر 
ب��رای بانک ها مقدور نیس��ت و 
نوع و میزان این وثایق براساس 
نتای��ج حاصل از اعتبارس��نجی 
مش��تری و می��زان تس��هیالت 
درخواستی تعیین می شود. یکی 
بانکی،  از پرکاربردتری��ن وثایق 
رهن ام��وال غیرمنقول اس��ت. 
رهن ام��الک موردوثیق��ه، این 
اطمین��ان خاطر را برای بانک ها 
به وج��ود می آورد که در صورت 
پیمان شکنی شخص تسهیالت 
گیرنده و معوق ش��دن پرداخت 
اقساط می توانند با صدور اجراییه 
مطالبات معوق خود را از طریق 
مزای��ده و فروش ام��الک مورد 
مزایده ای  کنن��د.  وثیقه وصول 
که برخالف تصور عموم، متولی 
قانون��ی اج��رای آن، بانک های 
تس��هیالت دهنده نیستند، بلکه 
اجرای آن برعه��ده ادارات ثبت 
اس��ت که تح��ت نظ��ارت قوه 
قضائیه ق��رار دارند. تصور کنید 
پ��س از به وثیق��ه گرفتن ملک 
و یا حتی پ��س از تملک نهایی 
آن، شخصی مدعی می شود که 
وثیق��ه بانک را قب��ل از قرارداد 
رهن با سند عادی خریده است.
ادامه در همین صفحه

13 ذوالحجه 1442 - س�ال هفتم
شماره   1826
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ادامه از همین صفحه
بنابراین راهن، مالک وثیقه نبوده است تا قانونا مجاز باشد 
آن را ب��ه نفع بانک به وثیقه بگذارد. یا ممکن اس��ت مالک 
قبل��ی ملک مورد رهن مدعی ش��ود ک��ه در قرارداد فروش 
ملک، »حق فسخ« داشته و حاال »حق فسخ« خود را اعمال 
می کند و معامله سابق را بهم می زند. به دنبال این وضعیت، 
چالش��ی حقوقی برای بانک ها و شخص تسهیالت گیرنده و 
راهنین امالک مورد وثیقه ایجاد می ش��ود که ممکن است 
ب��ا حکم مراجع قضای��ی منتهی به ابطال ق��رارداد رهنی و 

بی وثیقه شدن تسهیالت پرداخت شده گردد.
پدیده حقوقی غیرمنتظره ای که متاسفانه در حال حاضر 
یکی از چالش های شبکه بانکی کشور است و دعاوی مرتبط 
با »معامالت مقدم« یا »معامالت دارای حق فسخ« در مورد 
امالک وثیقه بانک ها، موضوع بس��یاری از دعاوی اس��ت که 
نتیجه آن غالب��ا حکم بطالن و بی اعتب��اری قرارداد رهنی 
تس��هیالتی است که پرداخت ش��ده است. پرواضح است در 
صورتی که وثیقه تسهیالت بانکی از ثبات و استحکام قانونی 
قابل اتکا برخوردار نباشند، وصول مطالبات معوق بانک ها با 
مش��کل مواجه خواهد شد و بر حجم مطالبات معوق بانکی 
افزوده خواهد شد. نتیجه افزایش مطالبات معوق بانکی نیز 
کاهش قدرت تس��هیالت دهی بانک هاست. البته این چالش 
حقوقی منحصر به بانک ها نیس��ت، بلکه ممکن است سایر 
اقش��ار جامعه را هم دربر بگیرد. تصور کنید شما چند سال 
پیش، ملکی را با زحمت و تالش زیاد خریده اید تا سرپناهی 
برای خانواده تان باش��د. س��ند خرید نیز با رعایت تشریفات 
کامل قانونی در دفترخانه اس��ناد رس��می تنظیم شده و به 
امضای فروش��نده و خریدار رس��یده اس��ت، ام��ا ناگهان به 
ط��ور غیرمنتظره ای با ادعای مالک قبلی مواجه می ش��وید 
که مدعی اس��ت در قرارداد فروش ملک مورد بحث، »حق 
فسخ« داشته است و او هم اینک »حق فسخ« خود را اعمال 
می کن��د و معامله را بهم می زن��د. این چالش حقوقی باعث 
می ش��ود که با رأی مراجع قضایی، معامله ش��ما باطل شود 
و خانه ای را که با زحمت و مش��قت دوچندان خریده اید، از 

دست بدهید.
ب��ه همین دلیل، حفظ ثبات نس��بی معام��الت و مصون 

مان��دن آن از تزلزل ه��ای قانونی و چالش ه��ای حقوقی، از 
جمل��ه بدیهی تری��ن انتظ��ارات ش��هروندان از قانونگذاران 
اس��ت. خریدار باید اطمینان داش��ته باشد که پس از انجام 
معامل��ه، مالک ملک یا مالی ش��ده که آن را خریده اس��ت 
و قانونگ��ذار این مالکیت وی را به رس��میت می شناس��د و 
از آن حمایت می کند. فروش��نده نیز به حق متوقع اس��ت 
در قب��ال فروش ملک یا م��ال خویش، بهای آن را رس��ما 
دریاف��ت نماید. تاکنون قانون به خوب��ی به این نیاز جامعه 
پاس��خ داده و بر ثبات و پایداری معامالت متداول در سطح 
اجتماع پای فشرده اس��ت. انتقال مالکیت مبیع به خریدار 
و انتقال مالکیت ثمن به فروش��نده، از بدیهی ترین آثار عقد 
بیع در فقه و حقوق است. با وجود این قاعده مسلم حقوقی 
و شرعی متاسفانه پدیده »حق فسخ« یا »معامالت مقدم«، 
ثب��ات نس��بی را از معامالت می گیرد و ه��ر لحظه خریدار 
ی��ا بانک های تس��هیالت دهنده را با چال��ش حقوقی و بیم 
و هراس از دس��ت رفت��ن ملک یا وثیقه تس��هیالت مواجه 
خواهد کرد. مفاد رأی وحدت رویه شماره 810  به روشنی 
چال��ش حقوقی م��ورد بحث را به تصویر می کش��د. در این 
رأی می خوانیم: »مس��تفاد از مواد 21۹، 220، 224، 225 
و 454 قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع، شرط شود 
در صورت عدم پرداخت اقس��اط ثمن در مواعد تعیین شده، 
فروش��نده حق فسخ و استرداد مبیع را دارد، با تحقق شرط 
و اعمال حق فس��خ ولو اینک��ه خریدار بدون در نظر گرفتن 
حق فسخ، مبیع را به ش��خص دیگری فروخته باشد، مبیع 
باید به بایع مسترد شود و عدم اطالع خریدار بعدی از شرط 
مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار 
متعارف اش��خاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر ش��دن 
ش��رط و زوال حق مالک اولیه نس��بت به عین مال نخواهد 
بود. بنا به مراتب، رأی ش��عبه ش��انزدهم دادگاه تجدیدنظر 
اس��تان مازندران تا ح��دی که با این نظر انطب��اق دارد به 
اکثریت آرای صحیح و قانونی تش��خیص داده می شود. این 
رأی طب��ق ماده 4۷1 قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب 
13۹2 با اصالحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان 
عالی کش��ور، دادگاه ها و س��ایر مراجع، اعم از قضایی و غیر 

آن الزم االتباع است.«

مفه��وم حقوقی این رأی وحدت رویه بدان معناس��ت که 
اگر فروشنده قبلی ملک، »حق فسخ« خود را اعمال نماید، 
مال یا ملک مورد معامله بایس��تی به وی مس��ترد شود، ولو 
آنک��ه خریدار ی��ا خریداران بعدی مل��ک موردنظر از وجود 
»حق فس��خ« در معامله اولیه مطلع نبوده اند. در واقع، رأی 
وح��دت رویه ش��ماره 810، حل اختالف بی��ن دو دیدگاه 
متف��اوت حقوقی در زمین��ه تاثیر اعمال »حق فس��خ« در 
معامالت اس��ت. یک دیدگاه می گوید که براس��اس مقررات 
ماده 363 قانون مدنی، »در عقد بیع وجود خیار فسخ برای 
متبایعین )فروشنده و خریدار( با وجود اجلی )مهلت( برای 
تس��لیم مبیع با تادیه ثمن مانع انتقال نمی ش��ود. بنابراین 
اگر ثمن یا مبیع عین معین بوده و قبل از تس��لیم آن احد 
متعاملی��ن مفلس ش��ود، طرف دیگر ح��ق مطالبه آن عین 
را خواهد داش��ت.« بنابراین وجود »حق فس��خ« در معامله 
ب��ه هیچ وجه مانع از تحقق انتق��ال مالکیت مورد معامله از 

فروشنده سابق به مالک جدید نمی شود.
در مقاب��ل این نظریه، عده دیگری معتقدند که »تصرفات 
خریدار در جایی که خیار بایع )فروش��نده( ناش��ی از توافق 
طرفین باش��د... چون بنا بر اس��ترداد عین در صورت وقوع 
تخلف اس��ت، تصرف مش��تری )یا همان خریدار(، تصرفی 
متزلزل اس��ت و فسخ بایع )فروش��نده( می تواند به صحت 
عقد واقع شده توسط خریدار خلل وارد آورد، ولی تصرفات 
خری��دار در جایی ک��ه خیار بایع )اختیار قانونی فروش��نده 
در اعمال حق فس��خ( ناش��ی از حکم قانونی باشد، تصرفی 
نافذ ش��مرده می شود و مورد معامله در حکم تلف محسوب 
می ش��ود و فروش��نده باید بدل را مطالبه نمای��د. اما در ما 
نحن فیه، آنچه مبنای فس��خ بوده، ش��رط مورد تراضی در 
ضمن قرارداد بوده اس��ت که خریدار ب��ا عدم پاس نمودن 
چ��ک مرتکب تخلف از قرارداد ش��ده و ق��رارداد منتهی به 
فس��خ شده و لزوما می بایس��ت عوضین )مال یا ملک مورد 
معامله و بهای آن( مس��ترد شود و چون خریدار اول با علم 
به وجود ش��رط در قرارداد اقدام به معامل��ه نموده، معامله 
دوم وی ب��ا خری��دار دوم با عدم تنفیذ فروش��نده، غیرنافذ 
و نتیجه عدم نفوذ، بطالن قرارداد اس��ت؛ ل��ذا با عنایت به 
مرات��ب مارالذکر و توجه به نظری��ه حضرت آیت اهلل خوئی 

)ره(  مبن��ی بر اینکه درخص��وص مورد، خریدار حق انتقال 
عی��ن را به طور مطل��ق ندارد، چون مالکی��ت وی بر مبیع 
کامال مس��تقر نش��ده و متزلزل اس��ت و با توجه به نظریه 
صاحب مکاس��ب مبنی بر اینکه غرض بای��ع از جعل خیار 
شرط، استرداد عین مال خویش است و استرداد عین مال، 
محقق نخواهد شد، مگر اینکه مشتری ملتزم به حفاظت از 
مال برای بایع باش��د و با در نظ��ر گرفتن اینکه حق بایع تا 
زمان محقق نش��دن مقتضای ش��رط فسخ و یا احراز اعمال 
یا اس��قاط حق، باقی است و چون عین موجود است، تحت 
هیچ عنوان تلف حکمی محس��وب نمی شود، لذا در نتیجه، 
رأی صادره از شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر صحیح و مطابق 

با موازین قانونی است.«
ف��ارغ از دیدگاه های کامال متضاد ای��ن نظریات حقوقی، 
در ارتب��اط با چالش ه��ای حقوقی بانک ه��ا پیرامون وثایق 
تس��هیالت و مفاد رأی ش��ماره 810 هیأت محترم عمومی 
دیوان عالی کش��ور، توجه به چند نکته مهم و اساسی الزم 

است.
اول: جدا از دیدگاه ه��ای متفاوت حقوقی در زمینه تاثیر 
»حق فس��خ« مالک اولیه مال یا مل��ک در معامالت بعدی 
آن، براس��اس مقررات م��اده 4۷1 آیین دادرس��ی کیفری، 
»اگ��ر در یک موضوع مش��ابه، دو دادگاه مختلف با اختالف 
در اس��تنباط از قوانین، دو رأی متفاوت صادر کنند، هیأت 
عمومی دیوان عالی کش��ور رأی وحدت رویه صادر می کند. 
ای��ن رأی برای همه دادگاه ها و ادارات دولتی و موسس��ات 
عمومی الزم االجرا است.« بنابراین آرای وحدت رویه دیوان 
عالی کشور در حکم قانون است، مگر آنکه قانونگذار قانونی 
مغایر با آن تصویب کند، یا آنکه دیوان عالی کشور با صدور 
رأیی دیگر از نظریه قبلی خود عدول نماید. بر این اس��اس، 
رأی ش��ماره 810 م��ورخ 4 خردادم��اه 1400 دیوان عالی 
کش��ور در حکم قانون اس��ت و بایستی مراعات شود. ضمن 
آنکه در موضوع مورد بح��ث، انتظار می رفت هیأت محترم 
دیوان عالی کشور، تفاوت بین اطالع یا عدم اطالع فروشنده 

از وجود »حق فسخ« را تبیین می نمود.
دوم: برای مواجه نشدن با چالش های حقوقی اشاره شده، 
توصیه می شود مردم در انجام معامله، دقت حقوقی الزم را 

به عمل آورند و بررس��ی کنند که آیا ملکی که قصد خرید 
آن را دارند، در معامله یا معامالت قبلی دارای »حق فسخ« 
بوده اس��ت یا نه. طبیعی اس��ت که در صورت احراز »حق 
فسخ«، نخریدن چنین ملکی حداقل از نظر حقوقی، توجیه 

بیشتری دارد.
س��وم: همکاران حقوق��ی بانک ها و موسس��ات اعتباری 
نی��ز باید به هن��گام وثیقه گرفتن ام��الک غیرمنقول برای 
پرداخ��ت تس��هیالت، نهایت دقت و بررس��ی حقوقی را در 
مورد »معامالت مقدم« و وجود »حق فسخ« در قراردادهای 
قبلی به کار ببرند. توصیه می ش��ود حت��ی در صورت عدم 
اح��راز این موضوع، از راهن اقرار گرفته ش��ود که ملکی که 
در ره��ن بانک قرار می گیرد، دارای معامله معارض مقدم یا 

»حق فسخ« نبوده است.
چهارم: چالش های حقوقی مذکور، اجتناب ناپذیر اس��ت 
و تش��دید اختالفات فروش��نده و خریدار و افزایش دعاوی 
را ب��ه دنب��ال دارد. اختالفاتی که محاکم قضایی بایس��تی 
در م��ورد آن حک��م دهند و فصل خصومت کنن��د، اما اگر 
این موض��وع را صرفا از جنبه مصالح عمومی جامعه و نه از 
باب موازین حقوقی و مصلحت دارنده »حق فس��خ« بررسی 
کنیم، درمی یابیم که جامعه بح��ق انتظار دارد قانونگذار از 
ثب��ات مالکیت ها حمایت جدی نمای��د. اینکه ملکی پس از 
چندین بار معامله رس��می و قانونی ب��ه دلیل اعمال »حق 
فسخ« مجددا به مالک اولیه بازگردد، بدون شک خریدار یا 
خری��داران بعدی ملک را ب��ا چندین و چند چالش حقوقی 
و از دس��ت دادن سرمایه شان مواجه خواهد ساخت. به نظر 
می رس��د قوه مقننه می تواند به جای حکم به استرداد مبیع 
در صورت اعمال »حق فسخ« یا حکم به ابطال قراردادهای 
رهن��ی در صورت تایید »معامالت مقدم«، با در نظر گرفتن 
مصال��ح عمومی جامع��ه قانونی را تصویب کن��د و به جای 
حکم به ابطال قراردادی بعدی، جبران خسارت را جایگزین 
آن نمای��د. مخل��ص کالم آنکه ثبات معام��الت و مالکیت، 
مصلحت کلی جامعه اس��ت، در حالی که استرداد مبیع در 
ص��ورت اعمال »حق فس��خ« فقط مصلح��ت صاحب »حق 
فسخ« است. حال قانونگذار باید مشخص نماید که در اینجا 

مصلحت جامعه مقدم است یا مصلحت شخص؟

تعطیلی ش��ش روزه پایتخت در حالی ب��ازار ارز را به 
تعطیلی کش��انده که روند کاهش قیمت ارز در روزهای 
ابتدایی هفته ای که گذش��ت، امیدها را برای بازگش��ت 
قیم��ت دالر به کانال 23 هزار توم��ان تقویت کرده بود. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، رون��د رو به کاهش قیم��ت ارز که از 
اواخر دو هفته قبل آغاز ش��ده بود، با آغاز تعطیلی شش 
روزه تهران از روز سه ش��نبه گذشته ناتمام ماند. در نگاه 
تحلیلگ��ران فنی ب��ازار ارز، پس از ناامی��دی بازار ارز در 
افزای��ش قیمت دالر از س��قف 25 هزار و 200 تومان در 

هفته های گذش��ته و شکسته شدن کف 24 هزار و 800 
تومانی برای دالر در هفته پیشین، این خوش بینی ایجاد 
ش��ده بود که اگر دالر بتواند از س��طح 24 هزار و 400 
تومان کاهش قیمت داش��ته باشد، می تواند به کانال 23 
ه��زار تومان بازگردد. پیش بین��ی ای که هرچند در حال 
محقق شدن بود، اما تعطیالت کرونایی دو استان تهران 

و البرز و تعطیل شدن بازار ارز آن را متوقف کرد.
شروع فعالیت بازار ارز در هفته ای که گذشت، همچنان 
با حفظ روند نزولی قیمت ها همراه بود که از دو هفته قبل 

و پس از انتش��ار اخبار امیدوارکنن��ده درخصوص احیای 
برجام و خصوصا آزادس��ازی بخش��ی از منابع بلوکه شده 
ای��ران در کره جنوبی و ژاپن ایجاد ش��ده ب��ود. این روند 
کاهشی تا جایی پیش رفت که در روز دوشنبه قیمت دالر 
به 23 هزار و 300 تومان، یعنی کمترین قیمت در 20 روز 
گذشته نیز رسید و حتی انتشار خبر مهمی در روز شنبه 
که نش��ان می داد مذاکرات وین متوقف ش��ده و در آینده 
مذاکرات توس��ط دولت جدید ایران پیگیری خواهد شد، 
نتوانس��ت شک افزایشی ایجاد کند و بازار ارز بی تفاوت به 

این خبر، همچنان شیب نزولی خود را تداوم داد. به گفته 
کارشناس��ان، رفتار بازار تا پیش از تعطیالت ش��ش روزه 
تهران، متأثر از عوام��ل متعددی همچون محدودیت های 
کرونایی برای فعالیت بازار تهران و شهرستان های بزرگ، 
تعطیل��ی بازارهای کش��ورهای همجوار به مناس��بت عید 
قربان، کاه��ش تقاضای حواله ای و نزدیکی به فصل پایان 
مجامع ش��رکت ها بود. در این میان، برخی از معامله گران 
ب��ازار ارز ب��ه دخالت بازارس��از در کاهش قیم��ت ارز نیز 
اش��اره می کنند. به اعتقاد این گروه از فعاالن بازار ارز، در 

روزهای انتقال قدرت از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم، 
بازارس��از با عرضه زیاد تالش دارد تا قیمت ارز را کاهش 
دهد. هرچند بازار آزاد ارز فعالیت کم رمقی را در روزهای 
سه شنبه و پنجشنبه گذشته داشت، اما پیش بینی واکنش 
این بازار پس از ش��روع مجدد فعالیت آن از روز دوش��نبه 
این هفته مبهم و پیچیده اس��ت. ب��ه طوری که برخی از 
کارشناسان به تداوم روند کاهشی قیمت ها اشاره می کنند 
و برخی دیگر نیز معتقد هستند که بازار به روند صعودی 

خود بازخواهد گشت.

چرا دالر به کانال 23 هزار تومان بازنگشت؟

مقاومت دالر در واپسین روزهای تیرماه

چالش حقوقی وثایق بانکی



فرص��ت امروز: مرکز آمار ایران، چکی��ده نتایج طرح آمارگیری هزینه و 
درآمد خانوار در س��ال 13۹۹ را منتش��ر کرد؛ گزارشی که نشان می دهد 
میزان درآمد هر خانوار شهری در سال گذشته بیش از ۷6 میلیون و 4۷0 
هزار تومان و میزان هزینه  س��االنه خانوار شهري حدود 62 میلیون تومان 
بوده اس��ت. به این ترتیب، پس انداز ساالنه برای خانوارهای شهری حدود 
14 میلیون تومان بوده اس��ت. همچنین میزان درآمد س��االنه خانوارهای 
روس��تایی در سال گذش��ته بیش از 42 میلیون و 4۷ هزار تومان و میزان 
هزینه  س��االنه خانوار روستایی حدود 34 میلیون تومان بوده است. بر این 
اس��اس، پس انداز ساالنه خانوارهای روس��تایی به حدود 8 میلیون تومان 
رسیده است. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیشترین هزینه زندگی 
به آرد، رشته، غالت، نان و گوشت هر کدام با سهم 21 درصدی و در بین 
هزینه های غیرخوراکی نیز بیشترین هزینه به مسکن، سوخت و روشنایی 

با سهم 50 درصدی اختصاص داشته است.
آنط��ور ک��ه داده های مرکز آمار ای��ران از تراز هزین��ه و درآمد خانوارها 
در سال گذشته نش��ان می دهد، رشد متوس��ط درآمد ساالنه خانوارهای 
ش��هری و روس��تایی بیشتر از رشد متوسط هزینه س��االنه آن بوده است. 
در واقع، آمارهای مرکز آمار از بودجه خانوار برای س��ال ۹۹ نشان می دهد 
تراز دخل و خرج خانوارهای ش��هری و روستایی مثبت است، یعنی مقدار 
هزینه متوسط ساالنه خانوارها در استان های کشور کمتر از مقدار متوسط 

درآمدشان بوده است.
جزییات درآمد و هزینه خانوار شهری

هزینه  ساالنه  یک خانوار شهري و روستایي در سال گذشته به ترتیب 
62 و 34 میلیون تومان بوده و این در حالی اس��ت که متوس��ط درآمد 
اظهارش��ده ساالنه یک خانوار ش��هری بیش از ۷6 میلیون و 4۷0 هزار 
تومان بوده که این رقم نس��بت به س��ال قبل از آن رشدی 38 درصدی 
داشته اس��ت. بر این اساس، در سال 13۹۹ رشد متوسط درآمد ساالنه 
خانوارهای ش��هری بیشتر از رشد متوسط هزینه کل ساالنه بوده است. 
همچنین درآمد س��االنه یک خانوار روستایی بیش از 42 میلیون و 4۷ 
هزار تومان بوده که نسبت به سال قبل آن رشدی 41 درصدی را نشان 
می دهد. در بین هزینه های خوراکی و دخانی، بیش��ترین هزینه زندگی 
به آرد، رش��ته، غالت، نان و فرآورده های آن و گوش��ت هر کدام با سهم 
21 درص��دی و در بین هزینه های غیرخوراکی نیز بیش��ترین هزینه به 

مسکن، سوخت و روشنایی با سهم 50 درصدی اختصاص داشته است. 
نگاهی به اهم نتایج طرح در س��ال 13۹۹ در مناطق شهری و روستایی 
نشان می دهد که متوس��ط هزینه  کل خالص ساالنه یک خانوار شهری 
62 میلیون و 13۹ هزار تومان بوده که نس��بت به رقم مش��ابه در سال 
قبل 31 درصد افزایش نش��ان می دهد. همچنین از هزینه کل س��االنه 
خان��وار ش��هری 16 هزار و 10۹ تومان با س��هم 26 درص��د مربوط به 
هزینه های خوراکی و دخانی و 46 هزار و 2۹ تومان با س��هم ۷4 درصد 

مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است.
در بین هزینه های خوراکی و دخانی نیز بیشترین سهم مربوط به هزینه 
آرد، رش��ته، غالت، نان و فرآورده های آن و گوش��ت هر کدام با سهم 21 
درصد و در بین هزینه های غیرخوراکی بیشترین سهم با 50 درصد مربوط 
به هزینه مس��کن، سوخت و روش��نایی بوده است. همچنین منابع تامین 
درآمد خانوارهای ش��هری نشان می دهد که 31.4 درصد درآمد از مشاغل 
مزد و حقوق بگیری، 15.۷ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی 

و 52.۹ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.
مقایسه درصد خانوارهای شهری اس��تفاده کننده از لوازم عمده زندگی 
در س��ال 13۹8 نیز نسبت به سال 13۹۹ نش��ان می دهد که خانوارهای 
اس��تفاده کننده از یخچال فریزر از ۷0.2 درصد به ۷1.۹ درصد، جاروبرقی 
از ۹1.۷ درصد به ۹1.5 درصد، ماشین لباسشویی از 8۷.1 درصد به 8۷.3 
درص��د، اج��اق گاز از ۹۹.1 درصد به ۹8.۹ درص��د و مایکروویو و فرهای 
هالوژن دار از 12.3 درصد به 12.4 درصد تغییر یافته است. همچنین درصد 
خانوارهای شهری استفاده کننده از اتومبیل شخصی و ماشین ظرفشویی 
هر کدام به ترتیب با 53.1 درصد و ۷.6 درصد نس��بت به سال قبل بدون 
تغییر بوده است. همچنین در سال 13۹۹، عمده ترین نوع سوخت مصرفی 
۹4.5 درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی )شبکه عمومی( 

بوده است.
جزییات درآمد و هزینه خانوار روستایی

در سوی دیگر، متوس��ط هزینه کل خالص ساالنه یک خانوار روستایی 
34 هزار و 6۷ تومان  بوده که نس��بت به س��ال قبل 30.5 درصد افزایش 
نشان می دهد. از هزینه کل ساالنه خانوار روستایی 13 هزار و 644 تومان 
ب��ا س��هم 40 درصد مربوط به هزینه های خوراک��ی و دخانی و 20 هزار و 
423 تومان با سهم 60 درصد مربوط به هزینه های غیرخوراکی بوده است. 

در بین هزینه های خوراکی و دخانی نیز بیش��ترین سهم مربوط به هزینه 
آرد، رشته، غالت، نان و فرآورده های آن با 25 درصد و در بین هزینه های 
غیرخوراکی هم بیش��ترین سهم با 32 درصد مربوط به مسکن، سوخت و 

روشنایی بوده است.
همچنین متوسط درآمد اظهارشده ساالنه یک خانوار روستایی 42 هزار 
و 4۷ تومان بوده که نسبت به سال قبل 41.6 درصد افزایش داشته است. 
منابع تامین درآمد خانوارهای روس��تایی نش��ان می دهد که 32.۷ درصد 
از مش��اغل مزد و حقوق بگیری، 2۹.۷ درصد از مش��اغل آزاد کشاورزی و 
غیرکشاورزی و 3۷.5 درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تأمین شده 

است.
مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی 
در س��ال 13۹8 نس��بت به س��ال 13۹۹ نش��ان می دهد که خانوارهای 
استفاده کننده از اتومبیل شخصی از 32.۷ درصد به 34.1 درصد، یخچال 
فری��زر از 50.4 درصد به 52.۷ درصد، اج��اق گاز از ۹8.4 درصد به ۹8.3 
درصد، جاروبرقی از 65.۹ درصد به 6۷.5 درصد، ماش��ین لباسش��ویی از 
56.5 درصد به 58.1 درصد، ماشین ظرفشویی از 0.5 درصد به 0.4 درصد 
و مایکرووی��و و فرهای هال��وژن دار از 2.3 درصد به 1.6 درصد تغییر یافته 
اس��ت. در سال گذش��ته همچنین عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۷5.2 
درصد از خانوارهای روس��تایی برای گرما، گاز طبیعی )ش��بکه عمومی( و 

13.3 درصد نفت سفید بوده است.
در مجموع، بررس��ی متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار شهری نشان 
می دهد استان تهران با ۹5 هزار و ۷01 تومان بیشترین و استان خراسان 
شمالی با 35 هزار و 1۹4 تومان کمترین هزینه را در سال گذشته داشته اند. 
استان تهران نیز با 10۹ هزار و 811 تومان بیشترین و استان سیستان و 
بلوچس��تان با 4۷ هزار و 883 تومان کمترین متوس��ط درآمد ساالنه یک 
خانوار شهری را در این سال به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی 
متوسط هزینه کل ساالنه یک خانوار روستایی نشان می دهد استان البرز با 
56 هزار و 642 تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 18 هزار 
و 3۹ تومان کمترین هزینه را در سال 13۹۹ داشته اند. استان البرز نیز با 
6۷ هزار و 68۹ تومان بیشترین و استان سیستان و بلوچستان با 18 هزار 
و 10۹ تومان کمترین متوسط درآمد ساالنه یک خانوار روستایی را در این 

سال به خود اختصاص داده است.

درآمد ساالنه خانوار شهری در سال گذشته 76میلیون و خانوار روستایی 42میلیون تومان بوده است

جغرافیای استانی درآمد و هزینه

لحظات��ی را در تاریخ جهان س��راغ داریم که همه چی��ز را به قبل و 
بعد از خود تقس��یم کرده اند. وقتی ابعاد هولناک شیوع کرونا مشخص 
شد، خیلی از مردم همین حس را داشتند و به تبعات کرونا در زندگی 
آینده ش��ان اندیش��یدند؛ رخدادی که با وقوع آن به نظر می رسد هیچ 
راه بازگش��تی برای زندگی عادی س��ابق وجود ندارد و گویی این قطار 

پیشاپیش ایستگاه را ترک کرده است.
با وق��وع کرونا و در مصاف ویروس و اقتصاد، س��واالت زیادی مطرح 
ش��ده و اغلب اقتصاددانان در جست وجوی پاسخ این سواالت برآمده اند 
که رکود اقتصادی ناش��ی از کرونا چقدر جدی است؟ اپیدمی کرونا چه 
تغییر شکل ژئوپلیتیکی ایجاد می کند؟ آیا سایه سنگین کرونا همچنان 
بر سر دنیای ما حضور خواهد داشت و تأثیر ساختاری پایداری به جای 
خواهد گذاشت؟ به نظر می رسد پاسخ اغلب این پرسش ها، مثبت است، 
چراکه کووید-1۹ نه تنها یک بحران سالمت با ابعادی عظیم است، بلکه 
یک بازسازی قریب الوقوع در نظم سیاسی و اقتصادی جهان پدید آورده 
اس��ت. در همین گام نخس��ت، چند نکته قطعی به نظر می رسد؛ کرونا 
وضعیت بازارها را به هم زده، توانایی دولت ها را برای مدیریت بحران به 
وضوح نشان داده و تاثیر بلندمدت آن بر افق سیاسی و اقتصادی جهان 

هنوز به اندازه خود این ویروس، مبهم و ناشناخته است.
در این زمینه، »پراجکت س��یندیکیت« در گزارش��ی به صلح پس از 
همه گیری کرونا پرداخته و نوشته است: »جان میلتون، شاعر انگلیسی 
در اثر خود به نام »بهش��ت گمش��ده« حقیقتی را در مورد مبارزه برای 
پای��ان دادن به درگیری های خش��ونت آمیز و برقراری صلح پایدار بیان 
می کن��د. او می گوید که برای ایجاد صل��ح، رهبران باید امید را تقویت 
کنند و سیاست هایی را در راستای همدلی و همبستگی در دستور کار 
قرار دهند. همچنین باید چش��م اندازی بلندمدت که بر منافع عمومی 

متمرکز است، مورد توجه قرار گیرد. 
این دقیقا رویکردی اس��ت که اکنون باید برای غلبه بر کووید-1۹ و 
ساختن جهانی انعطاف پذیر که بهتر بتواند در برابر شوک ها و بحران های 
آینده مقاومت کند، اتخاذ کنیم. تجربه جمعی بش��ریت از شیوع کرونا 
ب��ه ما ی��ادآوری کرد که زندگی چق��در می تواند با ارزش، ش��کننده و 

درهم تنی��ده باش��د. وجود هر فرد در این کره خاکی ب��ا وجود برادران، 
خواهران و همسایگان و همچنین پیشینیان و نسل های متولد نشده ما 
ارتباط ناگسستنی دارد. در حالی که شروع به ترسیم نقشه بهبودی پس 
از همه گیری می کنیم، شناخت سرنوشت مشترک ما باعث می شود که 

از میراث رهبران موفق قبلی الهام بگیریم.
در این راس��تا، الگویی بهتر از نلسون ماندال، مردی با شهامت و عزم 
بی نهایت که از یک سیس��تم شیطانی تبعیض نژادی سرپیچی کرد و به 
بزرگترین صلح خواه نس��ل خود تبدیل شد، وجود ندارد. ماندال نزدیک 
به س��ه دهه زندان را تحمل کرد، مردمش را به سمت آزادی سوق داد 
و دموکراس��ی مقاوم و چندن��ژادی را در آفریقای جنوبی بنا کرد که تا 
امروز پابرجاست. فروتنی پایدار ماندال و ایمان آهنین او به دموکراسی به 
پایه ریزی بنیان های آفریقای جنوبی مدرن کمک کرد. این خصوصیات 
همچنین در سطح جهانی طنین انداز ش��د، زیرا ماندال همیشه مبارزه 
آزادی خواهان��ه کنگره مل��ی آفریقا را در چارچوب مبارزه گس��ترده تر 

بین المللی علیه استعمار، نژادپرستی و تبعیض قرار می داد.
این تصدیق انس��انیت مش��ترک ما، محور اصلی تصمیم ماندال برای 
تاس��یس سازمان بین المللی ریش سفیدان به ش��مار می رود. ماندال در 
س��خنرانی خود در هنگام راه اندازی این س��ازمان در ژوهانسبورگ در 
ژوئی��ه 200۷ گفت: »جایی که ترس وجود دارد از ش��جاعت حمایت 
کنید، جایی که درگیری وجود دارد از توافق حمایت کنید و جایی که 

ناامیدی وجود دارد، امید را تحریک کنید.«
ام��روز بی��ش از هر زم��ان دیگری بای��د در مواجهه ب��ا همه گیری و 
همچنی��ن تهدیدهای وجودی مانند تغیی��رات آب و هوا مجددا به این 
روش پیشنهادی ماندال روی بیاوریم. ما فورا به تشخیص صریح رهبران 
جهانی مبنی بر اینکه همبس��تگی مهم است، نیاز داریم. همچنین آنها 

باید قاطعانه برای دفاع از چندجانبه گرایی و احیای آن اقدام کنند.
این جاه طلبی و احس��اس امیدواری ضروری اس��ت. یک نمونه علنی 
از ع��دم وجود این موارد، پیروی نکردن از درخواس��ت آنتونیو گوترش، 
دبی��رکل س��ازمان ملل متحد ب��رای آتش ب��س جهانی در پاس��خ به 
کووید-1۹ اس��ت ک��ه در مارس 2020 مطرح ش��د. البته باید در نظر 

داشت که درخواست گوترش تا اندازه ای قانع کننده بود که سازمان ملل 
تخمین زد طرف های درگیر در 11 کش��ور تا اوایل آوریل سال گذشته 
به آن توجه کرده اند، اما بیش از س��ه ماه طول کشید تا شورای امنیت 
س��ازمان ملل در تأیید درخواست گوترش قطعنامه ای را تصویب کند. 
مهم اینکه بسیاری از درگیری ها در طول سال 2020 بدون وقفه ادامه 

داشت و هنوز هم ادامه دارد.
تلفات انس��انی به ویژه در میان غیرنظامیان غیرمس��لح ویرانگر بوده 
است. تا اواسط س��ال 2020، درگیری های خشونت آمیز باعث افزایش 
تعداد آوارگان اجباری به 80 میلیون نفر ش��د. تا پایان سال نیز تقریبا 
100 میلی��ون نفر در نتیجه درگیری ها با ناامنی ش��دید غذایی روبه رو 
ش��دند، این در حالی است که در سال 201۹ این رقم ۷۷ میلیون نفر 

بود.
آنچه در باال تش��ریح شد، یک اعتراف ناخوش��ایند در مورد شکست 
جمعی به ویژه توسط پنج عضو دائمی شورای امنیت است. به طور کلی 
ما شاهد ناکارآمدی شورای امنیت در مدیریت بسیاری از مشکالتی که 
بر اثر شیوع کرونا در جهان به وجود آمد، بودیم. این به معنای شکست 
رهبری جهانی در مسائلی همچون هماهنگی کافی، به اشتراک گذاری 
اطالعات برای مه��ار همه گیری، همکاری ج��ی 20 برای محافظت از 
اقتصاد جهانی، کمک مالی برای حمایت از کش��ورهای جنوب و فاجعه 

اخالقی مربوط به آپارتاید واکسن است.
با در نظر گرفتن انبوه این چالش ها و ناامیدی ها، آسان است که غرق 
در بدبینی ش��ویم، اما تسلیم شدن در برابر ناکامی نه تنها نوعی افراط 
برای مردمی به ش��مار می رود که در جه��ان ممتاز زندگی می کنند و 
مجبور به تحمل درد و خسارات جنگ نیستند، بلکه خیانت به قربانیان 
هم هس��ت. امید همچنان پابرجاس��ت و عزم ما نیز باید همین باش��د. 
گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی و برنده جایزه نوبل گفته: »نه 
س��یل، نه آف��ت، نه قحطی، نه فاجعه و نه حت��ی جنگ های ابدی طی 
قرن ها نتوانسته اند برتری پایدار زندگی نسبت به مرگ را از بین ببرند.« 
با این روحیه، ما باید به وظیفه خود در زمینه تأیید زندگی بپردازیم و 

به ایجاد صلح مبادرت کنیم.«

کووید-19 چه بر سر دنیای ما آورده است؟

صلح پس از کرونا

رویداد

خط لوله انتقال نفت گوره به جاسک افتتاح شد
 صادرات نفت از ساحل مکران

به جای تنگه هرمز
خط لوله انتقال نفت هزار کیلومتری گوره به جاس��ک، روز 
پنجشنبه با دستور رئیس جمهور افتتاح شد. با بهره برداری از 
این طرح مهم و استراتژیک برای اولین بار در تاریخ 110 ساله 
صنعت نفت ایران، امکان صادرات نفت از ش��رق تنگه هرمز و 
از طریق دریای عمان فراهم شده است. این خط لوله که برای 
نخس��تین بار در تاریخ صنعت کش��ور، نفت خ��ام را به پایانه 
و تاسیس��ات دریایی صادرات و واردات نفت خام در س��واحل 
دری��ای عمان می رس��اند، از منطقه گوره از توابع شهرس��تان 
گناوه در استان بوشهر آغاز می شود و با طی کردن مسیر هزار 
کیلومتری و عبور از اس��تان های بوش��هر، ف��ارس و هرمزگان 

نهایتا به جاسک می رسد.
این ط��رح که با س��رمایه گذاری 53 هزار میلی��ارد تومانی 
برای 10 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده عالوه بر تنوع بخشی به 
مبادی صادراتی کش��ور و توسعه منطقه مکران، باعث آبادانی 
بیش��تر این منطقه با احداث پاالیش��گاه ها و پتروشیمی ها در 
آینده نزدیک خواهد شد. خط لوله نفت خام گوره به جاسک، 
با ظرفیت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام در روز از طریق 
پایانه جدید جاس��ک طراحی شده و در مرحله نخست روزانه 
300 هزار بش��که نفت خام را صادر می کند. تضمین استمرار 
ص��ادرات نفت خ��ام، تمرکززدای��ی از پایانه ه��ای صادراتی و 
متنوع س��ازی آن و توس��عه پایدار و اش��تغال زایی در سواحل 

مکران از جمله اهداف این طرح اعالم شده است.
نقش خط گوره-جاسک در امنیت انرژی ایران

در دهه ه��ای گذش��ته عمده صادرات نفت ای��ران از جزیره 
خارک انجام می شد. لذا برای متنوع سازی پایانه های صادراتی 
و همچنین افزایش تاب آوری صادرات نفت، جاسک به عنوان 
قطب دوم انتخاب شد تا نفت تولیدی در خوزستان و میادین 
مشترک غرب کارون بعد از انتقال به وسیله خط لوله ای هزار 

کیلومتری از گوره به جاسک، صادر شود.
همانطور که حسن روحانی در مراسم افتتاح این طرح اعالم 
کرد، خط انتقال نفت از گوره به جاسک را می توان مهمترین 
طرح دولت های یازدهم و دوازدهم دانس��ت، چراکه با احداث 
تاسیس��ات الزم در بندر جاس��ک برای صادرات، این فرصت 
ایجاد می شود تا س��واحل مکران به عنوان قطب جدید نفت، 
گاز و پتروش��یمی معرفی شود. همچنین با تکمیل نهایی این 
پروژه امکان انتقال روزانه یک میلیون بشکه نفت خام از جنوب 
غربی ایران به آب های آزاد دریای عمان فراهم می شود و این 
امکان مطمئنا جایگاه ایران در بازارهای بین المللی نفت را به 
ویژه در بازار رقابتی ای��ن کاال ارتقا خواهد داد زیرا به مبادی 
صادراتی کشور تنوع می بخشد و در جنگ بازاریابی نفت برای 
ایران یک برگ برنده محس��وب می شود. به ویژه آنکه منطقه 
خاورمیانه و خلیج فارس یک بار در جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران و بارها پس از آن، حتی در درگیری های لفظی بر س��ر 
تنگ��ه هرمز، اهمیت ایجاد یک پایانه جدی��د به دور از خلیج 

فارس و در آب های دریای عمان را آشکار کرده است.
نگاهی به س��ابقه تاریخی این طرح نش��ان می دهد، انتقال 
نف��ت ایران از دهه 60 و پ��س از جنگ ایران و عراق به نوعی 
دغدغه کشور بوده و اکنون پس از 40 سال این آرزوی دیرینه 
محقق ش��ده اس��ت. با راه اندازی پایانه جاسک، حاال موقعیت 
ممتازتری برای صنعت نفت ایران و امنیت کشور فراهم شده 
ک��ه نتیجه اح��داث این پایانه و خط لول��ه انتقال نفت خام از 
گوره به جاس��ک اس��ت؛ خط لوله ای ه��زار کیلومتری که از 
تلمبه خانه ای در گوره بوش��هر آغاز می ش��ود، از جنوب استان 
ف��ارس عبور می کند و در پایانه جدید جاس��ک -هرمزگان به 

سرانجام می رسد.
نقطه شروع جدی ایجاد خط لوله گوره به جاسک خردادماه 
13۹6 بود، اما با دس��ت رد ش��رکت های بین المللی بر سینه 
صنعت نفت ایران این طرح عمال تا اواسط سال ۹۷ پیشرفتی 
نداش��ت و هیچ ش��رکتی نیز در داخل نبود که بتواند قطعات 
و تجهیزات موردنیاز آن را تأمین کند، اما س��رانجام در اوایل 
س��ال 13۹8 با توانمندسازی بخش داخلی زمینه ساخت این 
پروژه و بهره برداری از بخش��ی از آن زیر س��ایه ش��دیدترین 

تحریم ها و همینطور بحران کرونا فراهم شد.
روحانی و زنگنه در مراسم افتتاح چه گفتند؟

رئی��س جمه��ور آغاز ص��ادرات نف��ت از منطقه مک��ران را 
مهمتری��ن و بااهمیت تری��ن طرح ملی افتتاح ش��ده در دولت 
یازده��م و دوازده��م عنوان ک��رد و گفت: ام��روز افتتاح این 
طرح باعظمت و ملی پاس��خ بس��یار ق��وی و محکمی در برابر 
توطئه گران، آمریکا و همه کس��انی است که به ناپایدار بودن 

آینده ایران می اندیشند.
حس��ن روحانی با بیان اینکه ص��ادرات نفت و نقل و انتقال 
بانکی پول، دو میدان اصلی جنگ اقتصادی دشمن علیه ملت 
ایران بود، افزود: تصور آمریکایی ها این بود که با مختل کردن 
صنع��ت نفت و جلوگیری از صادرات نف��ت و همچنین ایجاد 
مانع در مس��یر نقل و انتقال پول، ایران نخواهد توانست برای 

تامین نیازمندی های خود ارز الزم را به دست آورد.
او با اش��اره به اینک��ه در آغاز اجرای این پ��روژه با تحریم های 
دشمنان مواجه شدیم که مانع از تحویل لوله های سازگار با نفت 
و گاز ترش به ایران ش��د، ادامه داد: این تحریم ها باعث ش��دند 
تقریبا همه بخش ه��ا و ملزومات و تجهیزات موردنیاز این پروژه 
از ورق تا لوله، شیرآالت، پمپ ها و بقیه ملزومات موردنیاز تا ۹1 
درصد ایرانی و ملی شود که نشان دهنده توانمندی و فناوری باال 

در طراحی و اجرای متخصصان و پیمانکاران کشورمان است.
بی��ژن زنگنه نیز خ��ط لوله انتقال نفت گوره به جاس��ک را 
جلوه ای از درهم شکس��تن تحریم ها و تکی��ه بر توان داخلی 
خوان��د و گفت: این طرح ت��ا به امروز 82 درص��د در مرحله 
بارگیری پیشرفت فیزیکی داش��ته و استراتژیک ترین طرحی 
بوده که در این دولت به بهره برداری رس��یده اس��ت. به گفته 
وزیر نفت، 250 ش��رکت بزرگ و کوچک داخلی در این طرح 

مشارکت و افزون بر 10هزار نفر در آن کار کردند.
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فرصت امروز: مقایسه بازدهی بازارها در تیرماه نشان می دهد که بورس 
پس از نزدیک به یک سال بار دیگر با فاصله ای معنادار عنوان پربازده ترین 
بازار مالی را از آن خود کرده است. بورس اوراق بهادار در حالی رشدی 12 
درص��دی را در تیرماه 1400 تجربه کرده اس��ت که این بازدهی فاصله ای 
چند برابری با رش��د تمامی بازارهای س��رمایه ای در این ماه دارد. هرچند 
فعالی��ت بازار س��رمایه در آخرین هفته تیرماه ب��ه دلیل تعطیلی کرونایی 
پایتخت تنها به سه روز ختم شد و شاخص کل بورس در این سه روز تنها 
توانس��ت حدود 6 هزار واحد افزایش یابد، اما نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای 
در مجموع کل هفته های تیرماه به رشد 12.2 درصدی رسید تا گرم ترین 
ماه تابستان، سبزترین ماه بورس تهران نیز باشد. به این ترتیب، تمام افت 
قیمت سهام در سه ماه نخست امسال، در این ماه جبران شد و بازار سهام 
همچون نیمه نخست سال گذشته به صدر فهرست سودده ترین بازارهای 

مالی بازگشت.
پس از بازار سرمایه و با فاصله ای زیاد، رتبه دوم بازدهی تیرماه به بازار ارز با 
رشد حدود 2درصدی اختصاص دارد، به طوری که دالر در این ماه به بازدهی 
2 درصدی و یورو به بازدهی 3 درصدی رس��ید. طال نیز کمترین س��ود را به 
سرمایه گذارانش ارائه داد و هر گرم طالی 18عیار با رشد 1.۷ درصدی و سکه 

امامی با رشد 1.8 درصدی در قعر جدول بازدهی بازارها ایستادند.
بورس به صدر پربازده ترین بازارها بازگشت

پرونده بورس تهران در اولین ماه تابستان با رشد 12.2 درصدی شاخص 
کل بس��ته شد. با ثبت این میزان رشد، شاخص کل سهام به نقطه شروع 
س��ال جاری رسید و تغییرات این نماگر از ابتدای سال 0.28 درصد ثبت 
شد. رشد ارزش معامالت خرد سهام، ورود آهسته سهامداران حقیقی، امید 
به رفع قیمت گذاری دستوری در دولت سیزدهم و چشم انداز احیای برجام 
از جمله عوامل محرک رش��د قیمت ها در تاالر شیش��ه ای است؛ صعودی 
که انتظار می رود این بار برخالف س��ال گذش��ته بدون هیجان و کم شتاب 

دنبال شود. 
در تیرماه 13۹۹ بازار سهام روزهای آتشینی را تجربه کرد و سیل ورود 
پول به معامالت بورس تهران س��بب ش��د تا اولین ماه از فصل تابستان با 

رش��د خیره کننده 51.5 درصدی پایان یابد و رکورد مثبت ترین ماه تاریخ 
بورس را به خود اختصاص دهد. این روند صعودی البته دوامی نداش��ت و 
با آغاز تخلیه حباب قیمتی به وجود آمده در تاالر شیش��ه ای که از میانه 
مردادماه آغاز ش��د، 10 ماه ریزشی در این بازار استارت خورد. هرچند در 
برخی از ماه ها بورس تهران مجددا سبزپوش شد، اما در مجموع این ماه ها، 
میانگی��ن وزنی قیمت ها افتی 4۷ درصدی را ثبت کرد. س��پس از س��وم 
خردادماه و پس از ثبت کف یک میلیون و ۹5 هزار واحدی، رشدی آهسته 
و پیوسته در بازار سهام آغاز شد و تا به این جای کار شاخص کل توانسته با 
افزایش ارتفاع 1۹ درصدی در 38 روز کاری، در آستانه ورود به فاز گاوی 

)صعودی( قرار گیرد.
مصطفی صفاری، کارش��ناس بازار س��رمایه در این باره می گوید: بورس 
اوراق بهادار روند صعودی خود را از سر گرفته اما نکته مهم اینجاست که 
در این روند صعودی نباید در انتظار شکسته شدن رکوردها و رشد شارپی 
بازار س��رمایه بود.  نوید خاندوزی، کارش��ناس اقتصادی نیز اعتقاد دارد: با 
اینکه بازار سهام هم اکنون در معامالت خود بر مدار درستی در حال حرکت 
است، اما مشکل کنونی بسیاری از سرمایه گذاران حاضر در بورس، مقایسه 
معامالت این بازار در روزهای کنونی با روند سال گذشته است. او تغییر در 
ذهنیت ها را الزمه ایجاد تعادل در معامالت بازار سرمایه می داند و می گوید: 
سهامداران بهتر اس��ت این موضوع را برای همیشه در سرمایه گذاری های 
خ��ود مورد توجه قرار دهند که امکان دارد دیگر هیچ وقت روند معامالت 
س��ال ۹۹ بازار سهام تکرار نشود. س��هامدارانی که این موضوع را سرلوحه 
س��رمایه گذاری خود در بازار قرار دهن��د، متوجه این موضوع خواهند بود 
که بورس اکنون بر مدار درس��تی در حال حرکت است و روند آن به هیچ 

عنوان غیرطبیعی نیست.
بازدهی یورو باالتر از دالر ایستاد

بررسی نرخ دالر در چهارمین ماه سال بیانگر این است که میانگین نرخ 
فروش این نوع ارز در بازار آزاد تقریبا 23 هزار و 800 تومان بوده و در اکثر 
روزهای این ماه در کانال 24 هزار تومان نوسان داشته است. نرخ دالر که 
در پایان خردادماه امس��ال 24 هزار تومان بود، با شروع تیرماه برای مدتی 

کوتاه در محدوده 24 هزار و 200 تومان باقی ماند، اما از این زمان به بعد 
قیمت دالر روند افزایشی به خود گرفت. به طوری که پس از سه الی چهار 
روز، دالر از کانال 24 هزار تومان عبور کرد و هش��تمین روز چهارمین ماه 
س��ال را با نرخ 25 هزار و 200 تومان ش��روع کرد و تا 20 تیرماه در کانال 

25 هزار تومان باقی ماند.
البت��ه در دومین هفته از تیرماه مجددا همانن��د روزها و ماه های پیش، 
اخبار مثبتی از توافق برجام منتشر شد که فعاالن اقتصادی را امیدوار کرده 
و نزدیک بود تا روند کاهش��ی در بازار ارز س��رعت و شدت بگیرد، اما این 
بار هم تاثیر اخبار مثبت برجامی بر بازار ارز عمر کوتاهی داشت. در ادامه 
با ناامیدش��دن فعاالن بازار ارز از برجام، نرخ دالر تا اواخر تیرماه در کانال 
24 هزار تومان در حال نوسان بود و در نهایت این ماه را با رقم 24 هزار و 
400 تومان به پایان رساند. در مجموع، بازدهی دالر در اولین ماه تابستان 
در محدوده 2 درصد محاس��به شد. در همین حال، میزان بازدهی قیمت 
یورو در همین دوره زمانی باالتر از دالر و در محدوده 3 درصد برآورد شد.
بازار طال، دیگر بازار س��رمایه گذاری سنتی در ایران نیز همگام با نوسان 
قیمت دالر، فراز و فرودهای متعددی را در این ماه تجربه کرد. البته قیمت 
ط��ال در بازار ایران جدا از بهای دالر تحت تاثی��ر قیمت طال در بازارهای 
جهانی نیز هس��ت و ریزش و افزای��ش نرخ ها در بازارهای جهانی زمینه را 
برای نوس��ان بهای طال فراهم کرد. در آخرین روز تیرماه امسال قیمت هر 
قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران به رقم 10 میلیون و 
550 هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون 
و 350 هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه بهار آزادی 5میلیون و 450 هزار 
تومان، ربع س��که 3 میلیون و 400 هزار تومان و س��که یک گرمی نیز 2 
میلیون و 200 هزار تومان قیمت خورد. نرخ هر گرم طالی 18 عیار نیز به 
یک میلیون و 52 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال هم 4 میلیون 
و 560 هزار تومان شد. در یک کالم، هرچند بهای طال تحت تاثیر نوسان 
دالر در تیرماه افزایشی بود، اما با رشد 1.۷ درصدی هر گرم طالی 18عیار 
و رش��د 1.8 درصدی سکه امامی، کمترین بازدهی نصیب سرمایه گذاران 

این بازار شد.

بورس بیشترین و طال کمترین بازدهی را در اولین ماه تابستان داشت

بازدهی بازارها در تیرماه

یک فعال اقتصادی، تبعات نپیوستن به FATF را فراتر از تحریم  و نبود 
تعامل بانکی می داند و می گوید نرخ سرمایه گذاری در کشور منفی است و 
  fatf عدد آن در حوزه های متعدد متفاوت است؛ شاید با پیوستن ایران به

و امضای دوباره برجام شرایط تا حدی بهبود یابد.
حسین سلیمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با بیان اینکه گفتن از 
چرایی افزایش نرخ ارز در ایران سهل و ممتنع است، می گوید: سخت است 
چون به هیچ وجه افزایش نرخ ارز در ایران تک عاملی نیست و فقط تابعی از 
باال رفتن نرخ تورم نیست؛ آسان است چون خیلی راحت می توان از تحریم 
گفت، از کاهش حجم تجارت خارجی در سایه شیوع بیماری کرونا گفت 
یا از عدم بازگشت ارز توسط صادراتی ها آنطور که بانک مرکزی می گوید. 
اما در تحلیل وضعیت بازار ارز باید نقش همه عوامل را به نسبت با همدیگر 
دید و در نهایت باید به اقتصاد سیاس��ی این موضوع هم توجه شود؛ اینکه 

پشت پرده خیلی از تصمیم ها چه می گذرد؟
س��لیمی در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ای��ران« ادامه می دهد: باید 
گفت چه کس��ی از این شرایط نفع می برد و در نهایت چه تصمیمی  برای 
ثبات یا ادامه بی ثباتی گرفته خواهد شد و توسط چه کسانی این تصمیم ها 
گرفته می شود. اگر همه ابعاد را کارشناس ها بدانند، بهتر می  توان اظهار نظر 
کرد. ولی ما خیلی از ابعاد موضوع را نمی دانیم؛ نه می دانیم که طلب بانک 
مرکزی چقدر است و در کجا این طلب چقدر است و حتی اطالع نداریم که 
بخش خصوصی واقعی چه میزان ارز برنگردانده اند. شاید اگر نقاط تاریک 

موضوع کمتر بود، تحلیل دقیق تری صورت می گرفت.
س��لیمی می افزاید: مثال در س��ال 13۹8 همزمان با رشد تورم، شاخص 
ب��ورس از کان��ال 200 هزار به چهار تا پنج برابر می رس��د و این در ظرف 
محدود کوتاهی انجام می  ش��ود. ش��اخص بورس در هم��ه جای دنیا مثل 
حرارت سنج عمل می کند. وقتی شاخص بورس در اقتصاد دنیا مثبت باشد، 
یعنی وضعیت آن اقتصاد خوب و شاخص های کالن آن مثبت است؛ ولی 
در ایران اینگونه نیس��ت. همزمان با رشد شاخص بورس، اصال نمی توانیم 
وضعی��ت صنایع در ایران چگونه اس��ت؟ آیا وضعی��ت صنعت روبه بهبود 
اس��ت و سوددهی صنایع چقدر است؟ ما تنها می دانیم که اثر شرکت های 
تولیدی-صنعتی در ایران کاهش بازدهی دارند ولی همزمان شاخص بورس 

مثبت است.

او ادام��ه می دهد: وقتی مملک��ت با تورم دو رقمی دس��ت و پنجه نرم 
می کن��د، روی همه ابعاد اقتصاد اثرگذار خواهد بود. ما نمی توانیم بگوییم 
که بر اثر تاثیر تورم قیمت مسکن از متری 2 میلیون به متری 15 میلیون 
برس��د ولی این اثر در نرخ ارز صفر باش��د، اما اینها به طور همزمان اتفاق 
نمی افتد. در س��ال های گذش��ته در یک بازه زمانی افزایش قیمت مسکن 
داش��تیم و در ب��ازه ای دیگر افزایش قیمت طال و س��که یا افزایش قیمت 
خودرو؛ برخی از این بازارها با رش��د 40 درصدی روبه رو شدند. همزمان با 
این رش��د در حوزه ای قیمت ش��اخص بورس و قیمت ارز باال نرفت، اما از 
دوره ای به بعد همزمان با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز، طال و بورس 
را ش��اهد بودیم؛ به طوری که نرخ ارز آزاد به نزدیک 25 هزارتومان رسید 
و قیمت شاخص چهار تا پنج برابر شد. البته دولت بخشی از ارز خود را به 
کشور برگردانده است؛ بخشی از دیون صادرکننده ها هم وصول شده است 

ولی هنوز نیاز دولت به ارز برآورده نشده است.
به اعتقاد سلیمی، در زمان کمبود عرضه، تحریم نفت و گاز سرمایه گذاری 
صدم��ه می بیند. نرخ منفی س��رمایه گذاری االن به ش��ش تا هفت درصد 
رسیده و این در حوزه های متعدد متفاوت است و نرخ منفی سرمایه گذاری 
هشداری مهم برای تولید است. در شرایط تحریم ورود ماشین آالن صنعتی 
به دشواری انجام می شود، نیاز به ارز سر جای خود باقی است و ارزی وجود 
ندارد. سرمایه گذار با افزایش نرخ دوبرابری عالقه ای به سرمایه گذاری ندارد. 
سرمایه گذار از ترس تعهدات ارزی، مشکالت واردات، صادرات، مالیات و ... 
به بورس وارد می شود که آن هم درنهایت وضعیت نامناسبی پیدا کرد. به 
همین دلیل وضعیت اقتصاد و چشم انداز بازار ارز مناسب به نظر نمی رسد.

او در پای��ان تاکید می کند: اثر کمبود عرض��ه ارز در حال حاضر و عدم 
سرمایه گذاری به بیکاری دامن می زند. ما نمی توانیم سرمایه گذاری کنیم 
و به افزایش اشتغال امیدی نیست و در نتیجه رشد منفی اقتصادی، تولید 
ناخالص ملی پایین می آید؛ به نظر می رس��د امسال اگر شرایط بین المللی 
درس��ت نشود، نرخ رشد اقتصاد منفی خواهد بود و مشکالت ادامه خواهد 
داش��ت. شاید پیوستن به fatf و امضای برجام بخشی از راه حل مشکالت 
باش��د. در صورت نپیوستن به FATF مشکالت اقتصادی تشدید خواهد 
ش��د. تبعات نپیوس��تن به FATF بدتر از تحریم ها و نبود تعامل بانکی با 

دنیاست.

یک فعال اقتصادی:

تبعات نپیوستن به FATF فراتر از تحریم  است

بانکنامه

در ایران هر نفر چند کارت بانکی دارد؟
3.3 کارت به ازای هر نفر

مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 
268 میلیون کارت بانکی بدهی )برداش��ت( و اعتباری در کش��ور وجود دارد، 
اعالم کرد س��رانه تعداد کارت بانکی در کش��ور ح��دود 3.3 کارت به ازای هر 

نفر است.
به گفته داوود محمدبیگی، اصوال کارت های بدهی و اعتباری جزو کارت های 
بانکی اشخاص محسوب می شوند و کارت های هدیه و پیش پرداخت که قابلیت 
شارژ نداشته و قابل انتقال به غیر است نباید در سرانه کارت محاسبه شوند. بر 
همین اس��اس سرانه تعداد کارت بانکی در کشور حدود 3.3 کارت به ازای هر 
نفر است.   این مقام مسئول بانک مرکزی ادامه داد: در کشوری که تمامی افراد 
جامعه دارای حساب بانکی هستند و نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی 
طی هفت سال از ۷.6 به 2.3 کاهش یافته و مردم تمام فعالیت های مالی خود 
را با اس��تفاده از ابزارهای الکترونیک انجام می دهند سرانه 3.3 کارت بانکی به 

ازای هر نفر سرانه باالیی محسوب نمی شود.
محمدبیگی با اشاره به اینکه بیش از 32 بانک و موسسه اعتباری غیربانکی 
در کشور وجود دارد که مشتریان می توانند از خدمات متنوع آنها استفاده کنند، 
افزود: لذا اگر هر مش��تری به طور متوس��ط در دو یا س��ه بانک حساب داشته 
باشد طبیعتا نیازمند دو یا سه کارت بانکی است. از منظر پایداری سرویس نیز 
همانگونه که معموال هر فروشگاه به دو یا سه دستگاه کارتخوان مجهز است تا 
در صورت عدم س��رویس دهی یکی از آنها کسب و کار با مشکل مواجه نشود، 

مشتری نیز حداقل به دو کارت بانکی نیاز خواهد داشت.
او تجمی��ع کارت های بانکی را معادل کاهش رقابت و تنوع ارائه خدمات به 
مشتریان دانست و تاکید کرد: تجمیع کارت های بانکی به معنای حذف آنها و 
وابستگی مشتری صرفا به یک نهاد یا یک بانک اصوال مبتنی بر استانداردهای 
پرداخت نیس��ت و در همه دنیا بانک ها با ایج��اد امکانات و محصوالت متنوع 
مشتریان را به اس��تفاده از محصوالت خود ترغیب می کنند. از منظر سهولت 
کاربری و اس��تفاده حداکثری از ظرفیت تلفن های هوشمند نیز بانک مرکزی 
پروژه کهربا را از اواخر سال قبل با همکاری بانک ها و شرکت های پرداخت آغاز 
کرده که طی آن مشتری قادر خواهد بود بدون نیاز به جسم کارت و با ذخیره 
اطالعات کارت در فضای امن تلفن همراه خود صرفا با در اختیار داشتن تلفن 

همراه از خدمات کارت های مختلف ذخیره شده در تلفن بهره مند شود.
طبق اعالم بانک مرکزی، محمد بیگی همچنین درخصوص مباحث مرتبط با 
مبارزه با پولشویی و نظارت بر تراکنش های بانکی گفت: با توجه به اینکه تمامی 
کارت های بانکی مش��تریان در ش��بکه پرداخت با شماره ملی ایشان مرتبط و 
قابل شناس��ایی است، امکان ایجاد کنترل و محدودیت برای تمامی کارت های 
بانکی هر شخص به راحتی امکان پذیر است. به عنوان نمونه در این خصوص، 
محدودیت 100 میلیون تومانی خرید روزانه برای هر ش��خص با اس��تفاده از 
تمامی کارت های وی صرف نظر از تعداد کارت در ش��بکه پرداخت اس��ت که 

هم اکنون اجرا می شود.
رشد 2 برابری پرداخت تسهیالت بانکی به صنعت و معدن

جدیدترین آمار وزارت صمت نش��ان می دهد تسهیالت پرداختی بانک ها و 
موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن در دو ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه در سال گذشته نزدیک به دو برابر شده که بعد از بخش خدمات 
بیش��ترین سهم از تس��هیالت بانکی را به خود اختصاص داده است. طبق این 
آمار در دو ماهه نخس��ت امس��ال در مجموع بیش از 2۷4 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت از سوی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های کشاورزی، صنعت 
و معدن، مس��کن و س��اختمان، بازرگانی، خدمات و س��ایر بخش های متفرقه 
پرداخت شده که نسبت به تسهیالت 125 هزار و 2۷0 میلیارد تومانی در مدت 

مشابه سال قبل 118.۷ درصد افزایش داشته است.
در این میان تس��هیالت پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزایش ۹۹.3 
درصدی در دو ماهه نخس��ت امسال، به 86 هزار و 860 میلیارد تومان رسیده 
است. مبلغ این تسهیالت در دو ماهه اول سال گذشته 43 هزار و 5۹0 میلیارد 
تومان بوده اس��ت. سهم تس��هیالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به 
بخش صنعت و معدن از کل تسهیالت پرداخت شده به بخش های کشاورزی، 
صنعت و معدن،  مس��کن و س��اختمان، بازرگانی، خدمات و س��ایر بخش های 
متفرقه در دو ماهه نخست سال گذشته، 34.8 درصد بوده که امسال این رقم 

به 31.۷ درصد رسیده است.
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صندوق های سرمایه گذاری در مسیر رقابت
میثم بهرامی کارشناس اقتصادی

س��ازمان ب��ورس اخی��را تصمیماتی جدی��د ب��رای صندوق های 
س��رمایه گذاری اتخاذ کرده که اجرای آن می تواند به رقابتی کردن 
فعالیت این صندوق ها منجر ش��ود. همیشه این سوال وجود داشت 
که چرا صندوق های سرمایه گذاری کارمزدی ثابت دریافت می کنند 
و نتیج��ه عملکرد آنها هیچ تاثیری بر کارمزدی که از س��رمایه گذار 
می گیرن��د ندارد. کارم��زد صندوقی که نصف ش��اخص کل بورس 
بازده��ی دارد به همان اندازه اس��ت که صندوقی با بازدهی دو برابر 
ش��اخص کل دریافت می کند. این موضوع باعث می شود صندوق ها 
نیازی به رقابت با یکدیگر نداش��ته باش��ند و هر کدام فارغ از اینکه 
وضعیت بازار چگونه است و سایر صندوق ها چه عملکردی دارند، با 
خیال آس��وده کار خود را انجام دهند و نگرانی بابت رقمی که قرار 

است به عنوان کارمزد دریافت کنند نداشته باشند.
البته امکان مقایس��ه عملکرد صندوق های س��رمایه گذاری برای همه 
س��رمایه گذاران وجود داشت و هر کسی می توانست با مقایسه عملکرد 
صندوق ه��ا، پول خود را وارد صندوقی کند که بازدهی بهتری داش��ته 
اس��ت. اما با وجود چنین امکانی، بس��یاری از مردم آگاهی نس��بت به 
وجود آن نداش��تند و اکثرا پول خود را نزد صندوق هایی می گذاش��تند 
که متعلق به بانک ها یا کارگزاری های بزرگ و معروف بود. با تصمیمات 
جدید سازمان بورس، شاید همچنان در بر همان پاشنه بچرخد و بخش 
اعظم نقدینگی که مقصد آن صندوق های سرمایه گذاری است همچنان 
به س��مت همان صندوق ها برود، اما تفاوت ماجرا اینجاس��ت که دیگر 
صندوقی که عملکردی ضعیف تر از ش��اخص کل دارد، کارمزد کمتری 
دریاف��ت می کن��د و صندوق های کوچ��ک می توانند با ثب��ت عملکرد 
خوب، کارمزد خود را ارتقا دهند و حتی به س��طح صندوق های معروف 
برس��انند. با نهادینه ش��دن این موضوع، کم ک��م صندوق های کوچک 
هم جان می گیرند و تالش بیش��تری ب��رای ثبت عملکرد بهتر خواهند 
داشت. نتیجه آن هم به سود مردم است و در بعضی صندوق ها، سودی 
که نصیب سرمایه گذار می شود بیش��تر خواهد بود. مهمترین دستاورد 
مصوبه جدید این اس��ت که صندوق ها از حالت انفعال خارج می ش��وند 
و از آنج��ا که با ثبت عملکرد بهتر، کارمزد بیش��تری دریافت می کنند، 
تمام تالش خود را خواهند کرد که س��ود بیش��تری به سرمایه گذاران 
برس��انند تا از محل همان سود، کارمزد بیشتری دریافت کنند و درآمد 
خود را افزایش دهند. تا پیش از این کارمزد صندوق های سرمایه گذاری 
2 درصد بوده اما براس��اس مصوبه جدید س��ازمان بورس، کارمزد ثابت 
صندوق ه��ا از 2 به 1.5 درصد کاهش یافت��ه و در عوض، صندوقی که 
بازدهی بیش��تری نس��بت به ش��اخص داشته باش��د، 10 درصد همان 

بازدهی را به عنوان پاداش دریافت می کند.

وضعیت بازار سهام در دولت سیزدهم

علی حیدری
کارشناس اقتصادی

در حال حاضر بازار س��رمایه در حال پیشخور کردن تورمی است 
که به احتمال زیاد در دولت آینده ش��کل می گی��رد؛ این امر بدان 
معناس��ت که فعاالن بازار س��رمایه به خوبی می دانند که تورم پایه 
در دولت جدید حداقل 35 درصد خواهد بود. چراکه رویکرد دولت 
جدید اقتصادمحور اس��ت و اقتصاد دس��توری را سرلوحه کار خود 
قرار می دهد، رویکردی که از س��ال 1350 تداوم داشته است؛ پس 
به سادگی می توان فهمید که دولت جدید نیز تورمی در بطن خود 
دارد؛ تورمی که در برخی از بازه های زمانی با عملکردهای دستوری 
به یک ایس��ت قیمتی نه ثبات قیمتی در بازار می رسد و پس از آن 
بازار مجددا ش��روع به حرکت خواهد کرد. این حرکت بازار سرمایه 
دلی��ل اقتصادی یا رویکرد درس��ت مدیران اقتصادی، مس��ئوالن و 
منصوبان نیست بلکه دلیل آن عملکرد سلیقه ای و غیرعلمی اقتصاد 
در بطن جامعه اس��ت. از این رو پیش بینی ها حاکی از آن است که 
در دولت آینده نیز تورم حداقل رش��د 35 درصدی را تجربه خواهد 
کرد؛ بازار س��رمایه نیز این را درک کرده اس��ت و قیمت ها در بازار 
به س��مت هضم تورم پی��ش می روند و تا مادامی که س��اختارهای 
دستوری در بازار شکل بگیرد و یا اینکه خبرهای خوشی از برجام به 
گوش برسد رشد قیمت ها در بازار سرمایه نیز ادامه خواهد داشت.

با در نظر گرفتن فرض باال می توان به این نتیجه رس��ید که رشد 
اخیر بازار س��رمایه در نتیجه رونق اقتصادی نیس��ت بلکه به خاطر 
مشخص شدن ساختار دولت بعدی است که تورم زا است و بازار نیز 
به سمت پیش��خور کردن این تورم می رود؛ در نتیجه رشد شاخص 
دور از انتظار نبوده و نخواهد بود؛ رش��دی که متاس��فانه حاصل از 

رویکرد اقتصادی و علمی نیست.
نوس��انات بازار س��رمایه در کوتاه مدت صعودی و جهشی خواهد 
ب��ود و در میان مدت و تا پایان تابس��تان نیز می توان انتظار رش��د 
قیمت ها در بیشتر سهام های موجود در بازار را داشت، اما این رشد 
قیمت ها در برخی از مقاطع با نزول های س��نگین همراه خواهد شد 
به ویژه اگر حاش��یه خبر یا نظری درخصوص برجام در بازار منتشر 
ش��ود و این اخبار و نظرات منجر به بدبینی در بازار شود. با در نظر 
گرفتن اینکه رویکرد دولت فعلی همس��و با حاکمیت است می توان 
انتظار رش��د قیمت ها در بیشتر سهام ها را داشت و تا پایان سال که 
در برخی از مواقع تورم به داد بازار س��رمایه می رسد تقریبا عملکرد 
اقتصادی خاصی را نمی توان از سوی دولت مشاهده کرد؛ این صعود 
آرام تا پایان س��ال در اکثر س��هام ها قابل مشاهده است مگر اینکه 
س��هم خاصی در ب��ازار به وقایع برجامی و یا حاش��یه های جانبی و 

سیاسی در دولت آینده واکنش نشان دهد.
در مجم��وع می ت��وان به این نتیجه رس��ید که بازار س��رمایه در 
س��ال های آینده نیز روندی مشابه س��ال های قبل در پیش گیرد و 
در چه��ار س��ال پیش رو نیز خ��ود را با تورم همس��و و همراه کند؛ 
این پیش بینی تنها در حالتی محقق نخواهد ش��د که بانک مرکزی 
سیاس��ت های پولی و انضباط پولی را دوباره سرلوحه کار خود قرار 
ده��د و یا اینکه دولت آینده سیاس��ت های مالی خود را همس��و با 
سیاس��ت های پولی بان��ک مرکزی تعری��ف کند. ای��ن کار موجب 
س��ودآوری در بازار سرمایه خواهد ش��د، در غیر این صورت بازار به 

صورت جهشی و لحظه ای صعودی و نزولی خواهد بود.

نگـــاه

فرصت امروز: فعالیت بازار س��رمایه در هفته گذش��ته به دلیل تعطیلی 
ش��ش روزه پایتخت تنها به س��ه روز تقلیل یافت و ش��اخص کل بورس 
در این بازه س��ه روزه توانست با رش��د حدود 6 هزار واحدی، بازدهی نیم 
درص��دی را ثبت نماید. همچنین در میان پنج بازار اول س��هام، بازار دوم 
سهام، بازار بدهی، بازار مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله، 
تنها بازار بدهی نس��بت به هفته قبل حرکتی صعودی داش��ت و بازارهای 

دیگر کاهشی بودند.
پس از آنکه س��تاد ملی مقابله با کرونا، حکم به تعطیلی ش��ش روزه 
اس��تان های البرز و تهران از سه ش��نبه گذش��ته تا روز یکشنبه آینده 
داد، به دنب��ال تعطیلی بانک ها، فعالیت بازار س��رمایه نیز در این بازه 
زمانی متوقف شد و بدین ترتیب، فعاالن بازار سرمایه تنها در روزهای 
شنبه، یکشنبه و دوشنبه هفته گذشته مشغول معامله بودند و بررسی 
معامالت این س��ه روز حاکی از کاه��ش 40 درصدی ارزش معامالت 
بازار س��هام نس��بت به هفته قبل آن اس��ت. به ط��وری که ارزش کل 
معامالت این ب��ازار از 2۹2 هزار و 41۷ میلیارد ریال در هفته قبل به 
1۷5 هزار و ۷۷1 میلیارد ریال در این س��ه روز کاری رسید. همچنین 
حج��م معامالت این بازار با کاه��ش 38.۹ درصدی از 36 هزار و 32۹ 
میلیون س��هم در هفته قبل تا رقم 22 هزار و 200 میلیون س��هم در 

این هفته کاهش یافت.
بازار بدهی باز هم قدرت نمایی کرد

همانطور که در ابتدای گزارش اش��اره شد، در میان پنج بازار اول سهام، 
بازار دوم سهام، بازار بدهی، بازار مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله، تنها بازار بدهی نس��بت به هفته قبل حرکتی صعودی داش��ت و 
بازارهای دیگر همگی روندی نزولی داشتند. به طوری که ارزش معامالت 
بازار اول سهام از 128 هزار و ۷۷2 میلیارد ریال در هفته قبل به 64 هزار 

و 103 میلیارد ریال در این بازه س��ه روزه رسید و کاهشی 50 درصدی را 
تجرب��ه کرد. حجم معامالت این بازار نی��ز با 44 درصد کاهش از 14 هزار 
و ۷46 میلیون س��هم در هفته قبل به 823۷ میلیون س��هم در این هفته 

رسید.
ارزش معامالت در بازار دوم سهام نیز با افتی 40 درصدی از 125 هزار 
و 622 میلیارد ریال در هفته قبل تا ۷4 هزار و ۷50 میلیارد ریال در این 
هفت��ه کاهش یافت. حجم معامالت این بازار نیز که هفته قبل 1۹ هزار و 
4۷1 میلیون س��هم بود، 3۷ درصد کاه��ش را تجربه کرد و به 12 هزار و 

1۷6 میلیون سهم در این سه روز رسید.
این در حالی اس��ت که ورق بازار بدهی در هفته ای که گذشت، برگشت 
و ارزش معام��الت در ای��ن بازار در این هفته با ۷5 درصد رش��د از 34۹8 
میلیارد ریال تا 6105 میلیارد ریال افزایش یافت. حجم معامالت این بازار 
نیز صعودی ۷5 درصدی را تجربه کرد و از 4میلیون برگه به 6.15 میلیون 

برگه رسید.
بر این اس��اس حجم معامالت در بازار مش��تقه صع��ودی بود، اما ارزش 
معامالت این بازار نزولی ماند. به طوری که ارزش معامالت بازار مشتقه با 
58 درصد کاهش از 26۷ میلیارد ریال در هفته قبل به 111 میلیارد ریال 
در این هفته رسید، اما حجم معامالت این بازار 33۹ درصد رشد را تجربه 

کرد و از 6میلیون قرارداد تا 24.۹ میلیون قرارداد افزایش یافت.
روند صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله هم کاهشی بود و ارزش 
معام��الت این بازار با 10.38 درص��د کاهش از 34 هزار و 258 میلیارد 
ریال در هفته قبل به 30.۷02 میلیارد ریال در این هفته رس��ید. حجم 
معامالت ای��ن بازار نیز از 2103 میلیون یونیت در هفته قبل به 1۷56 
میلیون یونیت در هفته ای که گذش��ت رس��ید که افت 15.51 درصدی 

را تجربه کرد.

سمت و سوی بورس در آخرین هفته تیر
فعالیت بازار س��رمایه در هفته گذش��ته در حالی ب��ه دلیل تعطیالت 
ش��ش روزه کرونایی پایتخت به س��ه روز تقلیل یافت که ش��اخص کل 
بورس در این س��ه روز کاری نسبت به هفته قبل، بیش از 5 هزار واحد 
افزایش داش��ت و از رقم یک میلیون و 310 هزار واحد عبور کرد. بازار 
س��رمایه آخرین هفته تیرماه را پرنوسان آغاز کرد و شاخص کل بورس 
در روز ش��نبه در حالی که در ساعات میانی تا یک میلیون و 31۷ هزار 
واحد افزایش یافت، اما در ساعات پایانی معامالت، روندی نزولی به خود 
گرفت و در رقم یک میلیون و 311 هزار واحد ایس��تاد. نهایتا ش��اخص 
کل بورس در اولین روز هفته با 5۷25 واحد افزایش به رقم یک میلیون 
و 311 هزار واحد رس��ید. ش��اخص کل با معیار هم وزن هم ۹۷1 واحد 

افزایش یافت و رقم 402 هزار و 583 هزار واحد را ثبت کرد.
ش��اخص کل بورس اما در روز یکشنبه روندی نزولی داشت و با 8326 
واحد کاهش به رقم یک میلیون و 302 هزار واحد رس��ید. شاخص کل با 
معیار هم وزن هم در این روز  با 2260 واحد کاهش، رقم 400 هزار 326 
واحد را ثبت کرد. در معامالت روز دوشنبه نیز شاخص کل بورس با 8420 
واحد افزایش به رقم یک میلیون و 311 هزار واحد رس��ید و شاخص کل 
ب��ا معیار هم وزن هم 2۷41 واحد افزایش یافت و به رقم 403 هزار و 68 
واحد رسید. در مجموع، شاخص بورس تهران در هفته پایانی تیرماه روند 
صعودی خود را حفظ کرد و با 0.44 درصد افزایش در این هفته نسبت به 
هفت��ه قبل، 5۷82 واحد افزایش یافت و از یک میلیون و 305 هزار واحد 
در هفته قبل به یک میلیون و 311 هزار واحد در این هفته رسید. شاخص 
کل با معیار هم وزن هم با 0.36 درصد رشد از 401 هزار و 611 واحد در 
هفته قبل به 403 هزار و 6۹ واحد در این هفته رس��ید که رشدی 1458 

واحدی را نشان می دهد.

در 3 روز کاری هفته گذشته تنها بازار بدهی روندی صعودی داشت

قدرت نمایی بازار بدهی

مدت ها است که زمزمه فروش مسکن در بورس کاال به گوش می رسد؛ 
اقدامی که با هدف حفظ ارزش پول مردم در برابر گرانی مس��کن در حال 
انجام اس��ت و طبق آخرین خبرها، تاییدیه های اولیه نیز از سازمان بورس 
و اوراق بهادار برای اجرای این طرح گرفته ش��ده اس��ت. به گزارش ایسنا، 
حدود یک س��ال اس��ت که به گفته مسئوالن قرار اس��ت در بازار سرمایه 
بستری فراهم شود تا متقاضیان بتوانند به راحتی مسکن پیش خرید کنند. 
در واقع قرار است این امکان فراهم شود که افراد بتوانند حتی به اندازه یک 
متر مربع و به میزان نقدینگی خود پیش خرید خانه انجام دهند تا از این 
طریق قدرت خرید پس انداز خود را نگه دارند؛ بنابراین مسکن به قطعات 
کوچک تبدیل ش��ده و امکان فروش آن و نیز امکان انجام معامالت ثانویه 

فراهم می شود.
به عبارت دیگر، بورس کاال به دنبال آن اس��ت که بتواند مس��کن را به 
ش��کل متری و در قالب اوراق س��لف استاندارد مسکن پیش فروش کند و 
این کار را در بس��تری که تضامین الزم از س��ازنده گرفته شود و خریدار با 
خی��ال راحت اقدام به خرید کند، انجام دهد. پیش از این، مدیر مطالعات 
اقتصادی و س��نجش ریسک بورس کاالی ایران توضیح داده بود که طرح 
مذکور به هیأت پذیرش س��ازمان بورس پروپوزالی ارائه شد که این هیأت 
پروپوزال را به کمیته فقهی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ارجاع داد. در 
نهایت این کمیته نیز پروپوزال را بررسی و تایید کرد. پس از آن پیش نویس 
دس��تورالعمل اجرایی اوراق پس از تصویب هیأت مدیره بورس کاال تقدیم 
کمیته تدوین مقررات سازمان بورس شد که در این کمیته در حال بررسی 
اس��ت و پس از تایید کمیته باید به تصویب هیأت مدیره سازمان بورس و 

اوراق بهادار برسد و قابلیت اجرایی خواهد یافت.
اما اخیرا مدیرعامل ش��رکت بورس کاالی ایران در مجمع س��االنه این 

ش��رکت خبر از اتمام مراحل راه اندازی معامالت اوراق س��لف مس��کن در 
بورس کاال داده بود و در این راس��تا مهدی مس��احی، سرپرست مطالعات 
اقتصادی و سنجش ریس��ک بورس کاالی ایران عملکرد این بازار و نحوه 
کارک��رد آن را در گفت و گویی که در پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه 

منتشر شده است، تشریح کرد.
بر این اس��اس برای راه اندازی معامالت سلف مسکن از همان ابزار سلف 
استاندارد استفاده شده است. این ابزار با توجه به اینکه امکان انجام معامالت 
ثانویه را دارد می تواند برای قراردادهای س��لف بلندمدت نیز مورد استفاده 
قرار بگیرد. البته با توجه به ماهیت متفاوت مس��کن نس��بت به کاالهایی 
که تاکنون به عنوان دارایی پایه این ابزار قرار گرفتند، بورس کاالی ایران 
با همکاری دیگر ارکان بازار س��رمایه اقدام ب��ه تدوین مقررات خاصی در 
این حوزه کرده اس��ت که به عنوان یک فصل جدید به دستورالعمل قبلی 
معامالت سلف استاندارد افزوده شده است، در این مقررات جزییات مربوط 
به فرآیند تس��ویه و تحویل که در بخش مس��کن اهمی��ت ویژه ای دارد و 

متفاوت از سایر کاالها است به دقت مدون شده است.
به منظور انتش��ار اوراق سلف مسکن، شخص حقیقی یا حقوقی سازنده 
مس��کن که س��ابقه فعالیت قابل اتکایی نیز در این حوزه دارد پس از اخذ 
مجوزهای اولیه س��اخت و اح��راز صالحیت، در زم��ان دلخواهی پیش از 
اتمام ساخت، بخشی از واحدهای ساختمانی را که می خواهد از این مسیر 
به فروش برس��انند انتخاب کرده و متناس��ب با ارزش حدودی واحدهای 
منتخب، تضامینی نزد شرکت س��پرده گذاری مرکزی تودیع خواهد کرد. 
پس از آن با توجه به متراژ کل واحدهای منتخب، تعداد اوراق قابل انتشار 
تعیین ش��ده و پیش از عرضه اولیه اوراق سلف استاندارد مسکن، جزییات 
مربوط به مکان، س��ازه، تاسیسات، تجهیزات و س��ایر موارد تاثیرگذار در 

قیمت واحدهای س��اختمانی به طور رس��می و برای اطالع عموم منتشر 
خواهد ش��د. البته طراحی این اوراق به گونه ای است که در مرحله عرضه 
اولیه، مشخصات کلیه اوراق استاندارد و یکسان است و تفاوتی میان اوراق 
عرضه ش��ده در یک مرحله عرضه نیس��ت. این اوراق معرف یک متر مربع 
از یک واحد س��اختمانی مبنا می باش��ند و برای سایر واحدها و یا طبقات 
س��اختمان براساس واحد مبنا ضرایب تعدیل کننده ای در نظر گرفته شده 
است. متقاضیان پیش خرید واحدهای ساختمانی می توانند با مشارکت در 
مرحله عرض��ه اولیه به خرید اوراق بپردازند، البته بدیهی اس��ت که افراد 
می توانند تعداد اوراقی کمتر از تعداد اوراق منطبق با یک واحد ساختمانی 
را نیز خرید کنند و از این نظر امکان خرید متری مسکن برای متقاضیان 
دارای پس اندازهای اندک نیز فراهم است. طی دوره زمانی تا پیش از اتمام 
س��اخت واحدها و آماده تحویل شدن آنها امکان معامالت ثانویه نیز برای 
این اوراق فراهم است و سرمایه گذاران در صورت لزوم می توانند اوراق خود 

را به دیگران واگذار کنند.
با نزدیک ش��دن به سررسید و اعالم انجام پروژه از سوی سازنده مرحله 
تخصیص و تحویل واحدها آغاز خواهد شد که جزییات زیادی دارد. اجماال 
باید گفت در این مرحله افرادی که توانس��ته اند به اندازه واحد ساختمانی 
دلخواه خود اوراق خریداری کنند، اقدام به انتخاب واحد موردنظر کرده و 
در یک فرآیند منصفانه واحدها به آنها تخصیص پیدا خواهد کرد، سایرین 
که نتوانس��ته اند حداقل اوراق موردنیاز جهت خرید واحد ساختمانی را از 
بازار خریداری کنند یا باید اوراق خود را در بازار ثانویه به فروش برس��انند 
و یا واحدهای ساختمانی که مشاعا به این دسته افراد تعلق دارد به مزایده 
گذاش��ته خواهد شود و هر یک به تناسب اوراقی که دارند از وجوه حاصله 

از تسویه نقدی بهره مند می شوند.

معرفی اوراق سلف مسکن

مسکن به بورس می رود؟
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 بازار سیمان
در قبضه 30 نفر!

ب��ه دنب��ال صعود قیمت هر پاکت س��یمان به ۷0 ت��ا 100 هزار 
تومان، پروژه های اقدام ملی مسکن دچار اختالل شده و سازندگان 
امیدوارند با وصل ش��دن برق ش��بانه کارخانجات س��یمان و تحقق 
وع��ده ارزان��ی تا دو س��ه هفته آینده کاره��ا را از س��ر بگیرند؛ در 
عی��ن حال تولیدکنندگان س��یمان از چنب��ره زدن 30 نفر در بازار 

محصوالت خود سخن می گویند.
به گزارش ایسنا، قطعی برق کارخانجات، کاهش عرضه سیمان و 
افزایش قیمت از حدود 35 هزار تومان به ۷0 تا 100 هزار تومان به 
ش��کل تعطیلی بسیاری از کارگاه های ساختمانی بخش خصوصی و 
طرح اقدام ملی مس��کن بروز پیدا کرد. محمود محمودزاده � معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی � در گفت وگو با ایس��نا، گفت که به هر حال 
افزای��ش روزهای اخیر قیمت س��یمان و فوالد در س��رعت اجرای 

پروژه های مسکن ملی تاثیرگذار بوده است.
وزارتخانه های نیرو و صمت توافق کرده اند برق شبانه کارخانجات 
از س��اعت 24 تا 8 صبح وصل ش��ود و کارخانه های سیمان در شب 
ب��ا 100 درص��د و در روز با 30 درصد توان کار کنند. این مس��ئله 
امیدواری را برای کاهش قیمت ها ایجاد کرد. رئیس انجمن سیمان 
هم وع��ده داد: از لحظه ای که برق کارخانجات به صورت مس��تمر 
وصل و تولید س��یمان ش��روع ش��ود حداکثر فاصله بین دو الی سه 
هفت��ه زمان می برد تا قیمت تع��ادل پیدا کند و به قیمت های قبلی 

باز گردد.
رضا جمارانیان با تقسیم بندی قیمت سیمان به قبل و بعد از قطع 
برق گفت: »در زمستان 13۹۹ قیمت هر پاکت سیمان 50 کیلویی 
طبق مصوبه 16 هزار تومان بود که با همین نرخ از درب کارخانه به 
بازار بورس می رس��ید، اما به دلیل آنکه عوامل توزیع و واسطه ها آن 
را می خریدند تا به مصرف کننده می رس��ید به 50 تا 60 هزار تومان 
افزای��ش پیدا می کرد.« این عدد ما را ب��ه یک مبلغ 6000 میلیارد 

تومانی می رساند که به جیب دالالن روانه شد.
با اینکه س��یمان در بورس کاال عرضه می شود و همه افراد دارای 
کد بورس��ی می توانند دس��ت کم 10 تن خری��داری کنند، به دلیل 
ماهیت س��یمان هنوز قیمت گذاری س��نتی س��یمان در بازار وجود 
دارد. هم اکنون 44 ش��رکت سیمانی در بورس کاال پذیرش شده اند 
که این تعداد ۷0 درصد ظرفیت تولید س��یمان کشور را در اختیار 
دارند، اما بنا به گفته سیدجواد جهرمی � معاون بورس کاال � منافع 
30 درصد باقی مانده به اندازه ای اس��ت که نمی خواهند وارد بورس 
ش��وند. بنابراین توافق شده سایر شرکت ها طی هفته های آینده در 
بورس پذیرش شوند، اما وزارت صمت همراهی نکرده؛ چون بخشی 
از وزارتخانه مخالف و بخش��ی دیگر موافق عرضه سیمان در بورس 

هستند.
در حال حاضر حدود 3000 نفر کد برای خرید سیمان دریافت و 

1400 نفر خرید کرده اند. 
س��ازمان بورس موافقت کرده هر فردی که کد بورسی در اختیار 
دارد می تواند حداقل 10 تن سیمان خریداری کند که از هفته های 
آینده اعالم خواهد ش��د تا مش��تریان برای خرید س��یمان مشکل 
نداش��ته باشند. البته خرید باید در س��امانه جامع تجارت و سامانه 
انبار رصد ش��ود تا فردی که خرید انجام داده کاال را به کجا برده و 

در زنجیره چه اتفاقی برای کاال افتاده است.
ای��ن موضوع ک��ه تا چه حد باید به برگش��ت قیمت س��یمان به 
نرخ های قبل از قطعی های برق امیدوار باشیم یک موضوع است، اما 
وجود دالالن و واس��طه ها هنوز این بخش را آزار می دهد؛ تا جایی 
که رضا جمارانیان � رئیس انجمن تولیدکنندگان صنعت س��یمان � 
دو شب قبل در یک برنامه تلویزیونی از وجود30 نفر واسطه سیمان 
ک��ه مصرف کنن��ده و تولیدکننده را نابود کرده ان��د صحبت کرد. به 
گفته جماران، این عده بیش از 15 س��ال اس��ت که بازار سیمان را 

در دست دارند.

نماگربازارسهام

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسالمی 
بر حذف دیدگاه های س��نتی صنعت خودرو کش��ور و ایجاد تحول در این 
صنعت تاکید کرد. محمدصالح جوکار در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، 
اظهار داش��ت: صنعت خودرو کشور به لحاظ کمی و کیفی با چالش های 

فراوانی همراه شده و از دیدگاه مردم نیز این صنعت حال خوشی ندارد.
وی ادامه داد: از لحاظ کمی تقاضای بازار تامین نشده به طوری که همراه 
با عدم ثبات اقتصادی و تورم در کشور خودرو به عنوان کاالی سرمایه ای در 
جامعه شناخته شده و با قیمت های متفاوتی در حال معامله است و از لحاظ 

کیفی نیز خودروهای داخلی از لحاظ ایمنی و مصرف سوخت قابل رقابت با 
خودروهای خارجی نیس��تند و بعضا در سایه این عدم کیفیت هزاران انسان 
جان خود را از دس��ت می دهند. در واقع تعداد انگشت ش��مار خودروسازان و 
عدم رقابت در این صنعت موجب ش��ده خودروسازان ضرورتی برای افزایش 
کیفیت محصوالت خود احساس نکنند. نماینده مردم یزد در مجلس شورای 
اس��المی اذعان داشت: صنعت خودرو کشور تاکنون تحت تاثیر دیدگاه های 
س��نتی پی��ش رفته و اگر ایده و نوآوری نیز وجود داش��ته اج��ازه ظهور آن 
در این صنعت داده نش��ده اس��ت. لذا باید با خالقیت و ن��وآوری تحولی در 

صنعت خودرو ایجاد کنیم تا فرصت ورود افراد متخصص، خالق و باتجربه به 
این صنعت نیز فراهم ش��ود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای 
مجلس شورای اس��المی در پایان با تاکید بر انحصارزدایی از صنعت خودرو 
کشور خاطرنشان کرد: دولت باید در راستای کیفی سازی، مهارت زایی، ایجاد 
طرح ه��ای نوآورانه و تحول در صنعت خودرو کش��ور مج��وز واردات خودرو 
به کش��ور را صادر کند. ممکن اس��ت دولت تصور کند ک��ه واردات خودرو 
موجب اش��تغال زدایی می ش��ود، اما می تواند از طریق یارانه ای که امروزه به 

خودروسازان تزریق می کند، مزد کارگران خودروسازی را پرداخت کند.

حض��ور برند های خارجی در بازار داخلی ب��ا توجه به اینکه بازار رقابتی 
مهمتری��ن خ��أ صنعت خ��ودرو در چند دهه گذش��ته اس��ت، می تواند 
دستاورد های قابل قبولی برای کشور داشته باشد؛ هرچند که این موضوع 
نافی عملکرد قابل قبول خودروسازان در یک سال گذشته نیست، اما برای 
بهبود وضعیت صنعت مادر کشور باید اقدامات دیگری انجام داد؛ اقداماتی 

که هرگز نباید با کارشکنی و رویاپردازی همراه باشد.
به گزارش شعار سال، سه ضلعی ایران، اروپا و آمریکا سیگنال های توافق 
هس��ته ای را ارس��ال می کند حضور تیم مذاکره کننده هسته ای کشور در 
فروردی��ن 1400 در وین با توجه به اینکه در اواخر دولت روحانی صورت 
گرفت این موضوع را برای طرف های غربی آشکار کرد که شرایط مذاکرات 
هس��ته ای در دولت جدید ایران هرگز شباهتی به دولت روحانی ندارد. در 
این میان بازار خودرو که در ماه های قبل ش��رایط خوبی را س��پری نکرده 
است در انتظار اتفاقات جدید به سر می برد هرچند مرور قرارداد ها در دوره 
برجام خیلی برآیند مناسبی را نش��ان می دهد، اما نمی توان گفت حضور 

خودروسازان خارجی در کشور هیچ دستاورد و نتیجه ای نخواهد داشت.
مسیر کیفیت مذاکرات با طرف های خارجی که احتماال باز هم پژو و رنو 
خواهد بود باید از شاهراه گفت وگوی دیگری رد شود تا مسائل گذشته را 

شاهد نباشیم.
 مروری بر حضور خودروسازان خارجی در کشور

شش سال پیش درس��ت در شرایطی که حسن روحانی رئیس جمهور 
کش��ور خبر توافق هس��ته ای و لغو تحریم ها را داد پای دو برند خارجی به 
بازار خودرو کش��ور باز ش��د. یک سال و هفت ماه پس از 30 آذر ۹2 سند 
برجام امضا شد و پژو و رنو به ایران آمدند. پژو اولین گروهی بود که با تشر 
نخست دونالد ترامپ به کشورش بازگشت و رنو آنقدر سطح فعالیت هایش 
را کاهش داد که بود و نبودش خیلی به چشم نمی آمد، اما چینی ها داستان 
دیگری داشتند آنها حاال بازار خودروی کشور را محل مناسبی برای جوالن 
فعالیت های خود می دیدند و ش��روع به گسترش فعالیت های خود کردند؛ 

این اتفاقات در ش��رایطی می افتاد که در فاصله سال های ۹1 و ۹2 خیلی 
اتفاقات خوبی را در صنعت خودرو شاهد نبودیم و لکوموتیو اقتصاد کشور 
انتقادات زیادی را به خود وارد می دید. کاهش آمار تولید و گالیه از کیفیت 
محصوالت از جمله مهمترین مسائلی بود که در آن زمان به خودروسازان 

کشور وارد بود.
با توافق برجام حتی نام برند هایی مانند فولکس واگن و فیات نیز شنیده 

می شد.
 در بحبوح��ه تصمیم گیری برای انتخاب ش��ریک خارجی ب��رای بازار 
داخلی همچنان یک موضوع نگران کننده به نظر می رسید و آن استحکام 
قرارداد های خودرویی بود. هرچند خیلی مش��خص بود که برخی اس��امی 
مطرح شده در آن زمان مانند کرایسلر و سوزوکی هرگز پای شان به کشور 
باز نخواهد ش��د این فضا آنقدر هیجان انگیز ش��ده بود که گفته می ش��د 
نعمت زاده در سفری به آلمان برای حضور فولکس واگن در ایران شروطی 
گذاش��ته که از جمل��ه آنها آغاز به کار این ش��رکت در ایران با 40 درصد 
داخلی سازی محصوالت بود که می باید این موضوع طی مدت کوتاهی به 
80 درصد ارتقا داده می ش��د. کمبود های کشور در زمینه ساخت قطعات 
موردنیاز این شرکت عماًل همکاری با فولکس واگن را در ابهام قرار داد، زیرا 
به گفته آنها در ایران بیش از س��ه شرکت قطعه سازی نیستند که توانایی 

تولید قطعات مدنظرشان را داشته باشند.
این مس��ائل باعث شد ایران خودرو و سایپا نتوانند همکاری مشترکی 
با این برند آلمانی داش��ته باش��ند، اما خیلی زود خبر رسید که ماموت 
و فولکس واگن اقدام به احداث کارخانه مش��ترک خواهند کرد، اما این 
موضوع هم با شروع دور جدید تحریم ها کان لم یکن شد. یکی دیگر از 
ش��رکت هایی که در آن زمان صحبت همکاری با برند هایی مانند نیسان 
و رنو را داش��ت گروه خودروسازی بهمن بود، اما در نهایت جز همکاری 
با خودروساز های چینی دستاوردی در زمینه همکاری با برند های مطرح 
ش��ده را نداشت و ش��اید ش��روع مونتاژ مزدا تنها خروجی این شرکت 

خودروی��ی در آن زم��ان بعد از کلی حرف و حدی��ث بود. پژو در نهایت 
پایش به ایران باز شد، اما آن هم خیلی دوام نیاورد و در نهایت آنچه که 
رخ داد خروج این برند از ایران در اواخر سال ۹0 به دلیل فروش بخشی 

از سهامش به شرکت جنرال موتورز آمریکا بود.
 با جدی ش��دن مذاکرات برجامی و توافقات آن پژو دوباره حال و هوای 
حضور در ایران را پیدا کرد و در زمان س��کانداری نعمت زاده یک بار دیگر 

به کشور آمد.
صادرات 20 درصدی و داخلی س��ازی 40 درصدی در ابتدا بس��یاری از 
برند ه��ای خارجی را برای حضور در ایران مردد کرد. س��ال ۹5 با قرارداد 
رسمی آغاز به کار پژو در دور جدید مذاکرات برجامی را شاهد بودیم. پژو 
2008، 208 و 301 ماحصل این حضور بود و حتی ش��نیده می ش��د که 

امکان استفاده از پلتفرم های جدید پژو در کشور فراهم خواهد شد.
حضور رنو در کش��ور روایت متفاوتی داش��ت س��بک و س��یاق حضور 
رنو در کش��ور های مختلف نش��ان می دهد که این ش��رکت عالقه مند به 
سرمایه گذاری است برعکس پژو که چمدان سبک بی سرمایه اش را خیلی 

زود جمع کرد و رفت.
رنو خیل��ی زود از پلتفرم جدید ایکس ۹0 رونمایی کرد و در انبوهی از 
حاشیه ها کارش آغاز شد. حضور رنو در ایران به قبل و بعد برجام دو شکل 
متفاوت از حضور را نش��ان می داد حضور در س��ال ۹0 و مشارکت بعد از 
مذاکرات برجامی. تصمیمات رنو در ایران جالب بود تجهیز سایت بن رو و 

ایجاد مرکز تحقیقات، اما هیچ وقت این مسائل به ثمر ننشست.
حض��ور برند های خارجی در بازار داخلی ب��ا توجه به اینکه بازار رقابتی 
مهمتری��ن خأ صنع��ت خ��ودرو در چند دهه گذش��ته اس��ت می تواند 
دستاورد های قابل قبولی برای کشور داشته باشد، هرچند که این موضوع 
نافی عملکرد قابل قبول خودروسازان در یک سال گذشته نیست، اما برای 
بهبود وضعیت صنعت مادر کشور باید اقدامات دیگری انجام داد؛ اقداماتی 

که هرگز نباید با کارشکنی و رویاپردازی همراه باشد.

خودروسازان خارجی با چه وضعی به ایران آمدند

طب��ق گزارش عملکرد خودروس��ازان داخلی در س��ه ماهه نخس��ت 
س��ال جاری که قرار بوده اس��ت موانع پیش پای تولید برداشته و تولید 
افزایش��ی باشد، خودروهای باری سنگین )کامیون، کامیونت و کشنده( 
بیش��ترین افزایش تولید و در مقابل خودروهای مسافربری )مینی بوس، 
اتوبوس و ون( و تراکتور افت تولید داش��ته اند. این در حالی اس��ت که 
خودروسازان داخلی در تولید انواع سواری تنها موفق به تولید 13 هزار 

دستگاه بیشتر )6.5 درصد( شده اند.
ب��ه گ��زارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از ایس��نا، گزارش 
عملک��رد تولی��د ان��واع خودروها براس��اس آم��ار وزارت صنعت، معدن 
و تجارت )صمت( طی س��ه  ماهه نخس��ت س��ال جاری نشان می دهد 
که نس��بت به مدت مشابه سال گذش��ته به ترتیب کامیون ها )کامیون، 
کامیونت و کشنده(، کمباین )ماش��ین های برداشت محصوالت دانه دار 
کش��اورزی( و انواع سواری رش��د 6.5 درصدی تا ۷1.2 درصد داشته  و 
تولید وانت ها یک دس��تگاه کمتر ش��ده است. اتوبوس، مینی بوس و ون 

1.1 درصد و تراکتور 11 درصد کاهش تولید را تجربه کرده اند.
از ابتدای س��ال جاری ت��ا پایان خردادماه امس��ال 213 هزار و 500 
دس��تگاه از انواع خودرو س��واری تولید شده که نسبت به تعداد دستگاه 
س��واری تولیدش��ده در س��ه ماهه ابتدایی سال گذش��ته )200 هزار و 

500دستگاه(، رشد 6.5 درصدی را نشان می دهد.
می��زان تولید وانت  نیز در مدت مذکور س��ال جاری نس��بت به مدت 
مش��ابه سال گذشته به سبب اینکه تنها یک دستگاه کمتر بوده، درصد 
تغییری را ثبت نکرده اس��ت. در سه ماهه نخست سال گذشته 15 هزار 
و ۹43 دس��تگاه وانت تولید شد که امسال هم 15 هزار و ۹42 دستگاه 

تولید شده است.
طی س��ه ماهه نخست س��ال 1400 بیش��ترین میزان افزایش تولید 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته مختص کامیون ، کامیونت و کشنده 
اس��ت که از 1025 دستگاه با افزایش ۷1.2 درصدی به 1۷55 دستگاه 
رس��یده اس��ت. پس از آنها نیز کمباین ها بیش��ترین افزای��ش تولید را 
داشته اند که با 38.2 درصد افزایش تولید به 141 دستگاه رسیده است. 
در مجموع در سه ماهه ابتدایی سال 13۹۹، حدود 102 دستگاه از این 

مدل خودروها تولید شده بود.

در مقابل اما طبق آمار، میزان تولید اتوبوس، مینی بوس و ون طی سه 
ماهه نخست سال جاری نس��بت به مدت مشابه سال گذشته افت 1.1 
درصدی را ثبت کرده اس��ت. در حالی در مجموع سه ماهه امسال 3۷4 
دستگاه اتوبوس، مینی بوس و ون تولید شده که میزان تولید آن در سه 

ماهه نخست سال گذشته 3۷8 دستگاه بوده است.
پس از آن بیش��ترین کاهش تولید را تراکتور ثبت کرده است. میزان 
تولید این نوع خودرو از 4350 دستگاه در سه ماهه ابتدایی سال 13۹۹ 
به 38۷2 دستگاه در سه ماهه نخست سال 1400 رسیده و کاهش 11 

درصدی را تجربه کرده است.
عالوه بر اینها، میزان تولید الس��تیک خودرو نیز در س��ه ماهه امسال 
نس��بت به همین مدت در س��ال گذش��ته که 62 هزار و 800 تن بوده 
اس��ت، به 63 هزار و 800 تن رس��یده و رش��د 1.6 درصدی را رقم زده 

است.

سواری ها تنها 6.5 درصد رشد تولید داشتند

تولید تراکتور و خودروهای مسافربری منفی شد

 حذف دیدگاه های سنتی و ایجاد تحول در خودروسازی
نیاز مبرم صنعت خودرو کشور است
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز: رئیس ســازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات شــهرداری قم از برنامه ریزی برای توسعه سرویس های 

الکترونیکی در سامانه قم یار خبر داد.
به گزارش شــهرنیوز، کوروش محمدحسینی در نشست خبری 
تشریح عملکرد ۶ ساله شهرداری قم، با بیان اینکه سازمان فناوری 
اطالعات و ارتباطات شــهرداری از پایان ســال ۹۶ آغاز به کار کرد 
اظهار کرد: مجموعه سازمان از ابتدای سال ۹۷ وارد بحث های کاری 
و اجرایی خود شــد و ضمن نگهداشــت وضع موجود سامانه های 
شهرداری، به تدوین دستورالعمل هایی پرداختیم که موردنیاز خدمات 

شهروندی بود.
وی با بیــان اینکه با کمک بخش های مختلف شــهرداری و به 
محوریت ستاد شهر هوشمند دستورالعمل ها و استانداردهای نوین 
شهرداری تدوین شد که مالک عملکرد سامانه های مختلف شهرداری 
قرار گرفت افزود: در ســال ۹۷ بیشتر به تقویت زیرساخت های ارائه 
خدمات الکترونیک پرداختیم که ســه زیرساخت  جامع فراهم شده 

است.
رئیس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم با تأکید 
بر اینکه جزو معدود شهرداری هایی هستیم که مجهز به سامانه های 
ویژه سرویس ساز هستیم تصریح کرد: در سال ۹۷ سامانه احراز هویت 

با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان استان راه اندازی شد.
وی یکی از رویکردهای اساســی مدیریت شهری را ارائه خدمات 
الکترونیک عنوان و یادآور شد: سال ۹۸ موفق شدیم که میز خدمت 
الکترونیکی شــهرداری را با نام اختصاری قم یار راه اندازی کردیم و 
در دوره تخفیفات شهرســازی توانستیم این سامانه را زیر بار برده و 

بخشی از ثبت درخواست ها را انجام دهیم.
محمدحسینی با تأکید بر توسعه قابل توجه سامانه قم یار تصریح 
کرد: از نیمه دوم سال ۹۹ تمام درخواست های حوزه شهرسازی روی 
سامانه قم یار ثبت می شود و نسخه جدید آن نیز به تازگی منتشرشده 

و قابل دانلود است.
وی با اشاره به پیاده سازی کارت هوشمند شهروندی با نام قم کارت 
تصریح کــرد: با توجه به تکنولوژی های روز، ســامانه جدید کارت 
شهروندی شــده و در تمام اتوبوس های شهر قابل استفاده است. در 
سامانه های تاکسیرانی نیز به صورت آزمایشی این کارت فعال شده 
و به مرور توســعه آن صورت خواهد گرفت. محمدحسینی با تأکید 
بر راه اندازی سامانه پارک حاشیه ای شهر اذعان کرد: امکان پرداخت 

هزینه این خدمات با استفاده از قم کارت فراهم شده است.
وی خاطرنشــان کرد: در اماکن مختلف خدمات شهری در حال 
فعال سازی این سامانه هســتیم و به مرور آن را توسعه خواهیم داد 

و فعــالً باغ پرندگان اولین مرکز قابل اســتفاده این خدمت اســت. 
به زودی کارت یکپارچه رفاهی، پرسنلی و شهروندی نیز در مجموعه 

شهرداری فعال خواهد شد.
رئیس ســازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری قم گفت: 
امکان با نام کردن قم کارت در ســامانه قم یار فراهم شــده و با این 
ظرفیت تمام تراکنش های قم کارت روی قم یار قابل مدیریت خواهد 
بود. وی با اشــاره به فعال سازی حساب شهروندی در سامانه قم یار 
اضافه کرد: جزو نخســتین کاربردهای این سرویس امکان پرداخت 
کرایه تاکسی بود که از سال گذشته فعال شده و قابل استفاده است و 
۳ هزار و ۵۰۰ تاکسی تجهیز به بارکد شده و امکان پرداخت کرایه 

فراهم شده است و سوابق پرداخت ها قابل مشاهده خواهد بود.
محمدحســینی با تاکید بر اینکه ســرویس خودروهای من نیز 
در قم یار درحال توســعه است اظهارداشت: ســرویس های ملک و 
ســاختمان، خودرو، حمل ونقل و… در این ســامانه قابل دسترسی 
برای شــهروندان است؛ سرویس های عمومی چون سیمای استانی، 
وضعیت آب وهوا و… و ۵۲۰ خدمت دستگاه های مختلف استان هم 
در این سامانه در اختیار شهروندان قرار گرفته است. سامانه شاخه، 
داده نمای شهر و… نیز در شهرداری فعال شده که امکانات مختلفی 

را ارائه می کند.
وی با بیان اینکه به عنوان دستگاه خدمات الکترونیک شهروندی 
امکان های مختلف را برای شــهروندان فراهم کرده ایم تصریح کرد: 
اینکه شهروندان تمایل به استفاده از آن ها داشته باشند نقطه موفقیت 
سرویس ها خواهد بود و اینکه ما چقدر نقش داریم قاعدتاً تالش داریم 

رسالت خود را انجام دهیم.

اهواز- شبنم قجاوند: ابراهیم نوشادی شهردار اهواز در جلسه ای 
که با نمایندگان دفاتر تسهیل گری مناطق محروم سطح شهر داشت 
گفت: علیرغم مشکالت فراوان، همکاران من در شهرداری اهواز تمام 

تالش خود را در جهت رفع معضالت شهر به کار گرفته اند.
وی افزود: چالش های شــهر اهواز هم یک روزه بوجود نیامده اند 
به همین دلیل رفع آنها هم زمان بر است. اگرچه مجموعه شهرداری 

اهواز پای کار است  و در حال انجام وظیفه است.
نوشادی ضمن قدردانی از مسئولین دفاتر تسهیل گری در زمینه 
پیگیری مســائل شهروندان در مناطق محروم عنوان کرد: تالش ما 
براین است که جلسات دفاتر تسهیل گری هر دوهفته یکبار برگزار 
شود تا در جریان کارها قرار بگیریم و هرجا مشکلی بود برای رفع آن 

در اسرع وقت اقدام کنیم.
شــهردار اهواز ادامه داد: همه باید برای رسیدن اهواز به وضعیت 

مطلوب و بیرون آمدن از وضعیت فعلی و کاهش مشــکالت تالش 
کنیم. ما ذره ای از فعالیت خود در این راســتا کوتاهی نمی کنیم و 
در برخی موارد نیز مسئولیتهایی که بعهده دستگاههای دیگر است 

را نیز انجام می دهیم.
وی در پایان ضمن یادآوری به مدیران مناطق در جهت پیگیری 
مسائل دفاتر تســهیل گری خاطرنشان کرد: ما در جریان مسائل و 
مشکالت هســتیم اما گاهی کمبود امکانات روند رفع مشکالت را 
کند می کند.  در ادامه یکتا سواری رییس دفاتر تسهیلگری مناطق 
محروم گزارشــی از مناطق محروم زاویه عین دو، مالشــیه، کوی 
علوی و حصیراباد را به صورت خالصه به شــهردار ارئه داد وسپس 

کارشناسان دفاتر مذکور هم به بیان مشکالت خود پرداختند.
شهردار اهواز در ادامه ضمن تنظیم صورتجلسه برای هر منطقه 
محروم در شهرداری دبیرخانه ی تشکیل داد و مقرر شد در دو هفته 
آینده برای پیگیری این مصوبات مجدداً جلساتی برگزار کند. گفتنی 
است نوشادی پیگیری مشکالت را در تماس با مدیران مربوطه مورد 

بررسی قرار داد و دستوراتی را برای حل آن ها صادر کرد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: رمضانپور نرگسی با بیان اینکه 
شهردار رشت در چند ماهه اخیر چهره رشت را به بهترین نحو ممکن 
تغییر داده است گفت: امیدواریم در آینده هم ایشان در همین سمت 

ابقا شوند و بتوانند کارهای مفید خود را پیگیری کنند.
بــه گزارش واحــد خبر مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل 
شهرداری رشــت، احمد رمضانپور نرگسی امروز)شنبه ۲۶ تیر( در 
جلسه مشترکی که بین شهردار رشت، نماینده سفارت تاجیکستان 
و مدیرعامل مؤسســه تحقیقات بین المللی تهران با هدف بررسی 
خواهرخواندگی بین رشت تاجیکســتان  و رشت ایران برگزار شد 
اظهار داشت: بدون شک برقراری و تقویت ارتباطات دو جانبه اتفاقات 

مثبتی را برای دو کشور به بار می آورد.
رئیس شورای شهر رشت ضمن ابراز خرسندی از برقراری مجدد 
ارتباطات بین دو کشور جمهوری اسالمی ایران و کشور تاجیکستان 
اضافه کرد: مردم گیالن به تاجیکستان عالقه خاصی دارند و سفرهای 

نوروزیشان هم به این کشور از این امر حکایت دارد.
رمضان پور نرگســی تصریح کرد: راه اندازی یــک ایرالین و پرواز 
مستقیم بین دو شهر رشت و دوشنبه تاجیکستان با هدف افزایش 

گردشــگری و ایجاد زیرســاخت های آن از دیگر اقداماتی است که 
می تواند به تقویت ارتباطات دو جانبه کمک کند. وی با بیان اینکه 
اولین بلدیه کشور در شهر رشت پایه گذاری شده است، عنوان کرد: 
در یک ســالی که از انتخاب آقای احمدی شهردار رشت می گذرد با 
تالش های شــبانه روزی که داشتند دیدیم که چگونه چهره شهر را 
تغییر دادند و زمینه ساز اقدامات مثبت و خوبی شدند. رئیس شورای 
شهر رشــت اظهار داشت: امیدواریم در دولت جدید بتوانیم فضایی 
را فراهم کنیم که ارتباطات و دوســتی بین دو ملت تاجیکستان و 

جمهوری اسالمی ایران صمیمانه تر شود.
رمضان پور نرگسی در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان اعضای 
پارلمان محلی و شورای شهر رشت با خواهر خواندگی دو شهر رشت 
ایران و رشت تاجیکســتان موافقیم و امیدواریم شهردار رشت هم 
دستور تدوین پیش نویس خواهر خواندگی را صادر کند تا به عنوان 

یک یادگار از دوران کاری ایشان باقی بماند.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس از انعقاد توافق نامه همکاری بین این شرکت و 
صندوق ملی محیط زیست در راستای رفع آثار سوء زیست محیطی 
و احیا و بازسازی اکوسیستم های واقع در منطقه حفاظت شده گنو 

خبر داد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس، 
»محمدعلی دادور« شرکت نفت ستاره خلیج فارس را پاالیشگاه سبز 
کشور و نماینده ایران در بنیاد جهانی انرژی به سبب تولید بنزین با 
اســتانداردی فراتر از استاندارد یورو ۵ عنوان کرد و افزود: با توجه به 
همگانی بودن وظیفه حفاظت از محیط زیست موضوع و همچنین 
لزوم توجه به مبانی محیط زیستی برای دستیابی به توسعه ی پایدار 
توافق نامه همکاری بین شرکت نفت ستاره خلیج فارس و صندوق 
ملی محیط زیســت در راستای رفع آثار سوء زیست محیطی و احیا 
و بازسازی اکوسیستم های واقع در منطقه حفاظت شده گنو به امضا 

رســید. وی اضافه کرد: بر اساس این توافق نامه تأمین و به کارگیری 
نیروهای حفاظت، تقویت ناوگان موتوری محیط زیست و همچنین 
خرید ماشین آالت و موتورسیکلت های موردنیاز برای نظارت و پایش 

محیط زیست از تعهدات شرکت نفت ستاره خلیج فارس است.
مدیرعامل شــرکت نفت ستاره خلیج فارس یادآور شد: پژوهش، 
آموزش و فرهنگ ســازی محیط زیســت، انجام اقدامات حمایتی 
زیســتگاه و گونه از طریق احیاء زیستگاه های طبیعی، توزیع علوفه 
دســتی در مراتع، آب رسانی به  تمامی منابع آبی مصنوعی، ساخت 
تجهیزات و راهبری ســامانه و ایستگاه پایش کیفی محیط زیست، 
ایجاد سامانه گسیل هوشمند ماشــین آالت و پایش مناطق، ایجاد 
مرکز قرنطینه و بازپروری حیات وحش آسیب دیده، حمایت و تقویت 
محیط بانان و همیاران و خرید تجهیزات حفاظتی از دیگر مواردی 
است که صندوق ملی محیط زیســت متعهد شده بودجه دریافتی 

سنواتی را در آن محل ها هزینه کند.
وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نســبت بــه همراهی تمامی 
دستگاه ها در پاسداشت محیط زیست، این حرکت را گامی مؤثر در 

راستای صیانت از مواهب الهی خواند.

توسعه سرویس های الکترونیکی سامانه قم یار:

”قم کارت” کارتی هوشمند برای شهروندان

شهردار اهواز:

همه باید  برای رسیدن اهواز به وضعیت مطلوب تالش کنیم

رئیس شورای شهر رشت: 

شهردار رشت در چند ماهه اخیر چهره رشت را به بهترین نحو ممکن تغییر داده است

در راستای حفاظت از زیست کره گنو؛
انعقاد توافق نامه همکاری بین شرکت نفت ستاره خلیج فارس و صندوق ملی محیط زیست

در هفته عفاف و حجاب انجام شد ؛ 
تقدیر از کارکنان شرکت نفت منطقه گیالن

رشت- خبرنگار فرصت امروز: همزمان با هفته عفاف و حجاب ؛ تیر ماه 
سال جاری طی مراسمی با حضور مدیر ، معاونین و مسئولین واحدها از1۹ نفر 

از کارکنان منطقه تقدیر شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن 

؛ این مراسم در راستای  بزرگداشت هفته عفاف و حجاب صورت پذیرفت .
 مدیر منطقه ، کورش باالدست ، ضمن  خوش آمد گویی به حضور همکاران با 
اشاره به شش آیه ابتدایی سوره بقره که چکیده کل قرآن است گفت :  » خواندن 
قرآن مسیر زندگی انسان ها را عوض می کند اگر نگاه قرآنی باشد کینه ها از بین 
می رود و قطعاً محیطی سرشار از صفا و صمیمت خواهیم داشت ؛ نمازخواندن و تالوت قرآن رزق و روزی انسان ها را زیاد می کند و به ما 
یاد می دهد نسبت به هم نوعان بی تفاوت نباشیم و به دیگران کمک کنیم .« وی ضمن بیان اینکه انتخاب نفرات برگزیده نه تنها مربوط 
به رعایت حجاب بلکه درخصوص نحوه رفتار در سازمان و برخورد و انجام کار ارباب رجوع بوده افزود : » عفاف و حجاب یکی از نمودهای 
فرهنگی ، ارزشی و اجتماعی در تمدن ماست که فقط مختص به رعایت حجاب نیست  بلکه باید کالم ، نگاه و رفتار هم عفیف باشد و 
همچنین نحوه صحیح برخورد و انجام کار ارباب رجوع همواره سرلوحه فعالیت های این شرکت قرار دارد . «  در پایان این مراسم از 1۹ نفر 

از کارکنان از کلیه واحدهای ستادی ، انبار و نواحی طی لوح سپاسی به رسم یاد بود تقدیر شد .

مدیرعامل شرکت برق گلستان:
پرمصرف ها باید برق مازاد خود را از بخش خصوصی خریداری کنند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: مشترکان پرمصرف از این پس باید برق خود را 
از بخش خصوصی خریداری و یا از پنل خورشیدی استفاده کنند.علی اکبر نصیری در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: طبق موارد قانونی 
پرمصرف ها از این پس باید برق خود را از بخش خصوصی خریداری کرده و یا از پنل خورشیدی استفاده کنند و همچنین مصرف دو برابری 
با نرخ انرژی تجدیدپذیر محاسبه خواهد شد.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان افزود: مشترکان پرمصرف استان، طی ۶ دوره، 
شناسایی شده که شامل ۲۳ هزار مشترک هستند و مصرف باالتر از الگو دارند.وی ادامه داد: در فاز اول کنتورهای خاص برای این مشترکان 
خریداری شده و هزینه هم با خود مشترک است.نصیری گفت: در زمینه مشترکان تجاری پرمصرف و برخی از تابلوهای تبلیغاتی و سردرب 
ها با دادستانی نشست هایی داشتیم و مقرر شد که به این افراد تذکر داده شده و در صورت عدم رعایت برق آنها قطع شود.مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق گلستان در خصوص نیروگاه های کوچک مقیاس هم بیان کرد: نیروگاه ۲۶ مگاواتی در ابتدای جاده آق قال، نیروگاه ۳.۹ 
مگاواتی در رامیان و نیروگاه هشت و ۲۵ مگاواتی در مراوه تپه مشغول تولید هستند.وی توضیح داد: برای احداث نیروگاه و در راستای پدافند 
غیرعامل و تامین برق استان اطلس کل استان تهیه شده و باید برای احداث آن ها سرمایه گذار جذب شود.نصیری ادامه داد: طی این هفته 
نیروگاه شهرک اترک با هشت مگاوات وارد مدار خواهد شد و همچنین در سیمین شهر نیروگاه 1۶ مگاواتی در حال راه اندازی است.طبق 

گفته وی در روزهای گذشته با هوای ابری مصرف برق استان ۷۳۵ مگاوات بود که در روز شنبه این عدد به ۹۵۰ مگاوات رسیده است.

مدیر کل آموزش فني و حرفه اي استان بوشهر:
پنج آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي در هفته ملي مهارت در استان بوشهر 

افتتاح مي شود
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل آموزش فني و حرذفه اي استان 
بوشــهر گفت: با توجه به گستره مخاطبان آموزش فنی و حرفه ای و به  منظور 
ترویج و ارتقای فرهنگ مهارت  آموزی در ســطوح مختلف اجتماعی و افزایش 
منزلت اجتماعی و آموزش مهارتی، برنامه های متنوعی در هفته ملی مهارت در 

استان بوشهر اجرا خواهد شد.
به گزارش روابط عمومي اداره کل آموزش فني و حرفه اي اســتان بوشــهر، 
عبدالمجید دراهکي در نشست بزرگداشت هفته ملي مهارت در استان بوشهر 
با بیان اینکه بیش از ۳۰ برنامه مهم مهارتي در هفته ملي مهارت که از ۳1 تیر 
لغایت ۶ مرداد ماهشروع مي شود در استان بوشهر اجرایي خواهد شد،اظهار داشت: برگزاری نشست با مقامات و شرکای آموزشي ،دیدار با 
ائمه جمعه و فرمانداران، تعامل با  نمایندگان مجلس، تشکیل جلسه شورای مهارت استان و شهرستانها، افتتاح آموزشگاه هاي آزاد فني و 
حرفه اي، برگزاری نشست های تخصصی با کارآفرینان برتر استان،افتتاح مراکز آموزشي جوار صنایع و برگزاری نمایشگاه مجازی از جمله 
برنامه های اجرایي در هفته ملي مهارت در استان بوشهر است. وي ظرفیت هاي استان بوشهر را در جهت توسعه و ترویج آموزش هاي فني 
و حرفه اي بسیار باال دانست و افزود: ارتقای وزن اجتماعی مهارت در جامعه در مسیر"جهش تولید" در سال تولید،پشتیباني ها،مانع زدایي 
ها، فعال سازی تربیون ملی مهارت در مسیر نهضت مهارت افزایی، جلب مشارکت برای ایجاد جریان ملی مهارت آموزی، توجه بیشتر به 
فن آورهای نوین در تولید محتوی و ارایه خدمات الکترونیک، ایجاد جنبش رسانه ای مهارت، امید بخشی و ترویج خود باوری به جامعه 
جلب مشارکت بخش خصوصی، توجه به مهارت آموزی در مناطق محروم، حمایت از تولید ملی با تمرکز بر توانمندسازی منابع انسانی و 
حمایت از مهارت آموختگان کار آفرین در راه اندازی کسب و کارهای مهارت بنیان از اهداف و سیاست های اجرای برنامه هفته گرامیداشت 
مهارت در استان بوشهر است. دراهکي با اشاره به اینکه تحقق شعار سال نیازمند فرهنگ سازی مناسب برای تبیین، هدایت و فراگیر کردن 
آموزش های فنی و حرفه ای در جامعه است،بیان داشت: در راستای ترویج فرهنگ مهارت آموزی و اشتغال زایی در جامعه، طرح های هفته 

ملی مهارت با رویکرد اشتغال پایدار در استان بوشهر اجرا می شوند. 

هشدار معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران درباره  پیامد های موج پنجم کرونا :
 شیب تند تعداد بستری ها و مبتالیان در مازندران

ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، دکتر 
تورج اسدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از شهروندان خواست 

با توجه به ظرفیت تخت ها و امکانات درمانی به کمک کادر درمانی بشتابند.
وی با بیان اینکه طی هفته های اخیر استان مازندران وارد پیک پنجم بیماری 
کرونا شده است گفت: تعداد بیماران با شیب نسبتا باالیی در حال افزایش است.
دکتر اســدی افزود: ادامه این روند شــرایط را در هفته های پیش رو بسیار 
سخت خواهد کرد چرا که ظرفیت تخت ها و امکانات درمانی استان محدود است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه سوش جدید کرونا سرایت پذیری باالیی دارد، از شهروندان خواست از تجمع 

و دورهمی های خانوادگی از جمله عروسی ها و مراسم عزا پرهیز کنند.

نقاط حادثه خیز جاده قدیم جایزان-امیدیه توسط شرکت نفت و گاز 
آغاجاری ایمن سازی شد

اهواز- شبنم قجاوند: رئیس مهندسی ساختمان شرکت بهره برداری نفت و 
گاز آغاجاری از اجرای عملیات ایمن سازی و آسفالت بخش حادثه خیز جاده قدیم 
امیدیه -جایزان خبر داد. مهندس جواد نصیراوی گفت: این جاده  محل تردد و 
مورد استفاده روستاها و مناطق پیرامونی شهرستان امیدیه بوده که اخیرا نقاطی 
از آن به محل های حادثه خیز مبدل شــده بود و با دستور مدیر عامل شرکت، 
عملیات ایمن سازی ۴۰۰ متر از جاده در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: در فاز 
نخست، عملیات سنگ کاری، بتن ریزی و اجرای پل کالورتی انجام شد و فاز دوم  
آن شامل عملیات روکش آسفالت است که هم اکنون در دست اجرا می باشد. نصیراوی در ادامه به آسفالت جاده ورودی روستای ارمش 
اشاره کرد وگفت: روستای ارمش در مجاورت تاسیسات کرنج واقع شده است که عملیات آسفالت جاده ورودی آن توسط این امور صورت 

گرفت . وی، مجموع هزینه های صرف شده جهت عملیات فوق را بیش از ۶ میلیارد ریال عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت برق گلستان:
برق مزارع ماینر گلستان تا شهریور قطع است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: سه مزرعه ماینر مجوزدار در گلستان فعال بوده که 
هم اکنون خاموش هستند.علی اکبر نصیری در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهارکرد: از نیمه سال گذشته تاکنون هزار و ۴۰۰ 
دستگاه ماینر در استان کشف شده است.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان افزود: در سال جاری تاکنون ۶ مانور مبارزه با جمع 
آوری انشعاب های غیرمجاز و ماینرها برگزار شده است.وی بیان کرد: سه مزرعه ماینر مجوزدار در گلستان داریم که در شهرستان های 
علی آبادکتول، بندرگز و مینودشت با میزان ۲۶۰ مگاوات برق مصرفی هستند و این مزارع تا شهریورماه خاموش هستند.نصیری اضافه کرد: 
برق تولیدی کشور ۶۶ هزار مگاوات بوده که با توجه به در مدار قرارنگرفتن نیروگاه های برق آبی به دلیل خشکسالی دچار مشکل شده ایم 
و در برهه ای مجبور به خاموشی هستیم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت: با همکاری صنایع، بخش کشاورزی و ادارات 
خاموشی ها کمتر شده ولی باید به سمت صرفه جویی پیش برویم زیرا صنایع از این امر آسیب می بینند.وی ادامه داد: هر استان باید 1۰ 
درصد در میزان مصرف خود صرفه جویی کند که در گلستان با توجه به هزار و ۵۰۰ مگاوات نیاز مصرفی، باید حدود ۲۰۰ مگاوات صرفه 
جویی انجام شود.نصیری افزود: باید لوازم پرمصرف در اوج بار یعنی ساعت 1۲ الی 1۸ و ۲1 الی ۲۳ از مدار خارج شده و با توجه به گرمای 

هوا در هفته جاری با مدیریت مصرف می توان از خاموشی جلوگیری کرد.

 اراک- فرنــاز امیــدی: به گزارش روابط عمومــی و امور بین الملل 
پتروشیمی شازند، مهندس ابراهیم ولدخانی مدیرعامل پتروشیمی شازند 
طی سخنانی گفت: »یکی از محصوالت صادراتی و پر متقاضی مطلوب 
مشتری، تولید شده در مجتمع پتروشیمی شازند؛ محصول هیدروکربن 
های هیدروژنه A۸۰ می باشــد که طی هفته جاری و در روز شنبه ۲۶ 
تیر ماه، به میــزان ۵ هزار تن از این محصول در رینگ صادراتی بورس 
انرژی عرضه شــد که خوشبختانه تمامی ظرفیت عرضه شده محصول 

A۸۰ جهت صادرات به کشورهای افغانستان و عراق به فروش رسید.”
وی خاطر نشــان کرد: »قیمت محصول هیدروکربن های هیدروژنه 
A۸۰ تولیدی پتروشــیمی شازند بر اساس قیمت پلتس در روز عرضه 
۶۳۰ دالر در هر تن قیمت گذاری شــده است که قیمت پایه محصول 

تولیدی این شرکت با یک دالر افزایش نسبت به قیمت پلتس به صورت 
رقابتی و با قیمت نهایی ۶۷۳ دالر در تن برای کشــورهای آســیایی به 

فروش رسید.”
مدیرعامل پتروشیمی شازند یادآور شد: »با توجه به تقاضای خرید 
۲۵۰ هزار تنی محصول هیدروکربن های هیدروژنه A۸۰ تولیدی این 
شــرکت، برنامه تولید ، عرضه و صادرات این محصول در بورس انرژی 
در دستور کار قرار دارد و با توجه به سابقه درخشان حضور پتروشیمی 
شــازند  در بازارهای انرژی کشــورهای همســایه به ویژه کشورهای 
افغانســتان و عراق، امیدواریم بــا تولید محصوالت با کیفیت همچون 
گذشته توجه مشــتریان خارجی را به سمت خرید بیشتر از تولیدات 

این شرکت جلب نماییم.”

استقبال بی سابقه مشتریان خارجی از محصول صادراتی هیدروکربن های 
هیدروژنه پتروشیمی شازند ) اراک( در بورس انرژی
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به قلم: اِویان گاتمن
کارشناس بازاریابی
ترجمه: علی آل علی

مش��اهده تبلیغات پاپ آپ در س��ایت های مختلف امری 
عادی برای کاربران محس��وب می شود. بسیاری از تبلیغات 
موردنظ��ر ماهیت آزاردهن��ده ای دارد، اما برخی از نمونه ها 
نیز با خالقیت بس��یار باالیی طراحی می ش��ود. اگر برندها 
توانایی طراحی تبلیغات موردنظر به طور حرفه ای را داشته 
باشند، وضعیت بازاریابی شان به طور کامل متحول خواهد 
شد. نکته مهم اینکه بسیاری از برندها به چنین امر مهمی 
توج��ه ندارند. درس��ت به همی��ن خاطر روند اس��تفاده از 
افزونه های مسدودسازی پاپ  آپ  ها در میان کاربران به طور 

روزافزونی در حال افزایش است. 
یکی از ایده های مناس��ب برای اس��تفاده از پاپ آپ ها به 
عنوان شیوه ای جذاب در بازاریابی مربوط به قرار دادن شان 
در سایت رس��می برند اس��ت. امروزه اغلب کسب و کارها 
ب��رای جلب نظر کاربران چنین پاپ آپ هایی را در س��ایت 
رسمی شان قرار می دهند. این امر موجب جلب توجه هرچه 
بیشتر کاربران و امکان تجربه موفقیت های بیشتر در زمینه 

بازاریابی می شود. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نکات اساسی و 
حرفه ای در زمینه بازاریابی با پاپ آپ است. این امر به شما 
برای طراحی نمونه های مناس��ب در سایت رسمی برندتان 
و تاثیرگذاری قاب��ل مالحظه بر روی مخاطب هدف کمک 

خواهد کرد.
تبلیغات پاپ آپ چیست؟

پیش از اینکه به س��راغ ش��یوه هایی برای طراحی بخش 
پاپ آپ در س��ایت رس��می برندت��ان برویم، باید آش��نایی 
کاملی با این مفهوم پیدا کنید. ش��هرت اصلی پاپ آپ ها به 
خاطر ساده سازی فرآیند دعوت به عمل )CTA( در زمینه 
بازاریابی اس��ت. چنین پاپ آپ هایی اغلب اوقات در سایت 
برندها در گوشه و کنار صفحه ظاهر می شود. دلیل استفاده 
از چنین المان هایی تالش برای ارائه یک پیشنهاد جذاب یا 

دعوت از کاربران برای آشنایی بیشتر با برند است. 
متاسفانه در طول س��ال های اخیر شمار باالیی از برندها 
اس��تفاده نادرس��تی از بخش پاپ آپ ها داشته اند. به همین 
خاط��ر توجه کاربران به این بخش به طور قابل مالحظه ای 
کاهش پیدا کرده اس��ت. اگ��ر برند ش��ما توانایی طراحی 
پاپ آپ های جذاب را داش��ته باش��د، ام��کان تاثیرگذاری 
مضاع��ف بر روی افراد عالقه مند به کس��ب و کارتان فراهم 
خواهد ش��د. با این حساب شما دیگر مشکلی برای ضمیمه 
ک��ردن یک بخش دع��وت به عمل حرفه ای در س��ایت تان 

نخواهید داشت. 
چگونه پاپ آپ مناسب برای سایت تان طراحی کنید؟

وقتی ی��ک برند در تالش برای فعالیت بازاریابی اس��ت، 
هر اش��تباه کوچکی هزینه بسیار سنگینی به همراه خواهد 
داش��ت. این نکته در م��ورد طراحی تبلیغ��ات پاپ آپ نیز 
مصداق دارد. بنابراین ش��ما بای��د بهترین عملکردتان را در 
این راس��تا نشان دهید، در غیر این صورت شاید سایت تان 

تمام جذابیتش برای مخاطب هدف را از دست بدهد. 
م��ا در ای��ن بخ��ش برخ��ی از توصیه ه��ا و تکنیک های 
کارب��ردی ب��رای طراحی پاپ آپ ه��ا به ط��ور حرفه ای در 
سایت برند را آماده کرده ایم. شما با استفاده از تکنیک های 
موردنظر امکان جلب نظر ه��ر کاربری در فضای آنالین را 

خواهید داشت. 
1. اهمیت پاپ آپ های متنی

پاپ آپ ه��ا باید پیام��ی را برای مخاطب ه��دف نمایش 
دهد. ایراد برخ��ی از پاپ آپ ها نمایش یک محتوای بزرگ 
تصوی��ری و بی توجهی ب��ه محتوای متنی اس��ت. این امر 
مشکالت بسیار بزرگی پیش روی بازاریاب ها قرار می دهد. 
با این حس��اب مش��اهده ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف امر عجیبی نخواهد بود. 
کارب��ران در ط��ول س��ال های اخیر پاپ آپ های بس��یار 
کلیش��ه ای را مش��اهده کرده اند. این امر انگی��زه آنها برای 
تعام��ل با مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای کاهش 
داده اس��ت. ش��اید این امر در نگاه نخست به معنای مسیر 
بسیار دش��وار ش��ما در عرصه بازاریابی باشد، اما دست کم 
امکان بهبود ش��رایط با عملکرد خالقانه را خواهید داشت. 
به هر حال اگر انبوهی از برندهای کلیشه ای در بازار نباشد، 
شما هرگز به عنوان یک برند خالق شناخته نخواهید شد. 
مهمترین نکته ای که شما درباره نمایش تبلیغات پاپ آپ 
باید مدنظر داش��ته باشید، اس��تفاده از یک جمله کلیدی 
به عنوان پیام اصلی اس��ت. این جمل��ه باید به اندازه کافی 
کوتاه باش��د تا کاربران به سادگی مطالعه اش کنند، در غیر 
این صورت ش��اید حتی یک نفر نیز به پاپ آپ ش��ما توجه 
نشان ندهد. همچنین در صورت نمایش پاپ آپ ها در وسط 
صفحه ش��انس باالت��ری برای جلب نظر کارب��ران خواهید 
داش��ت. بسیاری از کاربران پاپ آپ های کنار صفحات را در 
عمل مورد بی توجهی قرار می دهند. بنابراین شما با انتخاب 
جایی مناس��ب برای پاپ آپ متنی تان شانس باالتری برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. 
2. زمان بندی همه چیز است!

هر چیزی در دنیا نیاز به زمان بندی درس��ت دارد. حتی 
بزرگترین ش��رکای تجاری هم در زمان مناسب درخواست 
ش��راکت را مطرح کرده اند. اگر برندها از همان روز نخست 
تاسیس ش��ان به دنبال همکاری با هم باشند، بدون تردید 
هیچ همکاری سازنده ای شکل نخواهد گرفت. نکته مهم در 
این میان انتخاب زمان مناس��ب برای تعامل با طرف مقابل 

است. این امر در زمینه بازاریابی نیز مصداق دارد. 
تبلیغات پاپ آپ اگر در زمان نادرست نمایش داده شود، 
تمام کارب��ران را فراری می دهد. این امر برای بس��یاری از 
برندها شکس��ت بس��یار مهمی محسوب می ش��ود. با این 

حساب شما باید به طور جدی از آن پرهیز نمایید. 

کاربران اغلب اوقات واکنش بسیار بهتری به پاپ آپ ها در 
طول گشت و گذارش��ان در سایت شما نشان خواهند داد. 
بنابراین باید همی��ن حاال ایده مربوط به نمایش پاپ آپ ها 
در بدو ورود کاربران به س��ایت را فراموش کنید. این امر نه 
تنها کمکی به بهبود وضعیت بازاریابی ش��ما نمی کند، بلکه 

ریزش شدید در ترافیک سایت را نیز به همراه دارد. 
زمان بندی درست در زمینه بازاریابی و نمایش پاپ آپ ها 
در بهتری��ن حالت پس از اندکی حضور کاربران در س��ایت 
روی می دهد. اگر ش��ما وبالگ رسمی برای برندتان دارید 
و محت��وای آموزش��ی در آن قرار می دهید، پ��س از اینکه 
کاربران روی هر مطلب ش��ما کلیک کردند، امکان نمایش 
پاپ آپ ها وجود دارد. این امر نه تنها وضعیت بازاریابی شما 
را بدتر نمی کند، بلکه موجب توجه کاربران به پیشنهادهای 

برندتان هم خواهد شد. 

ش��ما به طور کلی باید اول از همه اندکی عالقه در میان 
کاربران نسبت به س��ایت تان ایجاد کنید. این امر براساس 
مطالع��ات مختل��ف در زمینه بازاریابی پ��س از یک دقیقه 
حض��ور کاربران در س��ایت ش��ما روی می دهد. براس��اس 
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Institute و با استفاده از ابزار گوگل آنالیتیکس، کاربران 
پ��س از اینکه یک دقیقه در س��ایت برندها حضور داش��ته 
باشند، انگیزه بسیار مضاعفی برای مشاهده پاپ آپ ها نشان 

خواهند داد. 
یک��ی از نکات مهم��ی که ه��ر بازاریابی ب��رای طراحی 
بخش پاپ آپ باید مدنظر داش��ته باش��د، تفاوت حوزه های 
مختلف کاری اس��ت. بنابراین ش��ما بای��د مطالعه خودتان 
برای دس��تیابی به بهترین زمان و الگوی نمایش پاپ آپ ها 
را داشته باشید، در غیر این صورت شاید فعالیت  تان در این 

حوزه بیش از اندازه همراه با ریسک شود. 
3. متفاوت باشید

یکی از مهمترین فاکتورهای موفقیت در دنیای بازاریابی 
متفاوت بودن اس��ت. هیچ برند کلیش��ه ای در بازار توانایی 
جل��ب نظر کاربران را ندارد. بنابراین ش��ما باید به بهترین 
ش��کل ممکن در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان باشید. شاید این امر در نگاه نخست بسیار دشوار 
به نظر برس��د، اما ش��ما با چن��د بار مش��اهده نمونه های 
کلیشه ای در زمینه تبلیغات پاپ آپ به خوبی توانایی پرهیز 

از الگوهای تکراری را خواهید داشت. 
بسیاری از بازاریاب ها در ابتدای مسیرشان برای طراحی 
پاپ آپ ها به طور مداوم از دیگران کمک می گیرند. اگر شما 
فردی حرفه ای در این زمینه کنارتان دارید، باید به بهترین 
ش��کل ممکن از مهارت وی اس��تفاده نمایی��د، در غیر این 
صورت ش��اید هرگز موفق به طراحی یک پاپ آپ مناس��ب 

نشوید. 
یکی از ایده های مناسب برای متفاوت بودن در مقایسه با 
رقبا تالش برای ارائه یک تخفیف مناسب به کاربران است. 
ب��دون تردید کارب��ران به یک تبلیغ پاپ آپ که پیش��نهاد 
پر و پیمانی در رابطه با تخفیف داش��ته باش��د، بی توجهی 
نخواهند کرد. با این حساب شما شانس بسیار باالیی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف براساس الگوی موردنظر 

خواهید داشت. 
اگر رابطه ش��ما با مخاطب هدف س��ایت تان خوب باشد، 
ب��ه خوبی از المان های موردعالقه آنه��ا در زمینه بازاریابی 
خب��ر خواهید داش��ت. این امر برای بس��یاری از برندها به 
مثابه مهمترین فرصت بازاریابی محس��وب می شود. وقتی 
ش��ما س��لیقه مخاطب هدف تان را خیلی خوب بلد باشید، 
فرآین��د بازاریابی و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به 
بهترین ش��کل ممکن پیش خواهد رفت. تنها نکته اساسی 
در این میان تالش برای ایجاد رابطه ای نزدیک با مشتریان 

هدف است. 
4. پیشنهاد دقیق و روشن ارائه دهید

پیش��نهادهای بخش پاپ آپ باید دقیق و روش��ن باشد، 
در غیر این صورت ش��اید کاربران هیچ توجهی به وضعیت 
بازاریاب��ی ش��ما نش��ان ندهند. بس��یاری از برنده��ا برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مس��یر بسیار طوالنی ای 
را طی می کنن��د. دلیل این امر تمای��ل برندهای موردنظر 
برای بیان پر از ابهام پیشنهادات ش��ان اس��ت. اگر شما یک 
پیشنهاد درست و حسابی برای مشتریان تان دارید، باید آن 
را به بهترین ش��کل ممکن ارائ��ه کنید، در غیر این صورت 

شاید هرگز توانایی جلب نظرشان را به دست نیاورید. 
بی ش��ک ش��ما در اولی��ن تالش های تان ب��رای طراحی 
تبلیغ��ات پاپ آپ س��ختی های زی��ادی را متحمل خواهید 
شد. یکی از سختی های موردنظر مربوط به روشنی پیام تان 
ب��رای مخاطب هدف اس��ت. راهکار موردنظ��ر ما برای این 
چالش تالش برای بازنگری در متن تبلیغ موردنظر پیش از 
انتشار رسمی است. شما با چنین کاری امکان تاثیرگذاری 

مناسب بر روی مخاطب هدف تان را خواهید داشت. 
پاس��خ دادن به س��وال درباره ویژگی های یک پیشنهاد 

مناس��ب در بخش پاپ آپ کار س��اده ای نیست. بسیاری از 
کارب��ران در این رابطه نظرات مختلفی دارند، اما مهمترین 

نکات در این رابطه به شرح ذیل است:
• پیشنهاد باید بدون ایراد و مشکل فنی باشد

• مزیت پیشنهاد برای کاربران روشن باشد
•  کاری که مش��تری برای استفاده از مزیت پیشنهاد باید 

انجام دهد، کامال ساده و دقیق طراحی گردد.
اگر کس��ب و کار ش��ما به نکات فوق توجه الزم را نشان 
دهد، مس��یر بازاریابی اش به طور قابل مالحظه ای س��اده و 
راحت خواهد ش��د. مشکل اصلی بس��یاری از برندها تالش 
برای طراحی تبلیغات پاپ آپ به ساده ترین شکل ممکن و 
حتی بی توجهی به فرآیند موردنظر است. این امر مشکالت 

بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. 
5. درخواست های تان را محدود کنید

ش��ما قرار نیس��ت در ی��ک کادر پ��اپ آپ کوچک کلی 
درخواس��ت از مخاط��ب هدف تان داش��ته باش��ید. چنین 
عملکردی هیچ س��ودی برای کس��ب و کار ش��ما به همراه 
نخواه��د داش��ت. بنابراین باید خواس��ته های تان را به طور 
دقیق و محدود طرح کنید، در غیر این صورت ش��اید حتی 

با اعتراضات کاربران هم مواجه شوید. 
فرض کنید ش��ما در تالش برای ترغیب کاربران به ثبت 
نام در خبرنامه برندتان در حوزه آش��پزی برای بهره مندی 
از آخرین اخبار و همچنین ش��رکت در قرعه کش��ی کالس 
آشپزی رایگان هستید. اگر کادر پاپ آپ شما در این میان 
ماهیت بس��یار کلی، شامل نیاز به درج ایمیل، داشته باشد 
کاربران به طور قابل مالحظه ای بدان عالقه نشان می دهند. 
در عوض اگر ش��ما کادر موردنظر را هم��راه با بخش هایی 
ب��رای درج نام و ریز مش��خصات هر کارب��ر طراحی کنید، 
کمتر کسی حتی حاضر به عضویت در خبرنامه تان خواهد 

شد. 
براس��اس گزارش موسسه Sleek Note، در صورتی که 
ی��ک کادر پاپ آپ حداکثر ش��امل دو کادر ب��رای ثبت نام 
کاربران باشد، میزان تاثیرگذاری اش تا 206 درصد افزایش 
خواهد داش��ت. معن��ای این امر تمایل کارب��ران برای درج 
کمتر مشخصات ش��ان و قبول پیشنهادات مختلف برندها با 
شرایط ساده است. با این حساب اگر شما به نکته موردنظر 
توجه الزم را نشان دهید، وضعیت بازاریابی تان به طور قابل 

مالحظه ای بهبود پیدا خواهد کرد. 
گاه��ی اوقات برندها در تالش برای جلب نظر کاربران به 
س��وی ویدئویی تازه یا آموزش��ی رایگان از سوی خودشان 
هس��تند. ای��ن امر اغلب اوق��ات با هدف افزای��ش ترافیک 
ویدئ��وی موردنظر و بهبود وضعیت س��ئو صورت می گیرد. 
مهمترین مس��ئله در این میان امکان دسترسی کاربران به 
ویدئ��وی موردنظر فق��ط با یک کلیک اس��ت، در غیر این 
ص��ورت هیچ ک��س زحمت مش��اهده یک مت��ن طوالنی و 
همچنین پ��ر کردن کادرهای مختلف برای مش��اهده یک 

ویدئوی معمولی را به خودش نمی دهد. 
6. بهینه سازی پاپ آپ برای دستگاه های مختلف

امروزه کاربران با دستگاه های مختلفی در فضای اینترنت 
به گشت و گذار می پردازند. همانطور که سایت ها باید برای 
کاربران گوش��ی های هوشمند بهینه س��ازی شود، تبلیغات 
پاپ آپ هم باید چنین وضعیتی داش��ته باشد، در غیر این 
صورت شاید تبلیغ موردنظر شما در اندازه و کیفیتی بسیار 

بد برای کاربران نمایش داده شود. 
وقت��ی یک برن��د حوصل��ه بهینه س��ازی پاپ آپش برای 
کارب��ران گوش��ی های هوش��مند، تبل��ت و تلویزیون های 
هوشمند را نداشته باشد، چطور باید انتظار توجه فراوان از 
س��وی کاربران را داشت؟ نکته مورد بحث در این بخش به 
اندازه کافی س��اده هست تا شما را به بهترین شکل ممکن 

نسبت به بهینه سازی تبلیغ تان آگاه کند. 
امروزه اغلب تبلیغات پاپ آپ به طور پیش��فرض با تجربه 
کاربری دارندگان گوش��ی های هوش��مند هماهنگ است. 
نکته مه��م در اینجا تالش ب��رای اس��تفاده از یک مرحله 
اضافی به منظور کس��ب اطمینان بیشتر است. به هر حال 
همیشه امکان وقوع اش��تباهات و ایرادات ناخواسته وجود 
دارد. بنابراین شما با پرهیز از چنین امری به بهترین شکل 
ممک��ن کیفیت بازاریابی در قالب بخش پاپ آپ را تضمین 

خواهید کرد. 
ش��ما پ��س از اینکه تبلیغات پ��اپ آپ را در س��ایت تان 
راه ان��دازی کردید، باید به طور م��داوم آن را چک نمایید، 
در غیر این صورت ش��اید ماه ها با یک پاپ آپ مش��کل دار 
مش��غول تعامل با کاربران شوید. این امر بزرگترین مشکل 

برای بازاریاب ها در این حوزه محسوب می شود. 
7. ارزیابی دوباره و دوباره

امروزه پاپ آپ ها در الگوهای بس��یار متنوعی به دس��ت 
کاربران می رسد. استفاده از انواع فرمت متن، تصویر و حتی 
ویدئوهای کوتاه نظیر گیف در این بخش رواج باالیی دارد. 
مهمترین نکته در این میان تالش برای اطمینان از کیفیت 
تبلیغات پاپ آپ در هر ش��رایطی اس��ت. بسیاری از برندها 
پس از اینکه یک کادر را در سایت شان راه اندازی می کنند، 
به طور کامل بی خیال آن می ش��وند. اگر قرار باش��د بخش 
موردنظر به حال خودش رها ش��ود، هیچ موفقیت بازاریابی 

به همراه نخواهد داشت. 
شما باید تبلیغ پاپ آپی تان را به طور مداوم به روز رسانی 
ک��رده و در صورت نیاز به ط��ور کامل تغییر دهید. این امر 
کاربران را همیش��ه با پیش��نهاد تازه ای مواجه خواهد کرد. 
بدون تردید با چنین شرایطی انگیزه کاربران برای تعامل با 

برند شما دوچندان خواهد بود. 
دس��ت آخر برای اینکه کادر پاپ آپ تان همیش��ه مدنظر 
کاربران باش��د، اس��تفاده از ایده های متنوع را مدنظر قرار 
دهید. ش��ما قرار نیس��ت همیشه پیش��نهاد تخفیف برای 
مش��تریان داشته باشید. استفاده از قرعه کشی های مختلف 
و حتی پیش��نهاد عضویت در خبرنام��ه برند برای دریافت 

تازه ترین اخبار نیز گزینه های مناسبی خواهد بود. 
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بازاریابی در سایت برند با طراحی پاپ آپ های حرفه ای بازاریابی چابک با واکنش استراتژیک به شرایط بازار

به قلم: میشل کولینز
CFA Institute کارآفرین و مدیر اجرایی موسسه بازاریابی

ترجمه: علی آل علی

بازاریابی چابک )Agile Marketing( یکی از شیوه های تازه برای بهبود تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
از طریق افزایش هماهنگی میان ش��رکت ها و تیم های فروش و همچنین ارتباطات داخلی و خارجی برند 
اس��ت. امروزه مدیران کس��ب و کارها به خوبی از اهمیت این الگوی بازاریابی خبر دارند. در واقع بازاریابی 
چابک دیگر یک الگوی دلبخواهی نیس��ت، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر برای هر برندی محسوب می  شود. 
تمام کس��ب و کارها برای استفاده از این ش��یوه نه فقط به ایجاد تغییر در فعالیت برندشان، بلکه واکنش 

استراتژیک به شرایط بازار دارند. 
وقتی از واکنش اس��تراتژیک به شرایط بازار صحبت می کنیم، محور اصلی بحث در رابطه با رویدادهای 
روز اس��ت. مهمتری��ن روی��داد در این میان نیز همه گیری کروناس��ت. این بحران همه کس��ب و کارها را 
دس��تخوش تغییرات اجتناب ناپذیر کرده است. اگر ش��ما مایل به عبور صحیح و سالم از شرایط نابسامان 
کنونی هس��تید، باید هرچه سریع تر نسبت به اس��تفاده از الگوی بازاریابی چابک اقدام کنید. هدف اصلی 
در این مقاله بررس��ی برخی از نکات مهم در زمینه اس��تفاده از بازاریاب چابک و بهبود ش��رایط برند برای 

واکنش مناسب نسبت به شرایط بازار است. 
شناسایی موانع بازاریابی چابک

مهمترین مانع در مس��یر بازاریابی چابک مربوط به فرهنگ س��ازمانی است. بسیاری از برندها در طول 
سال های متمادی با شرایط خاصی کار کرده اند. اگر در این میان قرار بر ایجاد تغییر در روند فعالیت برند 
باش��د، همین فرهنگ س��ازمانی مهمترین مانع خواهد بود. بنابراین شما باید کارتان را با اعمال تغییرات 

اساسی در این بخش شروع کنید. 
س��اماندهی الگوهای نوین برای تصمیم گیری در ش��رکت و تعامل میان بخش های مختلف گام مناسبی 
برای ش��روع مس��یر بازاریابی چابک محسوب می شود. اغلب اوقات تیم های بازاریابی در این شیوه با موانع 
بسیار زیادی مواجه هستند. منبع اصلی چنین مشکالتی نیز روند کند و اغلب دست و پاگیر تصمیم گیری 
در داخل برند اس��ت. ش��ما امروزه باید این روند را به بهترین شکل ممکن ساده سازی نمایید، در غیر این 

صورت شاید هرگز شانسی برای تعامل مناسب با مشتریان تان نداشته باشید. 
تش��کیل جلس��ات منظم با اعضای تیم بازاریابی و فروش نکته مهمی برای شناس��ایی مشکالت و موانع 
بازاریابی چابک و برنامه ریزی برای حل و فصل ش��ان اس��ت. ش��ما با این کار ام��کان تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان به بهترین شکل ممکن را خواهید داشت. به هر حال وقتی موانع پیش روی بازاریابی چابک رفع 

شود، سطح تعامل با مشتریان نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. 
تعامل در بازار با محوریت شفافیت

کسب و کارها در بازار باید عملکرد شفافی داشته باشند، در غیر این صورت شاید حتی یک مشتری نیز 
به آنها توجه نکند و همیشه از دیگر برندها با تردید به آنها نگاه کنند. این ماجرا در مورد حوزه بازاریابی 
نیز مصداق دارد. اگر عملکرد شما کامال شفاف و قابل پیگیری از سوی تیم های بازاریابی و فروش نباشد، 
مشکالت زیادی در ادامه مسیر خواهید داشت. امروزه شما باید ارتباطات میان بخش های مختلف برندتان 

را به شفاف ترین شکل ممکن ساماندهی کنید. 
وقتی تعامالت درونی شرکت شما شفاف و روشن باشد، امکان انتقال چنین عملکردی به بیرون از برند 
نیز وجود خواهد داشت. شما با چنین عملکردی به ساده ترین شکل ممکن بدل به برندی معتبر در بازار 
خواهید ش��د. چنین برندهایی به دلیل عملکرد واضح ش��ان در بازار و همچنین بازاریابی به دور از هرگونه 

کلیشه ای مورد توجه دامنه گسترده ای از مشتریان قرار خواهند گرفت. 
تالش برای اس��تفاده از اطالعات دقیق در زمینه بازاریابی به مرور زمان شما را بدل به برندی معتبر در 

بازار خواهد کرد. این امر شما را به بهترین شکل ممکن مورد توجه مشتریان قرار می دهد. 
اطمینان از داشتن تیمی حرفه ای

بهره مندی از یک تیم حرفه ای در زمینه بازاریابی همیش��ه مزیت مهمی محس��وب می شود. این امر در 
رابط��ه با بازاریابی چابک نیز اهمیت خاصی دارد. ش��ما باید با تیمی کامال حرفه ای، مس��ئولیت پذیر و از 
همه مهمتر دارای توانایی های مختلف همکاری داش��ته باش��ید. اگر تیم شما چنین ویژگی هایی را ندارد، 
باید در طول زمان اقدام به بهبود وضعیت تان نمایید. با چنین کاری ش��ما به بهترین ش��کل ممکن امکان 
اج��رای بازاریاب��ی چابک و الزاماتش یعنی بهبود رابطه میان اعضای ش��رکت و همچنین تعامل نزدیک با 

مشتریان را خواهید داشت. 
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