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حسابکشیبودجهای
فرصت امروز: چند روز قبل بود که ديوان محاس��بات در گزارش اخیر خود به عملكرد بودجه 1400 در دولت 
روحانی پرداخت و از کسري بودجه در همین ابتداي سال خبر داد. آنطور که بازوي نظارتي مجلس گزارش داده، 
از مجموعه 11۶ تبصره، بند و جزو از احكام بودجه س��ال جاري، تا پايان ارديبهش��ت ماه فقط 1۳ حكم )معادل 
11 درصد( در موعد مقرر کامال اجرا ش��ده اس��ت و 4۵ حكم )معادل ۳۹ درصد( ناقص اجرا ش��ده و ۵۸ حكم 
)معادل ۵0 درصد( کال اجرا نشده است. همچنین طبق قانون بودجه 1400، قرار بود تا پايان ارديبهشت ماه 10 
آيین نامه و دس��تورالعمل به تصويب برس��د که به هیچ کدام از آنها در موعد مقرر عمل نشده است. گزارش ديوان 
محاسبات همچنین نشان مي دهد در دو ماه ابتدايي امسال، ۲۷ درصد منابع بودجه اي محقق شده که در مقابل 
44 درصد مصارف، حكايت از کس��ري بودجه در ابتداي س��ال مي دهد و عدم تغییر در تحقق منابع و ادامه اين 
رويه، به کس��ري بودجه ش��ديد در پايان سال مالي کش��ور منجر خواهد شد. همچنین از مجموع 111۸ دستگاه 
مش��مول حسابرسي، ۸1۲ دس��تگاه در موعد مقرر صورتحساب منتهي به ارديبهشت  ماه خود را ارائه کرده اند و...
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سهمبانکهاازسپردههایبانکی

بازاریابیویدئوییدرنیمهدومسال2021
ايده اس��تفاده از ويدئو در بازاريابی تازگی ندارد. بسیاری از برندها در طول دهه های اخیر به سوی 
اس��تفاده از اين فرمت در کمپین های شان حرکت کرده اند. نكته مهم در اين میان توسعه شبكه های 
اجتماعی و امكان اس��تفاده هرچه بهتر از فرمت ويدئو برای بازاريابی اس��ت. اين امر در کنار افزايش 
تمايل کاربران برای مش��اهده محت��وای بازاريابی در قالب ويدئو اهمیت اي��ن فرمت را به طور قابل 
مالحظه ای افزايش داده است. با اين حساب اگر کسب و کار شما به دنبال موفقیت در بازاريابی است، 
باي��د ويدئو را ب��ه مثابه مهمترين فرمت موجود ارزيابی کند.  ام��روزه محتوای ويدئويی تمام فضای 
آنالين را پوشش داده است. کمتر کسی در دنیای امروز تماشای محتوای ويدئويی را دوست ندارد...
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مدیریتوکسبوکار

یادداشت
اولویتهایدولت
سیزدهمدربازارارز

سیدکمالسیدعلی
 معاون ارزی پیشین

بانک مرکزی

اولین مس��ئله و اولوي��ت دولت 
س��یزدهم اي��ن اس��ت ک��ه توافق 
برجام صورت بگی��رد، چراکه تأثیر 
زيادی ب��ر روی قیم��ت ارز دارد. با 
احی��ای برجام ف��روش نفت در حد 
۲ میلیون بش��كه ص��ورت خواهد 
گرفت، کس��ری بودجه کم خواهد 
شد و ضمنا سیستم بانكی ما با رفع 
تحريم های 1۸ بانكی که در دوران 
ترامپ م��ورد تحريم ق��رار گرفتند 
به بازار برمی گردند. ش��رط اول اين 
است که اف ای تی اف مورد تصويب 
قرار بگیرد. آن چیزی که مش��خص 
و مهم اس��ت، ترکیب تیم اقتصادی 
دول��ت به وي��ژه تعیی��ن رئیس کل 
بانک مرکزی اس��ت که مشخصا در 
قیمت ارز تأثیرگذار اس��ت، چراکه 
بايد شناخت کافی بر مسائل و خط 
مش��ی بانک مرکزی داش��ته باشد، 
مس��ائل ارزی را خوب بداند و مورد 
وث��وق و قبول اقتصاددانان و فعاالن 

اقتصادی باشد.
رئی��س کل بان��ک مرک��زی بايد 
بداند صدور يک بخشنامه يا مصوبه 
در دول��ت چ��ه تأثیرات��ی به لحاظ 
ب��ار تورم��ی و افزاي��ش نقدينگی 
دارد. به هرح��ال اس��تقالل بان��ک 

مرک��زی و اهمیت دادن 
3رئیس جمهور به بانک...
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براساس اعالم دبیرخانه جشنواره برند محبوب مصرف کنندگان، 
بانک پاسارگاد در بخش های بانكداری حضوری، بانكداری اينترنتی 
و موبايل   بانک به عنوان برند محبوب مصرف کنندگان معرفی شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک  پاس��ارگاد، اختتامیه جشنواره برند 

محبوب مصرف کنن��دگان عصر روز يكش��نبه 1۷ اَمرداد 1400 
برای هش��تمین سال پیاپی توسط انجمن ملی حمايت از حقوق 
مصرف کنندگان برگزار ش��د. اين جش��نواره هر س��اله براساس 
نظرسنجی های مردمی، محبوب ترين برندهای کشور از نقطه نظر 

مصرف کنن��دگان را در بخش ه��ای مختلف خدمات��ی و تولیدی 
معرفی می کند. طبق اعالم دبیرخانه اين رويداد، در نظرس��نجی 
امس��ال که از 1۵ ارديبهش��ت تا 1۵ تیرم��اه ادامه يافت، بیش از 
يک میلیون نفر مش��ارکت داشتند و نسبت به برند محبوب خود 

اظهارنظر کردند. در پايان زمان رأی گیری، دبیرخانه جش��نواره، 
نظ��رات و اطالعات آماری و جمعیتی )دموگرافیک( جمع بندی و 
تجزيه و تحلیل ش��ده را در قالب گزارش های مختلف به برندهای 
حاض��ر اعالم و درنهاي��ت، از نمايندگان برنده��ای برگزيده برای 

اهدای جوايز در روز اختتامیه دعوت به عمل آمد. در اين راس��تا، 
بانک پاسارگاد در سه بخش خدمات بانكداری حضوری، خدمات 
بانكداری اينترنتی و خدمات موبايل بانک برگزيده شد و در مراسم 
اختتامیه نشان زرين برند محبوب مصرف کنندگان را دريافت کرد.

هر جا که پای انس��ان  ها در میان باش��د، يعن��ی تكامل هم در 
راه اس��ت. اين حرفی اغراق آمیز نیس��ت؛ هر عرص��ه ای را که در 
نظر بگیريد انس��ان ها باعث تغییر و تحول در آن ش��ده اند و البته 
آشفتگی هايی نیز به وجود آورده اند. به گزارش »ورلدنیوز مانیتور«، 
پیش بین��ی تح��والت جامعه بش��ری و میزان تاثیرگ��ذاری آنها، 
موضوعی نیس��ت که بتوان به سادگی انجامش داد. ما اينجا فقط 
ت��الش می کنیم اطالعات حداقلی در مورد آنچه که آينده با خود 
به همراه می آورد، ارائه دهیم. آينده ای که ما اينجا درباره اش حرف 

می زنیم، حداکثر تا سال ۲0۵0 میالدی است.
اول:جمعیتکجازیادوکجاکممیشود؟

در س��ال ۲01۹ گزارش اف��ق جمعیت جهان توس��ط دپارتمان 
اجتماعی و اقتصادی ملل متحد منتشر شد که در آن پیش بینی های 
جالب��ی درخصوص جمعیت آينده زمین مطرح ش��ده ب��ود. در اين 
گ��زارش آمده بود که جمعیت جهان تا اواس��ط قرن بیس��ت و يكم 
به ۹.۷4 میلیارد نفر خواهد رسید؛ يعنی بايد انتظار داشت جهان ۲ 
میلیارد نفر بیشتر از جمعیت کنونی اش داشته باشد. البته بر اين نكته 
هم تاکید ش��ده بود که نمی توان در مورد نحوه توزيع اين جمعیت 
اضافه در کش��ورهای مختلف جهان پیش بینی خاصی کرد. واقعیت 
اين اس��ت که قاره آسیا از اواس��ط قرن بیستم بیشترين سهم را در 
افزايش جمعیت جهان داشته است. البته رشد جمعیت در اين قاره 
از اوايل قرن بیست و يكم رو به کاهش گذاشت و پیش بینی شده که 
تا سال ۲0۳0، رشد جمعیت آسیا بالتغییر باقی بماند. با اين حساب، 
جمعیت آسیا تا سال ۲0۵0 در حدود ۵ میلیارد نفر باقی خواهد ماند. 
بنابراين تنها يک قاره باقی می ماند که پتانسیل افزايش جمعیت قابل 
توجهی دارد و آن هم آفريقاست. در حال حاضر، آفريقا 1.۳۶ میلیارد 
نفر جمعیت دارد و انتظار می رود اين جمعیت تا اواسط قرن حاضر به 
۲.۵ میلیارد نفر هم برسد؛ يعنی ۸۳ درصد افزايش را نشان دهد. البته 
در صورت تحقق اين موضوع هم باز آس��یا پرجمعیت ترين قاره باقی 
خواهد مان��د و پس از آن، آفريقا، آمريكای التین و منطقه کارائیب، 

اروپا، آمريكای شمالی و اقیانوسیه قرار خواهند داشت.
دوم:درشهرهاچهاتفاقیخواهدافتاد؟

بخ��ش مهمی از تاثی��ر افزايش جمعی��ت را بايد در ش��هرها 
جس��ت  وجو کرد. امروزه ۵۶ درص��د از جمعیت جهان در مناطق 
شهری زندگی می کنند؛ يعنی تقريبا 4.4 میلیارد نفر، اما تا سال 
۲0۵0 اوض��اع تغییر خواهد کرد و پیش بینی ش��ده که جمعیت 
شهری به ۶.۶ میلیارد نفر برسد. يعنی ۶۸ درصد از کل جمعیت 
جهان ساکن شهرها خواهند بود و فشار مضاعفی به سیستم های 
زيس��ت محیطی در ش��هرهای بزرگ وارد خواهد شد. آنها حتی 
در زمان حال هم اوضاع خوبی ندارند؛ چه رس��د به اينكه فش��ار 
مضاعفی را هم بخواهند تحمل کنند. معنای توس��عه شهری اين 
است که زمین های بیشتری بايد صاف شود تا زيرساخت ها در آن 

به احداث برسد و منابع آب بیشتری بايد به سمت مراکز شهری 
روانه شود و برق بیشتری برای استفاده آنها تولید شود و... .

تش��ديد رشد نامتناسب مناطق شهری و روستايی در آينده به اين 
معنا خواهد بود که کش��اورزان کمتری مش��غول به کار خواهند بود و 
اين در کنار تاثیر گرمايش زمین و تغییرات اقلیمی می تواند تا س��ال 
۲0۵0 شرايط سختی را در تامین منابع غذايی بشر به وجود بیاورد. از 
همه بدتر اينكه تمام منابع موجود تا آن زمان فرسوده و احتماال خالی 
خواهند ش��د، اما اين همه ماجرا نیس��ت و مشكل فقط به تولید مواد 
غذايی برنمی گردد، بلكه مسئله فقر و کمبودهای مختلف اجتماعی هم 
مطرح خواهد بود. در چنین شرايطی احتمال اينكه معضالت بزرگ تری 
مثل خشونت و بحران های انسانی در ابعاد گسترده اتفاق بیفتند بیشتر 
می شود. البته با توجه به آنچه که در موجود دوپای انسانی سراغ داريم، 
می توان پیش بینی کرد که اوضاع آينده خیلی هم بد نخواهد بود. بشر 
موج��ود نوآوری اس��ت و بنابراين حتی در بدترين ش��رايط آينده هم 

می تواند از راه های ابداعی، وضعیت خودش را بهتر کند.
سوم:ثروتملتهاچهتغییریمیکند؟

پیش بینی ش��ده تعادل اقتص��ادی جهان از حاال تا س��ال ۲0۵0 
دس��تخوش تغییر شود. تغییرات در ثروت ملل مدتی است که شروع 
ش��ده، اما نتايج واضح آن را می توان در سه دهه آينده مشاهده کرد. 
طبق پیش بینی بلومبرگ که سال گذشته منتشر شد، ثبات اقتصادی 
دوران پس از جنگ جهانی دوم که ملل توس��عه يافته از آن بهره مند 
ش��دند، در حال پايان اس��ت. بر اين اساس، ابرقدرت های جديدی در 
جه��ان ظهور ک��رده و خواهند کرد که عرصه را تغیی��ر خواهند داد. 
می ت��وان گفت ک��ه اقتصاد جهان نوعی تغیی��ر در مرکز ثقل خود را 
ش��اهد خواهد بود. سنگینی وزن ثروت که در دوران مدرن در جهان 
غ��رب ديده می ش��د، حاال به س��مت اقتصادهای در حال توس��عه و 
اقتصادهای نوظهور در حال حرکت است و اين روند در آينده تشديد 
خواهد ش��د. در درج��ه اول چین را می بینیم که تا س��ال ۲0۳۵ در 
زمینه تولید ناخالص داخلی از آمريكا پیش��ی گرفته و به بزرگ ترين 
اقتصاد جهان بدل ش��ده اس��ت. همچنین تا سال ۲0۵0، سهم آسیا 
از تولید ناخالص داخلی جهان به بیش از ۵0 درصد خواهد رس��ید و 
پیش برنده های اصلی آن هم چین و سپس هند خواهند بود. آمريكای 
ش��مالی و اروپا هر يک س��هم ۲0 درصدی از تولید ناخالص داخلی 
جهان خواهند داش��ت و بقیه جهان، سهمی حدود 10 درصد خواهد 
داشت. اگر بخواهیم درباره ثروتمندترين کشورهای جهان در آينده هم 
پیش بینی هايی داشته باشیم، اول بايد به فهرست ده  تايی کنونی اين 
کشورها اشاره کنیم: آمريكا، چین، ژاپن، آلمان، فرانسه، هند، انگلیس، 
برزيل، ايتالیا و کانادا، اما پیش بینی شده که تا سال ۲0۵0 تغییراتی 
در اين فهرست به وجود بیايد و مثال ثروتمندترين کشورهای جهان 
اينها باشند: چین، آمريكا، هند، اندونزی، آلمان، ژاپن، برزيل، فرانسه، 
انگلیس و ترکیه. اين يعنی برای اولین بار از زمان امپريالیسم تاکنون، 

ثروتمندترين کشورها فقط در اروپا يا آمريكای شمالی نخواهند بود؛ 
بلكه نام کشورهای آسیايی و آمريكای التین هم در صدر جدول قابل 
مشاهده خواهد بود. بر اين اساس کشورهای خارج از اروپا و آمريكای 
ش��مالی مثل روسیه، آرژانتین، عربس��تان، ويتنام، نیجريه، مكزيک، 
لهس��تان، مالزی، بن��گالدش، کلمبیا، مصر، ايران، هلند، پاکس��تان، 

فیلیپین و تايلند آينده اقتصادی خوبی در پیش دارند.
چهارم:بااینترنتچهخواهیمکرد؟

براس��اس گزارش اتحاديه مخاب��رات بین المللی ملل متحد در 
سال ۲01۸، بیش از نیمی از جمعیت جهان به اينترنت دسترسی 
دارند. همچنین پیش بینی شده که تا سال ۲0۵0 اين رقم باالتر 
برود؛ يعنی به ۹0 درصد برسد. مجموعه عوامل مختلفی مثل رشد 
اقتصادی در جهان در حال توس��عه، گسترش استفاده از موبايل 
و نیز دسترسی به زيرس��اخت های پهن باند ماهوار ه ای همگی در 
اين تحول موثر خواهند بود. نكته ديگر اين است که دستگاه های 
هوش��مند در منازل و نیز گجت های مختلف نیز تا س��ال ۲0۵0 
کاربران بسیار بیشتری پیدا خواهند کرد. اين هوشمندی مضاعف 
دستگاه های آينده همگی وابس��ته به الگوريتم های ريزيادگیری 
ماش��ینی، الگوريتم های پیش بینی و موارد مشابه خواهد بود. اين 
تكنولوژی ها که نحوه پردازش اطالعات توس��ط انسان ها را تقلید 
کرده و از آن ياد می گیرند، يک راه ديگر را هم در آينده باز خواهند 
کرد و آن هم استفاده گسترده از ايمپلنت )ابزار مصنوعی( عصبی 
در بدن انسان ها خواهد بود. با دستگاه هايی مانند نورالینک، مردم 
قادر خواهند بود هم کنشگری جالبی با کامپیوترها و دستگاه های 

ديگر داشته باشند. اين پیشرفتی بزرگ در آينده بشر است.
اين تح��والت همگی باعث خواهند ش��د که گ��ذار از اقتصاد 
فیزيكی به ديجیتال تس��ريع ش��ود. در اقتصاد ديجیتال، رشد به 
صورت داده محور اس��ت و ارزشمندترين منبع آن هم محتواست. 
از سوی ديگر، اوج گیری اينترنت اشیا را شاهد خواهیم بود که در 
چارچوب آن، جهان واقعی به اينترنت ش��باهت پیدا خواهد کرد. 
اين پديده تاثیر عمیقی بر جامعه دارد و می تواند به پیش بینی های 
رفت��اری هم بپردازد. به همین س��یاق، امنیت اطالعات در آينده 
بسیار پراهمیت تر خواهد شد و در مقابل، حريم خصوصی اهمیت 
خود را از دست خواهد داد. از همین حاال هم دوربین ها، حسگرها 
و نش��انگرهای ديجیتال در همه جا پراکنده هستند و اين روند در 
آينده تشديد خواهد شد. سپس اطالعات جمع آوری شده با استفاده 
از سیستم های پیچیده هوش مصنوعی به کار گرفته خواهند شد 
و الگوه��ا و عادت ها و رفتارهای مختلف افراد بر همین مبنا قابل 
انتظار و پیش بینی خواهند بود. در زمان حاضر، دسترسی به اين 
نوع اطالعات می تواند خطراتی مانند سرقت هويت، اخاذی و آزار و 
اذيت آنالين را به همراه داشته باشد، اما به نظر می رسد در آينده 
از يک سو در اين زمینه با راه  حل های جديد همراه خواهیم شد و 

از سوی ديگر، چالش های جديدی را پیش روی خود خواهیم ديد.
پنجم:درفضاچهاتفاقاتیمیافتد؟

تا س��ال ۲0۵0، انتظار می رود صنعت فضايی تجاری به شدت 
رشد کند و ارزشش به چندين تريلیون دالر برسد. اين در شرايطی 
رخ خواه��د داد که امكانات عظیم در عرص��ه مخابرات، خدمات 
اينترنت، ماهواره های تحقیق و توسعه و سوخت رسانی اقماری در 
اختیار اين صنعت قرار خواهد گرفت. واقعیت اينجاس��ت که فضا 
دارد دس��ت يافتنی تر از گذشته می شود و هزينه های سفر به فضا 
پايین تر می آيد. اين به خاطر پیش��رفت هايی اس��ت که در زمینه 
راکت های قابل اس��تفاده مجدد و تجهیزات مشابه صورت گرفته 
اس��ت. بنابراين تا اواسط قرن بیست و يكم يا همان سال ۲0۵0، 
ممكن اس��ت حتی به گردشگری فضايی، اقامت در هتل هايی در 
فضا و موارد مشابه هم برسیم. ماموريت های تجاری فضايی به ماه، 
گردش��گری در ماه و حتی اس��تخراج مواد معدنی از فضا همگی 
می توانند در آينده از رويا به واقعیت بدل ش��وند. به خصوص اگر 
اس��تخراج مواد معدنی از خرده س��یاره  های نزديک به زمین قابل 
انجام باش��د، فلزات ارزشمندی به دست خواهد آمد که می توانند 
اقتص��اد جهان را دگرگون کنند. پا گرفتن صنعت فضايی تجاری 

می تواند واقعا آينده بشر را تغییر دهد.
ششم:باگرمایشزمینچهکنیم؟

چندين دهه می گذرد از زمانی که دانش��مندان دريافتند دمای 
زمین دارد به شكل خطرناکی باال می رود. گرمايش زمین نتیجه 
مستقیم فعالیت های بشر روی محیط زيست و مصرف سوخت های 
فسیلی است که به افزايش سطح گازهای گلخانه ای و به خصوص 
دی اکس��ید کربن منجر شده اس��ت. طبق گزارشی که در سال 
۲01۸ در مورد میزان افزايش دمای زمین منتشر شد، پیش بینی 
ش��ده دمای زمین تا س��ال ۲0۵۲ بین 1.۵ تا ۲ درجه سانتیگراد 
گرم تر خواهد شد. شايد اين عدد در نگاه اول چندان مهم نباشد، 
اما واقعیت اين است که سیستم های طبیعت که قرن ها باعث بقای 

بشر شد به خاطر گرمايش زمین در معرض خطر قرار گرفته اند.
می��زان افزايش دما در همه جا يكس��ان نیس��ت و در مناطق 
مرکزی و شرقی آمريكای شمالی، مناطق مرکزی و جنوبی اروپا، 
شمال آفريقا و آسیای مرکزی بیشتر از بقیه قابل مشاهده خواهد 
بود. در مناطقی که نزديک به قطب ها واقع ش��ده اند )مثل کانادا 
و روس��یه( نیز مدت فصل غیريخ��ی افزايش خواهد يافت. بر اين 
اساس، کشورهای نزديک به قطب احتماال شاهد رونق کشاورزی 
خواهند بود، اما کشورهايی که بیشترين ذخاير آب تازه تجديدپذير 
را دارند )برزيل، روس��یه و کانادا( مجبور خواهند ش��د با تقاضای 
فزاينده ب��رای آب کنار بیايند. در همین حال، در مناطق نزديک 
به استوا افزايش دمای هوا باعث رطوبت بیشتر در فصل زمستان 
می شود که آن هم به نوبه خود به جاری شدن سیل، وقوع توفان، 

خشكسالی، بیابانی شدن اراضی و کاهش آب های زيرزمینی منجر 
خواهد شد. نكته ديگر اينكه مناطق پرجمعیت ساحلی يا نزديک 

به رودخانه ها با افزايش سطح دريا مواجه خواهند شد. 
افزايش دمای زمین همچنین به نابودی يخچال های طبیعی و 
مناطق قطبی منجر خواهد ش��د و پیش بینی شده تا سال ۲0۵0 
مدار قطب ش��مال حتی تابستان های بدون يخ را هم تجربه کند. 
اين يعنی سیس��تم جريان اقیانوس ها تحت تاثیر قرار می گیرد و 
آب های رهای بیش��تری گرما را جذب کرده و بخار می ش��وند و 
بنابراين دمای اقیانوس ها باال خواهد رفت و اين هم باعث آزادشدن 
ذخاير گاز متان در اعماق اقیانوس منجمد شمالی خواهد شد. اين 

دور باطل تنها به گرمايش بیشتر زمین می انجامد.
هفتم:جنگبرسرآببینکدامکشورهاست؟

در بس��یاری از مناطق جهان، صنعتی شدن سريع و نیز افزايش 
جمعیت باعث کمبود ش��ديد آب شده است. در چین، مصر، هند، 
پاکستان، مكزيک و آمريكا مناقشه بر سر آب جدی است. عالوه بر 
درگیری های محلی و منطقه ای، آب تا سال ۲0۵0 به يک مناقشه 
مهم بین المللی بدل خواهد شد. اين يعنی کشورهای همسايه بر سر 
دسترسی به منابع مشترک آب به روی هم اسلحه خواهند کشید. 
در سال های اخیر، مفهوم »آتی آب« هم مثل آتی فلزات گران بها يا 
نفت بر سر زبان ها افتاده است. بنابراين مناقشه آب عالوه بر تبعات 
سنگین ژئوپلیتیكی و زيست محیطی اش، دارد کم کم در بازارهای 
مالی نیز نقش ايفا می کند. در سال های اخیر، تكنولوژی نمک زدايی 
از آب هم بسیار مورد توجه قرار گرفته و سرمايه گذاری های زيادی 
در آن انجام ش��ده و به نظر می رسد سرمايه گذاری های مشابه در 
آينده نیز ضروری باشد. آنچه که علم جديد آرکولوژی نامیده شده 
)ترکیب اکولوژی و معماری( احتماال در آينده، مس��ئله آب را در 

فضاهای شهری با تمرکز بیشتری بررسی خواهد کرد.
هشتم:انرژیهایسبزترازکجامیآیند؟

گرمايش زمین همچنین باعث شده تكنولوژی های خوب و پیشرو 
در عرصه انرژی، تولید و حمل و نقل مورد توجه قرار گیرند. اين روند 
به خصوص در زمینه انرژی های تجديدپذير، خودروهای برقی و ساير 
تكنولوژی های سبز تا سال ۲0۵0 رو به پیشرفت خواهد بود. در سال 
۲01۸ حدود ۲۸ درصد از برق جهان از منابع انرژی تجديدپذير تولید 
ش��ده بود، اما پیش بینی سازمان اطالعات انرژی آمريكا اين است که 
تا سال ۲0۵0 سهم انرژی های تجديدپذير در تولید برق جهان به 4۹ 
درصد برسد. می دانیم که به دلیل از بین رفتن بسیاری از زمین های 
قابل کشت در جهان، چاره ای نیست جز آنكه مناطق شهری سبزتر از 
گذشته شوند و کشاورزی شهری، کشاورزی عمودی، کشاورزی در آب 
و باغچه های محلی برای تولید محصول مورد توجه قرار بگیرند. تغییر 
مهم س��بز ديگر هم استفاده از خودروهای الكتريک است که تا سال 

۲0۵0 نیمی از بازار خودرو جهان را به خود اختصاص خواهند داد.

تا3دههآیندهاینطورزندگیخواهیمکرد
دورنمایاقتصاددرسال2050
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فرص��ت امروز: چند روز قبل بود که ديوان محاس��بات در گزارش اخیر 
خ��ود به عملكرد بودج��ه 1400 در دولت روحانی پرداخت و از کس��ري 
بودجه در همین ابتداي س��ال خب��ر داد. آنطور که بازوي نظارتي مجلس 
گ��زارش داده، از مجموعه 11۶ تبصره، بند و جزو از احكام بودجه س��ال 
جاري، تا پايان ارديبهشت ماه فقط 1۳ حكم )معادل 11 درصد( در موعد 
مقرر کامال اجرا شده است و 4۵ حكم )معادل ۳۹ درصد( ناقص اجرا شده 
و ۵۸ حكم )معادل ۵0 درصد( کال اجرا نشده است. همچنین طبق قانون 
بودجه 1400، قرار بود تا پايان ارديبهشت ماه 10 آيین نامه و دستورالعمل 

به تصويب برسد که به هیچ کدام از آنها در موعد مقرر عمل نشده است.
گزارش ديوان محاس��بات همچنین نش��ان مي ده��د در دو ماه ابتدايي 
امس��ال، ۲۷ درصد منابع بودجه اي محقق ش��ده که در مقابل 44 درصد 
مصارف، حكايت از کس��ري بودجه در ابتداي س��ال مي دهد و عدم تغییر 
در تحق��ق مناب��ع و ادام��ه اين رويه، به کس��ري بودجه ش��ديد در پايان 
س��ال مالي کشور منجر خواهد ش��د. همچنین از مجموع 111۸ دستگاه 
مشمول حسابرس��ي، ۸1۲ دستگاه در موعد مقرر صورتحساب منتهي به 
ارديبهشت  ماه خود را ارائه کرده اند و ۳0۶ دستگاه به عنوان حساب  نداده 
شناخته مي شوند. بررسی ديوان محاسبات در موضوع درآمدهاي مالیاتي 
نیز نش��ان می دهد تا پايان ارديبهشت نزديک به ۸۵ درصد از درآمدهاي 
مالیاتي محقق شده است، اما درباره خودروهاي لوکس، منازل گرانقیمت 
و خانه هاي خالي به دلیل عدم تصويب آيین نامه در هیأت وزيران، همانند 

سال گذشته فاقد وصولي بوده است.
الیحهبودجه1400ازمنظرسطحتوسعه

در همی��ن حال، مرکز پژوهش های مجل��س در تازه ترين گزارش خود، 
اليحه بودجه 1400 را از منظر س��طح توس��عه بررس��ی کرد و به ارزيابی 
دور باطل توس��عه نیافتگی در بودجه سال جاری پرداخت. در اين گزارش 
با عنوان »ارزيابی اليحه بودجه س��ال 1400 از منظر سطح توسعه« آمده 
است: در آستانه چرخش قرن، با گذشت بیش از يكصد سال از آغاز فرآيند 
بودجه ري��زی و تقديم لواي��ح بودجه به مجلس و با گذش��ت بیش از نیم 
ق��رن از تصويب »قانون برنامه و بودجه« و در ش��رايطی که اقتصاد ايران 
تحت تحريم های اقتصادی قرار گرفته اس��ت، اليحه بودجه س��ال 1400 
تقديم مجلس شورای اسالمی شده است. گرچه هر  ساله در آستانه تصويب 
لواي��ح بودجه درباره لزوم اصالح فرآيند بودجه ريزی يا اصالح س��اختاری 
مالیه دولت بحث می شود، اما سلطه ارزيابی های کوتاه مدت و برخوردهای 
اقتضاي��ی و منطقه ای ب��ا احكام تخصیص ها و رديف ه��ای بودجه موجب 
می شود تا آنچه ضرورت شناخته می شود در عمل هرچه کمتر مورد توجه 
قرار گرفته و آنچه برجای می ماند ساختاری معوج تر از قبل همراه با قبض 

و بسط غیربرنامه ای در برخی تخصیص ها و اهداف باشد.

گزارش مرکز پژوهش ها نه از سطح ُخرد يا کالن، بلكه از منظر توسعه ای 
در قالب بودجه به مثابه برنامه يک س��اله دولت )برش يک ساله برنامه های 
میان م��دت و بلندم��دت( و تأثیرات بلندمدت بودجه ري��زی بر رفع فقر و 
چیرگی بر عقب ماندگی )رشد مستمر همراه با تحول بنیه تولیدی(، بررسی 
اليحه بودجه س��ال 1400 را مورد توجه قرار داده است. بر همین اساس، 
از تحلیل نهادی برای بررسی نحوه تأثیر بودجه ريزی بر تسهیل يا تضعیف 

امكان تحول ساختاری بهره برده است.
به اعتقاد نهاد پژوهشی مجلس، در چارچوب تحلیل نهادی، رشد مستمر 
و تحول س��اختاری تابعی از تولید محوری و حاکم ش��دن انگیزه تولید بر 
رفتار فعاالن اقتصادی است. از اين منظر، تأثیر دولت بر ساختار انگیزشی 
اقتص��اد البته همه قوای تقنینی و اجرايی و قضايی حكومت را دربرگرفته 
و از طري��ق نقش همه آنها بر امنیت حق��وق مالكیت و افزايش يا کاهش 
هزين��ه مبادله، رفتار فعاالن اقتصادی را تحت تأثی��ر قرار می دهد، اما در 
قالب بررس��ی بودجه، س��اختار هزينه ای و درآمدی بودجه با تأثیرگذاری 
بر س��اختار انگیزشی و رفتار فعاالن اقتصادی در بلندمدت بر وقوع يا عدم 
وقوع تحول س��اختاری و تفاوت میان س��طح رفاه اقتصادی کشورها مؤثر 
اس��ت. به تعبیر ديگر در گزارش حاضر، پرس��ش محوری اين است که آيا 
س��اختار کنونی بودجه ، مشوق فعاالن اقتصادی برای رونق تولید، بسط و 
گس��ترش فعالیت های خود و زمینه سازی رشد مستمر و تحول اقتصادی 

بلندمدت است يا خیر؟
اين گزارش با بیان اينكه کانون بررسی تحلیل حاضر اثر بودجه دولت بر 
روند توس��عه در ايران است، تصريح می کند که اين بررسی، میزان امنیت 
حقوق مالكیت و هزينه های مبادله را مؤثر بر روند توس��عه ارزيابی کرده و 
نش��ان داده است که س��اختار کنونی بودجه دولت به جای سرمايه گذاری 
تولیدی و توس��عه کس��ب و کارها، مشوق »گس��ترش بخش غیررسمی«، 
»کوچک شدن مقیاس تولید« و »رجحان فعالیت سوداگرانه و داللی« است.

 همچنین بررسی حاضر نشان می دهد که اليحه بودجه سال 1400 در 
امتداد لوايح چند سال اخیر، به جای اصالحات ساختاری، از طريق ابتكارات 
ترمیم کس��ری بودجه موجب باالتر رفتن نااطمینانی، افزايش هزينه های 
مبادله و ناامنی حقوق مالكیت شده و درنهايت بر ساختار انگیزشی فعاالن 
اقتصادی برای شروع و بسط کسب و کارهای تولیدی خود تأثیر منفی دارد.

گ��زارش مرک��ز پژوهش های مجل��س می افزاي��د درواقع س��اختار متورم 
هزينه های دولت و تداوم کس��ری بودجه های سالیانه که بیانگر بی انضباطی 
دولت در مديريت مالیه عمومی اس��ت، همراه با ابتكارات مخرب برای ترمیم 
کسری بودجه بوده است. در اين زمینه در حداقل يک دهه گذشته می توان به 
شش ابتكار »بیش برآوردی در درآمدهای نفتی«، »برداشت از صندوق توسعه 
ملی برای امور جاری«، »واگذاری ش��رکت های دولت��ی در قالب رد ديون«، 

»واگذاری س��هام ش��رکت های دولتی در قالب صندوق های ETF س��هام«، 
»واگذاری )فروش( دارايی های دولت« و »انتشار اوراق مالی« اشاره کرد.

تعمیقدورباطلتوسعهنیافتگیدربودجه
به نظر می رسد ساختار بودجه و به ويژه ابتكارات رخ داده برای تأمین منابع 
بودج��ه در س��ال های اخیر، به جای کمک به رون��ق و جهش تولید، مولد 
دورهای باطل توس��عه نیافتگی بوده اند، به اين معنا که صرف نظر از س��اير 
عوامل، اين س��اختار تأمین منابع بودجه از طريق باالبردن هزينه مبادله و 
ناامن ساختن امكان تصاحب تمام سودهای حاصل از تولید، مشوق فعاالن 
اقتصادی برای انتقال فعالیت های خود از بخش رسمی به بخش غیررسمی 
)و حت��ی زيرزمینی( اقتصاد، رضايت دادن به مقیاس کوچک فعالیت های 
تولیدی و رجحان نگاه کوتاه مدت و س��وداگرانه به فعالیت اقتصادی )عدم 
ترغیب به سرمايه گذاری تولیدی( و بسط فعالیت های غیرمولد بوده  است.

براس��اس گزارش مرکز پژوهش ها، به منظور مقابل��ه با تأثیرات مخرب 
راهكارهای اتخاذش��ده برای ترمیم کس��ری بودجه بر روندهای توس��عه، 
هم زم��ان با اهمیت روزافزون خروج فعالیت ه��ای تولیدی از رکود، انواع و 
اقسام سیاس��ت های پُرهزينه برای »حمايت از تولید« شكل گرفته اند که 
خود مسبب تشديد هزينه ها و تشديد کسری بودجه دولت شده و با تشديد 
نیاز به جس��ت وجوی راهكارهای جديد برای پوش��ش کسری بودجه، دور 
باطل توس��عه نیافتگی را تشديد کرده اس��ت. از همین منظر، راهكارهای 
پوش��ش کس��ری بودجه در اليحه بودجه س��ال 1400 در جهت تعمیق 
دورهای باطل توس��عه نیافتگی عمل کرده و نشانی از اصالحات ساختاری 

بودجه که ضرورت آن هرچه بیشتر احساس می شود به چشم نمی خورد.
 براس��اس اين گزارش به  نظر می رس��د رهايی از اين دورهای باطل در 
درج��ه اول نیازمند بازنگری در س��اختار هزينه ای دولت و نیز راهكارهای 
ترمیم کس��ری بودجه آن اس��ت. در بخش هزينه ای، اصالح بودجه ريزی 
نیازمند تغییر ساختار بودجه ريزی افزايشی فعلی، بازنگری در مخارج دولت 
و نیز اصالحات اساسی در نحوه گسترش تشكیالت و وظايف دولت )با نگاه 
به تبعات بلندمدت آن برای توس��عه کش��ور( است. ضمن آنكه در مرحله 
بعد، در طراحی راهكارهای پوشش کسری بودجه، به جای توجه به عوايد 
مالی کوتاه مدت آن، بايد با توجه به تبعات بلندمدت اين ابتكارات بر رابطه 
مردم و دولت و س��اختار انگیزشی اقتصاد، راهكارهايی برای بهبود تأمین 
مالیه دولت تدوين کرد. در تدوين راهكارهای ترمیم کسری بودجه بايد به 
»قیود سیاست گذ اری« به ويژه از منظر تبعات بلندمدت )تبعات توسعه ای( 
تدوين راهكارها توجه کرد. در مجموع به نظر می رسد خروج از اين دورهای 
باطل بدون توجه به دو مالحظه پیش گفته در طراحی ابتكارات تأمین مالی 
ممكن نیست و بايد هشدار داد که تداوم روند کنونی بودجه ريزی، کشور را 

با خطر امتناع توسعه روبه رو خواهد ساخت.
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حسابکشیبودجهای

اگ��ر روند کنونی مص��رف ادامه پیدا کند، تعرفه ه��ا و قیمت برق 
اص��الح نش��ود و س��رمايه گذاری الزم صورت نگی��رد، خطر افزايش 
ش��رايط بحرانی صنعت برق و حتی ورشكس��تگی آن جدی اس��ت. 
چالش اصلی صنعت برق ايران تعیین نرخ دستوری و انحصار دولتی 
در زمین��ه خري��د و فروش برق اس��ت و نكته عجیب اين اس��ت که 
صنعتی با وجود تولید و فروش در حال ورشكس��تگی باشد؛ نكته ای 

که ريشه آن به قیمت پايین برق در ايران باز می گردد.
در روزهای اخیر و با توجه به گرم تر شدن هوا، دوباره روند افزايش 
مص��رف برق باعث قطعی برق در برخی از ش��هرهای ايران ش��ده و 
اي��ن احتمال ج��دی وجود دارد که با افزايش دمای هوا، بخش��ی از 
نیروگاه ها و ش��رکت های توزيع برق توان تامین برق کافی را نداشته 
باش��ند. به گفته محمدحس��ن متولی زاده مديرعامل ش��رکت توانیر، 
متوس��ط قیمت س��االنه فروش برق براس��اس نرخ ارز به 0.4 سنت 
به ازای هر کیلو وات رس��یده  اس��ت که نش��ان می دهد ايران دارای 
ارزان ترين برق دنیاس��ت و اين نرخ پايین ترين قیمت در طول تاريخ 
پس از انقالب به  شمار می رود. اين در حالی است که متوسط قیمت 
جهانی برق 1۵س��نت است اما اين میزان در ايران به 0.4 سنت هم 

نمی رسد.
او در نشس��تی با خبرنگاران، گرما و خشكس��الی امس��ال کشور و 
رمزارزهای غیرمج��از را از چالش های صنعت برق در راه تامین برق 

پايدار مردم عنوان کرد و افزود: عالوه بر اينها با کاهش ۷هزار مگاواتی 
تولی��د برق نیروگاه های برقابی و در عی��ن حال افزايش مصرف برق 
بخش کشاورزی مواجه ش��ده ايم. به گفته مديرعامل شرکت توانیر، 
دمای هوا در فروردين امسال به  طور متوسط ۳ درجه و در تابستان 
۵درجه افزايش يافت که همین امر موجب شد تا مصرف برق ۵هزار 
م��گاوات افزايش يافت��ه و در نتیجه محدوديت هاي��ی در تامین برق 

مشترکان، به ويژه بخش خانگی و صنايع بزرگ ايجاد شود. 
متولی زاده با اش��اره به افزايش دمای هوا طی روزهای پیش رو نیز 
گفت: احساس اينكه مردم شرايط را عادی تلقی کرده و به تبع آن از 
حساسیت موضوع کم شده و مصرف افزايش يابد، نگران کننده است 
و به منظ��ور جلوگیری از اختالل در برق رس��انی، همه مردم و حتی 

صنايع بايد مشارکت کنند.
به اعتقاد کارشناس��ان، ساختار اقتصادی صنعت برق کشور نیاز به 
اصالح��ات جدی، به ويژه اصالحات قیمتی دارد و بايد انحصار دولت 
در خريد وفروش برق کنار گذاش��ته ش��ود تا بازار واقعی برق ش��كل 
بگی��رد. مديرعامل توانیر با اش��اره به تولید ۵4ه��زار مگاوات برق و 
مصرف ۶۶هزار و ۸00مگاواتی برق در تابس��تان امس��ال از ناترازی 
1۲ه��زار و ۸00مگاواتی خبر داد و گفت: خشكس��الی بی س��ابقه در 
اي��ران باعث کاهش ۷۵00مگاواتی تولید نیروگاه های برقابی به دلیل 
کاهش حجم مفید مخازن س��دها ش��د و کاهش بارندگی هم باعث 

شده تا تولید برق نیروگاه های حرارتی هم 1100مگاوات افت کند.
طب��ق آماره��ای وزارت نی��رو، میزان مص��رف برق ط��ی دو روز 
يكش��نبه و دوش��نبه هفته جاری به ۶۵هزار و ۷00مگاوات رس��یده 
اس��ت، درحالی که سال گذش��ته همین موقع، اين میزان ۵۵هزار و 
۵00مگاوات بوده اس��ت که افزايش ۲0درصدی را نش��ان می دهد. 
براساس آمارهای شرکت توانیر، ساالنه ۳0هزار میلیارد تومان يارانه 
در قالب فروش برق با سوخت يارانه ای توزيع می شود، اين در حالی 
اس��ت که قیمت تمام شده برق با سوخت يارانه ای 1۹۳تومان به ازای 
هر کیلووات ساعت است، درحالی که تعرفه تكلیفی فروش برق تنها 
۸۲تومان تعیین شده است. اين اتفاق به خوبی نشان می دهد که چرا 
در صنعت برق در س��ال های گذشته سرمايه گذاری چندانی از سوی 
بخش خصوصی صورت نگرفته اس��ت و اين صنعت زيانده محسوب 
می ش��ود. در مجموع، کارشناسان صنعت برق معتقدند در سال های 
گذش��ته دولت توان مالی س��رمايه گذاری در صنعت برق را نداشته 
است و دولت سیزدهم برای رفع مشكالت اين صنعت و خداحافظی 
با خاموشی ها، بايد بستری را برای سرمايه گذاری بخش خصوصی در 
صنعت برق فراهم و به عنوان نخستین گام، برای رفع مشكل کمبود 
تولی��د برق برنامه ري��زی کند. حال باتوجه به اين ش��رايط بايد ديد 
دولت س��یزدهم و وزير آينده نیرو چه برنامه ای برای اصالح شرايط 

اقتصاد صنعت برق خواهد داشت؟

آیادولتسیزدهمبرایاصالحاقتصادبرقفکریخواهدکرد؟

صنعتبرقاسیرقیمتگذاریدستوری

دریچه

کدامچهرههادرتیماقتصادیرئیسیحضوردارند؟
سمتوسویاقتصادیدولتسیزدهم

ش��مارش معكوس برای انتشار فهرست پیش��نهادی رئیس جمهوری 
منتخب برای کابینه سیزدهم آغاز شده است. هرچند انتظار می رفت اين 
فهرست در روزهای گذشته منتشر شود، اما هنوز به صورت رسمی اسامی 
پیشنهادی کس��انی که قرار است در دولت سیزدهم در کنار سیدابراهیم 

رئیسی حاضر باشند، منتشر نشده است.
به گ��زارش خبرآنالي��ن، گمانه زنی ه��ای متعددی درخص��وص افراد 
پیشنهادی منتشر شده اس��ت. حضور همزمان فرزين، مردی که پیش تر 
با دبیری س��تاد هدفمندی يارانه ها و معاون��ت اقتصادی وزارت اقتصاد در 
دولت احمدی نژاد برای مردم ش��ناخته شده بود تا حجت اهلل عبدالملكی، 
کارش��ناس اصولگرا در اين فهرست البته نشان می دهد مسئله هماهنگی 
و همس��ويی همچنان مسئله ای فرعی در اين حوزه است. دولت سیزدهم 
در حالی فعالیت خود را آغاز می کند که ش��رايط نابس��امان اقتصادی در 
ايران وضعیتی غیرقابل انكار است. کاهش ارزش پول ملی و کاهش شديد 
قدرت خريد در ايران در کنار حل نشدن مشكالتی نظیر تحريم و مسئله 
پیوستن به اف ای تی اف برای حل مراودات بانكی و مالی ايران همگی سبب 
پیچیده تر شدن اقتصاد ايران شده است. در چنین شرايطی سوال اين است 
که دولت سیزدهم کدام مسیر را برای حل مشكالت اقتصادی برمی گزيند.
دولت باالترين س��همدار اقتصاد در ايران اس��ت. برخی برآوردها سهم 
دولت را تا ۸0 درصد و برخی تا ۶۵ درصد اعالم می کنند. اين نكته البته 
اهمیت دارد که از پس ۳0 س��ال اجرای برنامه خصوصی س��ازی، بخشی 
ش��به دولتی که برخی کارشناس��ان آن را خصولتی نیز می نامند، ش��كل 
گرفته اس��ت. بخش��ی که البته مضرات دولتی بودن و خصوصی بودن را 
يكج��ا با خود حمل می کن��د و حتی نظارت بر آن نیز مانند بخش دولتی 
امكان پذير نیس��ت. بررسی ها نش��ان می دهد جدا از سهم باالی دولت در 
اقتصاد، سیاست بر اين مسیر استوار بوده که برای حل مشكالت، دولت به 
صورتی مداخله گر وارد میدان شود. قیمت گذاری برای اقالم، توزيع رانت از 
طريق اجرای طرح هايی نظیر تخصیص ارز 4۲00 تومانی همگی اقداماتی 
است که از آن تحت عنوان مداخله در بازار ياد می شود. سوال اما اينجاست 
که حاضران در دولت رئیس��ی کدام مس��یر را برای حل بحران های شديد 

اقتصادی برمی گزينند؟
همراهان رئیس��ی طیفی گسترده را تشكیل می دهند که از منتهی الیه 
راس��ت به انتهای چپ ختم می ش��وند. هرچند در حوزه اقتصاد در ايران 
نمی توان چندان به تقس��یم بندی چپ و راس��ت قائل ب��ود، اما اگر معیار 
دخال��ت يا عدم دخالت دولت در اقتصاد در نظر گرفته ش��ود، مش��خص 
می شود که حاضران در دو سر اين قطب حضور دارند و اسامی اعالمی به 
صورتی است که مدافعان دوآتشه دخالت دولت در اقتصاد در کنار منتقدان 

و مخالفان جدی اين سیاست حضور دارند.
گفته می شود فرزين برنامه اقتصادی سیدابراهیم رئیسی را تدوين کرده 
است. يكی از مهمترين مشخصه های فكری فرزين، توجه به خصوصی سازی 
ب��ود. او در دوران مس��ئولیت خود در دولت احمدی ن��ژاد در قامت معاون 
وزير اقتصاد س��عی کرد مردمی کردن اقتصاد و مش��ارکت عامه مردم در 
فعالیت های اقتصادی را در اولويت قرار دهد. در آستانه طرح هدفمندکردن 
يارانه ها نیز صراحتا اعالم کرد که تمامی ش��رکت های پتروشیمی و حتی 

نفت خام بايد وارد بورس شوند و بازار قیمت محصوالت را تعیین کند.
تكیه بر بازار سرمايه و حمايت از خصوصی سازی در حالی در سخنان وی 
قابل رصد است که گزينه ديگر مطرح شده برای تصدی وزارت اقتصاد اصال 
چنین  ويژگی ای را ندارد. امروز برخی از احتمال معرفی احسان خاندوزی، 
منتقد پیوستن به اف ای تی اف و برجام به عنوان گزينه وزارت اقتصاد خبر 
می دهند. او که در حال حاضر نماينده مجلس اس��ت، نقدهای فراوانی به 
اين دو مسئله دارد. وی استاديار دانشگاه عالمه طباطبائی و اصولگراست. 
تفاوت بسیار باالی تفكر اين دو گزينه نشان می دهد هنوز مشی اقتصادی 
دولت سیزدهم قابل تشخیص نیست چراکه دو سر دو طیف به عنوان دو 

گزينه برای کابینه مطرح شده اند. 
از س��وی ديگر، رضا فاطمی امین، مرد 4۷ س��اله ای که نامش به عنوان 
گزين��ه تصدی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت مطرح ش��ده، در ادبیات 
رس��می خود بارها از خودکفايی به عنوان هدف غايی ياد کرده و بسیاری 
معتقدند با ورود وی به وزارت صمت، مداخله دولتی در بازار افزايش يافته 
و بی ترديد سیاس��ت تداوم ممنوعیت واردات خودرو پیگیری خواهد شد. 
فاطمی امین در دانش��گاه فردوسی مش��هد الكترونیک خوانده و دکترای 
مديري��ت راهبردی دانش دارد. پی��ش از اين معاون وزير صنعت، معدن و 
تجارت، رئیس ستاد تحول صنايع و معادن و مشاور و مدير سرمايه گذاری 
و مشارکت های آستان قدس رضوی بوده است. آخرين سمت او قائم مقام 
آس��تان قدس رضوی اس��ت و احتماال با اين پیش��ینه او به وزارت صمت 
می رود. در اين میان مخبر، معاون اول رئیس��ی نیز بر مسئله خودکفايی 
تاکی��دی فراوان دارد . همچنین برای تصدی وزارت راه و شهرس��ازی که 
می توان آن را مهمترين وزارتخانه دولت رئیسی دانست دو گزينه همپای 
يكديگر مطرح ش��ده است. محمد اس��المی، وزير کنونی راه و شهرسازی 
و س��عید محمد، فرمانده پیشین قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء، دو گزينه 
مطروحه برای تصدی وزارت مس��كن هس��تند. رئیسی وعده احداث يک 
میلیون واحد مسكونی در هر سال و 4میلیون واحد مسكونی در چهار سال 
را داده است. از اين رو نكته مهم اينجاست که اين وزارتخانه اهمیت بااليی 
برای دولت س��یزدهم دارد چراکه سیاست اقتصادی دولت رئیسی بر اين 

مسئله استوار شده است.
او مس��كن را بزرگ ترين چال��ش اقتصاد ايران معرفی ک��رده، اما برای 
نج��ات اقتص��اد از اين چالش هم��ان راهكارهايی را عنوان ک��رده که در 
دولت های فعلی و پیش��ین عملیاتی شده است. سعید محمد پیش از اين 
در جريان انتخابات رياست جمهوری تاکید کرد قصد دارد طی چهار سال 
ساخت سازهای زيادی در بخش مسكن انجام دهد. عملكرد محمد اسالمی 
نیز به واسطه چهار سال مس��ئولیت خود در وزارت راه و شهرسازی قابل 

رصد است.
گزينه مطرح شده برای وزارت جهاد کشاورزی نیز حجت اهلل عبدالملكی 
است. او که استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق است، از سال ۸۵ تا ۸۸ مشاور 
وزارت اقتصاد و نماينده ايران در اجالس بین المللی بانک جهانی بوده است. 
او هم از چهره های نزديک به اصولگرايان است و ديدگاه های اقتصادی اش 
به س��مت اقتصاد دولتی اس��ت. چنانچه از منتقدان جدی پیوس��تن به 
اف ای تی اف اس��ت و آن را نوعی خودتحريمی در کشور می داند. همچنین 
جواد اوجی و عباس علی آبادی، دو نامی است که برای تصدی وزارت نفت 
و نیرو از آنها ياد شده است. اوجی پیش از اين مديرعامل شرکت ملی گاز 
بوده و بسیاری او را از چهره های مهم در طراحی تاکتیک دور زدن تحريم 
می دانند. در مجموع، نگاهی به ترکیب اس��امی اعالمی برای کابینه دولت 
سیزدهم نش��ان می دهد که  انتظار انسجام فكری و پیگیری يک مشرب 

فكری چندان معقول نیست.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهار شنبه

20 مرداد 1400

شماره 1840



بررس��ی ها نش��ان می دهد در س��ال 1۳۸4 س��هم بانک های دولتی از 
س��پرده های بانكی ۸۸.1 درصد و سهم بانک های خصوصی 11.۹ درصد 
بوده اس��ت، اما در يک روند تدريجی 1۶ س��اله، سهم بانک های دولتی در 
خردادماه امسال به ۲۷.۶ درصد کاهش يافته و سهم بانک های خصوصی 
به ۳۷.۲ درصد و سهم بانک های اصل چهل و چهاری يا خصولتی به ۳۵.۲ 

درصد رسیده است.
به گزارش فارس، يكی از موضوعات مهم و قابل بررسی در نظام بانكی، 
س��هم بانک های دولتی، خصوصی و غیردولتی از سپرده های بانكی است. 
تاسیس بانک های خصوصی از سال 1۳۸0 آغاز شد و تا پايان سال 1۳۸4 
تعداد بانک های خصوصی به پنج بانک رسید. سپس در سال های بعد هم 
1۲ بانک خصوصی و چند موسس��ه اعتباری به جمع بانک های خصوصی 
کشور افزوده شد. در ابتدای فعالیت بانک های خصوصی، نرخ سود سپرده 
بانك��ی در بانک های خصوصی، تفاوت بس��یار زيادی ب��ا بانک های دولتی 
داشت. به عنوان مثال، وقتی نرخ سود در بانک های دولتی 1۷ درصد بود، 
نرخ س��ود در بانک های خصوصی ۲۷ درصد بود. اين نرخ سود مورد تايید 
شورای پول و اعتبار بود تا اينكه در سال 1۳۸۵ نرخ سود بانک های دولتی 
به 14 و نرخ سود بانک های خصوصی به 1۶ درصد کاهش يافت. در سال 

1۳۸۶ هم طبق مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود بانک های خصوصی 
و دولتی در نرخ 1۲ درصد برابر شد.

بررسی س��هم بانک ها از سپرده های بانكی از س��ال 1۳۸4 تا خردادماه 
1400، روند رو به رش��د س��پرده بانكی در بانک های خصوصی را نش��ان 
می دهد. در اين آمارها بايد به يک نكته توجه کرد و آن هم اضافه ش��دن 
آمارهای س��ه بانک ملت، تجارت و صادرات ب��ه آمار بانک های خصوصی 
اس��ت. به طوری که يک جهش قابل توجه در آمار س��پرده های بانک های 
خصوصی در سال 1۳۸۸ وجود دارد و میزان سپرده بانک های خصوصی از 
41 ه��زار و 440 میلیارد تومان به 1۳۵ هزار و 4۹ میلیارد تومان افزايش 
يافته اس��ت. اين رشد شديد در میزان سپرده بانک های خصوصی ناشی از 
انتقال آمار س��پرده های اين سه بانک ياد شده اس��ت. در واقع علت رشد 
يكباره سپرده های بانک های غیردولتی و خصوصی در سال 1۳۸۸ تبديل 
شدن بانک های ملت، تجارت و صادرات به بانک خصوصی در اين سال بوده 
اس��ت. هرچند با توجه به ترکیب سهامداری اين بانک ها و نقش دولت در 
تعیین هیأت مديره و مديرعامل سه بانک ملت، تجارت و صادرات نمی توان 

اين سه بانک را به طور کامل خصوصی در نظر گرفت و تلقی کرد.
براساس اين گزارش، بررسی ها نشان می دهد مجموع سپرده بانک های 

اصل چهل و چهاری مانند بانک های ملت، صادرات و تجارت در پايان سال 
1۳۹۹ معادل 11۳۲ میلیارد و ۳۸0 میلیارد تومان و س��پرده های اين سه 
بانک در خردادماه امسال به عدد 1۲۷۸ میلیارد و ۸0۶ میلیارد تومان بوده 
است. بنابراين 4۳ درصد از کل سپرده های بانک های غیردولتی و خصوصی 
متعلق به اين سه بانک اصل چهل و چهاری است. همچنین سهم اين سه 
بانک از کل س��پرده های نظام بانكی ۳۵.۲ درصد اس��ت. به عبارت ديگر، 
سهم بانک های خصوصی )بدون احتساب بانک های اصل چهل و چهاری( 
از کل س��پرده ها از رقم 11.۹ درصد در پايان سال 1۳۸4 به ۳۷.۲ درصد 
در خردادماه امسال رسیده است. بنابراين در مدت 1۶ سال سهم بانک های 
کامال خصوصی از س��پرده های بانكی بیش از سه برابر شده است. با توجه 
به اين ارقام، س��هم بانک های خصوصی از کل ۳۶۳۳ هزار و ۹00 میلیارد 
تومان سپرده در پايان خردادماه 1400، معادل 1۳۵4 هزار و ۵۹4 میلیارد 
تومان اس��ت. اين امر نشان می دهد که ۳۷.۲ درصد از کل سپرده متعلق 
به بانک های خصوصی اس��ت. همچنین در اين مدت به نظر می رس��د که 
بانک های غیردولتی در مجموع توانسته اند سهم خود را از کل منابع بانكی 
حفظ کنند و سهم بانک های دولتی با توجه به اقدامات بانک های خصوصی 

برای جذب سپرده به روش های مختلف، کاهش يافته است.
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از ابتدای امسال تاکنون خريد و فروش مسكن در کل کشور 40 درصد 
کاهش يافته، اما قراردادهای اجاره ۳1 درصد افزايش پیدا کرده اس��ت که 
از تغییر مس��یر متقاضیان خريد ملک به س��مت بازار اجاره حكايت دارد؛ 
واسطه های ملكی می گويند بسیاری از مستاجران با مبالغ رهنی که امسال 

پرداخت می کنند در سال های گذشته می توانستند خانه دار شوند.
به گزارش ايسنا، آمار دريافتی از رئیس اتحاديه مشاوران امالک، گردش 
تقاضای خريد خانه به سمت بازار اجاره ناشی از رشد قیمت مسكن را نشان 
می دهد. از ابتدای امس��ال تا روز 1۶ مردادماه قراردادهای خريد و فروش 
ملک در کل کشور 40 درصد و در تهران ۵۶ درصد کاهش يافته و اين در 
حالی است که اجاره نامه ها در کل کشور ۳1 درصد و در پايتخت ۲۵ درصد 
افزايش پیدا کرده اس��ت. در 4.۵ ماه گذشته 1۷۷ هزار و ۲۷۲ مبايعه نامه 
)قرارداد خريد و فروش ملک( در کل کش��ور به امضا رسیده؛ در حالی که 
اين رقم در مدت مش��ابه س��ال قبل ۲۹۸ هزار و ۵40 فقره بوده است. در 
تهران نیز در اين مدت ۲4 هزار و 44۳ معامله ملک انجام شده؛ در حالی 

که معامالت سال گذشته ۵4 هزار و ۹۳۷ فقره بوده است.
به گفته مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحاديه مشاوران امالک، با وجود 
رکود در بازار خريد و فروش، اجاره نامه ها در ايران و تهران به ترتیب ۳1 و 
۲۵ درصد رش��د داشته است. از ابتدای امسال تا 1۶ مردادماه ۳۶4 هزار و 
۸۹0 قرارداد اجاره در کل کشور منعقد شده؛ در حالی که اجاره نامه ها طی 
همین زمان در سال گذشته ۲۷۷ هزار و  ۸۸ فقره بوده است. در تهران نیز 
طی 4.۵ ماه گذشته ۸0 هزار و 4۵۲ قرارداد اجاره به امضا رسیده که اين 

عدد در مدت مشابه سال قبل ۶4 هزار و ۳0۲ فقره بوده است.
در آخرين ماه از بهار امسال در شرايطی که حجم معامالت خريد در کل 
کشور و شهر تهران تقريبا نصف شده، قراردادهای اجاره دو برابر شده است. 
اين نمايه دو اتفاق را در بازار مس��كن به تصوير می کش��د؛ اولین نشانه از 
شیفت تقاضای بالقوه خريد به سمت بازار اجاره ناشی از رشد بیش از اندازه 
قیمت مسكن حكايت دارد و دومین موضوع، تمديد مستاجران قبل از ورود 
به فصل جابه جايی را نشان می دهد. واسطه های ملكی می گويند بعضا نرخ 
اجاره در مناطق میانی و ش��مالی پايتخ��ت به قدری باال رفته که با مبالغ 
رهن کامل اين مناطق می شد در سال های گذشته آپارتمان خريداری کرد.

ب��ا اينكه گزارش بانک مرکزی از تیرماه 1400 رش��د ۳۵ درصدی نرخ 
اجاره در تهران و افزايش ۳۹ درصدی در کل کشور حكايت دارد، خسروی 
آمارهای غیررسمی دريافتی از مشاوران امالک درخصوص میزان افزايش 
اج��اره بها در تهران را حدود ۵0 درصد اعالم می کند. گزارش های میدانی 
هم نشان می دهد در بعضی مناطق میانی و شمالی پايتخت با افزايش ۵0 

تا ۷0 درصدی اجاره بها نسبت به سال گذشته مواجه شده ايم.
در خردادماه امس��ال 4۳ هزار و ۶1 قرارداد خريد و فروش ملک در کل 

کشور به امضا رسیده که کاهش 40 درصدی را نسبت به زمان مشابه سال 
قبل نشان می دهد. با اين حال در خرداد تعداد ۹۹ هزار و ۷۹۸ اجاره نامه 
در کشور منعقد شده که از رشد ۶۲ درصد حكايت دارد. در تیرماه امسال 
تعداد مبايعه نامه ها ۳4 هزار و ۵۶1 فقره بوده که نسبت به تیرماه پارسال 
۵4 درصد افت کرده، اما تعداد قراردادهای اجاره در چهارمین ماه امس��ال 
10۶ هزار و 4۹۳ فقره بوده که رشد ۲۹ درصدی را نسبت به تیر ۹۹ نشان 
می دهد. همچنین در 1۶ روز ابتدای مردادماه ۲1 هزار و 4۲۷ مبايعه نامه 
به امضا رسیده که 4۶ درصد نسبت به همین زمان در سال گذشته کاهش 
يافته است. اجاره نامه ها در کل کشور طی 1۶ روز ابتدای مردادماه 1400 
نی��ز ۵0 ه��زار و ۸۶ فقره بوده که از کاهش 1۲ درصد نس��بت به 1۶ روز 

ابتدای مرداد ۹۹ حكايت دارد.
در شهر تهران نیز آمارها از رشد قراردادهای اجاره در خردادماه حكايت 
دارد که به نظر می رس��د به دلیل ش��رايط کرونايی حاکم بر کشور بخش 
قابل توجهی از مستاجران نسبت به تمديد قراردادهای خود اقدام کرده اند. 
اوايل تیرماه، محمود محمودزاده، معاون وزير راه و شهرسازی از کاهش ۶4 

درصدی جابه جايی بار توسط يک شرکت حمل اثاثیه در تهران خبر داد.
روند بازار گويای آن است که از خردادماه به بعد سیر انعقاد قراردادهای 
اجاره کاهش يافته است. خرداد امسال ۲۲ هزار و ۷41 اجاره نامه در تهران 
منعقد شده که افزايش ۵۳ درصد را نسبت به خرداد پارسال نشان می دهد. 
تیرماه 1400 تعداد قراردادهای اجاره ۲0 هزار و ۹4۹ فقره بوده که نسبت 
به تیر س��ال گذشته حدود 1۵درصد افزايش يافته اس��ت، اما در 1۶ روز 
ابتدای مردادماه 10 هزار و ۳۶ اجاره نامه در پايتخت به امضا رسیده که از 
کاهش ۹درصدی نسبت به همین مدت در سال 1۳۹۹ حكايت دارد. اين 
نشان می دهد بخش عمده ای از مستاجران جابه جا شده يا تمديد کرده اند 
و در حال حاضر بازار اجاره مقداری آرام شده است، اما آخرين آمار از بازار 
خريد و فروش ملک در تهران حاکی از آن اس��ت که از يكم تا ش��انزدهم 
مردادماه 1400 تعداد ۳۵۷۷ مبايعه نامه در پايتخت منعقد شده که نسبت 

به همین زمان در سال قبل 4۷ درصد کاهش يافته است.
رصد بازار اجاره از رش��د قیمت ها نسبت به اوايل تابستان و ايجاد رکود 
در اين بازار حكايت دارد. مشاوران امالک می گويند افزايش قیمت کاالها 
باعث ش��ده تا صاحب خانه ها اجاره را مجددا افزايش دهند. از سوی ديگر 
مستاجران توانی برای پرداخت مبالغ موردنظر مالكان ندارند. در اين شرايط 
اغلب مس��تاجران ق��رارداد خود را عمدتا باالتر از ن��رخ افزايش ۲۵ درصد 
مصوب ستاد ملی کرونا تمديد می کنند. در عین حال جابه جايی از شمال 
به جنوب و از جنوب به حاش��یه تهران نس��بت به دو س��ال قبل افزايش 
پیدا کرده است. گشتی در آگهی های اجاره نشان می دهد عمده فايل های 

عرضه شده در شمال تهران قرار دارد.

واسطه های ملكی از رشد بین ۵0 تا ۷0 درصد نرخ ها و کوچ اجاره نشین ها 
در ش��رق تهران به شهرهايی مثل پرديس، رودهن، بومهن و دماوند خبر 
می دهند. در غرب تهران نیز مستاجران از محله هايی مثل پونک، جنت آباد، 
آرياشهر، ش��هران و ش��هرزيبا به مقاصدی همچون منطقه ۲1، وردآورد، 

گرمدره و کرج نقل مكان می کنند.
در منطقه ۵ واق��ع در غرب تهران به عنوان اولین منطقه پرتقاضا برای 
خريد و اجاره در پايتخت متوسط نرخ رهن کامل ۵ تا ۵.۵ میلیون تومان 
در هر متر مربع اس��ت و در واحدهای نوس��از به ۷ تا ۸ میلیون تومان نیز 
می رسد. اين در حالی است که سال گذشته نرخ رهن کامل هر متر مربع 
مسكن در غرب تهران بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون تومان بود. در منطقه 4 واقع 
در شرق تهران که منطقه ای پرتقاضا برای خريد و اجاره محسوب می شود 
نرخ ه��ای اج��اره به طور معمول متری 4 تا 4.۵ میلیون تومان اس��ت، اما 
فعاالن بازار مسكن از اتفاقی جديد ناشی از رشد قیمت مصالح ساختمانی 
خبر می دهند. مشاوران امالک می گويند در هفته های اخیر برخی مالكان 
ک��ه موفق به ف��روش واحدهای خود نش��ده اند قیمت پیش��نهادی اجاره 
واحدهای نوس��از را افزايش داده اند و قیمت رهن کامل اين آپارتمان های 

کلیدنخورده به متری ۶ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.
کم توجهی به نرخ های مصوب ستاد ملی کرونا نیز کماکان در بازار اجاره 
محسوس اس��ت. دولت اعالم کرده اجاره بهای س��الیانه نبايد بیش از ۲۵ 
درص��د در تهران افزايش پیدا کند، اما کمتر صاحب خانه ای خود را پايبند 
به اين مصوبه می داند. مش��اوران امالک می گويند که با توجه به ش��روط 
س��ه گانه برای تخلیه شامل فروش، تخريب جهت ساخت و ساز و سكونت 
پسر تازه مزدوج شده مالک، راه برای دور زدن قانون توسط صاحب خانه ها 
فراهم است و مستاجران اغلب خود را وارد فرآيند شكايت به شورای حل 

اختالف نمی کنند.
رئیس اتحاديه مشاوران امالک هر نوع دخالت دستوری در بازار مسكن 
را منج��ر به تنش در اين بازار دانس��ت و گفت: نرخ گ��ذاری در بازاری که 
کامال در اختیار بخش خصوصی است عمال بدون نتیجه خواهد بود و تنها 
ايجاد دعاوی در دس��تگاه قضايی را افزايش می ده��د. در هفته های اخیر 
موارد بسیاری داشتیم که مستاجران می گويند قبل از مصوبه ستاد کرونا 
بر س��ر نرخ های کمتر از ۲۵ درصد ب��ا صاحب خانه توافق کرده بوديم، اما 
حاال مالكان به مستاجران می گويند طبق قانون بايد پول پیش و اجاره را 
۲۵ درصد افزايش دهید. از طرف ديگر وقتی تورم 44 درصد است و شما 
سقف افزايش اجاره بها را ۲۵ درصد تعیین می کنید تعادل را در اقتصاد به 
هم می زنید. اين باعث می ش��ود تا مالكان از اجاره دادن واحدها خودداری 
کنن��د که به کاهش خانه های اجاره ای، فش��ار تقاض��ا و افزايش نرخ ها در 

آينده منجر می شود.

متقاضیانخریدمسکنرهسپاربازاراجارهمیشوند

شیفتتقاضایخریدمسکنبهسمتاجاره

یادداشت

اولویتهایدولتسیزدهمدربازارارز

سیدکمالسیدعلی
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی

اولین مس��ئله و اولويت دولت سیزدهم اين اس��ت که توافق برجام صورت 
بگیرد، چراکه تأثیر زيادی بر روی قیمت ارز دارد. با احیای برجام فروش نفت 
در حد ۲ میلیون بش��كه صورت خواهد گرفت، کسری بودجه کم خواهد شد 
و ضمن��ا سیس��تم بانكی ما با رفع تحريم های 1۸ بانكی ک��ه در دوران ترامپ 
مورد تحريم قرار گرفتند به بازار برمی گردند. ش��رط اول اين اس��ت که اف ای 
تی اف مورد تصويب قرار بگیرد. آن چیزی که مش��خص و مهم است، ترکیب 
تیم اقتصادی دولت به ويژه تعیین رئیس کل بانک مرکزی است که مشخصا در 
قیمت ارز تأثیرگذار اس��ت، چراکه بايد ش��ناخت کافی بر مسائل و خط مشی 
بانک مرکزی داش��ته باشد، مس��ائل ارزی را خوب بداند و مورد وثوق و قبول 

اقتصاددانان و فعاالن اقتصادی باشد.
رئیس کل بانک مرکزی بايد بداند صدور يک بخشنامه يا مصوبه در دولت چه 
تأثیراتی به لحاظ بار تورمی و افزايش نقدينگی دارد. به هرحال استقالل بانک 
مرکزی و اهمی��ت دادن رئیس جمهور به بانک مرکزی باز هم در تأمین مالی 
دولت و کس��ری بودجه تأثیر دارد. اينكه رئیس کل بانک مرکزی چقدر بتواند 
مقاومت کند، با توجه به کسری بودجه ای که در حال حاضر داريم، اين موضوع 
هم از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت. به نظر می رس��د که اگر برنامه های تیم 
اقتصادی دولت با هم هماهنگ نباشد، همین مشكالتی که امروز داريم و در دو 

سه سال گذشته در دولت دوازدهم داشتیم، بازهم کماکان برجا خواهد ماند.
بايد ديد سیاست ها و برنامه های وزارت بازرگانی چقدر با وضعیت تخصیص 
ارز و منابع ارزی بانک مرکزی می تواند منطبق شود. چقدر سیاست های ارزی 
ما در آينده با هدف يكسان سازی نرخ ارز نزديک می شود. آنچه مشخص است، 
اين است که مقررات زدايی، خصوصی سازی و آزادسازی اقتصاد بايد برای فعاالن 
اقتصادی فراهم ش��ود. اليحه بودجه سال 1400 براساس توافق برجام نوشته 

شده اما فعال هیچ چشم انداز مثبتی در اين رابطه مشخص نیست.
يكی از مس��ائل عمده ديگر که در يكی دو ماه آينده بر نرخ ارز تأثیر خواهد 
گذاشت، زمانبر بودن توافق است که هم در کسری بودجه و هم در تصمیمی که 
در مفاد برجام وجود دارد، مهم است. به هرحال آن چیزی که تحريم کننده های 
ما مدنظرش��ان بوده اين است که آس��تانه تحمل ما را سخت کنند. هر چقدر 
زمان بیشتر بگذرد، آستانه تحمل ما ضعیف تر می شود و ما بايد با تقويت داخلی 

بتوانیم اين موضوع را مديريت کنیم.
آن چیزی که باز هم در مورد برنامه های تیم اقتصادی دولت وجود دارد، اين 
اس��ت که موضوع تعرفه ها، فروش اوراق، مديريت بازار سهام و بازارهای موازی 
نرخ ارز و نحوه بازدهی شان به تنهايی روی نرخ ارز تأثیرگذار است. رکود تورمی 
موجود خیلی به اين موضوع آس��یب می زند. اگ��ر اين موارد در مجموع با هم 
هماهنگ نشود و اين اتفاق نیفتد، باز با کسری بودجه، تورم و نهايتا افزايش نرخ 
ارز مواجه هستیم. برعكس اگر بتوانیم برجام را هرچه سريع تر به نتیجه برسانیم 
و به اف ای تی اف بپیونديم و ش��رايط آن را بپذيريم، سیس��تم بانكی ما فعال 
می شود، منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور آزاد خواهد شد، درآمد نفتی 
کشور بیشتر می شود و بالطبع ديگر هزينه های گران انتقال ارز، گران خريدن 

کاال و ارزان فروختن کاالهای مان را نخواهیم داشت.

قیمتسکهبه11میلیونو280هزارتومانرسید
پیشرویدالردرکانال25هزارتومانی

قیمت دالر در صرافی های بانكی با افزايش همراه بود به طوری که پیشروی 
دالر تا میانه کانال ۲۵ هزار تومان تداوم داشت. در حالی که هر دالر ديروز در 
ب��ازار آزاد تهران ۲۵ هزار و ۹00 تومان قیمت خورد، نرخ دالر در صرافی های 
بانكی نیز با ۳0۵ تومان افزايش به ۲۵ هزار و ۶۵۶ تومان رسید. قیمت فروش 
يورو نیز با 41۹ تومان افزايش به ۳0 هزار و 1۸۸ تومان رس��ید. قیمت خريد 
هر دالر ۲۵ هزار و 14۸ تومان و نرخ خريد هر يورو نیز ۲۹ هزار و ۵۹1 تومان 
بود. همچنین قیمت هر قطعه سكه تمام بهار آزادی طرح جديد در بازار تهران 
با افزايش 100 هزار تومانی به رقم 11 میلیون و ۲۸0 هزار تومان رسید. سكه 
تم��ام به��ار آزادی طرح قديم نیز 10 میلیون و ۷۵0 هزار تومان معامله ش��د. 
نیم س��كه بهار آزادی ۵  میلیون و ۷۵0 هزار تومان، ربع سكه ۳میلیون و ۶00 
هزار تومان و س��كه يک گرمی ۲ میلیون و ۲00 هزار تومان قیمت خورد. در 
بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 1۸ عیار به يک میلیون و ۸4 هزار تومان رسید. 
قیمت هر مثقال طال نیز 4 میلیون و ۷00 هزار تومان شد. هر انس جهانی طال 

هم يک هزار و ۷۲۹ دالر و ۳0 سنت قیمت خورد.

طرحتفکیکوزارتراهوشهرسازیمسکوتماند
گمانهزنیهادربارهوزیرآیندهمسکن

قرار بود روز سه شنبه لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم از سوی 
سیدابراهیم رئیس��ی به مجلس ارائه شود که هنوز نهايی نشده است. در 
همین حال، نام س��ه گزينه به عنوان وزير آينده راه و شهرس��ازی شنیده 
می ش��ود که عبارتند از علی نیكزاد، محمد اسالمی و سعید محمد. البته 

ظاهرا شانس حضور يكی از اين سه نفر بیشتر شده است.
به گزارش ايس��نا، گفته می ش��ود علی نیك��زاد ترجیح می دهد محمد 
اسالمی در سمت خود باقی بماند و از او حمايت هم کرده است؛ چراکه با 
توجه به مشكالت و رکود حاکم بر بخش مسكن، نیكزاد تمايل چندانی به 
حضور در س��اختمان دادمان ندارد. او بین سال های 1۳۸۸ تا 1۳۹0 وزير 
راه و شهرس��ازی دولت دهم بود، اما روز دوشنبه به يكباره خبر رسید که 
نام اسالمی از فهرست وزرای دولت سیزدهم حذف شده است. شنیده شده 
که يكی از ارکان دولت س��یزدهم با حضور محمد اسالمی موافق نیست. 
اس��المی که از اواسط سال 1۳۹۷ جايگزين عباس آخوندی در وزارت راه 
و شهرسازی دولت روحانی شد و پیش از آن استاندار مازندران بود، ظهر 
دوشنبه به مناسبت روز خبرنگار با اصحاب رسانه ديدار و از آنها تقدير کرد؛ 
جلسه ای که فضای کلی آن احتمال ابقای محمد اسالمی در سمت خود 
را نش��ان می داد، اما بعدازظهر ورق برگش��ت و برخی خبرنگاران از حذف 
اسالمی در دقیقه ۹0 سخن گفتند؛ هرچند او هنوز روی کاغذ شانس دارد.

از آن طرف، لیس��ت هايی در فضای مجازی منتشر شده که از انتخاب 
س��عید محمد به عنوان وزير پیشنهادی راه و شهرسازی حكايت دارد، اما 
پیگیری ها نشان می دهد هنوز هیچ چیز درباره فردی که قرار است ساکن 
طبقه پانزدهم ساختمان دادمان شود قطعی نیست. همچنین در حالی که 
همگان منتظر رؤيت لیس��ت نهايی کابینه رئیسی هستند، طرح تفكیک 
وزارت راه و شهرسازی از دستور کار خارج شد. به گفته رئیس کمیسیون 
عمران مجلس، رئیس جمهور طی نامه ای از مجلس خواسته تا اين طرح 

فعال مسكوت بماند و سال آينده مطرح شود.
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حداکثرنقدینگیموردنیازچقدراست؟
جزییاتعرضهاولیهامروز

بازار فرابورس امروز چهارش��نبه میزبان نهمین عرضه اولیه سال 
جاری با نم��اد »مديريت« خواهد بود. در بیس��تمین روز مردادماه 
سهام شرکت سرمايه گذاری و خدمات مديريت صندوق بازنشستگی 
کشوری با نماد »مديريت« در بازار فرابورس عرضه می شود. بر اين 
اس��اس، ۲۲۵ میلیون برگه سهم معادل 1۵درصد از کل سهام اين 
شرکت در بازار فرابورس عرضه خواهد شد. تعداد سهام قابل عرضه 
به عموم در روز چهارشنبه ۲10 میلیون برگه سهم است و حداکثر 
سهام قابل خريداری توسط هر شخص حقیقی و حقوقی 4۲0 سهم 
خواهد بود. دامنه قیمتی مديريت در ثبت س��فارش نیز بین 4۵۶۶ 
ريال تا ۵0۲۳ ريال است. بر اين اساس، حداکثر نقدينگی موردنیاز 

برای اين عرضه اولیه ۲10 هزار تومان خواهد بود.
گفتنی اس��ت هرگاه سهام شرکتی برای نخس��تین بار در بورس 
عرضه می ش��ود، ب��ه روز اول عرضه س��هام، »عرض��ه اولیه« گفته 
می ش��ود. در اين روز درصد مش��خصی از کل س��هام شرکت برای 
نخس��تین ب��ار از طريق بورس يا فرابورس توس��ط س��رمايه گذاران 

خريداری می شود.

ازیکشنبههفتهآیندهدربورسکاال
نقرهرابرایتحویلآبانماهمعاملهکنید

مديري��ت توس��عه ب��ازار مش��تقه ب��ورس کاالی ايران ب��ا صدور 
اطالعی��ه ای از راه اندازی ق��رارداد آتی نقره ب��رای تحويل آبان ماه 

1400 از روز يكشنبه هفته آينده ۲4 مردادماه جاری خبر داد.
به گزارش کاالخبر، براس��اس اطالعی��ه صادره، اين قرارداد تا 1۷ 
آبان ماه 1400 قاب��ل معامله خواهد بود. قراردادهای آتی در اولین 
روز معامالتی بدون حد نوسان قیمتی با دوره پیش گشايش به مدت 
۳0 دقیق��ه در ابتدای جلس��ه معامالتی آغاز و پ��س از انجام حراج 
تک قیمتی رأس س��اعت 10:۳0 با دوره ع��ادی معامالتی و اعمال 
حد نوس��ان قیمت روزانه ادامه می يابد. قیمت پايه قرارداد آتی نیز 
همان قیمت کشف شده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای 
حد نوس��ان قیمت روزانه برای ادامه معامالت در حراج پیوسته قرار 
خواهد گرفت. بديهی است در صورت انجام نشدن معامله در حراج 
تک قیمتی، ق��رارداد آتی متوقف و مجددا همین فرآيند روز کاری 

بعد تكرار خواهد شد.
براس��اس اين گزارش، 1۷ اس��فندماه سال گذشته در مراسمی با 
حضور محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس، 
محمدعلی دهقان دهنوی رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
س��عید زرندی معاون طرح و برنام��ه وزارت صمت در بورس کاالی 
ايران آيین راه اندازی معامالت آتی نقره برگزار شد. جزيیات قرارداد 
آتی نقره بیانگر آن است که هر قرارداد معادل 100 گرم و استاندارد 
کاال، س��اچمه نقره مطابق اس��تاندارد ۹۹۹ است. حد نوسان قیمت 
اين قرارداد، مثبت و منفی ۵ درصد نسبت به قیمت تسويه روز قبل 
بوده و قیمت تس��ويه در روز سررس��ید برمبنای قیمت روز جهانی 
نقره و نرخ ارز س��نا اس��ت؛ س��قف موقعیت های باز برای اشخاص 
حقیق��ی و حقوقی نیز ۵00 موقعیت در هر ک��د معامالتی در نظر 

گرفته شده است.

صدوروابطالآنالینیونیت،توسعهبخشبازارسرمایهاست
فرصتجدیدصندوقهایسرمایهگذاری

صدور و ابطال آنالين صندوق های س��رمايه گذاری، به مرور زمینه 
توس��عه و عمق بخشیدن به بازار س��رمايه و نیز رشد استارت آپ ها 

را فراهم می کند.
رئی��س کارگروه س��بد و صندوق ه��ای س��رمايه گذاری به ابالغ 
دس��تورالعمل اجرايی صدور و ابطال آنالين واحدهای صندوق های 
سرمايه گذاری اشاره کرد و به سنا، گفت: صدور و ابطال صندوق های 
س��رمايه گذاری از قبل هم به صورت آنالين بوده، اما روز دوش��نبه 
ابالغی��ه ای مبنی بر اس��تفاده از اپلیكیش��ن های پرداخت برای اين 

صندوق ها ارائه شد.
او ب��ه تاثیر اس��تفاده از اين صندوق ها در ورود س��هامداران تازه 
وارد به بازار سرمايه تاکید کرد و افزود: وجود بستر اينترنتی زمینه 
سهولت برای فعالیت و ورود سرمايه گذاران به بازار سرمايه را فراهم 
کرده اس��ت. برخی از اپلیكیش��ن ها دارای تعداد قابل توجهی يوزر 
هستند که تعداد برخی از آنها به ۳0 میلیون يوزر می رسد، اين امر 
باعث می ش��ود تا زمینه افزايش فرهنگ س��ازی و شناخت مردم به 
صندوق های سرمايه گذاری و ورود تعداد بیشتری از سرمايه گذاران 
به اين بازار فراهم شود. ممكن است دوره نخست فروش يونیت اين 
صندوق ها بیشتر به سمت فروش يونیت صندوق های با درآمد ثابت 
پیش برود که اين امر باعث می ش��ود تا صندوق های سرمايه گذاری 
بیش��تر بین مردم محبوب و با اولويت برای س��رمايه گذاری همراه 

شوند.
به اعتقاد ش��مس، با اين اتفاق به مرور مردم ش��ناخت بیش��تری 
نس��بت به صندوق های س��رمايه گذاری پیدا می کنن��د؛ بنابراين، از 
اين طريق صندوق های س��رمايه گذاری هم با رشد همراه می شوند. 
البته جهت بهبود فرآيند اجرای اين دس��تورالعمل، پیشنهاداتی در 
کارگروه س��بدگردان ها مطرح ش��د که به زودی در قالب نامه ای به 

سازمان بورس ابالغ می شود.
وی با بیان اينكه اين اتفاق به مرور زمینه توسعه و عمق بخشیدن 
به بازار س��رمايه را فراهم می کند، گفت: مبانی رش��د و توسعه بازار 
س��رمايه، ورود هرچه بیشتر مردم و سرمايه ها به اين بازار است. در 
صورت افزايش سرمايه گذاری در يونیت های سرمايه گذاری از طريق 
اپلیكیشن هايی که مردم به آنها دسترسی دارند، به طور حتم شاهد 
رش��د و عمق بخشی معامالت بازار س��رمايه خواهیم بود. همچنین 
استارت آپ هايی که در حوزه پرداخت فعال هستند، به طور حتم با 
استفاده از يونیت های صندوق سرمايه گذاری که به تازگی به برنامه 

آنها اضافه شده است، رشد خواهند کرد.
به گفته ش��مس، اس��تفاده از صدور و ابطال آنالين صندوق های 
س��رمايه گذاری از جمله اقدامات مثبتی اس��ت که ب��ه مرحله اجرا 
رسیده است، اما اين موضوع نبايد فراموش شود که هر فعالیتی در 
اجرای خود با مزايا و معايبی همراه خواهد بود که به نظر می رس��د 

کفه مزايای اين اتفاق در بازار سنگین تر از معايب آن باشد.

خبرنــامه

فرصت امروز: با رشد ۲0 هزار واحدی شاخص کل بورس در روز گذشته، 
سقف و کف مقاومتی بورس تهران تغییر کرد و انتظارها برای ورود شاخص 
کل به کانال 1.۵ میلیون واحدی تقويت شد. بسیاری از کارشناسان، کف 
مقاومتی را يک میلیون و 400 هزار واحد و سقف مقاومتی را يک میلیون 

و ۵00 هزار واحد می دانند.
شاخص کل بورس در نوزدهمین روز مردادماه به رشد پرقدرت ۲0 هزار 
و ۵۹۵ واح��دی دس��ت يافت و در ارتفاع يک میلی��ون و 4۵۳ هزار واحد 
ايستاد. در معامالت روز سه شنبه، بیش از ۹ میلیارد و 4۷۸ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۷۷ هزار و ۸4 میلیارد ريال دادوستد شد. 
همچنین ش��اخص کل با معیار هم وزن با ۵ هزار و 4۲1 واحد افزايش به 
41۸ هزار و 1۷0 واحد و ش��اخص قیمت هم وزن با ۳ هزار و 4۲۵  واحد 
رش��د به ۲۶4 هزار و ۲0۳ واحد رس��ید. شاخص بازار اول 1۷ هزار و ۲1۹ 
واحد و شاخص بازار دوم ۳4 هزار و ۸4۹ واحد رشد داشتند. گروه فلزات 
اساسی با 104 هزار و ۶۵0 معامله به ارزش 1۲ هزار و ۸14 میلیارد ريال، 
گروه ش��یمیايی با ۷0 هزار و 4۲1 معامله به ارزش ۶ هزار و ۵۷4 میلیارد 
ريال، گروه خودرو با ۷۶ هزار و ۵۵۲ معامله به ارزش 4 هزار و 4۸1 میلیارد 
ريال، گروه س��رمايه گذاری ها با ۶۳ ه��زار و ۳۸ معامله به ارزش ۳ هزار و 
14۲ میلیارد ريال و گروه چندرشته ای صنايع با ۳۳ هزار و ۵۷1 معامله به 
ارزش ۳ هزار و 1۲۵ میلیارد ريال در صدر برترين گروه ها قرار گرفتند. در 
آن سوی بازار سرمايه نیز آيفكس ۳40 واحد افزايش يافت و بر روی کانال 

۲0 هزار و ۷۸۹ واحد ايستاد.
تداومرشدبورسدرچهارمینروزهفته

در جريان معامالت چهارمین روز هفته، نمادهای فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با ۳ هزار و ۳۵۲ واحد، پتروش��یمی پ��ارس )پارس( با يک هزار و 
4۲۶ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیكو( با يک هزار و ۲1۶ واحد، 
گ��روه صنعتی و معدنی گل گهر )کگل( با يک ه��زار و ۹4 واحد، صنايع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با ۹۹۹ واحد، گروه مپنا )رمپنا( با ۸۶۵ 
واح��د، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۷4۵ واحد، فوالد خوزس��تان 
)فخوز( با ۶0۹ واحد، پتروش��یمی پرديس )شپديس( با ۵۵۶ واحد، ملی 
صناي��ع مس ايران )فملی( با 4۹۷ واحد، گس��ترش نفت و گاز پارس��یان 
)پارس��ان( با 44۳ واحد و کشتیرانی جمهوری اسالمی ايران )حكشتی( با 

4۳4 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در سمت مقابل، توس��عه معادن و صنايع معدنی خاورمیانه )میدکو( با 
۳۵۸ واحد، بانک پاس��ارگاد )وپاس��ار( با 1۹۵ واحد، پتروش��یمی فناوران 
)ش��فن( با 1۲۳ واحد، مخاب��رات ايران )اخابر( با ۸۹ واحد، پتروش��یمی 
خارک )ش��خارک( ب��ا ۸۸ واحد، فرآوری معدنی اپال کان��ی پارس )اپال( 

با ۸4 واحد و معدنی دماوند )کدما( با ۸۳ واحد با تاثیر منفی بر ش��اخص 
بورس همراه بودند. همچنین سپید ماکیان )سپید(، فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد(، ش��رکت س��رمايه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، گروه دارويی 
برک��ت )برک��ت(، ملی صنايع مس اي��ران )فملی(، گ��روه مديريت ارزش 
سرمايه صندوق بازنشستگی کشوری )ومدير( و لیزينگ کارآفرين )ولكار( 
از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه فلزات اساس��ی هم در معامالت 
روز سه شنبه صدرنشین برترين گروه های صنعت شد و در اين گروه ۸۳۶ 
میلی��ون و ۸4۷ هزار برگه س��هم به ارزش 1۲ ه��زار و ۸1۵ میلیارد ريال 
دادوس��تد شد. در آن س��وی بازار سرمايه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 
۳40 واح��د افزايش داش��ت و بر روی کانال ۲0 ه��زار و ۷۸۹ واحد ثابت 
ماند. در اين بازار ۳ میلیارد و ۷4۳ میلیون برگه س��هم به ارزش ۸۷ هزار 
و 4۳۳ میلیارد ريال دادوس��تد ش��د. نماد پلیمر آرياساسول )آريا(،  سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، پتروش��یمی مارون )مارون(، فرابورس ايران )فرابورس(، شرکت 
آه��ن و فوالد ارفع )ارفع(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، پااليش نفت 
شیراز )شراز(، شرکت سرمايه گذاری صبا تامین )صبا(، سهامی ذوب آهن 
اصفهان )ذوب(، بانک دی )دی( و گروه توسعه مالی مهر آيندگان )ومهان( 
تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس داشتند. همچنین بیمه کوثر )کوثر(، توزيع 
داروپخش )دتوزيع(، پخش البرز )پخش(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، ش��یر 
پاس��توريزه پگاه فارس )غفارس(، صنعتی دوده فام )ش��صدف(، توسعه و 
عمران استان کرمان )کرمان( و توسعه مسیر برق گیالن )بگیالن( با تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
بهسویاصالحدامنهنوسانوحجممبنا

يک کارشناس بازار سرمايه درباره راه های تداوم روند صعودی معامالت 
بورس می گويد: از جمله فرصت های ايجاد رشد در معامالت بازار سرمايه، 
تس��هیل و الزام شرايط جهت ورود شرکت های غیربورسی و هلدينگ های 
سرمايه گذاری به بازار سرمايه و تامین مالی از طريق اين بازار است که بايد 

اقدامات الزم در راستای ورود شرکت ها به اين بازار فراهم شود.
علی جبل عاملی با بیان اينكه اکنون تحلیلگران س��عی در ارزش گذاری 
ش��رکت های غیربورس��ی و هلدينگ ها دارند، اما ارزش گذاری بس��یاری 
از هلدينگ ها به دلیل عدم دسترس��ی به اطالعات دقیق و ش��فاف از اين 
ش��رکت ها دقیق نبوده و گاه��ی ارزش آنها کمت��ر از ارزش واقعی برآورد 
می شود، به ايرنا می گويد: در نهايت اين امر منجر به برآورد نادرست ارزش 
س��هام شرکت ها شده اس��ت. از جمله فرصت های ايجاد رشد در معامالت 
بازار س��رمايه، تسهیل و الزام ش��رايط جهت ورود شرکت های غیربورسی 
و هلدينگ های س��رمايه گذاری به بازار سرمايه و تامین مالی از طريق اين 

بازار اس��ت که بايد اقدامات الزم در راس��تای ورود ش��رکت ها به اين بازار 
فراهم شود. به گفته جبل عاملی، انجام اقدامات الزم برای ورود شرکت های 
جديد به بازار سهام سبب عمق بخشیدن به بازار سرمايه و توسعه معامالت 
اين بازار خواهد شد. همچنین يكی ديگر از نكات مدنظر درخصوص بازار 
س��رمايه، اصالح س��اختارهای فعلی مانند دامنه نوسان و حجم مبنا است 
ک��ه ح��ل اين موضوع در کنار ديگر مس��ائل می تواند نق��ش مهمی را در 

نقدشوندگی اين بازار داشته باشد.
او ب��رای کس��ب بازده��ی معق��ول از بازار س��رمايه چند پیش��نهاد به 
س��رمايه گذاران ارائه می دهد و می افزايد: نخس��تین توصیه به سهامداران 
ب��رای کس��ب بازدهی معق��ول از اين بازار، ع��دم تكرار تجرب��ه هیجانی 
درخصوص ورود به بازار و نیز انجام س��رمايه گذاری غیرمستقیم از طريق 
صندوق های سرمايه گذاری اس��ت. در کنار اين موضوع، يک سرمايه گذار 
بايد درصد معقول و متناس��بی از دارايی خود را روانه بازار کند و به هیچ 
عنوان نبايد همه دارايی های خود يا نقدينگی ناشی از وام و استقراضی را 

برای سرمايه گذاری وارد بازار سهام نمايد.
اين کارشناس بازار سرمايه با بیان اينكه بازار سرمايه در بین ساير بازارها 
می تواند فرصت مناسب تری را برای سرمايه گذاری در بین سرمايه گذاران 
فراه��م کن��د، ادام��ه می ده��د: در صورتی که اش��خاص مطل��ع و دارای 
حداقل های تخصص بخواهند به صورت مس��تقیم وارد بازار سرمايه شوند 
با انتخاب شرکت های درس��ت می توانند بازده مناسبی از اين بازار کسب 
کنند. در اين مسیر، سهامداران بايد گزارش ماهانه شرکت ها، صورت های 
مالی فصلی را با دقت زيادی مدنظر قرار دهند تا بتوانند سهام ارزنده ای را 
برای سرمايه گذاری انتخاب و بازدهی قابل توجهی از اين بازار کسب کنند.
جب��ل عاملی با بیان اينكه اکن��ون و با توجه به وضعیت فعلی معامالت 
بورس وزن تحلیل در بازار بیش��تر خواهد ش��د، می گويد: سهامداران بايد 
سهامی را که از پتانسیل خوبی برای سرمايه گذاری برخوردارند انتخاب و 

در نهايت اقدام به اصالح سبد سهام خود کنند.
وی در پايان با تاکید بر اينكه نرخ گذاری های دس��توری در س��ال های 
گذش��ته منجر به کاهش حاش��یه سود بسیاری از ش��رکت ها شده است، 
می افزايد: س��ود تعداد زيادی از ش��رکت ها در صورت آزادسازی قیمت ها 
در بازار اما با رعايت حقوق مصرف کننده و در نظر گرفتن معیش��ت مردم 
می تواند با رشد همراه شود. هدف اصلی بازار سرمايه کشف قیمت واقعی 
کاالها در اين بازار است و تنها شرکت هايی بايد در اين بازار معامله شوند 
که نرخ گذاری دس��توری بر آنها تحمیل نمی ش��ود، در غی��ر اين صورت 
اصلی ترين کارکرد اين بازار که ايجاد ش��فافیت در قیمت و معامالت است 

با اختالل همراه خواهد شد.

سقفوکفمقاومتیشاخصبورستهرانتغییرکرد

رشدشگفتانگیزبورس

مدير نظ��ارت بر بورس های س��ازمان بورس و اوراق به��ادار از تصويب 
تغییرات در دستورالعمل بازارگردانی خبر داد و گفت براساس دستورالعمل 
مصوب ش��ده، صدور مج��وز فعالیت بازارگردانی در اختی��ار بورس ها قرار 

گرفت.
سیدمهدی پارچینی، مدير نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق 
بهادار از تصويب تغییرات در دس��تورالعمل بازارگردانی طی جلس��ه اخیر 
هیأت مديره سازمان بورس خبر داد و به پايگاه خبری بازار سرمايه گفت: 
در جلسه روز دوشنبه، مقرر شد صدور مجوز فعالیت بازارگردانی در اختیار 
بورس ها قرار بگیرد. بر اين اساس از اين پس، بورس ها خود مجوز فعالیت 

بازارگردانی را به بازارگردان ها اعطا می کنند.
او با اش��اره به »تعیین طبقات نقدشوندگی« توسط بورس ها، ادامه داد: 
براس��اس اين دستورالعمل جديد، بورس ها برای نمادهای معامالتی، اقدام 
به انتش��ار طبقات نقدش��وندگی خواهند کرد و براساس شرايط هر طبقه 
نقدش��وندگی، پارامترهای بازارگردانی را به عموم اعالم خواهند کرد. اين 
موضوع عالوه بر مش��خص ک��ردن حداقل تعهدات برای ش��روع فعالیت 
بازارگردانی کمک ش��ايانی در انجام مذاک��رات میان تامین کننده منابع و 

بازارگردان می کند.
پارچینی »تعديل تعهدات بازارگردان ها« را تغییر سوم در دستورالعمل 

يادش��ده خوان��د و خاطرنش��ان ک��رد: با افزايش س��رمايه در ي��ک نماد، 
بازارگردان ه��ا ملزم خواهن��د بود پارامترهايی که در زم��ان انعقاد قرارداد 

تعیین کرده اند را متناسب با افزايش سرمايه، تعديل کنند.
مدي��ر نظارت بر بورس ها با اش��اره به اينكه براس��اس تغییرات مذکور، 
بورس ها عملك��رد بازارگردان ها را ارزياب��ی و رتبه بندی می کنند، تصريح 
کرد: سقف دريافت کارمزد بازارگردان ها از اين پس به رتبه بندی آنها گره 
خواهد خورد. بر اين اس��اس، سقف کارمزد قابل دريافت توسط بازارگردان 
از تامین کننده منابع طبق عملكرد آنها تعیین می شود. اين موضوع، ضمن 
افزايش رقابت میان بازارگردان ها، آنها را تش��ويق می کند تا در کنار بهبود 

کیفیت فعالیت خود، کارمزد بیشتری را نیز دريافت کنند.
او »معافی��ت کارم��زد نقل و انتق��ال« را تغییر پنجم برش��مرد و گفت: 
دارايی هايی که به کد بازارگردان از طريق تامین کنندگان منابع يا برعكس، 

منتقل می شود از معافیت کارمزدی برخوردار می شود.
ب��ه گفته پارچینی، گاهی بازارگردان ها با مش��كل يا مش��كالتی مواجه 
می شوند يا منابع موجود در دسترس آنها، کفاف تعهدات فعلی را نمی دهد. 
به همین دلی��ل، »اعطای فرصت« در بازبینی دس��تورالعمل بازارگردانی 
ب��ه تصويب رس��ید. بر اين اس��اس، بورس ها حداکثر ت��ا 10 روزکاری به 
بازارگردان ها فرصت می دهند تا تعهدات خود را حداکثر ۵0 درصد کاهش 

دهن��د تا بتوانند طی فرصت اعطا ش��ده، اقدام به برطرف کردن ش��رايط 
غیرعادی خود کنند.

او »تقاضای برگزاری حراج« را تغییر هفتم اين دس��تورالعمل برشمرد و 
توضی��ح داد: اگر نمادی با وج��ود فعالیت بازارگردان، طی پنج روز متوالی 
با صف خريد يا فروش مواجه ش��ود، بازارگردان می تواند تقاضای برگزاری 
حراج در دامنه چهار برابر نوس��ان عادی سهم، کند. اين يک امتیاز بزرگ 
برای بازارگردان هاس��ت تا با اين اقدام سهم را سريع تر به تعادل برسانند و 

شرايط نقدشوندگی را برای آن سهم فراهم کنند.
مدير نظارت بر بورس ها با اش��اره به الزام حضور بازارگردان در روز رفع 
گره معامالتی س��هم، عنوان کرد: اگر سهمی مشمول گره معامالتی شود، 
بازارگردان يا بازارگردان های فعال آن سهم بايد در روز رفع گره معامالتی 
حضور داش��ته باش��ند. اين امر به تعادل در سهم و همچنین نقدشوندگی 

آن کمک می کند.
به گفته اين مدير ارشد سازمان بورس و اوراق بهادار، با تغییرات تصويب 
ش��ده در دس��تورالعمل بازارگردانی، بورس ها به صورت هفتگی موظف به 
ارزيابی عملكرد بازارگردان ها و انتشار آن در درگاه اينترنتی خود هستند. 
اين موضوع، پايش لحظه ای و شفافیت و همچنین بهبود کیفیت عملكرد 

بازارگردان ها را در پی خواهد داشت.

صدورمجوزبازارگردانیدراختیاربورسوفرابورسقرارگرفت
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چهکسانیمجوزوارداتخودروخواهندداشت؟
واردات خودرو آب س��ردی بر جان شرکت های وارد کننده خودرو 
ب��ود. حاال اما زمزمه های آزادس��ازی مجدد واردات خودرو ش��نیده 

می شود. چه کسانی می توانند اين مجوز را دريافت کنند؟
به گزارش تجارت نیوز، خبر ممنوعیت واردات خودرو آب س��ردی 
بر جان شرکت های وارد کننده خودرو بود، بسیاری تصور می کردند 
که اين خبر تنها در حد شايعه باقی می ماند، اما تصمیم گرفته شده 

بود و واردات خودرو به ايران برای چند سال ممنوع شد.
توقف س��امانه ثبت سفارش خودرو در تابستان سال 1۳۹۶، عمال 
امكان عرضه خودروهای خارجی در بازار داخل را از بین برد و پس 
از آن نیز در س��ال 1۳۹۸، خودرو در کن��ار 1400 قلم کااليی قرار 
گرفت که ثبت س��فارش و واردات آنها توسط ستاد اقتصاد مقاومتی 
ممنوع اعالم ش��د. پس از آن نیز بیان ش��د اين ممنوعیت به دنبال 
حماي��ت از تولید خ��ودروی داخل و مهم ت��ر از آن، مديريت منابع 
ارزی اس��ت ضمن آنكه جهش نرخ ارز در زمستان 1۳۹۶ و پس از 
آن، تخصیص دالر 4۲00 تومانی نیز مزيد بر علت ش��د، اما در اين 
س��ال هايی که واردات خودرو به کشور ممنوع بود، مصرف کنندگان 

خودروهای داخلی تا چه میزان از کیفیت آن راضی بودند؟
با وجود اينكه بارها اعالم شده بود که قطعات خودروها در داخل 
تولید می ش��ود، اما قیمت آن با هر نوسان ارزی، افزايش می يافت  تا 
جاي��ی که قیمت پرايد به عنوان خ��ودروی ارزان داخلی به بیش از 
100 میلیون تومان رس��ید، هر کارگ��ر با دريافتی ۳میلیون و ۵00 
هزار توم��ان و با فرض پس انداز ماهی ي��ک میلیون تومان، پس از 
100 م��اه و با فرض ثبات قیم��ت اين خودروی داخلی می تواند آن 
را خري��داری کن��د. در حالی که اين خ��ودرو باتوجه به قیمتش، از 

کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیست.
وارداتخودرومشروطشد

پس از آن مجلس ش��ورای اسالمی که از مديريت صنعت خودرو 
توس��ط وزارت صمت ناامید شده بود خود دست به کار شد و سال 
گذشته به دنبال قانونی کردن واردات خودرو بود که آن را با طرحی 
در چهار بند ارائه کرد. در ذيل اين طرح واردات مشروط خودرو در 
آن هدف گذاری ش��ده بود. بر اين اساس در طرح ساماندهی عرضه 
و تولی��د خ��ودرو، به چهار گروه اجازه داده ش��د تا پای خودروهای 
خارجی را به خیابان های ايران باز کنند؛ خودروسازان، قطعه سازان، 

افراد حقیقی و اشخاصی که در خارج از کشور ارز دارند.
گ��روه اولی که نمايندگان مجلس، اجازه واردات خودرو را به آنها 
داده اند، افراد و خودروس��ازانی هستند که اقدام به صادرات خودرو 
کرده باشند و گفته شده اين عده می توانند معادل صادرات، خودرو 

وارد کنند.
همچنی��ن دومی��ن گروهی ک��ه از نظر مجلس مج��از به واردات 
خودرو می ش��وند قطعه سازان خودرو هس��تند و براساس پیشنهاد 
مجلس قطعه سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می توانند معادل 
آن خودرو به کش��ور وارد کنند، ام��ا اين طرح منتقدانی هم دارد و 

هنوز مورد موافقت دولت و بانک مرکزی قرار نگرفته است.
در اين میان برخی کارشناس��ان معتقدند اين طرح مجلس برای 
س��اماندهی خودرو عمال به نفع ش��رکت های خودروساز وابسته به 
دولت خواهد بود، زيرا غالب خودرو های صادراتی به دو تولیدکننده 
بزرگ خودرو در کش��ور تعلق دارد. به اين ترتیب اگر طرح يادشده 
تصويب ش��ود، بازار خودرو های خارجی به طور انحصاری در اختیار 

خودروسازان داخلی قرار می گیرد.
وارداتدرازایصادراتروشمعقولیاست

محمدرض��ا نجفی منش، عض��و هیأت مديره انجمن قطعه س��ازان 
معتقد است پس از تحريم ها درآمد ارزی به  شدت کاهش پیدا کرد 
و دول��ت تصمیم گرفت ارز را صرف واردات کاالهای اساس��ی کند، 
بنابراين ورود بس��یاری از کاالها از جمله خودرو ممنوع شد، اما در 
ش��رايط فعلی يكی از معقول ترين برنامه ها برای ازسرگیری واردات 

خودرو به کشور می تواند واردات در ازای صادرات باشد.

نماگربازارسهام

در حالی کارشناس��ان صنع��ت خودرو با تش��ريح چالش های صنعت 
خودرو اولويت های اين صنعت را نقش��ه راه خودرويی دولت آينده اعالم 
می کنند که گزارش ها و قوانین به تدوين رس��یده اين صنعت حاکی از 
آن اس��ت که کمرنگ شدن حضور دولت در اين صنعت از ضرورت های 

اصلی به شمار می رود.
ب��ه گ��زارش پايگاه خبری پ��دال نی��وز، اصالح نظ��ام قیمت گذاری، 
مش��خص شدن وضعیت سهامداری خودروسازان و دست سنگین دولت 
بر س��ر صنعت خودرو از چالش هايی اس��ت که فع��االن صنعت خودرو 
بهب��ود و اصالح آن را از اصلی ترين محورهای فعالیت دولت آينده اعالم 
کرده و معتقدند برای همه اين موانع می توان با نگاه به شرايط تحريمی 
برنامه ريزی کرد به ش��رط آنكه نیم نگاهی به گزارش ها، اسناد و قوانین 

به تدوين رسیده در اين زمینه داشت.
س��عید مدنی، مديرعامل اسبق گروه خودروسازی س��ايپا با اشاره به 
اثرپذيری نقش��ه راه صنعت خودرو از شرايط اقتصادی، زيرساخت های 
موجود و ارتباطات سیاس��ی کش��ور با دنیا می گويد: آنچه بايد به عنوان 
اولويت اقدامات دولت جديد قرار گیرد همان موضوعی است که همواره 
مطرح و مورد تاکید قرار گرفته، اما اجرايی نش��ده و آن کمرنگ ش��دن 

حضور دولت از اين صنعت است.
 وی با تاکید بر اينكه دولت بايد دس��ت از س��ر خودروسازی ها بردارد، 
می افزاي��د: دخالت های دولت در اين صنعت بايد ب��ه کنترل قراردادها 

و پايش برنامه ها تبديل ش��ود و خودروس��ازان خود با برگزاری مجامع 
و همفكری با س��هامداران، خود مش��كالت را حل کنن��د تا حالتی که 
هم اکنون وجود دارد و نبود سیاس��ت گذاری و دخالت در امور مربوط به 
انتخ��اب مديريت و نظام قیمت گذاری ج��ای خود را به اقدامات مرتبط 

با سهام بدهد.
اين کارش��ناس صنعت خ��ودرو ادامه می دهد: بارها توصیه ش��ده تا 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی و ساير نهادهای متولی امر نسبت به 
مطالعه قوانینی که پیش از اين تدوين و به تصويب رس��یده اقدام کنند 
در اين راستا تحقیق و تفحص های انجام شده در صنعت خودرو از سوی 
مجلس شورای اسالمی نیز می تواند به عنوان يک سند جامع با رويكرد 

عارضه يابی مورد توجه قرار گیرد.
مدنی اظه��ار می کند: اين  گ��زارش نقش��ه راه و فعالیت های صنعت 
خودرو را مش��خص ک��رده و رويكرد متفاوتی نس��بت ب��ه رويكردها و 
گزارش های پیش��ین تحقیق و تفحص دارد چراکه مطالعه آنها می تواند 

راهكارهای خوبی ارائه داده و مشكالت اين صنعت را حل کند.
وی با اشاره به دخالت دولت در نظام قیمت گذاری و تعیین مديريت ها 
را از چالش ه��ای صنع��ت خودرو عنوان و اظهار می کن��د: عالوه بر اين 
مشكل سهامداری ها هنوز در اين صنعت ديده می شود ضمن آنكه الزم 
اس��ت نظام قیمت گذاری که از سال ۹1 به بعد به محاق فراموشی رفت 
مورد بازنگری قرار گیرد. بدون ش��ک نه تنها ش��ورای رقابت نمی تواند 

مش��كلی از اين صنعت حل کند بلكه به مش��كالت خودروسازی خواهد 
افزود.

مديرعامل اس��بق گروه خودروس��ازی س��ايپا ادامه می دهد: ش��رايط 
اقتصادی کش��ور و زيرس��اخت های موجود  مناسب نبوده و نرخ ارز يک 
نرخ دارای نوسان اس��ت که تاثیرات زيادی بر صنعت خودرو می گذارد. 
همچنین در صورت به نتیجه نرس��یدن برجام و عدم ارتباطات سیاسی 
با دنیا مشكالتی ايجاد خواهد شد در اين میان الزم است برنامه ريزی با 
فرض ادامه يافتن تحريم ها انجام ش��ود بنابراين بهترين اقدام، تمرکز بر 
روی پلتفرم های ملی اس��ت گرچه سرعت توسعه و رشد آن کند خواهد 

بود چراکه ارتباطات جهانی وجود ندارد.
وی ب��ا بیان اينك��ه صنعت خودرو در کش��ور صنعتی نیس��ت که به 
صورت مس��تقل در داخل کش��ور و با تكیه بر توان داخلی فعالیت کند، 
تصريح می کند: تولید هم اکنون در اولويت نخس��ت کش��ور نیست بلكه 
گرايش های سیاس��ی اولويت نخست کش��ور به شمار می رود بنابراين با 
توجه به ش��رايط فعلی و موجود بايد نس��بت به فعال کردن اين بخش 
بدون دخالت و بر پايه قوانین و گزارش های به تدوين رسیده اقدام کرد.

وی تاکید می کند: در اين  میان رفع تحريم ها می تواند چاره ساز باشد، 
اما نبايد برنامه ريزی داخلی با رفع تحريم ها به فراموشی سپرده شود بر 
اين اساس ارتباط قطعه سازان داخلی با خارجی و طراحی پلتفرم بايد به 

عنوان حلقه های مفقوده قبلی مورد توجه قرار گیرد.

نقشهراهخودروییدولتآیندهچیست؟

تنها، سخنگوی انجمن صنفی صنعت تاير، درخصوص افزايش احتمالی 
قیم��ت تاير، گفت با توجه ب��ه افزايش نرخ مواد اولیه، پیش��نهادی برای 

1۵درصد افزايش قیمت الستیک وجود دارد.
به گزارش پايگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تحلیل بازار، الستیک 
به عنوان يک محصول مصرفی در بازار همواره دچار فراز و فرودهای قیمتی 
فراوان بوده اس��ت. در دو سال گذشته به دلیل تحريم ها، نوسان نرخ ارز و 
معضل تامین مواد اولیه، الستیک در بازار با کاهش مواجه شد؛ کاهشی که 
دامن ناوگان حمل و نقل جاده ای را گرفته و چالش خريد را برای مشتريان 

اين گروه ايجاد کرده است.
اکنون زمزمه افزايش بهای الستیک از بازار به گوش می رسد؛ زمزمه ای 
که در صورت تحقق احتماال تمايل مش��تريان برای تهیه الستیک نو را با 
توجه به قدرت خريد روبه تنزل پیش ببرد. با انتشار اين خبر برای بررسی 
اين موضوع به س��راغ مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی صنعت تاير 

رفتیم.
از آنجايی که محصول نهايی ورود به بازار را تولید می کنیم، هر تحولی در 
قیمت الستیک زير ذره بین است، اما هیچ نهاد نظارتی برای بررسی قیمت 

مواداولیه تاير وجود ندارد، متاسفانه اين موضوع رصد نمی شود.
* به تازگی زمزمه هايی درخصوص افزايش بهای ۲0 درصدی الستیک 

در بازار شنیده شده است، آيا اين محصول دچار افزايش قیمت می شود؟
ابتدا بايد پاس��خ داد که ۲0 درصد، صحیح نیست، اما پیشنهاد افزايش 
بهای اين محصول مطرح ش��ده، ولی هنوز مصوب نش��ده و بحث در اين 
موض��وع وجود دارد. از س��ويی قیمت م��واد اولیه در اين م��دت افزايش 
چش��مگیری داشته است. هر بار که قصد تامین دوده )يكی از مواد اولیه( 
را داش��تیم، با قیمت جديدی مواجه شديم. از آنجايی که محصول نهايی 
ورود به بازار را تولید می کنیم، هر تحولی در قیمت الستیک زير ذره بین 
است، اما هیچ نهاد نظارتی برای بررسی قیمت مواد اولیه تاير وجود ندارد، 
متاس��فانه اين موضوع رصد نمی شود. توجه داشته باشید، در شرايطی که 
قیمت مواد اولیه و روغن های صنعتی در حال افزايش است، تولید هر گروه 
از تاير س��ودی ندارد. بنابراين بايد برای اين موضوع فكری کرد که انتظار 

سود سهامداران تامین شود.
* در صورت افزايش احتمالی بها برای تاير اين مقدار چه میزان بوده و 

آيا شامل تمام گروه های تاير خواهد شد؟

بله، پیش��نهاد مطرحی ب��رای 1۵ درصد افزايش بها وج��ود دارد. بازار 
هیچ گاه کشش افزايش قیمت ۲0 درصدی را ندارد.

کمبود ۶0 درصدی ظرفیت تولید الستیک جبران می شود؟
با راه اندازی اين طرح ظرفیت تولید تاير کشور دو برابر می شود و از ۶0 
درصد کمبود ظرفیت تاير در کشور، ۳0 درصد آن را جبران و ۳0 درصد 

ديگر کمبود وجود خواهد داشت.
* مش��كل ديگ��ری که در ب��ازار وج��ود دارد، بحث کمبود الس��تیک 
خودروهای س��نگین اس��ت، تولیدکنندگان داخلی برای حل اين موضوع 

چه برنامه ای دارند؟
در بحث تايرهای س��نگین در ن��وع باياس با مازاد نی��از در بازار مواجه 
هس��تیم. در گروه تايرهای راديال برای خودروهای سنگین پیشتر مشكل 
وجود داشت، اما در حال حاضر مشكل وجود ندارد. گفتنی است که در تاير 
راديال خودروهای سنگین خودکفا نیستیم، ولی متكی به بخش قابل توجه 
واردات هس��تیم. دلیل اين موضوع نیز اين اس��ت که نرخ ارز در سال های 
اخیر روند صعودی داشته و تولید گروه مذکور تاير نیازمند سرمايه گذاری 
قابل توجهی اس��ت که در توان تايرس��ازان نبوده اس��ت. نبود چنین توان 
مالی سبب شده که طرح های توسعه جديد را تولیدکنندگان نتوانند دنبال 
کنن��د. البته بايد ذکر کرد که برای تامی��ن کمبودهای تاير در بازار داخل 
تولیدکنندگان طرح ها متعددی داشتند که آن را جبران کنند، اما به داليل 
عديده هیچ کدام نهايی نشدند، جز يک طرح که امسال راه اندازی می شود. 
با راه اندازی اين طرح ظرفیت تولید تاير کش��ور دو برابر می ش��ود و از ۶0 
درصد کمبود ظرفیت تاير در کشور، ۳0 درصد آن را جبران و ۳0 درصد 

ديگر کمبود وجود خواهد داشت.
* باتوجه به اينكه الس��تیک يک قطعه مصرفی هس��ت، به نظر شما با 
افزايش بها 1۵ درصدی مالكان به س��مت استفاده بیشتر از الستیک های 
اس��توک پیش نمی روند؟ افزايش 1۵ درصدی الس��تیک مش��مول تمام 

خانواده های تاير می شود؟
به هر حال تولیدکننده بايد توان تولید داشته باشد، هیج تولیدکننده ای 
در هر حوزه ای حاضر به تولید محصول با زيان نیس��ت. تمام اين مس��ائل 
که فقط مربوط به تايرسازان نمی ش��ود، تولیدکننده تاير آخرين حلقه از 
زنجیره های باالدستی محسوب می شود. سرمايه گذاران اين صنعت مسئول 

تورم کشور نیستند و همواره شاهد سقوط ارزش پول ملی هستیم.

پیشنهادافزایش15درصدیقیمتتایر
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم از ادامه افتتاح پروژه های 
شــهرداری در طرح "قم در مســیر تحول" خبر داد و گفت: پروژه های 

شهرداری قم چهارشنبه آخر هرماه افتتاح می شود.
به گزارش روابط عمومی شهرداری قم ، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد 
در آئین افتتاح پروژه های شــهرداری قم که با حضور استاندار، رئیس و 
اعضای شــورای اسالمی شهر و همچنین جمعی از مسئوالن استانی و 
مدیریت شهری برگزار شد، با قدردانی از اعتماد مجدد شورای شهر قم 
اظهار داشــت: در این راه از خــدا طلب توفیق دارم تا وظایف خود را به 
بهترین نحو ممکن انجام دهم؛ در آغاز دور جدید مسئولیت از همه طلب 

کمک داشته و امیدواریم قم را در تراز شهر جهانی نگه داریم.
وی به افتتاح پروژه های شهرداری قم اشاره کرد و گفت: در این راستا 
هر چهارشنبه پروژه هایی را افتتاح می کردیم که ازاین پس این طرح ها 

و پروژه ها چهارشــنبه های آخر هرماه انتقال می دهیم؛ در این راستا نیز 
افتتاح پروژه های مختلف ازجمله فاز نخســت قطار شهری قم، افتتاح 

پروژه ســاختمان های اداری منطقه دو و سه، ادامه تکمیل پارک هزار 
هکتاری و تکمیل خیابان های شهید فهیمی و عمار یاسر و استاد فقیهی، 
تکمیل سوله های ورزشی، پیاده روها، جمع آوری خطوط متروکه ریلی، 
افتتاح ساختمان شورای شــهر، ورود ۵۰ اتوبوس به ناوگان حمل ونقل 
شهری و بهره برداری از خط دوم پسماند به همراه سایر طرح های دیگر تا 
پایان سال به مرور افتتاح می شود. شهردار قم خاطرنشان کرد: به صورت 
تخصصی نیز برنامه های جدید برای مدیریت در شهر قم داریم که آن نیز 
با هماهنگی شورای شهر اجرا می شود تا بتوان قم را در تراز خود رساند.

وی با تبریک روز خبرنگار و گرامیداشت یاد و خاطره شهید صارمی 
افزود: در عصری به سر می بریم که رسانه های نوظهور یکی پس از دیگر 
به وجود آمده که باید در این راستا رسانه ها با دقت تمام و بهره گیری از  

فناوری و هنرمندی پیش بینی الزم را انجام دهند.

اهواز- شــبنم قجاوند: روابط عمومی شــرکت برق منطقه ای 
خوزســتان در سومین جشــنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های 
صنعــت آب و برق، در بخش ارتباط با پایگاه خبری وزارت نیرو )پاون( 
رتبه سوم را کسب کرد. در سومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های 
صنعت آب و برق کشور، ۲۹۹۵ اثر از ۱۲۷ شرکت صنعت آب و برق در 
۱۴ محور مورد داوری قرار گرفت که شرکت برق منطقه ای خوزستان 
در محور ارتباط با پایگاه خبری وزارت نیرو )پاون( صاحب رتبه سوم شد.

در آیین اختتامیه این جشنواره که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار 
شد شرکت برق منطقه ای خوزستان به عنوان مقام برتر معرفی و تورج 
فتاحی مدیر دفتر روابط عمومی این شرکت، لوح تقدیر این جشنواره را 
دریافت کرد. در بخشی از پیام وزیر نیرو به این جشنواره آمده است؛ در 
کنار خدماتی که در این مدت به هموطنان ارائه شده و آثار ملموسی بر 
رفاه و سطح برخورداری آنان داشته است، اطالع رسانی و آگاهی بخشی 

از این خدمات نقش بسیار ارزشــمندی در اعتمادسازی، آرامش روانی 
شهروندان و امیدبخشی برای آینده کشور و نظام داشته است. 

در لوح تقدیر این جشنواره به تورج فتاحی مدیر دفتر روابط عمومی 

شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز آمده است: سومین جشنواره ارزیابی 
عملکرد روابط عمومی صنعت آب و برق، فرصتی اســت که تالش های 
همکاران ما در روابط عمومی های صنعت را به منصه ظهور رســاند و 
عملکرد آنان را در معرض داوری اساتید نامدار این حوزه قرار داد. تالش 
مجدانه و موثر شــما و کسب مقام ســوم در رشته پاون را ارج می نهم 
و امیدواریم در ادامه این مســیر شاهد ارتقای روز افزون عملکرد روابط 

عمومی های وزارت نیرو در خدمت به مردم شریف ایران باشیم.
این دومین رتبه پیاپی روابط عمومی شرکت برق منطقه ای خوزستان 
در جشنواره ارزیابی عملکرد روابط عمومی های صنعت آب و برق است 

که در بخش ارتباط با پاون کسب می کند.
بخش ارتباط با پایگاه خبری وزارت نیرو )پاون(، مربوط به ارسال کمی 
و کیفی اخبار شــرکت های تابعه وزارت نیرو )پوشش خبری عملکرد 
شرکت ها( به پایگاه خبری این وزارت و انتشار این خبرها در پاون است.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مهندس علی اکبر جوهری معاون 
بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن از 
افزایش چشــمگیر مصرف برق در استان گیالن طی روزهای اخیر خبر 
داد. وی ضمن تشــکر از صبر و شــکیبایی مردم شریف استان بمنظور 
برخی نقصان ها و خاموشی های ایجاد شده به دلیل شکاف ایجاد شده 
بین مصرف و تولید برق خاطرنشان کرد: کاهش ذخیره آب پشت سدها 
و کمبود تولید در نیروگاههای برقابی ، گرمای زودهنگام هوا  ، استخراج 
رمزارزهای غیر مجاز باعث از بین رفتن تراز تولید و مصرف برق و  افزایش 
مصرف برق در کل کشور و به طبع در استان گیالن شده است و مصرف 
برق در استان گیالن نســبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۲۰ 

درصد افزایش یافته است.
جوهری گفــت: بمنظور گذر موفق از پیک بار تابســتان طی طرح 
های پاســخگویی بار، همکاری و تفاهم نامه هایی با بخشهای صنعت ، 
کشاورزی و تجاری صورت پذیرفته است و در صورت همکاری مشترکین 

مذکور پاداش به آنها تعلق خواهد گرفت.

معاون بهره برداری و دیســپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن تاکید کرد: باتوجه به سقف پیک تعیین شده برای استان گیالن از 
سوی از سوي دبیرخانه کنترل پیک کشور ، بهترین راه برای گذر بدون 
مشــکل از فصل گرم، مدیریت مصرف برق از سوی مشترکین است که 

همواره همراه و یاور خادمان خود در توزیع برق گیالن بوده اند.

وی افزود: ساعت پیک مصرف در استان در روز ۱۲ الی ۱8 و در شب 
۲۰ الی ۲۴ می باشد و مشترکین محترم می توانند با اعمال راهکارهای 
ســاده از جمله قرار دادن درجه کولر روی ۲۵ درجه )دمای آســایش(، 
عدم اســتفاده از لوازم برقی پرمصرف در ســاعات اوج مصرف، استفاده 
حداکثری از روشــنایی طبیعی در روز ، نصب ســایبان روی کولرها به 
منظور جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب، از خاموشی های احتمالی 
جلوگیری کنند. معاون بهره برداری و دیســپاچینگ توزیع برق گیالن 
اضافه کرد: خاموشــی های نوبتی اعمال شده در سطح کشور بمنظور 
جلوگیری از آســیب جدی و فروپاشی شــبکه و تاسیسات است تا از 
مشکالت و خاموشی های چندین روزه مشترکین جلوگیری شود ، از این 
رو جداول احتمالی خاموشی برای اطالع رسانی به مردم شریف استان 
از طریق سایت اینشرکت به آدرس ir.gilanpdc.www و اپلیکیشن 
"برق من" در دســترس می باشد و ضروری است شهروندان لوازم برقی 
خود را در زمان قطع برق به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی از مدار 

خارج نمایید.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: سعید بهادیوند چگینی در خصوص 
آسیب های وارد شده به تاسیسات برقی در منطقه الموت شرقی پس از 
سیالب های ناشی از بارش های اخیر اظهارداشت: در چند روز گذشته 
بارش های سیل آسا به برخی مناطق استان خسارت زد و شاهد تخریب 
واحدهای مسکونی، خودروها و زمینهای کشاورزی و راهها و ابنیه بویژه 

تاسیسات برقی بودیم. 
وی اضافه کرد: در منطقه الموت شــرقی هم ســیل شدید موجب 
تخریب برخی از تاسیسات شبکه توزیع نیروی برق شد و آسیب هایی 
به زیرســاخت های شبکه وارد شد. بهادیوند چگینی یادآورشد: در این 
سیالب یک دستگاه پست هوایی، یک ترانس ۲۰۰ کیلو ولت آمپر، ۱۵ 

تیر سیمانی انتقال برق پست هوایی و ۱۱ تیر چوبی شبکه فشار متوسط 
از بیــن رفت که بیش از ۱۰ میلیارد ریال خســارت در این بخش وارد 
شــده است. مدیر عامل برق استان تصریح کرد: پس از وقوع این حادثه 
بالفاصله اکیپ های امدادی برای اتصال برق شبکه بهمنطقه اعزام شدند 

تا خاموشی ها برطرف شود. 
وی بیــان کرد: در روز وقوع ســیل برق تعداد ۲۹ روســتا در الموت 
قطع شد و این خاموشی در مسیر روستای کافرکش تا روستای پیچ بن 
در محدوده الموت شــرقی ایجاد شد. مدیرعامل برق استان اضافه کرد: 
بیشترین سیالب در دره »آتان رود « بود که در روز اول توانستیم با اعزام 
چهار اکیپ فنی و امدادیدر روز اول بسرعت برق ۲۴ روستا را برقرار کنیم. 

وی گفت: در روز دوم روستاهای » کشکدشت« و »یارفی« برق دار شدند 
و روز گذشــته نیز روستای »آتان رود پایین« و مجموعه پرورش ماهی 
عبدلی برق دار شد. بهادیوند چگینی اظهارداشت: امروز هم شبکه برق 
محدوده پرورش ماهی باقری برقدار شد و تنها روستای » آتان رود« که 
راه دسترسی آن تخریب شده و امکان حضور در منطقه و نصب تجهیزات 

نیست باقیمانده است.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی در 
پیامی به مناسبت روز خبرنگار، با تبریک این روز به فعاالن این عرصه، 
گفت: روز خبرنگار، یادآور مردان بزرگی است که در عرصه آگاهی بخشی 
و حقیقت جویــی، خطرها را به جان خریدند و بــا ایمان و تعهد به راه 

مقدس خود، پیش قراول پیشرفت و اعتالی جامعه شدند.
در متن پیام محمدرضا پورمحمدی آمده اســت:  قدم گذاشــتن در 
عرصه ای که در نظم کنونی جهان، به واقع عرصه خطیر و حساسی است، 
شجاعت، جسارت، دانش و تخصصی می طلبد که جز از وجدان های بیدار 
و دل های متعهد برنمی آید. وی اشــاره کرده است: خبرنگاران به عنوان 
طالیه داران این عرصه، حتی با وجود خطراتی مانند شیوع بیماری کرونا 
هم رسالت اخالقی و انسانی خود را فراموش نکرده اند و بیش از پیش به 

انجام وظیفه آگاهی بخشی و اطالع رسانی می پردازند.
در این پیام اضافه شــده اســت: ســالم و درود خود را به روان پاک 
همه خبرنگاران دلســوز ایران عزیز بویژه شهید محمود صارمی و همه 

خبرنگاران شــهید نثار می کنم و بر خود وظیفــه می دانم که این روز 
فرخنده را به خبرنگاران تالش گر آذربایجان و تبریز قهرمان که میراث دار 
تاریخ پرافتخار مطبوعات این خطه هستند، تبریک عرض کنم. در این 
پیام آمده است: مدیریت اســتان آذربایجان شرقی، تمام موفقیت ها و 
دســتاوردهای خود را مرهون همراهی، همکاری و حمایت های توأم با 
نقدهای منصفانه اصحاب رســانه می داند و از تالش ها و زحمات شــما 
فرهیختگان در عرصه آگاهی و دانایی صمیمانه قدردانی می کند. توفیق و 
سربلندی، قرین تالش و تعهد شما باد. ۱۷ مرداد سالروز شهادت محمود 
صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران )ایرنا( به عنوان روز 

خبرنگار در تقویم رسمی کشور ثبت شده است.

ادامه اجرای طرح”قم در مسیر تحول” و افتتاح پروژه ها تا پایان سال

برای آبادانی شهر نیازمند همکاری همگان هستیم

تکرار رتبه برتر روابط عمومی برق منطقه ای خوزستان در جشنواره وزارت نیرو

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ توزیع برق گیالن:

مدیریت مصرف برق راهکار برون رفت در روزهای گرم تابستان است

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین:

تاسیسات برق در الموت شرقی 1٠ میلیارد خسارت دید

با وجود خطراتی مانند شیوع بیماری کرونا؛
خبرنگاران رسالت اخالقی و انسانی خود را فراموش نکرده اند

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مرکزی گفت: 
دولت از حداکثر توان قانونی خود برای توجه فوری به حوزه فرهنگ، هنر و 

رسانه کشور استفاده کند 
اراک- فرناز امیدی: دانشــی گفت: امیدوارم دولت جدید از حداکثر توان 
قانونی خود برای توجه بایســته و فوری به حوزه فرهنگ، هنر و رســانه کشور 
استفاده کند. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
مرکزی، عباس دانشی در دیدار با برخی از رسانه های استان بمناسبت روز خبر 
نگار گفت: سال هاست  که در جایگاه خادم عرصه فرهنگ و هنر و رسانه از یکی 
دوماه پیش از آغاز روز خبرنگار برای پاسداشت این رویداد فرهنگی کوشیده ام؛ 
اما امسال تنها سرزدن به چند رسانه انتخابی، نه همه آنها، شدنی بود که آن را 
هم، نه تنها به سبب شرایط کرونایی ؛بلکه به دالیلی دیگر که اینک مجال بیان 
آن نیست،  واگذاشتم و به تبریکی مختصر اکتفا کردم. وی افزود: امیدوارم در دوره جدید مدیریتی کشور از مقامات مرکز نشین، اراده های 
مصمم تری برای ارج نهادن واقعی به مقام شامخ خبرنگاران و عزمی جدی تر برای پاسخگویی به مطالبات و انتظارات اهل فرهنگ ، هنر و 
رسانه به ویژه جامعه کوشا و نجیب مطبوعاتی به منصه ظهور برسد و مسائل فرهنگی کشور در اولویت کار دولتمردان قرارگیرد.  مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان مرکزی بیان داشت: امیدوارم رئیس جمهور محترم با انتخاب گزینه اصلح برای وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و نمایندگان محترم  مجلس شورای اسالمی نیز در اجرای رهنمود مقام معظم رهبری که در آغار کار مجلس کنونی، اقتصاد و 
فرهنگ را دو اولویت مهم  مجلس دانستند،  از حداکثر توان قانونی خود برای توجه بایسته و فوری به حوزه فرهنگ ، هنر و رسانه  کشور 
استفاده کنند و فرهنگ ، هنر و ادبیات کشور  را از کم توجهی ها و بی مهری ها نجات و بر مرتبت شایسته بنشانند.   دانشی در پایان گفت: 
از درگاه خداوند منان برای همه خبرنگاران  متعهد و پر تالش استان  مرکزی آرزوی تندرستی و توفیق روزافزون مسئلت می نمایم و یادبود 

هر ساله این شهید واالمقام عرصه خبر را آغازی برای ارتقای آگاهی و تعالی عزیزان می دانم.

در سومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق کشور؛
تقدیر مدیرکل دفتر روابط عمومي وزارت نیرو از مدیر روابط عمومي آبفا هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: »روابط عمومي آبفا هرمزگان« در سومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق 
کشور، در سه بخش ارتباط با رسانه ها، ارتباط با پایگاه خبري وزارت نیرو )پاون( و پویش #هر هفتهالفب_ایران به ترتیب حائز رتبه هاي 
سوم، دوم و سوم شد. در این جشنواره که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد،  آثار ۱۲۷ شرکت از صنعت آب و برق در ۱۴ محور مورد 
داوری قرار گرفت و روابط عمومي آب و فاضالب هرمزگان در مرحله داوري نهایي در سه بخش حائز رتبه هاي برتر جشنواره سوم شد. 
به گزارش روابط عمومي آب و فاضالب استان، در این جشنواره "صدیقه ببران" مدیر کل دفتر روابط عمومي و اطالع رساني وزارت نیرو 
و رئیس ستاد برگزاري جشنواره ها و نمایشگاه هاي صنعت آب و برق با اهداء لوح تقدیر ازفعالیت ها و عملکرد موثر  "غالمرضا دهقاني" 
مدیر دفتر روابط عمومي و آموزش همگاني آبفا هرمزگان در کسب مقام در سه بخش جشنواره سوم، تشکر و قدرداني کرد.   بر اساس این 
گزارش، ارزیابی این جشنواره در ۱۴ محور شامل "انتشارات و مستندسازی"، "ارتباط درون سازمانی"، "حضور در فضای مجازی"، "ارتباط 
با پایگاه خبری وزارت نیرو )پاون("، "ارتباط با رادیو تلویزیون اینترنتی"، "فرهنگ سازی و آموزش همگانی"، "تبلیغات محیطی و رسانه ای"، 
"ارتباط با رسانه ها )دیداری، شنیداری، مکتوب و مجازی("، "جشنواره و نمایشگاه"، "آموزش همکاران روابط عمومی و اصحاب  رسانه"، 

"مدیریت و برنامه ریزی"، "پژوهش و افکارسنجی"، "نوآوری و خالقیت" و "پویش #هرهفتهالفب_ایران" صورت گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن گلستان:
تعداد 7٠٠٠ واحد مسکونی روستایی در گلستان مقاوم سازی می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: ۱۹ روستای ثبت با هدف گردشگری در گلستان 
وجود دارد که تالش می کنیم آنها را بهسازی و احیا کنیم و اعتبار امسال ما در این حوزه ۱۵ میلیارد تومان است. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی گلستان گفت: امسال هفت هزار واحد مسکونی روستایی در گلستان با اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مقاوم سازی می شود.مدیرکل 
بنیاد مسکن گلستان افزود: ۲۵۶ روستای گلستان هم اصالحات ارضی هستند که ۲۷ درصد روستاهای استان را تشکیل می دهند.وی بیان 
کرد: برای مالکیت بخشی به مالکان، تاکنون ۱۰۰ درصد روستاها نقشه برداری و صدور اسناد هم شروع شده است.حسینی همچنین گفت: 
۶۰۰ روستا هم تحت مالکیت بنیاد علوی بوده که صدور سند در این راستا هم شروع و تاکنون ۳8 هزار پرونده را به ثبت رساندیم.مدیرکل 
بنیاد مسکن گلستان اضافه کرد: هشت درصد روستاهای ما هم اوقافی است که با هماهنگی اوقاف کار را شروع کردیم و تاکنون ۱۰۱ هزار 
جلد سند با همکاری ثبت اسناد، دهیاران و غیره تحویل داده شده است.وی گفت: ۲۲8 هزار واحد مسکونی در روستاهای گلستان وجود 
دارد که تاکنون با کمک های دولتی 8۵ هزار واحد را نوسازی کردیم.حسینی بیان کرد: نسبت واحدهای کم دوام در کشور ۵۰ درصد اما در 
گلستان ۴۶ درصد بوده و چهار درصد از میانگین کشوری کمتر هستیم.مدیرکل بنیاد مسکن گلستان با بیان اینکه ۱۰ درصد واحدهای کم 
دوام طی پنج سال مقاوم سازی شده است، گفت: به این واحدهای ۱۰۰ میلیون تومان تسهیالت ارزان قیمت پرداخت می شود.وی افزود: 

امسال هفت هزار واحد مسکونی را هدفگذاری کرده تا مقاوم سازی شود و برای آنها هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

مجمع سالیانه هیأت ورزش کارگری استان گیالن
با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن برگزار شد

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن: 
امیدواریم با پایان یافتن بیماری کرونا شــاهد درخشــش بیشتر هیات ورزش 
کارگری اســتان در کشور باشیم. به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و 
رفاه اجتماعی استان گیالن: امروز مجمع عمومی سالیانه هیأت ورزش کارگری 
استان گیالن با حضورعباس علیزاده مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیالن، 
دانشفر نایب رئیس فدراسیون ورزش کارگری، پهلوان یلی رئیس هیات ورزشی 
کارگران گیالن و سایر اعضا به صورت مجازی برگزار شد. علیزاده در ابتدا  از رئیس 
هیات ورزش کارگری استان به جهت عملکرد مطلوب و کسب عناوین و افتخارات 
مختلف در سال گذشته تقدیر کرد. وی همچنین با اشاره به فعالیت های ورزش کارگری در سال های گذشته و تاکید بر استفاده بیشتر از 
ظرفیت ها و پتانسیل های انجمن های ورزش کارگری استان تصریح کرد: با توجه به تاثیر بیماری کرونا در کاهش فعالیت های حضوری در 
رشته های ورزشی امیدواریم با پایان یافتن بیماری کرونا شاهد درخشش بیشتر هیات ورزش کارگری گیالن در کشور باشیم. دانشفر نایب 
رئیس فدراسیون ورزش کارگری کشور نیز با بیان اینکه شیوع ویروس کرونا در روند انجام فعالیت ها و برگزاری مسابقات تاثیر گذار بود گفت: 
کاهش و از بین  رفتن  محدودیت های ناشی از ویروس کرونا منجر به رونق و رشد بیشتر ورزش کارگری در کشور می شود. پهلوان یلی رئیس 
هیأت ورزش کارگری استان گیالن نیز در این مجمع به ارایه گزارش عملکرد سال ۱۳۹۹ و دستاوردهای این هیأت و همچنین تقویم ورزشی 
سال۱۴۰۰ پرداخت. گفتنی است گزارش مالی خزانه دار هیات ورزش کارگری مربوط به سال گذشته با اکثریت آرا به تصویب مجمع رسید.

مدیر عامل پتروشیمی ایالم:
 اصحاب رسانه به رشد سرمایه گذاری در صنایع پایین دستی کمک کنند

ایالم-منصوری: به مناســبت هفته خبرنگار درهای مجتمع پتروشیمی ایالم به روی خبرنگاران گشوده شد و تعداد قابل توجهی از 
اصحاب رسانه استان،این فرصت را به دست آوردند تا از نزدیک در جریان کارهای این واحد بزرگ صنعتی قرار بگیرند. در این بازدید میدانی  
خبرنگاران از واحدهای مختلف از جمله   HDPE،SRU و الفین بازدید  و از نزدیک با تالش های مدیران و پرسنل واحدهای مذکور که از 
متخصصان استان ایالم بودند آشنا شدند و مدیران و کارشناسان نیز توضیحات کارشناسی الزم را به تفکیک واحدها ارائه کردند. مهندس 
حسن نجفی سمنانی، مدیر عامل شرکت پتروشیمی ایالم در ایستگاه آخر این بازدید علمی، ضمن خوشامدگویی به اهالی رسانه استان 
ایالم با درود به روح پاک شهید صارمی  یاد و خاطره دو خبرنگار فقید ایالم،حاج سامی شهبازی و حاج پژمان مهدوی فر را گرامی داشتند. 
وی گفت: این بازدید گامی مهم در راســتای ایجاد تفاهم اهالی رســانه و حوزه صنعت پتروشیمی و درک بهتر متقابل از همدیگر است. 
مدیرعامل پتروشیمی ایالم تصریح کرد: بی شک با حضور خبرنگاراِن آگاه و دارای حس مسئولیت، استان ایالم شاهد رشد هر چه بیشتر 
سرمایه گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی و خصوصا صنایع پایین دستی خواهد شد. نجفی سمنانی، نقد رسانه را رحمت دانست و 
گفت: همواره از انتقادات سازنده که باعث رشد مجموعه باشد استقبال می کنیم و تالش خبرنگارانی که دل در گرو توسعه صنعتی استان 
دارند ستوده و دستشان را میفشاریم. در پایان کارکنان پتروشیمی  و خبرنگاران یاد  وخاطره خبرنگاران فقید مرحوم پژمان مهدوی فر و 

مرحوم سامی شهبازی را گرامی داشتند.

به مناسبت روز خبرنگار؛
 از دانشجویان مفدا دانشگاه علوم پزشکی مازندران تجلیل شد

ساری – دهقان :  به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، طی 
مراسمی با حضور رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران و معاونین دانشجویی 
فرهنگی و آموزشی دانشگاه از دانشجویان فعال در سرویس چند رسانه ای مفدا 
دانشــگاه علوم پزشــکی مازندران به خاطر  فعالیت رسانه ای در بحران کرونا 

تقدیر شد.
دکتر سید عباس موسوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این مراسم 
با اشاره به ارتقاء رتبه مفدا دانشگاه علوم پزشکی مازندران از رتبه ۵8 به رتبه ۱۳ 
کشوری در رقابت با سایر دانشگاه های علوم پزشکی ، کسب رتبه برتر در کالن 
منطقه یک کشور را نشان از توانمندی ، پشتکار و تالش فعالین این رسانه دانشجویی دانست و از دست اندرکاران این حوزه قدردانی کرد.

آذربایجان شــرقی - ماهان فــالح: مدیر مخابــرات منطقه 
آذربایجان شرقی اعالم کرد: با نصب و فراهم کردن تکنولوژی های مورد 

نیاز، نسل پنجم تلفن همراه در سه نقطه شهر تبریز راه اندازی می شود.
یوسف شکوری اظهار کرد: ویژگی اصلی نسل پنجم تلفن همراه باال 
بودن ســرعت تا یک هزار مگ می باشــد که در واقع اینترنت اشیا نیز 
رویکرد جدیدی به خود می گیرد. وی همچنین با اشــاره به اینکه در 
آذربایجان شرقی یک میلیون و ۵۰۰ هزار شماره ثابت و ۳۶۰ هزار پورت 
اینترنت پرسرعت adsl در بستر فیبر نوری فعال است، گفت: از سال 
گذشــته نیز vdsl در محدوده سرعت متوسط ۴۰ تا ۵۰ مگ سرعت 
در بســتر سیم مسی در استان راه اندازی شــده و در حال توسعه می 
باشــد و در حال حاضر بیش از پنج هزار مشــتری از این نوع اینترنت 

استفاده می کنند.
وی ادامه داد: ۱۱ هزار و ۴۰۰ کیلومتر فیبر نوری در آذربایجان شرقی 
وجود دارد که ۲ هزار و ۴۰۰  کیلومتر آن شهری و ۶۰۰ کیلومتر آن در 
تبریز و ۶ هزار و ۶۰۰ کیلومتر آن مربوط به فیبر نوری روستایی است. 

شکوری افزود: ارتباطات سیار، توسعه شبکه همراه اول و ارتقا تکنولوژی 
های مخابراتی به نسل پنجم در سطح آذربایجان شرقی پیاده شده است.
مدیر مخابرات منطقه آذربایجان شرقی اضافه کرد: در یک سال گذشته 
بیش از ۶۷۰ ســایت تجهیزات نسل سوم و چهارم تکمیل شده و نقاط 
شهری و روستایی بیش از ۴۰ سایت جدید نیز به آنها اضافه شده است. 

شکوری گفت: توسعه شبکه همراه نقاط روستایی نیز پیگیری می شود و 
اکنون در یک هزار و 8۰۰  روستا پوشش ارتباطات سیار وجود دارد.وی 
اظهار کرد: از ۲ هزار و ۷۰۰ روستا و آبادی در آذربایجان شرقی نیز حدود 
۲ هزار و ۳۵۰ روستا دارای تلفن ثابت روستایی هستند. شکوری اضافه 
کرد: مخابرات برای ادامه توسعه شبکه نیاز به هزینه کردهای باالتری دارد 
و با توجه به افزایش قیمت تجهیزات و تغییر نیافتن تعرفه تلفن در ۱۲ 
ســال گذشته مشکالت مالی مخابرات را به چالش انداخته است. وی با 
بیان اینکه در ۱۲ سال گذشته قیمت تجهیزات تا ۲۰ برابر افزایش یافته 
اما تعرفه تلفن همچنان ثابت مانده است، گفت: کمبود منابع موجب شده 
مخابرات نتواند مطابق برنامه پیش برود. شــکوری همچنین با اشاره به 
سرقت کابل های مخابراتی و ضرورت مقابله با آن، گفت: زمانی که حدود 
یک کیلومتر یا کمتر از آن کابل به ســرقت می رود باید ۱۵۰ میلیون 
تومان برای احیای آن هزینه کنیم از طرف دیگر در یک روســتا درآمد 
مخابراتی ۶۰۰ هزار تومان در ماه است در حالی که هزینه های ارتباطی 

برای مخابرات چندین برابر باالتر از این مقدار است.

با نصب و فراهم کردن تکنولوژی های مورد نیاز؛

نسل پنجم تلفن همراه در تبریز راه اندازی می شود
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ايده اس��تفاده از ويدئو در بازاريابی تازگی ندارد. بسیاری 
از برندها در طول دهه های اخیر به س��وی اس��تفاده از اين 
فرمت در کمپین های ش��ان حرک��ت کرده اند. نكته مهم در 
اين میان توس��عه ش��بكه های اجتماعی و امكان اس��تفاده 
هرچه بهتر از فرمت ويدئو برای بازاريابی اس��ت. اين امر در 
کنار افزايش تمايل کاربران برای مشاهده محتوای بازاريابی 
در قالب ويدئو اهمیت اين فرمت را به طور قابل مالحظه ای 
افزايش داده اس��ت. با اين حس��اب اگر کسب و کار شما به 
دنبال موفقیت در بازاريابی اس��ت، باي��د ويدئو را به مثابه 

مهمترين فرمت موجود ارزيابی کند. 
ام��روزه محتوای ويدئويی تمام فضای آنالين را پوش��ش 
داده اس��ت. کمتر کس��ی در دنیای امروز تماشای محتوای 
ويدئويی را دوس��ت ندارد. اين فرمت ب��ه خوبی جايگزين 
متن در بس��یاری از الگوهای بازاريابی شده است. بنابراين 
استفاده از آن حتی در عصر کنونی هم دارای اهمیت است. 
شكس��ت در طراحی ويدئوه��ای بازارياب��ی موفق امری 
طبیعی محسوب می ش��ود. بسیاری از برندها در بازار برای 
طراحی محتوای ويدئويی با مش��كالت بسیار زيادی دست 
و پنجه نرم می کنند. اگر ش��ما در اين میان به دنبال ايجاد 
تغییری در روند فعالیت برندتان هستید، تنها راهكار پیش 
روی تان اس��تفاده از تكنیک های دقیق اس��ت، در غیر اين 
صورت شايد هرگز شانسی برای تاثیرگذاری درست بر روی 

مخاطب هدف تان پیدا نكنید. 
هدف اصلی در اين مقاله بررس��ی نحوه اس��تفاده درست 
از ويدئ��و در عرصه بازاريابی و طراحی محتوای اس��تاندارد 
اس��ت. اگر شما هم در زمینه بازاريابی ويدئويی با مشكالت 
بس��یار زيادی رو به رو هس��تید، هرگز مقال��ه کنونی را از 

دست ندهید. 
چگونهیکویدئویبازاریابیمناسببسازیم؟

طراحی ويدئوی بازاريابی مناس��ب امر س��اده ای نیست. 
ش��ما بايد تمام جزيیات را در طراح��ی ويدئوی تان مدنظر 
ق��رار دهید، در غیر اين صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت. امروزه بسیاری 
از برنده��ا برای تاثیرگذاری بر روی بازار اقدام به اس��تفاده 
از روش های مختلف می کنند. ب��دون ترديد پیگیری تمام 
روش ه��ای موجود برای تولی��د محتوای بازاريابی بس��یار 
س��خت و حتی غیرممكن به نظر می رس��د. با اين حساب 
توصیه ما برای ش��ما رعايت تنوع محتوای تان است. معنای 
اين ام��ر ضرورت تولید محت��وا در قالب های مختلف برای 
تعامل با مخاطب هدف اس��ت. اگر ش��ما عملكرد خوبی در 
اين راستا از خودتان نشان دهید، شانس بسیار زيادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید داش��ت. در 
ادامه برخی از انواع محتوای ويدئويی به منظور تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف را مورد بررسی قرار می دهیم. 
ویدئویآموزشکاربامحصوالت

ويدئوه��ای اين دس��ته به مش��تريان نح��وه کار با يک 
محص��ول يا س��رويس را ي��اد می دهد. امروزه بس��یاری از 
محصوالت به دلیل اينكه مشتريان ارزيابی سختی از نحوه 
کار ب��ا آنها دارن��د، فروش نمی رود. بنابراين ش��ما با تولید 
چنین محتوايی با سادگی هرچه تمام تر فرصت جا انداختن 
محصوالت ت��ان در ب��ازار را پیدا خواهید کرد. بس��یاری از 
برندها در زمینه تولید محصوالت به تجربه مشتريان از کار 
با آن توجه نمی کنند. اين امر مش��كالت بسیار زيادی برای 

هر برند به همراه دارد. 
ب��ا  کار  نح��وه  از  دقیق��ی  آگاه��ی  مش��تريان  وقت��ی 
محصوالت تان نداشته باشند، تجربه کار با آن بسیار سخت 
می شود. همچنین ش��ايد هرگز به برخی از امكانات پنهان 
محصوالت ت��ان هم پی نبرند. با اين حس��اب ش��ما بايد به 
بهترين ش��كل ممكن در تالش ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف ت��ان با طراح��ی ويدئوه��ای توضیح دهنده 

باشید. 
ش��ايد در نگاه نخس��ت طراحی ويدئوهايی برای آموزش 
نحوه کار با محصوالت برند بسیار ساده به نظر برسد، اما در 
عمل تاثیرگذاری بسیار زيادی بر روی مخاطب هدف دارد. 
اين امر به ش��ما برای ايجاد رابط��ه ای نزديک تر با مخاطب 
هدف کمک می کند. همچنین ش��انس محصوالت تان برای 
فروش بیشتر در بازار را نیز به طور قابل مالحظه ای افزايش 

خواهد داد. 
ویدئوهایبرند

ه��ر برن��دی در ب��ازار مجموع��ه ای از اه��داف را دنبال 
می کند. ش��ما بايد ب��رای دس��تیابی به اه��داف موردنظر 
برندتان تمام تالش خود را انجام دهید، در غیر اين صورت 
ش��ايد هدف موردنظر هرگز بدل به واقعیت نش��ود. يكی از 
مهمترين ن��كات در رابطه با پیگیری اه��داف برند مربوط 
به اطالع رس��انی به مشتريان اس��ت. مشتريان بايد همیشه 
از اهداف برند ش��ما آگاهی دقیقی داش��ته باشند، در غیر 
اين صورت فعالیت ش��ما در بازار برای آنها معنادار نخواهد 
بود. چنین امری به تدريج ش��ما و کسب و کارتان را برای 
مش��تريان به شدت کلیش��ه ای خواهد کرد. در اين شرايط 
ش��ما ديگر شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 

هدف تان نخواهید داشت. 
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اقدام به تولید محتوای دقیق و تفصیلی درباره اهداف ش��ان 
در بازار می کنند. بدون ش��ک تولید محتوای طوالنی برای 
همه مش��تريان جذاب نیست. بنابراين شما بايد يک نسخه 
کوتاه ش��ده از آن را در شبكه های اجتماعی و نسخه کامل 
را در وبالگ تان منتشر کنید. وبالگ برندها همیشه محلی 
برای تعامل با مش��تريان وفادار اس��ت. بنابراين ش��ما بايد 
همیش��ه اين نكته را مدنظر داشته باشید. اينطوری فرصت 

بس��یار بهتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
خواهید داشت. 

ویدئوهایمربوطبهمراسمهایبرند
امروزه ه��ر برندی در بازه های زمانی مش��خص اقدام به 
برگزاری مراسم کاری می کند. اين امر دارای اهمیت بسیار 
زيادی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. با 
اين حس��اب ش��ما بايد برنامه ای ويژه برای پوشش مراسم 
موردنظر در قالب ويدئوهای بارگذاری ش��ده در شبكه های 
اجتماعی داشته باشید، در غیر اين صورت به سختی امكان 

تاثیرگذاری بر روی مشتريان را پیدا خواهید کرد. 
اگر مشتريان شما میانه خوبی با پوشش زنده مراسم های 
برندتان دارند، بايد همیش��ه اين نكته را مدنظر قرار دهید. 
چنی��ن نكت��ه ای در دوره کنونی که وي��روس کرونا امكان 
حضور عالقه مندان در مراسم برندها را از بین برده، بايد به 

طور ويژه ای مدنظر قرار گیرد. 
برخی از کسب و کارها در شرايط کنونی برای تاثیرگذاری 
بر روی مشتريان شان امكان حضور مجازی در نشست های 
برند را فراهم می کنند. اين امر شامل نمايش مراسم برند با 
زاويه دوربینی مانند حضور واقعی عالقه مندان در آنجاست. 
اينطوری حس و حال مراسم موردنظر به طور ويژه ای برای 

مشتريان نمايش داده می شود. 

مصاحبههایجذاب
مصاحبه با شخصیت های مختلف مرتبط با دنیای کسب 
و کار و ب��ه ويژه حوزه تخصصی خودتان امر بس��یار مهمی 
محسوب می شود. امروزه برخی از برندها برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف ش��ان نیاز به محت��وای درجه يک 
دارند. چنی��ن محتوايی به طور معمول نیازمند حضور يک 
ش��خصیت محبوب است. اگر ش��ما پادکست های ويدئويی 
برای برندتان منتش��ر می کنی��د، اس��تفاده از مهمان های 
مش��هور و دارای تخص��ص در حوزه کاری ت��ان امر مهمی 
محس��وب می ش��ود. ش��ما با چنین کاری به بهترين شكل 
ممك��ن امكان تاثیرگ��ذاری بر روی مخاط��ب هدف تان را 

خواهید داشت. 
گاهی اوقات اس��تفاده از مديران ارش��د برن��د به عنوان 
شخصیت های مهم در پادکست و فرآيند بازاريابی ويدئويی 
امر مهمی محس��وب می ش��ود. اي��ن امر به ش��ما فرصت 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف و آش��نا کردن وی با 
نحوه فعالیت تان را می دهد. بنابراين اگر گاهی اوقات برای 
پیدا ک��ردن مهمان در برنامه ويدئويی برندتان با مش��كل 
مواجه شديد، برخی از مديران ارشد برندتان را مدنظر قرار 

دهید. 
ویدئوهایآموزشی

ويدئوهای آموزش��ی جذابیت بسیار زيادی برای کاربران 
در ش��بكه های اجتماع��ی و ب��ه طور کلی فض��ای عمومی 
اينترنت دارد. اگر شما موضوعات مهمی برای تولید محتوا 
در اين بخش مدنظر قرار دهید، مش��كالت تان به طور قابل 
مالحظ��ه ای افزايش پیدا خواهد کرد. با اين حس��اب بايد 
به طور وي��ژه ای برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 

آماده شويد.
پیدا کردن مش��كالت مش��تريان و تولید محتوا براساس 
آن امر دشواری نیس��ت. شما بايد در اين راستا به سادگی 
هرچه تمام تر خودتان را به جای مشتريان قرار دهید. شايد 
اين امر در ابتدا س��خت باش��د، اما پس از مدتی به ش��ما 
فرصت شناسايی مشكالت اساسی مشتريان را می دهد. اين 
يعنی ش��ما ايده ای جذاب برای تولید محتوای آموزشی در 

شبكه های جتماعی پیدا کرده ايد. 
امروز بس��یاری از برندها برای تولید محتوای ويدئويی به 
طور مداوم با فقدان ايده مواجه هس��تند. با اين حساب اگر 
شما نگاهی دقیق به وضعیت مشتريان در بازارهای مختلف 
داشته باشید، به س��ادگی هرچه تمام تر امكان تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. 

ویدئوهایتوضیحی
گاهی اوقات ش��ما بايد برای اقناع مش��تريان و مديريت 
ش��رايط پی��ش روی برندتان پ��اره ای از توضیح��ات را به 
مش��تريان ارائه نمايید. اين امر اهمیت بس��یار زيادی برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاط��ب هدف تان دارد. اگر ش��ما 
برای اجرای يک اس��تراتژی کس��ب و کار از قبل در میان 
مش��تريان توضیحات دقیق را ارائه نكرده باشید، به سختی 
ام��كان تاثیرگذاری بر روی آنها را پی��دا می کنید. بنابراين 
بايد همیش��ه عملكرد خوبی از خودتان در اين بخش ارائه 

نمايید. 
گفت وگو با مشتريان برای بیان دلیل اتخاد يک استراتژی 
بايد به زبانی س��اده و خودمانی ص��ورت گیرد، در غیر اين 
صورت کمتر کس��ی حرف های ش��ما را ب��اور می کند. اگر 
صحبت های شما برای مشتريان باورپذير نباشد، به سختی 

امكان ايجاد هرگونه تحولی در بازار را پیدا خواهید کرد. 
ويدئوهای توضیحی بايد با حضور يک چهره برجس��ته از 
برند ش��ما صورت گیرد. دلیل اين امر بیان اس��تراتژی های 
اصلی و مديريت ش��رايط با اس��تفاده از نفوذ مديران ارشد 
اس��ت. اگر شما در اين میان از يک بازيگر برای بیان نكات 
اس��تفاده کنید، مخاطب هدف چندان ويدئوی شما را باور 
نخواهد کرد. بنابراين همیش��ه باي��د توضیحات دقیقی به 

مشتريان ارائه نمايید. 
نظرخواهیازمشتریان

نظرخواه��ی از مش��تريان همیش��ه اي��ده بس��یار خوبی 
محسوب می شود. شايد استفاده از محتوای ويدئويی در اين 
میان بس��یار عجیب به نظر برس��د، اما شما امكان استفاده 
از چنین فرمتی ب��رای آزمون و خطا درباره ترندهای مورد 
عالقه مش��تريان را داريد. وقتی شما دو ايده متفاوت برای 
بازارياب��ی داري��د، تبديل هر دو آنها به محت��وای ويدئويی 
گزين��ه ای منطقی خواهد بود. نكته مهم در اين میان توجه 
به واکنش مش��تريان ب��ه هر کدام از ويدئوه��ای موردنظر 
اس��ت. اگر مش��تريان يكی از ويدئوها را بیشتر مدنظر قرار 
دادند، ش��ما باي��د آن را به عنوان ايده برت��ر قلمداد کنید. 
ش��ما به اين ترتیب فرصت استفاده از ويدئوی موردنظر به 

ساده ترين شكل ممكن را خواهید داشت. 
ویدئوهایالیو

ويدئوهای اليو يكی از مهمترين گزينه ها برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تريان محسوب می شود. ش��ايد شما در طول 
س��ال های اخیر توج��ه زيادی به چنین ويدئوهايی نش��ان 
نداده باشید، اما اين امر به معنای ناتوانی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف نیس��ت. شما فقط بايد زمان مناسب 
ب��رای اس��تفاده از چنین ويدئوهايی را مدنظ��ر قرار دهید. 
يكی از بهترين زمان ها در اين میان برگزاری جشنواره های 
مختلف اس��ت. اين امر به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف کمک شايانی خواهد کرد. 
امروزه بس��یاری از برندها از ظرفیت ش��ان برای بازاريابی 
با ويدئوه��ای اليو اس��تفاده نمی کنند. درس��ت به همین 
خاطر عالقه مش��تريان به برندها به ط��ور مداوم افت پیدا 
می کند. بنابراين اگر ش��ما به دنبال شیوه ای مناسب برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، بايد همیشه 
ويدئوهای اليو را مدنظر قرار دهید. اين امر شما را همیشه 

در فهرست برندهای مورد عالقه مشتريان قرار می دهد. 
نكات طاليی برای تولید ويدئوی بازاريابی
گردآوریتیمحرفهای

نخس��تین کار برای طراحی يک ويدئوی جذاب توجه به 
يک تیم حرفه ای اس��ت. اگر شما با تیمی آماتور در تالش 
ب��رای طراحی محتوای ويدئويی باش��ید، ب��ه احتمال زياد 
نتیج��ه نهايی کار چندان جذاب از آب درنمی آيد. درس��ت 
به همین خاطر بايد همیش��ه به دنبال تاثیرگذاری بر روی 

مشتريان با تیمی حرفه ای و کامل باشید. 
برخ��ی از برنده��ا در اي��ن میان ب��رای تاثیرگ��ذاری بر 
روی مش��تريان تیم حرفه ای ش��ان را همراه ب��ا تجهیزات 
بس��یار گرانی گردآوری می کنند. به ط��ور معمول دوربین 
فیلمب��رداری مهمترين ابزار برای تهی��ه ويدئوهای جذاب 
محس��وب می ش��ود. ش��ما در اين زمینه نی��ازی به صرف 
هزينه ه��ای گزاف نداريد، بلكه با ي��ک دوربین موبايل نیز 

شانس تهیه محتوای باکیفیت را خواهید داشت. 
توجههمیشگیبهزمانبندی

تیم ه��ای بازاريابی برای اينكه محت��وای ويدئويی خوبی 
طراح��ی کنند، بايد توج��ه ويژه ای به زمان بندی داش��ته 
باش��ند. اين امر ه��م از نقطه نظر تهی��ه ويدئوهای جذاب 
و کوت��اه و همینطور زم��ان بارگذاری ش��ان دارای اهمیت 
اس��ت. اگر شما يک ويدئوی بس��یار طوالنی برای مخاطب 
هدف تان تهیه کنید، شانسی برای تاثیرگذاری بر روی وی 
نخواهید داشت. اين امر مشكالت بسیار زيادی برای کسب 
و کار ش��ما به همراه دارد. بنابراين بايد همیش��ه نسبت به 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان ب��ه طور حرفه ای 

توجه نشان دهید.
نكته بعدی در رابط��ه با تولید محتوای جذاب مربوط به 
انتش��ار آنها در زمان درس��ت است. اگر ش��ما به اين نكته 
توجه الزم را نشان ندهید، هرگز شانسی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب تان نخواهید داشت. اغلب اوقات بارگذاری 
محت��وا در عصر و س��اعت های ابتدايی ش��ب ايده جذابی 
خواهد بود. اگر ش��ما به اين نكته مهم توجه نشان ندهید، 
ب��ه تدريج توانايی ت��ان برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 

هدف از بین می رود. 
جمعبندی

بازاريابی ويدئويی در طول س��ال های اخیر توسعه بسیار 
زيادی پیدا کرده است. اگر شما در تالش برای تاثیرگذاری 
مناس��ب ب��ر روی مخاطب هدف تان هس��تید، بايد به طور 
وي��ژه ايجاد تنوع در محتوای بازاريابی را مدنظر قرار دهید. 
در کن��ار اين بحث توجه به يک تی��م حرفه ای و همچنین 

زمان بندی درست نیز اهمیت ويژه ای خواهد داشت. 
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نويسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

امروزه بیش از هر زمان ديگری مس��ئله محیط زيس��ت مورد توجه جهانی قرار گرفته است. درواقع اين 
مس��ئله به صورت مستقیم بر روی فروش يک ش��رکت نیز تاثیر دارد. برای مثال کمتر کسی تمايل دارد 
که از برندی خريد داشته باشد که اقدامات آنها به محیط زيست لطمه وارد می کند. همین امر باعث شده 
که بس��یاری از شرکت ها اقدامات متنوعی را انجام دهند تا خود را همگام با محیط زيست معرفی نمايند. 
در اين رابطه برخی از برندها به س��مت ظاهرس��ازی سوق پیدا کرده اند که بدون شک در درازمدت، نتايج 
عكس را به همراه خواهد داش��ت. با اين حال قدم گذاش��تن در مسیر سبز برخالف تصور بیشتر مديران، 
ابدا اقدامی س��خت و هزينه بر نبوده و با اقدامات بسیار ساده می توان گام های بزرگی را برداشت. در ادامه 

هفت راهكار را با هم بررسی خواهیم کرد. 
1-صرفهجوییدرانرژی

اگرچه ممكن است تعجب کنید، با اين حال مصرف انرژی هم به محیط زيست آسیب وارد می کند. به 
همین خاطر بسیاری از کشورها قوانین سختگیرانه ای دارد تا میزان استفاده از انرژی کاهش پیدا کند. در 
اين راس��تا اس��تفاده از انرژی های پاک هم امری بسیار مهم است. در اين زمینه اگر خاموش کردن برق و 
تجهیزات برقی هنگامی که از آنها استفاده نمی شود را به قانونی در شرکت خود تبديل نمايید، بدون شک 
نه تنها در هزينه ها کاهش چش��مگیر مش��اهده خواهید کرد، بلكه به محیط زيست هم کمک شده است. 
در اين راس��تا شما می توانید از اين موضوع به عنوان يكی از فرهنگ های سازمانی خود برای تبلیغات هم 
استفاده کنید. همچنین الزم است تا استفاده چراغ های LED را با نمونه های  پرمصرف جايگزين نمايید. 
در نهايت تشويق افراد به استفاده از حمل و نقل پاک نظیر دوچرخه، به کاهش استفاده از سوخت کمک 
خواهد کرد. در اين زمینه اگرچه ممكن اس��ت امكان اجرای آن برای تمامی کارمندان و يا تمامی روزها، 
ممكن نباشد، با اين حال می توانید حداقل يک روز را انتخاب نمايید. نكته مهم در اين زمینه، همراه بودن 

مدير شرکت با طرح ها است. درواقع شما هم بايد چنین اقداماتی را رعايت نمايید. 
2-زبالههاراکاهشدهید

تولید زباله هم از ديگر مواردی اس��ت که به محیط زيس��ت آسیب های بس��یار بدی را وارد می کند. در 
اي��ن زمین��ه با بازنگری در موارد، می توانید میزان آن را تا حد قابل توجهی کاهش دهید. برای مثال يكی 
از س��اده ترين موارد اس��تفاده از لیوان های يكبار مصرف اس��ت. اين امر در حالی اس��ت که اگر هر يک از 
کارمندان برای خود لیوان ش��خصی داشته باشند، بخش مهمی از زباله های روزانه شما حذف خواهد شد. 
امروزه در جهان ايده های خالقانه ای برای کاهش ضايعات مورد اس��تفاده قرار می گیرد که توصیه می شود 

تا مقاالت مرتبط با آن را دنبال نمايید. 
3-ازبازیافتغافلنشوید

حتی در بهترين ش��رايط هم ش��ما نمی توانید زباله های خود را به صفر برسانید. به همین خاطر در گام 
بعد اين امر بس��یار مهم اس��ت که به دنبال بازيافت باش��ید. در اين زمینه حتی استفاده مجدد از مواردی 
که قصد دور انداختن آنها را داريد، در اين دس��ته قرار خواهد گرفت. در حال حاضر در تمامی شبكه های 
اجتماعی، صفحاتی وجود دارند که به ش��ما ايده های خالقانه ای در زمینه استفاده مجدد می دهند، با اين 
حال مهمترين اقدام اين است که در شرکت چندين سطل زباله برای هر گروه وجود داشته باشد. اين امر 

در بسیاری از موارد باعث خواهد شد تا از خريد مجدد بی نیاز شويد.
4-ازتکنولوژیهایجدیداستفادهنمایید

بس��یاری از تكنولوژی ها و تجهیزات هس��تند که باعث افزايش سرعت، کاهش استفاده از انرژی و تولید 
زباله می شوند. در اين زمینه شما بايد به آنها توجه داشته باشید. نمونه ساده آنها استفاده از اپلیكیشن های 

يادداشت به جای دفترچه ها است. درواقع استفاده از کاغذ در شرکت بايد به حداقل ممكن برسد.
5-دورکاریراموردتوجهقراردهید

رفت و آمدهای کارمندان هم به محیط زيست آسیب هايی می زند که نمونه ساده آن استفاده از وسايل 
نقلیه ش��خصی است. در اين زمینه شما می توانید تا حد امكان از دورکاری استفاده نمايید. درواقع چنین 
اقدامی کمک خواهد کرد که حتی کارمندان راندمان کاری باالتری داش��ته باش��ند. علت اين امر به اين 
خاطر است که زمان رفت و آمد حذف می شود و افراد راحتی بیشتری در خانه های خود دارند. در نهايت 
اين امر باعث می ش��ود تا در ش��رکت به تجهیزات و صرف انرژی کمتری نیاز داش��ته باشید. اين نكته را 

فراموش نكنید که تولید زباله نیز به مراتب کمتر خواهد بود. 
6-باگروههایدغدغهمندواردهمکاریشوید

با توجه به اين امر که ش��ما درگیر اقدامات کاری خود هس��تید، طبیعی است که فرصت برای پرداختن 
به بس��یاری از موارد مهم در زمینه حفظ محیط زيس��ت را نداشته باشید. با توجه به تاثیر فعالیت در اين 
بخ��ش از نظ��ر تبلیغاتی و کاهش هزينه ها، توصیه می ش��ود که با گروه های دغدغه مند همكاری داش��ته 
باشید. در اين زمینه اين افراد ممكن است در برخی از موارد شما را درگیر نمايند و انجام کارها به صورت 
گروهی، به مراتب س��اده تر خواهد بود. خوش��بختانه اين گروه ها به مسئله آموزش توجه ويژه ای دارند که 
بدون ش��ک برای کارمندان ش��ما می تواند حاوی نكات ارزشمندی باش��د. در نهايت تاکید به همكاری با 
چنین گروه هايی، وجهه برند ش��ما را ارتقا خواهد داد. اين نكته را فراموش نكنید که از دل اين اقدامات، 

حتی می توانید مشتری های جديدی را هم پیدا کنید. 
7-بابرندهایسبزهمکاریداشتهباشید

اين امر يک واقعیت اس��ت که هیچ کس��ب و کاری بدون همكاری با ساير برندها نمی تواند به کار خود 
ادام��ه دهد. به همین خاطر ش��ما با گزينه های متنوعی در حوزه های مختل��ف مواجه خواهید بود. با اين 
حال آيا تاکنون به اين موضوع فكر کرده ايد که معیار انتخاب آنها میزان حمايت از محیط زيس��ت باشد؟ 
اين مس��ئله بدون ش��ک جذابیت برند شما را تا حد چشمگیری افزايش خواهد داد. برای مثال اين امر که 
يكی از قطعات و يا زنجیره تامین شما هم از برندی باشد که در اصطالح سبز هستند و به محیط زيست 
توجه دارند، بدون شک اقدامی ارزشمند خواهد بود. همچنین اين امر که آموزش های الزم برای استفاده 
درس��ت از تجهیزات ش��رکت و خريد لوازم باکیفیت و بادوام را در دستور کار خود قرار دهید، بدون شک 

امری مهم خواهد بود. 
اين نكته را به خاطر داشته باشید که برای سبزتر شدن برند شما، همواره اقدامات بیشتری وجود دارد. 

به همین خاطر ابدا نبايد خود را به اين هفت مورد، محدود تصور نمايید. 
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