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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا بحران استخراج غیرمجاز رمزارزها فراتر از بحران خاموشي هاست؟

 روشنی ماینرها
به قیمت خاموشی

هرچند تاثیر متغیرهای س��اختاری نظیر س��رکوب قیمتی و کاهش س��رمایه گذاری بخش خصوصی را می توان 
از جمله دالیل بلندمدت اقتصاد نامتوازن برق در ایران برش��مرد، اما بررس��ی ها نش��ان می دهد دست کم در نگاه 
کوتاه م��دت این اس��تخراج غیرمج��از ارزهای دیجیتال اس��ت که تراز تولی��د و مصرف برق را به��م زده و باعث 
 خاموش��ی های گس��ترده و ادامه دار برای خانوارها و کس��ب و کارها در هفته ها و ماه های گذش��ته ش��ده اس��ت.
 این واقعیت تلخ هم در آخرین نامه رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم بیان شده که به»تولید غیرمجاز...

 پشت پرده دپوی خودرو
در پارکینگ های بزرگ
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اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت می شود

تصمیم مهم بانک مرکزی برای مهار تورم
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: هرچند قیمت اسـکناس سبز آمریکایی دیروز در صرافی های بانکی با حدود 200 تومان 
افزایش به 2۶ هزار و 5۶0 تومان رسـید و در بـازار آزاد تهران نیز 2۷ هزار و 300 تومان قیمت خورد، 

اما روند نزولی بازار سـهام که به واسطه ریزش قیمت دالر در روزهای یکشنبه و دوشنبه رخ 
داده بود، ادامه یافت و روز سه شنبه شاخص بورس تهران در ادامه روند نزولی خود بار دیگر...

شاخص بورس تهران بار دیگر کانال 1.5 میلیون واحدی را از دست داد

افت دالری بورس

یادداشت
در حسرت استقالل 

سازمان برنامه و بودجه

حسن خوشپور
کارشناس اقتصادی

 1300 ابتدای��ی  س��ال های                                      در 
زیربناهایی در کشور ایجاد شد که در 
شکل دادن به آنها فقط دولت نقش 
منحصر به فرد داشت. ایجاد صنایع 
بزرگ فوالد، زیربناهای اساس��ی در 
راه آه��ن، بان��ک و بیم��ه و تصویب 
قوانین مادر، مهم ترین اقداماتی بود 
که توسط دولت در دهه های اول و 
دوم 1300 انجام ش��د. شکل گیری 
توس��عه  ل��زوم  و  م��درن  دول��ت 
زیربناهای اساس��ی کش��ور، اشکال 
جدیدی از س��ازماندهی های   اداری 
و تصمیم گی��ری را ض��روری نمود 
که تاس��یس نهاد عالی برنامه  ریزی 
از جمله آنهاس��ت. سال های پایانی 
ده��ه 1320، نهاد عالی برنامه ریزی 
کش��ور نه صرفا به عنوان اتاق فکر 
حکمران��ی کش��ور، بلک��ه در قالب 
نهادی برای طراحی، سازماندهی و 
هدایت طرح های توس��عه ای کشور 
ش��کل گرفت. تدوی��ن برنامه های 
هفت ساله توسعه محصول کارکرد 
)س��ازمان  برنامه ریزی  عال��ی  نهاد 
برنام��ه( ط��ی س��ال های 1327 تا 
قبل از پیروزی انقالب است. جایگاه 
س��ازمان برنامه در نحوه کارکرد آن 
بس��یار موثر اس��ت. از ابتدا سازمان 
برنامه به گونه ای فراتر از دیگر نهادها 
و موسسات س��ازماندهی شده و در 

چارچوب خاصی اداره می شد.
ادامه در صفحه 2

23 محرم 1443 - س�ال هفتم
شماره   1851

8 صفحه - 5000 تومان
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فرصت امروز: در بیس��ت و پنجمین نشس��ت هی��أت نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی تهران از همه گی��ری کرونا، تورم فزاینده، کس��ری بودجه باال، 
فس��اد ارز 4200 تومانی و تحریم ها به عن��وان پنج چالش اصلی اقتصاد 
ایران یاد ش��د که دولت س��یزدهم باید در اس��رع وقت برای بهبود و حل 
آن چاره اندیشی کند. نمایندگان بخش خصوصی در این نشست قرار بود 
میزب��ان وزیر تازه صنعت، معدن و تجارت باش��ند که به دلیل برنامه های 
کاری پیش بینی نشده سیدرضا فاطمی امین، این اتفاق محقق نشد. با این 
حال، اتاق تهران در نشست فوق العاده روز سه شنبه )نشست تیر و مردادماه 
اتاق بازرگانی تهران به دلیل تعطیالت کرونایی تش��کیل نش��د( عالوه بر 
بررس��ی و تصویب تفریغ بودجه سال 1399 اتاق، به جمع بندی چالش ها 
و راهکارهای پیشنهادی برای دولت سیزدهم پرداخت. در نشست بیست 
و پنجم اتاق تهران، محمد امیرزاده به فرصت بازار افغانس��تان برای ایران 
اش��اره کرد و گفت که نباید فرصت افغانس��تان را از دس��ت دهیم؛ مهراد 
عباد گاز هلیوم را س��رمایه ای ملی خواند و هشدار داد که نپرداختن ایران 
به اس��تفاده از گاز هلیوم، این فرصت ملی را به تهدید تبدیل کرده است؛ 
مس��عود خوانس��اری از پنج چالش بزرگ کرونا، رشد نگران کننده تورم و 
پایه پولی، تخریب اقتصاد با ارز یارانه ای، کسری بودجه 190 هزار میلیارد 
تومانی در س��ه ماهه اول سال و تحریم به عنوان مسائل مهم و اولویت دار 
دولت س��یزدهم نام برد و در انتها، محمد فاضلی از اقتصاد زیانده برق در 

ایران گزارش داد.
فرصت افغانستان را نباید از دست دهیم

در ابتدای این نشست، محمد امیرزاده به اتفاقات اخیر افغانستان اشاره 
کرد و با بیان اینکه »متاس��فانه ایران نتوانس��ته از فرصت های پیش آمده 
در کش��ورهای اطراف به نفع اقتصاد خود اس��تفاده کند«، گفت: »تجربه 
نش��ان داده در دس��تیابی به بازار عراق و کش��ورهای آسیانه میانه موفق 
عمل نکرده ایم. بنابراین فرصت بازار افغانس��تان را نباید از دست بدهیم و 
با صادرات گاز به این کشور و واردات سنگ آهن و دیگر محصوالت معدنی 

از افغانس��تان، می توانیم به یک بازار اقتصادی پایدار و دوطرفه دست پیدا 
کرد.« مهراد عباد نیز به اهمیت گاز هلیوم و اهمیت آن به عنوان سرمایه 
ملی اشاره کرد و گفت: »این گاز در سال 1868 توسط فرانسوی ها کشف 
و در سال 1895 مخازن زیرزمینی آن توسط سوئدی ها شناسایی شد. در 
س��ال 1903 نیز منابع بزرگ هلیوم جهان مورد بهره برداری قرار گرفت و 
در سال 1921 اولین کشتی هوایی با گاز هلیوم به پرواز درآمد. پیش بینی 
می شود ذخایر مشترک هلیوم ایران با قطر حدود 25 تا 40 درصد ذخایر 
هلیوم دنیا باشد. جالب اینکه حدود 120 سال از شروع استفاده از هلیوم در 
جهان می گذرد اما هنوز امکان استحصال آن در ایران وجود ندارد. این گاز 
خواص بی نظیری دارد و با توجه به عدم امکان تولید داخلی این گاز، ساالنه 
مقادیر زیادی هلیوم از کش��ور های امارات، قطر، ترکیه و چین وارد کشور 
می شود.« به اعتقاد عباد، »موضوع هلیوم از بحث خام فروشی نیز گذشته 

و عمال هلیوم های مخازن ایران به عنوان سرمایه ملی به هوا می رود.«
سپس مسعود خوانس��اری، کرونا را اولویت نخس��ت کشور برشمرد و 
گفت: »متأس��فانه شاهدیم روزانه تعداد زیادی از هموطنان بر اثر ابتال به 
کرونا جان خود را از دست می دهند و سویه های جدید کرونا نیز در حال 
گسترش اس��ت. اگرچه در ماه های گذشته به دلیل برخوردهای نادرست 
مس��ئوالن وزارت، بخش خصوصی موفق نشد با واردات واکسن به کاهش 
همه گیری این بیماری کمک کند، اما شرکت های بخش خصوصی مجددا 
فعال  ش��ده و با تولیدکننده ها و تامین کننده ها وارد مذاکره شده اند. اتاق 
تهران روز دوش��نبه طی نامه ای به وزرای بهداشت و امور خارجه، آمادگی 
خودش را برای واردات واکسن اعالم کرده و همچنین با دستور معاون اول 
رئیس جمهور، کمیته ای برای بررس��ی واردات واکسن تشکیل  و جلساتی 
برگزار شده که نتایج قابل قبولی داشته است. با این وضع بسیار امیدواریم 
که مجوزها سریع تر و به موقع صادر شود تا بتوانیم بحث واردات واکسن را 

مجددا پیگیری کنیم.«
او همچنین نرخ فزاینده تورم را یکی دیگر از چالش های دولت دانست 

و افزود: »متأس��فانه ش��اهدیم که روند تورم همچنان افزایشی است. برابر 
آمار مراجع رسمی، نرخ تورم ساالنه در مردادماه 45.2 درصد محاسبه شد 
درحالی که در پایان سال 1399 یعنی پنج ماه پیش، این نرخ 36.4 درصد 
بود. این موضوع نش��ان می دهد تورم ماهانه در حال رشد و افزایش است. 
توجه داشته باشیم که تورم مهم ترین عاملی است که ثبات اقتصادی را با 
مش��کل روبه رو می کند و آینده سرمایه گذاری و تولید را تیره وتار می کند. 
متاس��فانه عالوه بر تورم، برابر آمار بانک مرکزی پایه پولی هم 9.2 درصد 
رشد داشته که نگران کننده است و امیدواریم دولت سیزدهم در این حوزه 

هم کاری جدی انجام دهد.«
از تخریب ارز یارانه ای تا کسری بودجه امسال

رئیس اتاق تهران از ادامه تخصیص »ارز ترجیحی« و چندنرخی بودن 
ارز هم به  عنوان مش��کل دیگر پیش روی دولت یاد کرد و ادامه داد: »در 
چهار ماهه ابتدایی امس��ال میزان تخصی��ص ارز برای واردات 15 میلیارد 
دالر اعالم شده است که 4.6 میلیارد دالر آن ارز 4200 تومانی بوده است 
یعنی از محل تخصیص این ارز حدود 100 هزار میلیارد تومان به کاالهای 
اساس��ی، اقالم خوراکی و دارویی یارانه داده ش��ده است. با این حال آمار 
مرکز آمار ایران نش��ان می دهد تورم پنج ماهه خوراکی ها و آشامیدنی ها 
58.4 درصد بوده در ش��رایطی که تورم اق��الم غیرخوراکی که ارز 4200 
هم اس��تفاده نکرده اند 36.1 درصد بوده اس��ت. یعنی اگرچه برای واردات 
کاالهای اساس��ی و اقالم خوراکی ارز ترجیحی پرداخت  ش��ده اما میزان 
تورم آن بیشتر از کاالهایی بوده است که ارز یارانه ای نگرفته اند. این داده ها 
نش��ان می دهد که ارز 4200 تومانی به جز تخریب اقتصاد با ایجاد رانت و 
فس��اد اثر دیگری نداشته است. همچون چهار سال گذشته از این تریبون 
اعالم می کنم که راه نجات اقتصاد از این وضع، تک نرخی شدن ارز است. 
اگر می خواهیم از رانت و فس��اد جلوگیری کنیم باید ارز تک نرخی شود و 
قیمت واقعی خود را داشته باشد. کمک های دولت هم باید از طریق یارانه  

مستقیم به صورت هدفمند به قشری که نیازمند هستند، پرداخت شود.«

خوانساری »کسری بودجه« و چاره اندیشی برای حل آن را، اولویت دیگر 
دولت س��یزدهم دانست و گفت: »یکی دیگر از چالش های اقتصاد کشور، 
کسری بودجه اس��ت که از دالیل مهم رشد تورم محسوب می شود. برابر 
اعالم خزانه داری کل کشور، در سه  ماهه اول سال عدم تخصیص و کسری 
بودج��ه 190 ه��زار میلیارد تومان بوده که اگر ای��ن روند ادامه پیدا کند، 
مشکالت بسیاری به وجود خواهد آورد از جمله اینکه تورم را به شدت باال 
خواهد برد. خوشبختانه رئیس محترم سازمان برنامه وبودجه اعالم کرده اند 
که به دنبال اصالحات بودجه هستند. متاسفانه بودجه امسال هم در دولت 
و هم مجلس به  صورت بس��یار منبس��ط و در حالی بس��ته شد که بحث 
درآمدهای دولت، شفاف و واضح نبود. به همین دلیل شاهدیم که دولت در 
سه  ماهه نخست سال با کسری بودجه شدید مواجه شده  است. امیدواریم 
با نظراتی که رئیس سازمان برنامه وبودجه داشته اند، تالشی صورت گیرد 
تا حداقل در نیمه دوم سال کسری بودجه کمتر باشد که عامل موثری در 
کاهش س��رعت رشد تورم است.« رئیس اتاق تهران در پایان از »تحریم« 
ب��ه  عنوان دیگر چالش مهم پیش روی دولت س��یزدهم یاد کرد و افزود: 
»تحریم ه��ا کماکان اقتصاد کش��ور را آزار می دهد. امیدواریم که تالش ها 
و مذاکرات برای رفع تحریم ها هرچه زودتر ش��روع و ش��ر تحریم ها از سر 

اقتصاد کشور برداشته شود.«
شاخص های اقتصاد ایران در یک نگاه

در ادامه این نشس��ت، مریم خزاعی معاون بررس��ی های اقتصادی اتاق 
تهران به وضعیت ش��اخص های اقتصادی اش��اره کرد و گفت: »16 هزار و 
138 نفر از هموطنان طی یک ماه منتهی به 8 شهریورماه جان خود را بر 
اثر کرونا از دست داده اند. همچنین میانگین تعداد روزانه فوت شده ها طی 
ای��ن مدت، 538 نفر بوده و 36 هزار نف��ر نیز روزانه به این بیماری مبتال 
شده اند. در این مدت میانگین فوتی ها، 2.6 برابر و میانگین تعداد مبتالیان 
نیز 1.6 برابر شده است.« خزاعی با اشاره به اینکه ایران دارنده رتبه پنجم 
جهان از حیث باالترین نسبت تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا به 

جمعیت است، افزود: »پیش از ایران کشورهایی چون گرجستان، بوتسوانا، 
س��ریالنکا و مال��زی قرار دارند. تورم ایران نیز در کان��ال 43.6 درصد قرار 
گرفته و این نرخ هش��ت برابر تورم عراق، 4.5 برابر تورم پاکس��تان و 2.5 
برابر تورم ترکیه اس��ت. در تیرماه امسال همچنین شاخص مدیران خرید 
صنعت دچار افت مجدد شده و به سطح کمتر از 50 رسیده که این تنزل 
به علت افت قابل توجه تولید و سفارش های جدید به دلیل قطع برق، عدم 
قطعیت سیاسی و افت قدرت خرید مشتریان رخ داده است.« او از بهبود 
قابل توجه صادرات غیرنفتی ایران به کشور ترکیه خبر داد و گفت: »حجم 
تجارت ایران با این کشور 2.5 برابر شده و در عین حال، صادرات غیرنفتی 
ایران به چین نیز با 5.8 درصد افزایش روبه رو شده است.« محمد فاضلی، 
عضو هیأت علمی دانش��گاه شهید بهش��تی نیز در بخش پایانی نشست، 
گزارشی از اقتصاد زیانده برق در ایران ارائه کرد و از شکاف بزرگ درآمد و 
هزینه سرمایه گذاری در این صنعت خبر داد. او ابتدا برای نمایش تصویری 
واقع��ی از وضعی��ت صنعت برق در ای��ران، گریزی کوتاه ب��ه راهبردهای 
سیاست توسعه در کره جنوبی طی دهه 80 میالدی زد و آنچه که از سوی 
سیاست گذاران در کش��ور توسعه یافته کره جنوبی طی دهه های اخیر رخ 
داده را با وضعیت پیش آمده برای صنعت برق ایران، مقایسه کرد. این استاد 
دانشگاه، از جمله راهبردهای توسعه در کره جنوبی در دهه 80میالدی را 
تشویق سرمایه گذاری، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور، جلوگیری از 
واردات و مصرف کاالهای لوکس، سیاست توسعه صادرات به عنوان ابزاری 
برای سنجش بهره وری و جلوگیری از مرئی و مشاهده پذیر شدن نابرابری 
اجتماعی در این کش��ور برای تقویت حس همبس��تگی اجتماعی، عنوان 
کرد و در مقابل، اعمال سیاس��ت های نادرست در ایران را منجر به خروج 
ارز با مصرف کاالهای برقی پرمصرف و در عین حال خروج نیروی انسانی 
از این صنعت، زمینه سازی برای مصرف لوکس و به طور مشخص استفاده 
روزافزون از کولر گازی، س��رمایه گذاری در صنایع ناکارآمد، سیاست های 

ضدصادرات برق و البته تشویق به حفظ فناوری های کهنه برشمرد.

موافقت نامه تجارت آزاد منطقه ای موسوم به »مشارکت اقتصادی جامع 
منطقه ای« توافقی برای گس��ترش و تعمیق تعامالت آس��ه آن با استرالیا، 
چین، ژاپن، کره و نیوزیلند است؛ کشورهای شرکت کننده در این مشارکت 
اقتصادی حدود 30 درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی و 30 درصد از 
جمعیت جهان را تشکیل می دهند. هدف این توافقنامه ایجاد یک مشارکت 
اقتصادی مدرن، جامع، باکیفیت باال، سودمند و متقابل است که گسترش 
تجارت و س��رمایه گذاری منطقه ای را تس��هیل کرده و به رش��د و توسعه 
اقتصادی جهانی کمک می کند؛ ذیل این موافقت نامه فرصت های ش��غلی 
و تجاری متنوعی برای مردم این منطقه و شرکای شان ایجاد خواهد شد. 
پیش بینی می شود مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای، 186 میلیارد دالر 
به اقتصاد جهان اضافه کند. از ویژگی های این توافق می توان به نوین، جامع 
و باکیفیت بودن در کنار س��ودمندی متقابل آن برای طرفین توافق اشاره 
کرد. هر کدام از این ویژگی ها می توانند به شکل منحصربه فرد و کارآمدی 
ب��ه ارتقای توان تجاری ایران کمک کنند؛ البته برخورداری از مزایای این 

ویژگی ها منوط به همکاری فعال ایران و پذیرش قواعد این توافق است.
در این زمینه، موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در مطالعه ای 
به »بررسی آثار موافقت نامه توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای 

ب��ر اقتصاد و تجارت ایران« پرداخته و درباره فرصت های پیش روی ایران 
می نویسد: قرار گرفتن ژاپن، چین و کره جنوبی در کنار یکدیگر ذیل یک 
توافق اقتصادی منطقه ای برای نخستین بار، این فرصت ژئوپلیتیک را برای 
ایران مهیا کرده اس��ت که از امکان تنوع روابط اقتصادی و تجاری با سایر 
کشورهای آسیایی در قالب یک بلوک اقتصادی برخوردار شود. درعین حال 
فرصت های گس��ترده این توافق برای چین در راس��تای حرکت به سمت 
موازنه س��ازی در نظم جهانی مستقر و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی خود ذیل 
توافق��ات تجاری نی��ز می تواند فرصت مغتنمی برای ایران باش��د؛ چراکه 
چین بزرگ ترین ش��ریک تجاری ایران اس��ت و بیش از یک چهارم )25.6 
درصد( تجارت خارجی غیرنفتی ایران با کشور چین صورت می گیرد. این 
توافق نام��ه توانایی و فرصت تأثیرگذاری و تنظیم اس��تانداردها و مقررات 
تجاری چندجانبه منطقه ای را به چین می دهد و به مشاغل و شرکت های 
چین قدرت رقابت باالیی را می بخش��د؛ کسب قدرت رقابت پذیری باالتر 
شرکت های چینی به شکل غیرمستقیمی مسیر همکاری ایران با چین را 
هموارتر خواهد کرد و در ادامه نیز فرصت های بیشتری را جهت همکاری 
با کشورهای توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای در اختیار کشور 
قرار خواهد داد. این توافق نامه درعین حال امکان سرمایه گذاری و تجارت 

بین اعضا را عمدتا با کاهش موانع غیرتعرفه ای در تجارت کاالها و خدمات 
تقویت می کند. با در نظر گرفتن این اقدامات در راستای تسهیل دسترسی 
ب��ه بازار هر یک از طرفین، وضعیت چی��ن در زنجیره تأمین منطقه ای و 
جهانی تقویت می شود و راه صعود چین در زنجیره ارزش جهانی را هموار 
می کند؛ این مزیت نیز در صورت ورود به روابط استراتژیک با چین، فرصت 
ورود ایران به زنجیره های ارزش چین محور را بیش ازپیش مهیا خواهد کرد.

نقش محدودکننده تحریم ها هم به این صورت عنوان ش��ده است که 
تحقق اهداف فوق نیازمند رفع موانع تحریمی است و در صورت استمرار 
تحریم ها نمی توان به ایجاد روابط استراتژیک اقتصادی با کشورها ذیل این 
بلوک اقتصادی امید چندانی داش��ت؛ هرچند که در چشم انداز بلندمدت 
می توان از امکان ش��کل گیری زنجیره های تأمین آس��یایی در راس��تای 
برخورداری از تعرفه های ترجیحی در کنار تغییر مسیر تجارت کشورهای 
عضو به سمت رقبای تجاری ایاالت متحده و فراهم شدن مقدمات کاهش 
نقش آمریکا در تنظیم قواعد تجارت س��خن گفت، اما در نظر گرفتن این 
امکان به عنوان یک فرصت در دسترس در کوتاه مدت، دور از واقعیت فعلی 

حاکم بر قواعد اقتصادی بین المللی است.
این مطالعه درباره اثرات دامنه دار توسعه همکاری با کشورهای منطقه 

موردنظر می افزاید: توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای با توجه 
 به حجم تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو به بزرگ ترین موافقت نامه 
تج��ارت ترجیح��ی جه��ان تبدی��ل خواهد ش��د و ح��دود 28.7 درصد 
فعالیت های اقتصادی جهان را براس��اس ارقام سال 2019 شامل می شود. 
این توافق نامه از نظر تجارت کاالها )تنها بعد از اتحادیه اروپا( دومین بلوک 
تجاری ب��زرگ جهان خواهد بود که تقریب��ا 27.8 درصد تجارت جهانی 
کاالها را پوش��ش می دهد و از نظر جمعیت نی��ز در رتبه یک جهان قرار 
خواهد داش��ت؛ بنابراین این توافق به ش��کل قابل توجهی بزرگ تر از سایر 
توافق های منطقه ای موجود محس��وب می شود و همکاری با آن می تواند 

اثرات دامنه داری را برای ایران به ارمغان بیاورد.
براساس این گزارش، کل حجم تجارت کاالیی کشورهای توافق نامه 
مش��ارکت اقتصادی جامع منطقه ای در سال 2019، حدود 10.4 هزار 
میلی��ارد دالر بوده اس��ت )27.5 درصد تجارت کاالی��ی جهان(. از این 
حجم تج��ارت، میزان 5.5ه��زار میلیارد دالر )52 درص��د( مربوط به 
ص��ادرات و 4.9 هزار میلیارد دالر )48 درص��د( مربوط به واردات بوده 
است. همچنین بررسی ها نشان می دهد که بخش تجارت درون گروهی 
کش��ورهای عضو توافق نامه نیز قابل توجه اس��ت؛ به طوری که در سال 

2019 مع��ادل 4.6 هزار میلیارد دالر کل حجم تجارت آنها به  صورت 
درون گروهی بوده اس��ت. از این حجم تجارت، میزان 2.4 هزار میلیارد 
دالر مرب��وط به واردات و 2.1 هزار میلیارد دالر مربوط به صادرات بوده 
اس��ت. براس��اس این داده ها، حدود 49.9 درصد از کل واردات و 39.5 
درصد از کل صادرات کش��ورهای توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع 
منطقه ای از طریق تجارت درون گروهی تأمین می ش��ود. ایران در سال 
2019، حدود 28میلیارد دالر با کشورهای توافق نامه مشارکت اقتصادی 
جامع منطقه ای تجارت داش��ته است. سهم کش��ورهای این توافق در 
صادرات ایران 55.3 درصد و در واردات ایران 31.1 درصد بوده اس��ت. 
حدود 36 درصد کاالهای وارداتی ایران نیز )به ارزش 14.5میلیارد دالر( 
از کشورهای توافق نامه مشارکت اقتصادی جامع منطقه ای صورت  گرفته 
اس��ت. بررسی ترکیب س��بد صادراتی ایران به منطقه بیانگر دو نتیجه 
مهم است اول اینکه تمرکز صادرات ایران به منطقه مذکور بر مهم ترین 
گروه های کاالی صادراتی کش��ور است؛ بنابراین منطقه مذکور جاذب 
صادرات ایران هس��تند و دوم اینکه تمرکز صادرات در بیشتر گروه های 
کاالیی عمده صادراتی تنها بر کش��ور چین بوده و بازار س��ایر کشورها 

مغفول مانده است.

ایران وارد زنجیره های ارزش منطقه ای می شود
نقش ایران در معماری جدید تجارت جهانی

در بیست و پنجمین نشست پارلمان بخش خصوصی پایتخت مطرح شد

5 چالش اقتصادی دولت سیزدهم

2021 سالی تاریخی برای شروع یک کسب و کار
بس��یاری از افراد به دنبال بهترین زمان برای ش��روع یک کسب و کار هستند که بنا به دالیلی به نظر می رسد که 
2021، بهترین زمان برای تحقق این خواسته محسوب می شود. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است 
که بنا بر آمارهای منتشرشده، کارآفرینی به عنوان رویایی ترین شغل در سراسر جهان محسوب می شود. دلیل اصلی 
آن نیز به این خاطر است که شما در راستای هدف خود و با مدلی که مدنظر دارید، اقدام خواهید کرد. این استقالل 
بدون شک جذابیت و در کنار آن سختی های بسیاری را به همراه دارد که همین کار باعث می شود تا بسیاری از افراد 
این خواس��ته را نادیده بگیرند. با این حال در س��ال جدید، الزم است تا ترس خود را کنار گذاشته و برای تحقق این 
خواسته اقدام نمایید. موقعیت سال 2021 به قدری طالیی است که برخی از تحلیلگران حتی آن را بهترین فرصت...
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هرچند تاثی��ر متغیرهای س��اختاری نظیر س��رکوب قیمتی و کاهش 
سرمایه گذاری بخش خصوصی را می توان از جمله دالیل بلندمدت اقتصاد 
نامتوازن برق در ایران برش��مرد، اما بررس��ی ها نشان می دهد دست کم در 
نگاه کوتاه مدت این استخراج غیرمجاز ارزهای دیجیتال است که تراز تولید 
و مصرف برق را بهم زده و باعث خاموش��ی های گس��ترده و ادامه دار برای 
خانوارها و کس��ب و کارها در هفته ها و ماه های گذش��ته ش��ده است. این 
واقعیت تلخ هم در آخرین نامه رضا اردکانیان، وزیر نیروی دولت دوازدهم 
بیان شده که به»تولید غیرمجاز رمزارزها« به خصوص در بازه زمانی دو تا 
پنج صبح اش��اره کرده و هم در گزارش تحلیلی توانیر که بحران استخراج 

غیرمجاز رمزارزها را فراتر از بحران خاموشي ها قلمداد کرده است.
اردکانیان در آخرین نامه نگاری خود در مقام وزیر نیرو نس��بت به آینده 
این روند و تبعات »ناش��ناخته بودن اثر، ابعاد و ش��یوه برخورد با استخراج 
رمزارز« هش��دار داده و در نامه اش که روز یکم ش��هریورماه منتشر شده، 
پیش از تحویل وزارت نیرو به سکاندار بعدی از عامل گسترش خاموشی   ها 
در ماه   های گذش��ته پرده برداشته است. او برمبنای داده   های رسمی گفته 
حداقل 2هزار مگاوات از کس��ری شبکه سراسری کشور ناشی از استخراج 
رمزارز در س��اعتی از ش��بانه   روز است که کمتر کسی به آن توجه می کند. 
در همین حال، با بازگش��ت دوباره خاموش��ي ها در تهران و سایر شهرها و 
پیش بیني تداوم آن در زمس��تان، شرکت توانیر، مقصر اصلي باالرفتن بار 
شبکه برق کشور را به فعالیت غیرمجاز مراکز استخراج رمزارز نسبت داده 
و گفته است که مراکز استخراج رمزارز باید به عنوان عاملي بزرگ تر و فراتر 
از خاموشي و افزوده شدن یک مصرف کننده به جمع دیگر مصرف کنندگان 

برق در نظر گرفته شود.
فرابحران برق با ورود ارزهای دیجیتال

س��هم اس��تخراج غیرمجاز رمزارزها از مصرف شبکه برق کشور، چه در 
نام��ه اردکانیان و چه در گزارش توانیر، دس��ت کم 2 ه��زار مگاوات اعالم 
ش��ده اس��ت. در حالی که وزیر نیروی دولت دوازده��م برمبنای داده   های 
رسمی اعالم کرده حداقل 2هزار مگاوات از کسری شبکه سراسری کشور 
ناش��ی از اس��تخراج رمزارز در ساعتی از شبانه   روز است که کمتر کسی به 
آن توجه می کند، آمارهای منتشرش��ده ش��رکت توانیر نیز نشان می دهد 
ماینرها با مصرف حداقل 2هزار مگاوات تعادل ش��بکه توزیع برق کش��ور 
را به هم ریخته و به خاموش��ی   ها دامن زده   اند. به اعتقاد اردکانیان، رش��د 
چشمگیر استخراج رمزارز در فاصله زمانی دو تا پنج صبح زنگ هشداری 
اس��ت که پایداری ش��بکه توزیع برق را به کل از بین ببرد. از آنجا که این 
نوع مصرف قابل کنترل نیس��ت از ناحیه مازاد غیرمترقبه مصرف می تواند 
سیاس��ت گذاری بخش انرژی کش��ور را با بحران های ج��دی روبه رو کند. 
او که در تحلیل خود به س��ه دس��ته از عوامل موثر بر خاموش��ی   ها اشاره 
کرده، استخراج رمزارز را عامل دو برابر شدن رشد مصرف در سال 1400 
برش��مرده و از افزایش 16درصدی مصرف برق نسبت به دوره مشابه سال 

گذشته خبر داده است.
وزیر پیشین نیرو با هشدار نسبت به آتیه بحرانی تامین برق در فصل پاییز  
نوشته است که سه عامل »ورود به فصل پاییز و ضرورت تامین نیازهای آبی 
پایین   دست س��دهای برقابی که به روال معمول ساالنه موجب محدودیت 

تولید انرژی  برقابی در زمان   های موردنیاز می ش��ود«، »شروع برنامه خروج 
نیروگاه   های حرارتی از شبکه تولید برق برای انجام تعمیرات اساسی ساالنه 
ک��ه منجر به کاهش امکان تولید برق می  ش��ود« و »برودت هوا و افزایش 
مص��رف گاز خانگی که احتمال کاهش تولید برق ناش��ی از کمبود گاز را 
افزایش می دهد« به صورت توأمان می تواند بر ناترازی تولید و مصرف برق، 
تاثیر فزاینده   ای گذاشته و نقش و اثر »استخراج خارج از کنترل رمزارزها« را 
تشدید کند. مصرف این بخش جدید و غیرقابل کنترل در حدی است که به 
اندازه همه مصارف سه استان شمال غربی کشور مصرف می کند. این میزان 
عمال معادل نیمی از مصرف برق خانوارها در پایتخت کش��ور نیز هس��ت. 
از آنجا که بس��یاری از کش��ورها فرآیند استخراج رمزارز را غیرقانونی اعالم 
کرده   اند، قیمت ارزان برق در ایران موجب هجوم دس��تگاه   های اس��تخراج 
به کش��ور شده است و باعث ش��ده تا حجم مصرف برق توسط رمزارزها به 
شدت افزایش یابد. با وجود آنکه استخراج مجاز و غیرمجاز رمزارزها تا پایان 
شهریورماه از سوی دولت دوازدهم ممنوع اعالم شده، اما با بازگشت مجدد 
خاموشي ها به شهرها در هفته های گذشته و احتمال ادامه آن در زمستان، 
حاال شرکت توانیر مقصر اصلي باالرفتن بار شبکه برق کشور را به فعالیت 

غیرمجاز مراکز استخراج رمزارز نسبت داده است.
گزارش توانیر از وضعیت استخراج رمزارز

کسری تامین برق موردنیاز کشور در تابستان 1400 علل مختلفی دارد 
که دسته اول، درازمدت ساختاری و عمدتا مربوط به عدم توازن در اقتصاد 
برق، تغییر رفتار مصرف کننده بخش های مختلف بر اثر قیمت های پایین 
برق و کاهش س��رمایه گذاری در صنعت برق اس��ت. دس��ته دوم، ماهیت 
میان م��دت دارند و بر اثر تحریم ها و تاثیر آنها بر س��رمایه گذاری الزم در 
ساخت نیروگاه ها حاصل شده اند. دسته سوم، کوتاه مدت هستند و ماهیت 
بحران زای آنها به شدت تهدیدکننده است. مهم ترین متغیر از این دسته، 

رشد فعالیت مراکز تولید غیرمجاز رمزارز در کشور است.
گ��زارش توانیر نش��ان می دهد که بخش مهم��ی از بحران فعلی نتیجه 
وضعیت تولید رمزارزهاست و مهم تر آنکه این عامل صرفا تحت  تاثیر دمای 
هوا )نظیر مصرف سرمایش��ی( و ساعات روز )نظیر مصرف بخش خانگی و 
تجاری( نیس��ت و می تواند به عارضه دائم نظام مصرف برق کشور تبدیل 
ش��ود. این بخش همچنین مانند بخش صنایع بزرگ یا کشاورزی آشکار 
نبوده و تحت تس��لط برنامه ریز و سیاستگذار نیست و نمی توان در مواقع 
بحران��ی فرمان به خ��روج آن از مدار داد. این خصایص را باید در کنار این 
واقعیت گذاش��ت که سود حاصل از تولید رمزارز به اندازه ای زیاد است که 
هر نوع فعالیت اقتص��ادی مصرف کننده برق را نیز تحت تاثیر قرار داده و 
باعث ترجیح اختصاص مصرف برق به تولید رمزارز به س��ایر مصارف مولد 
اقتصادی شده است. تولید رمزارز همچنین می تواند در مقیاس های خرد 
ت��ا کالن و با دانش فنی اندک توس��ط عمده گروه ه��ای جامعه و فعاالن 
سوداگری صورت گیرد. جمیع این خصایص یعنی وابسته نبودن به زمان 
در طول س��ال، ساعت در طول روز و امکان توسعه و گسترش آن در همه 
بخش های جامعه و حتی در منازل، به عالوه سود سرشار ناشی از تولید آن، 
رمزارزها را به تهدید راهبردی برای صنعت برق و انرژی ایران تبدیل کرده 
اس��ت. گزارش حاضر نشان می دهد که مس��ئله و بحران برق در تابستان 
1400 تا چه اندازه از تولید رمزارزها ناشی شده و چرا نظام حکمرانی باید 

با تمرکز کافی و با حساسیت این مسئله را پیگیری و درمان کند.
اگرچ��ه صنعت برق ای��ران تحت  تاثیر متغیرهای س��اختاری درازمدت 
)نظی��ر اقتصاد نامت��وازن این صنعت( و عوامل میان م��دت )نظیر کاهش 

س��رمایه گذاری ها( بوده، اما مقادیر افزایش در رش��د مصرف برق نش��ان 
می ده��د ک��ه عاملی کوتاه مدت به ش��دت تعادل تولی��د و مصرف برق را 
تحت  تاثیر قرار داده اس��ت. آمارهای مصرف برق نش��ان می دهد که این 
عامل کوتاه مدت و بسیار تعیین کننده، »تولید غیرمجاز رمزارزها« است و 

می تواند پایداری صنعت برق را به شدت تهدید کند.
۷ برداشت از نقش رمزارزها در خاموشی ها

این گزارش درباره نقش رمزارزها در خاموشی ها و میزان مصرف برق به 
هفت آیتم اش��اره کرده است؛ نخست آنکه دستگاه های اندازه گیری نصب 
شده در مبادی ورودی شرکت های توزیع نیرو امکان ثبت مصرف ساعتی 
هر ش��رکت توزیع را فراهم می کند. دوم آنکه اندازه مصرف برق در تولید 
رمزارزها را باید با مقایس��ه میزان مصرف برق در س��ال 1400 با مصارف 
برق در س��ال های 1398 و 1399 انجام داد. سوم آنکه هوا در اردیبهشت 
م��اه معتدل اس��ت و از همین رو میزان مصرف ب��رق در روزهای منتخب 
اردیبهش��ت ماه با ش��رایط آب و هوایی یکسان )در مناطق مختلف کشور 
روزهای با ش��رایط نسبتا یکسان در نظر گرفته ش��ده است( در سه سال 
1398، 1399 و 1400 مبن��ای مقایس��ه قرار گرفته اس��ت. چهارم آنکه 
مقایس��ه برمبنای مصرف برق در اردیبهش��ت از آن جهت که در این ماه 
برنامه وسیع جمع آوری دستگاه های استخراج غیرمجاز رمزارز و مدیریت 
بار و سایر اقدامات موثر بر مصرف نیز هنوز توسعه نیافته بود، موجه است. 
پنج��م آنکه اندازه گیری و مقایس��ه براس��اس مصرف کلیه مش��ترکان به 
اس��تثنای 427 مشترک بزرگ صنعتی انجام می شود. مولفه مصرفی این 
مشترکان مقدار قابل توجهی نسبت به کل مصرف داشته )نزدیک 25درصد 
در اردیبهش��ت( و امکان پایش مستمر آن فراهم شده و بنابراین نیازی به 

مدل سازی برای آن وجود ندارد.
ششم آنکه بار پایه و مصرف برق در ساعات نیمه شب به کمترین میزان 
می رسد، زیرا بخش های تجاری، خانگی، عمومی و کشاورزی تا حد زیادی 
از مدار خارج می شوند و به این ترتیب مقایسه میزان مصرف برق کشور در 
اردیبهشت ماه سه سال متوالی در ساعات دو تا پنج بامداد می تواند، سهم 
یک عامل جدید در مصرف برق کشور را نشان دهد. نهایتا آیتم هفتم آنکه 
مقایسه کمترین میزان مصرف در ساعات دو تا پنج بامداد ایام اردیبهشت 
سال های 1398، 1399 و 1400 و مشاهده افزایش غیرمتعارف مصرف در 
این ساعات در سال 1400 نسبت به سال های قبل می تواند سهم رمزارزها 

در مصرف جریان برق را روشن کند.
این مقایس��ه نشان می دهد که رش��د مصرف برق کشور بین سال های 
1398 تا 1399 در بازه زمانی منتخب به اندازه 8درصد بوده، اما رش��د از 
س��ال 1399 به 1400 معادل 16.3 درصد )دو برابر نرخ رش��د سال قبل 
از آن( ب��وده اس��ت. همچنین مصرف برق برخی اس��تان ها در بازه زمانی 
منتخب در س��ال 1400 نس��بت به س��ال 1399 چند برابر ش��ده است. 
اس��تان های متعددی نیز افزایش بین 10 ت��ا 20درصدی مصرف برق در 
ساعات دو تا پنج بامداد در اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت پارسال 
را شاهد بوده اند. به اعتقاد توانیر، این میزان رشد مصرف نمی تواند به عاملی 
درازمدت نسبت داده شود. همچنین نمی تواند ناشی از رشد بخش تجاری 
یا خانگی باش��د؛ زیرا این دو بخش در آن ساعات از شب به میزان زیادی 
از مدار خارج هس��تند. بخش صنعت نیز به دالیلی که گفته ش��د، از این 
محاسبات بیرون گذاشته شده است. بنابراین این رشد می تواند متعلق به 
تولید رمزارز باشد که بدون وابستگی به ساعات خاص حتی در نیمه شب 

نیز مصرف برق آنها ادامه دارد.

چرا بحران استخراج غیرمجاز رمزارزها فراتر از بحران خاموشي هاست؟

روشنی ماینرها به قیمت خاموشی

مزه دورکاری زیر زبان همه است. دیگر چه کسی حاضر است پول 
اجاره دفتر بدهد، یا خودش را از استعدادهای برتر با اجبار به حضور 
در مح��ل کار مح��روم کند؟ بحث درب��اره دورکاری و تغییر فرهنگ 
محیط کار هنوز در جریان اس��ت. با بروز سویه جدید کرونا، بسیاری 
از شرکتها دوباره به شیوه دورکاری بازگشتند و حاال آینده کار دوباره 

در هاله ای از ابهام فرو رفته است.
»الکس ویلهلم«، روزنامه نگار در س��ایت »تک کرانچ« می نویسد: 
»این روزها ش��رکتهای بزرگ برای عبور از شرایط امروز در تردیدند، 
اما به نظر میرس��د برنده این ش��رایط استارتاپها هستند. من با تعداد 
زیادی از موسسان استارتاپها از زمان همه گیری کرونا صحبت کردم. 
بیش��تر آنها با گروههای دورکار کار میکردند. بعضی از این استارتاپها  
در دوره همه گیری کرونا ایجاد ش��دند و شاید دورکاری گروه در آن 
طبیعی به نظر برسد. اما توجه به دورکاری ورای این تعداد محدود از 
استارتاپهاس��ت. فقط چند لحظه به بازار استارتاپها فکر کنید. در این 

بازار، افزایش سرمایه برای پرداخت اجاره دفتر به اندازه پرداخت پول 
برای خرید یک قفسه سرور عجیب است، آن هم  وقتی سرویسهایی 
مثل حافظ��ه ابری آمازون وج��ود دارد. وقتی ام��روز کارها با وجود 
دورکاری گروه پیش می رود، چرا بخش��ی از سرمایه استارتاپ برای 
اجاره دفتر خرج ش��ود؟ پرداخت هزینه ب��رای اجاره دفاتر  از بودجه 
اولیه یا س��رمایه ای که جذب ش��ده، یک��ی از پرهزینه ترین مراحل 
کار برای اس��تارتاپها در سراس��ر جهان است. مسئله فقط اجاره دفتر 
نیست. این روزها به دالیل مختلف، بازار استعدادها به شدت محدود 
ش��ده است. از هر کس که می پرس��ی در حال تالش برای استخدام 
یک متخصص در حوزه یادگیری ماشین یا دیگر تخصصهای فناوری 
است. فهرست بلندباالیی از اس��تعدادهایی وجود دارد که استارتاپها 
آن را دنب��ال میکنن��د. بنابرای��ن رقابت تنگاتنگی بین اس��تارتاپها و 
شرکتها برای جذب نیروهای متخصص جریان دارد. این رقابت برای 
ش��رکتهای نوپا و تازه کار سختتر است. شرکتهای بزرگ هیچگاه به 

س��ودآوری امروز نبوده ان��د. بنابراین کمتر متخصصی دس��ت رد به 
سینه آنها میزند، اما برای شرکتهای جوان چطور؟

بهتری��ن راه برای این ش��رکتها، پیش��نهاد دورکاری ب��ه نیروهای 
بااس��تعداد و متخصص است. همچنین پیش��نهاد دورکاری دوستانه 
برای شکار استعدادهایی که در شرکتهای بزرگ فناوری کار میکنند 
هم موثر اس��ت. استعدادهایی که نمیخواهند از بین بروند. این روزها 
تردیدی ندارم که بسیاری از تنشهای ناشی از ارتباط منابع انسانی با 
گروه، با انعطافی که محیط کار در همه جا تجربه میکند، از بین رفته 
است. بسیاری از استارتاپهایی که امروز با روش دورکاری محیط کار 
را میچرخانند، فردا به ش��رکتهای بزرگی تبدیل می شوند که باز هم 
با اتکا به دورکاری، جریان کار را پیش می برند. هرچند هنوز شرکتها 
درباره دورکار بودن نیروها یا بازگشت آنها به دفاتری که با اجاره های 
باال می گردد، تردید دارند، اما باید گفت، کار از کار گذش��ته اس��ت. 

برنده این نبرد، استارتاپهای جوانند.«

دورکار بودن یا نبودن؟ دیگر مسئله ای نیست

پیروزی استارتاپ ها در نبرد دورکاری

یادداشت

در حسرت استقالل سازمان برنامه و بودجه
ادامه از صفحه اول

 در حقیق��ت،                                                    فراتر از اختی��ارات قانونی و جایگاه برتر س��ازمانی ،    آنچه به 
س��ازمان برنامه اعتبار باالت��ر از دیگر وزارتخانه ها و س��ازمان ها می داد، توان 
تخصصی، علمی و حرفه ای آن بوده که در جایگاه مرجعی برای حل اختالفات 

وزارتخانه ها و مشکالت اداری و اجرایی کشور ایفای نقش می کرده است.
به طور عمده موضوعات سازمان برنامه در شورای اقتصاد که جایگاهی فراتر 
از هیأت وزیران را داش��ت، مطرح می شده و در رأس شورای اقتصاد باالترین 
مقام کشور حضور داشت. مالحظه مس��تندات، مصوبات و خالصه مذاکرات 
شورای اقتصاد ،    حاکی از وجود چالش مستمر و همیشگی دستگاه های اجرایی 
و وزارتخانه ها با سازمان برنامه در مورد موضوعات مختلف بوده است. علی رغم 
آنکه سازمان برنامه از اختیاراتی وسیع در دولت برخوردار بود لکن همواره در 
چالش و درگیری اداری با دیگر نهادهای اداری و گروه های   ذی نفع و ذی نفوذ 

در فرآیند برنامه ریزی قرار داشت.
تا ابتدای دهه 1350 سازمان برنامه از اقتدار باالیی برخوردار بود و با تصویب 
قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، اختیارات وس��یعی به آن داده ش��د. با 
تصویب قانون برنامه و بودجه، تصویب برنامه های   توسعه و فعالیت کشور در 
چارچوب آن ذیل قانون دائمی برنامه و بودجه قرار گرفت ،    ولی انتقال فرآیند 
تهیه و تنظیم بودجه کل کش��ور از وزارت دارایی به سازمان برنامه و بودجه، 
ضربه ای اساسی به محتوا و ماهیت اصلی این سازمان تلقی می شود. تا قبل از 
آن درآمد حاصل از صادرات نفت به حساب                                                    سازمان برنامه انتقال می یافت و 
در قالب پروژ ه ها و طرح های سرمایه گذاری به مصرف توسعه کشور می رسید، 
لکن با انتقال وظیفه تنظیم بودجه دولت به س��ازمان برنامه استفاده از منابع 
حاصل از صادرات نفت خام برای تامین مالی وظایف جاری دولت ها رسمیت 
یافت. درآمدهای سرش��ار نفتی که خصوصا از سال های ابتدایی دهه 1350 
ایجاد شد، حرکت های توسعه ای کشور را کند کرد و موجب رشد بی رویه بدنه 
سازمان و تشکیالت دولت شد و سازمان برنامه و بودجه در تعیین و تخصیص 
بودجه دس��تگاه های اجرایی کشور از نقش منحصر به فرد و اختیارات بسیار 

وسیعی برخوردار شد.
پس از پیروزی انقالب، مخالفت هایی با حضور و ادامه فعالیت سازمان برنامه 
و بودجه به وجود آمد. به ظاهر مشکل اصلی ،    نحوه شکل گیری در سال های 
1327 و طرز فکر مدیران و کارشناس��ان آن عنوان می شد ولی به واقع عدم 
پذیرش اصول علمی و حرفه ای حاکم بر کارکرد س��ازمان و نداشتن اراده به 
ت��داوم انضباط و ش��فافیت در تخصیص و مصرف مناب��ع و حرکت برنامه ای 
کش��ور، انگیزه های  واقعی و پنهان مخالفان سرس��خت سازمان برنامه بود. به 
دلیل نقش��ی که این سازمان در تنظیم بودجه های سالیانه داشت، به سختی 
با ادامه فعالیت آن موافقت می ش��د، ولی همواره س��ازمان برنامه و بودجه در 
مظان اتهام دگراندیشی و مغایرت عملکرد آن با ارزش های کشور قرار داشت ، 

   به گونه ای که زمانی کامال تعطیل شد.
                                              پس از راه اندازی مجدد س��ازمان برنامه و بودجه، یکی از راه حل هایی که با 
هدف تحت کنترل درآمدن آن اجرا شد ،    تغییر ساختار سازمانی و جایگاه آن 
از موسسه ای تحت نظر مستقیم رئیس جمهور به ساختار و جایگاه وزارتخانه 
بود. در وضعیت جدید ،    در رأس وزارت برنامه و بودجه، وزیری قرار می گرفت 
که می باید از مجلس قانون گذاری رأی اعتماد بگیرد. این اقدام                                                  علی رغم اینکه 
با هدف همسو کردن جهت گیری های سازمان برنامه با ارزش های قانون گذار 
و حاکمیت صورت پذیرفت ولی مغایر با ماهیت س��ازمان برنامه و بودجه بود 
که بای��د به عنوان ابزار تخصصی در اختیار باالترین مقام اجرایی کش��ور در 
س��طحی فرابخش��ی و فراجناحی قرار گیرد. تصمیم به وزارتخانه کردن نهاد 
عال��ی برنامه ریزی کش��ور، زمانی صورت گرفت که کش��ور درگیر جنگ بود 
و جهت گی��ری اصلی مقامات اجرایی در راس��تای حض��ور منحصر به فرد و 
حداکثری دولت در فعالیت های اقتصادی بود و ضرورت داشت سازمان برنامه 
منابع موجود را با اولویت تامین مالی اداره جنگ و وسیع تر کردن دخالت های 

دولت در اقتصاد برنامه ریزی کند.
                                                پس از پایان جنگ و شروع به کار دولت سازندگی مجددا ساختار سازمانی 
س��ازمان برنامه و بودجه از وزارتخانه تغییر کرد و به صورت س��ازمان تحت 
مدیریت رئیس جمهور درآمد. از این به بعد رئیس  س��ازمان برنامه و بودجه، 
رئیس جمهور اس��ت که برای اداره آن معاونی از سوی خود منصوب می کند. 
مخالفت با کارکرد س��ازمان برنامه و بودج��ه در دوره های   بعد کماکان ادامه 
یافت، خصوصا ورود مدیران غیرحرفه ای و سیاسی به بدنه سازمان ،    ویژگی های 
حرف��ه ای و تخصصی آن را تضعیف کرد و در یک اقدام کامال اش��تباه، ادغام 
س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی در آن )که                                                    تجمیع اداری س��ازمان اداری 
استخدامی با سازمان برنامه و بودجه بود(، ضربه نهایی به کیفیت و محتوای 

سازمان برنامه و بودجه وارد شد.
   علی رغم آنکه انحالل سازمان برنامه و بودجه )سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور( را به تصمیم رئیس دولت نهم نسبت می دهند، ولی سازمان برنامه و 
بودجه از زمان تجمیع آن با س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی منحل ش��د. 
عدم اطمینان به صالحیت و صداقت س��ازمان برنامه و باور نداشتن به ایفای 
نقش اتاق فکر کشور توسط نهاد عالی برنامه ریزی در همه مدیران عالی رتبه 
و تصمیم گیران کش��ور تاکنون وجود داشته و در حال حاضر نیز وجود دارد. 
در بسیاری موارد قانون گذار به بهانه اینکه نمی تواند در اجرای قانون از رئیس  
سازمان برنامه و بودجه سوال کند، تمایلی به اعطای اختیارهای الزم در مفاد 

قانون و برنامه های توسعه به این سازمان ندارد.
یک��ی از وعده های   اصلی دولت یازدهم راه اندازی مجدد س��ازمان برنامه و 
بودجه بود. علی رغم آنکه در این دولت مجددا س��ازمان برنامه و بودجه شکل 
گرفت و از ش��خصیت س��ازمانی و حقوقی مستقلی برخوردار شد، ولی نقش 
تعیین کننده  ای به این س��ازمان از س��وی دولت اعطا نگردید. سازمان برنامه 
و بودجه کماکان از وضعیت انحالل خارج نش��ده اس��ت که دلیل اصلی آن، 
فقدان باور و وقوف مدیران عالی کشور به نقش نهاد عالی برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی در س��اختار اجرایی کشور است. تضعیف سازمان برنامه و بودجه تا 
آنجا ادامه یافته که طی س��ال های قبل وظیفه س��خنگویی دولت به رئیس 
سازمان برنامه و بودجه محول شد که این اقدام حاکی از اهمیت ندادن به مقام 
فنی و تخصصی سازمان و سیاسی شدن آن بوده است. سازمان برنامه  و بودجه 
در حال حاضر ضعف های بسیاری در زمینه    کارشناسی و تخصصی، معماری 
داخلی و ماموریت و شرح وظایف دارد. انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و خروج مدیران و کارشناس��ان مجرب آن در س��ال های 1386 به  بعد امکان 
انتقال دستاوردها و تجربیات مدیران و کارشناسان مزبور به کارشناسان بعدی 
را فراهم نیاورد.                                                   تاکنون مدیریت عالی کشور به اهمیت و راهبردی بودن نقش 

نهادهای برنامه ریزی در جایگاه اتاق فکر کشور باور ندارد.
با روی کار آمدن دولت س��یزدهم و باور حاکمیت کش��ور به دولت جدید ، 
   امید می رود که نهاد عالی برنامه ریزی کش��ور به جایگاه واقعی خود به عنوان 
اتاق فکر کشور بازگردد. سازمان برنامه ریزی با مشخصات فرابخشی ،    تخصصی 
و توان علمی و فنی باال می تواند بازوی تخصصی رئیس جمهور باش��د. کشور 
با دو بال برنامه  ریزی و امنیت به پرواز درمی آید. بال برنامه  ریزی کش��ور باید 

سازمان برنامه و بودجه باشد.
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فرصت امروز: هرچند از ابتدای حضور دوباره بانکداری خصوصی در نظام 
بانکی ایران در دهه 80 همواره تردیدهایی درباره ورود بخش خصوصی به 
صحنه بانکی کش��ور وجود داشته است، اما در چند سال گذشته به خاطر 
ش��رایط سخت اقتصاد ایران و همچنین عملکرد برخی از موسسات پولی، 
ای��ن تردیدها رنگ مخالفت و انتقاد به خود گرفته و حتی پای نمایندگان 
مجلس نیز به ماجرا باز شد، تا جایی که برای نخستین بار طرح تحقیق و 
تفحص از عملکرد بانک های خصوصی در بهمن ماه سال گذشته در مجلس 
کلید خورد. هرچند که به اعتقاد اغلب کارشناسان حقوقی، این طرح شبهه 
قانونی دارد، زیرا براس��اس اصل 76 قانون اساس��ی، مجلس حق تحقیق و 
تفحص از دس��تگاه های دولتی را دارد و نمی توان��د درباره عملکرد بخش 

خصوصی اعمال نظر نماید.
ای��ن صحنه انتقاد م��داوم از بانک ها دیروز در س��ی و یکمین همایش 
بانکداری اسالمی، به جدیدترین صحنه بحث و جدل درباره نقش بانک ها 
در اقتصاد ایران تبدیل ش��د و سیداحسان خاندوزی که هنوز چند روزی 
از آغاز به کارش در مقام وزیر اقتصاد دولت س��یزدهم نمی گذرد، از خلق 
پول مخرب بانک ها در این همایش مجازی انتقاد کرد. به گفته سیداحسان 
خاندوزی، »س��وال این اس��ت که بانک از قدرت خلق پول خود برای چه 
س��اخت ها و تخریب هایی اس��تفاده می کند؟ انحراف پول از بخش واقعی 
یعنی تخریب اقتصاد. مسئله فقط کمیت خلق پول نیست و کیفیت آن نیز 
مهم اس��ت و بانک ها باید به نحوی هدایت شوند که نقش سازنده پول در 
کانون توجه آنها باشد.« به موازات صحبت های خاندوزی، کوروش پرویزیان 
رئیس کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز از وجود 600 هزار 
میلیارد تومان تسهیالت تکلیفی در قانون بودجه امسال انتقاد کرد و گفت: 

»اینکه می گویند بانک ها اقتصاد را زمین زدند، جفاست.«
در همایش بانکداری اسالمی چه گذشت؟

وزیر اقتصاد مهمترین سخنران سی و یکمین همایش بانکداری اسالمی 
بود. احس��ان خاندوزی در این همایش که به صورت مجازی برگزار ش��د، 
به چند نکته مهم اش��اره کرد؛ نخس��ت اینکه خط اعتباری باید جایگزین 
تسهیالت بانکی شود. به گفته خاندوزی، »بانک ها منطقه امنی برای اعطای 
تس��هیالت با اخذ وثیقه دارند، اما گزینه مناسب تر، اعطای خط اعتباری، 
دریافت کارمزد و عملیات در زیر خط ترازنامه است که باید بانک ها به این 
سمت حرکت کنند. مقررات، بانک ها را می ترساند و آنها راغب هستند که 

تسهیالت بدهند و وثیقه بگیرند، اما آنچه ما نیاز داریم، خط اعتباری است 
که هزینه ها را بسیار کاهش می دهد و این اتفاق یک تغییر پارادایم است.« 
او همچنین با اش��اره به مس��ئله نظارت بر بانک ها گفت که »مقام ناظر و 
سیاست گذار براساس قواعد نباید واحد باشند و این موضوع را باید در قالب 

الیحه قانون بانک مرکزی تعقیب کنیم.«
ترجیح ثروتمندان بر فقرا در نظام بانکی وثیقه محور، س��ومین نکته ای 
بود که وزیر اقتصاد در این همایش اش��اره ک��رد و گفت که »نظام بانکی 
وثیقه محور، ثروتمندان را بر فقرا ترجیح می دهد و منابع مالی را از کسانی 
که بیش��ترین نیاز را دارند، دریغ می کند که این امر نابرابری ها را تعمیق 
خواهد کرد. فراگیری یا ش��مول مالی نیز پارادایمی اس��ت که دنیا به این 
سمت حرکت کرده و امروز 70 کشور جهان، سند ملی شمول مالی خود 
را تدوین کرده اند و بانک ها، بیمه ها و موسسات مالی را در این مسیر قرار 
داده اند. برای این منظور، مقدمات تدوین سند ملی شمول مالی فراهم شده 
است که به نتیجه رسیدن آن، نیاز به وفاق ملی و همکاری همه دستگاه ها 
دارد.« وزیر اقتصاد س��پس با اشاره به نقش بانک ها در تامین مالی اقتصاد 
ایران، از آنها پرسید: »بانکی که با بدهکار کردن خود کار می کند آیا اعتبار 
جدی��د صرف بخش های مولد و فعالیت ه��ای کارآفرینانه و مورد تقاضای 
مردم ش��ده یا صرف امور غیرمولد؟ همچنین بان��ک قدرت خود را صرف 
ساخت یا خراب کردن چه واقعیتی در اقتصاد ایران کرده است؟ سوال این 
اس��ت که بانک از قدرت خلق پول خود برای چه ساخت ها و تخریب هایی 
استفاده می کند؟ انحراف پول از بخش واقعی یعنی تخریب اقتصاد. مسئله 
فقط کمیت خلق پول نیست و کیفیت آن نیز مهم است و بانک ها باید به 
نحوی هدایت شوند که نقش سازنده پول در کانون توجه آنها باشد. محور 
دوم، حکمرانی شرکتی است. اگر منافع بانک ها اقتضا نکند که وارد حمایت 

از تولید شوند، چه خدماتی متوجه آنهاست.«
همچنین از دیگر بخش های قابل توجه سی و یکمین همایش بانکداری 
اسالمی، صحبت های کوروش پرویزیان، رئیس کانون بانک ها و موسسات 
اعتب��اری خصوصی بود. پرویزی��ان در این همایش با اش��اره به متناقض 
بودن مقررات بانکی، از وجود 600 هزار میلیارد تومان تس��هیالت تکلیفی 
در قانون بودجه امس��ال انتقاد کرد و در پاس��خ به سخنان محمدحسین 
حس��ین زاده بحرینی، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس که گفت: »من 
مخالف بانک خصوصی نیس��تم بلکه مخالف نظام بانکی ای هس��تم که در 

آن بانک خصوصی باش��د اما بانک مرکزی قوی برای نظارت بر آنها وجود 
نداش��ته باشد«، تاکید کرد: »آقای حس��ین زاده بحرینی در مجلس اعالم 
کرد که من به آقای روحانی نامه دادم مبنی بر اینکه بانک ها مخل اقتصاد 
هس��تند و دولت های یازدهم و دوازدهم را بانک ها زمین زدند. این حرف 
دقیق نیست و نباید در مجلس گفته می شد. آیا با وجود تعدد دستگاه های 
نظارتی باز هم شما قائل هستید که قدرت بانک ها، اقتصاد کشور را زمین 

بزند؟ این جفا به شبکه بانکی است.«
نگاهی به حیات و ممات بانکداری خصوصی

جدا از موج مخالفت ها و انتقادها به بانکداری خصوصی در ایران، می توان 
عملکرد بانک های خصوصی در دو دهه گذش��ته را به چند دوره تقس��یم 
ک��رد. از ابتدای دهه 80 و با آغاز به کار دوباره بانک های خصوصی، رقابت 
خوب��ی در صحنه بانکی کش��ور اتفاق افتاد و جان ت��ازه ای به کالبد کهنه 
بازار پول تزریق ش��د. به طوری که بانک های بزرگ دولتی که تا پیش از 
آن ب��دون رقیب و تنها به  عن��وان کارگزار دولت فعالیت می کردند، ناگزیر 
به هدف گذاری دوباره ش��دند. اما در دهه 90 و با شدت یافتن تحریم های 
خارجی علیه اقتص��اد ایران، بانک های خصوصی نی��ز همچون بانک های 
دولتی دچار مش��کالتی ش��دند که افزایش مطالبات معوق بانکی از جمله 
آنهاس��ت. طبیعتا این امر موجب ناترازی ش��دید در بانک ها ش��د و اضافه 
برداشت از بانک مرکزی را به دنبال داشت. به طور کلی، بانک ها و در صدر 
آنها بانک های خصوصی از س��وی منتقدان خود متهم می شوند که بدون 
توجه به مس��ئولیت های اجتماعی صرفا تالش کرده اند از شرایط متالطم 
اقتصادی س��ود ببرند و با ورود به بازارها باعث افزایش بی س��ابقه قیمت ها 
ش��وند. در این میان، برخی موسسات پولی وابسته به نهادهای نظامی هم 
بدون رعایت ضوابط بانکداری، عملکرد نامناسبی داشته اند که موجب شده 
تا مطالبات معوق زیادی روی دست سهامداران و سپرده گذاران شان باقی 
بماند. بر همین اساس بود که بانک مرکزی، طرح ادغام آنها در بانک سپه 
را اجرایی کرد. به نظر می رسد مشکالت نظام بانکی ایران فراتر از خصوصی 
یا دولتی بودن بانک هاست و عملکرد چند دهه گذشته شبکه بانکی دولتی 
ثابت می کند که در غیاب بانک های خصوصی، کیفیت خدمات دهی بانکی 
به مردم به هیچ وجه مناس��ب نب��ود و با ورود بانک های خصوصی بود که 
رقابت در بازار پول ش��کل گرفت و سرعت برخی از خدمات بانکی ازجمله 

خدمات بانکداری الکترونیک ارتقا پیدا کرد.

وزیر اقتصاد در همایش بانکداری اسالمی از خلق پول مخرب بانک ها انتقاد کرد

بانک ها در مظان اتهام

رئیس کل بانک مرکزی در س��ی و یکمین همایش بانکداری اس��المی 
از انتش��ار اوراق ودیعه برای مهار تورم خبر داد و گفت انتشار اوراق ودیعه 
در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته، اما تاکنون به کار گرفته 
نش��ده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای 
مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق 
مشارکت بانک مرکزی است که از سال  1379 به بعد به اجرا گذاشته شد.

اکبر کمیجانی در همایش مجازی بانکداری اسالمی با بیان اینکه نظام 
بانک��ی جایگاه بس��یار بزرگی در اقتصاد ای��ران دارد و نقش محوری را در 
تامین مالی اقتصاد ایفا کرده و می کند، گفت: امروزه هنوز با وجود توسعه 
و رش��د فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری برعهده نظام 
بانکی اس��ت و ت��ا 85درصد تامین مالی از طریق بانک ها انجام می ش��ود. 
هی��چ طرح و پ��روژه ای را نداریم، مگر اینکه حضور فعال بانک ها را در این 
طرح ها داش��ته باشیم و این در حالی اس��ت که پروژه ها هر روز به مرحله 

بهره برداری می رسند.
ب��ه اعتقاد کمیجانی، مناب��ع جذب و تجهیز ش��ده در بانک ها در قالب 
تس��هیالت بانکی و با توجه به عقود اسالمی مورد توجه قرار می گیرد و به 
بهره برداری می رسند. عقود مبادله ای و مشارکتی را داریم و بنا به ماهیت 
ای��ن عقود،  ماهیت کار اجازه می دهد در عقود مبادله ای نرخ س��ود توافق 
شده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با اصالح دستورالعمل ها و بخشنامه ها 
و شیوهنامه ها و رعایت سیاست های پولی و اعتباری، از زمانی که شورای 
فقهی مش��ورتی بود و شورای فقهی فعال شده از سال 97، مورد مشورت 

قرار گرفتند و راهنمایی هایی را این ش��ورا داش��ته و از س��ال 97 طی 42 
جلسه شورای فقهی، به مباحث مختلفی پرداخته شده است. شیوه نامه هایی 
م��ورد اصالح قرار گرفته و ی��ا اینکه به تازگی م��ورد تصویب قرار گرفت 
و دستورالعمل مطالبات موسسات از مشکالت بین تسهیالت گیرندگان و 
موسس��ات اعتباری را مدنظر قرار می دهد و اجرای توصیه هایی که در این 
زمینه ش��ده، در رفع مش��کالت و یافتن راه حل ها و زدودن ابهامات نقش 
دارد. دس��تورالعمل اجرای عملیات بازار ب��از نیز در این بخش مورد توجه 

قرار گرفته است.
او با بیان اینکه در س��ال های اخیر هر دستورالعمل و هر سیاست پولی 
و ارزی قبل از طرح در ش��ورای پول و اعتبار در ش��ورای فقهی، مسائل و 
مش��کالت آن بررسی می شود و در این شورا مورد بررسی قرار می گیرد و 
سپس به ش��ورای پول و اعتبار می رود، افزود: همچنین خرید اوراق مالی 
اسالمی توسط بانک مرکزی توسط کمیته فقهی در سازمان بورس،  بانک 
مرکزی و وزارت اقتصاد به تایید رسیده و از سال گذشته عمدتا برای رفع 

کسری بودجه دولت مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با اشاره به انتشار اوراق ودیعه برای مهار تورم ادامه داد: انتشار اوراق 
ودیعه توس��ط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررس��ید با نرخی حداکثر 
معادل نرخ تورم ساالنه را نیز داریم که از منظر فقهی مورد تایید قرار گرفته 
و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته، اما تاکنون به کار گرفته 
نش��ده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای 
مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق 
مشارکت بانک مرکزی است که از سال  1379 به بعد به اجرا گذاشته شد. 

این ابزار جدید معرفی شده و جایگزین می شود. عقد مرابحه نیز در شورای 
فقهی مورد بازنگری قرار گرفت و برخی از عقود در قالب عقد مرابحه قابل 

استفاده و دارای کاربرد بوده است.
رئی��س کل بانک مرکزی، فعالیت ش��ورای فقهی را باعث امنیت خاطر 
سیاس��ت گذاران دانس��ت و گفت: در زمینه تحوالت اقتصاد کالن ش��اهد 
این هس��تیم که طی سه س��ال گذش��ته ظالمانه ترین تحریم ها از طرف 
آمریکا و اروپا را داش��تیم که شامل تحریم های نظام بانکی،  بانک مرکزی،  
نفت��ی،  تجارت خارجی ایران و... ب��وده و درآمدهای نفتی را به مقدار قابل 
مالحظه ای کاهش داده اس��ت. سیاست های مدبرانه ای در دولت و مجلس 
برای مقابله با این تحریم ها به کار گرفته شد و از اوایل سال 1398 اقتصاد 
در حال خروج از رکود بود، اما متاس��فانه ب��ا ورود ویروس کرونا، در فصل 

چهارم سال با رشد منفی مواجه شدیم.
کمیجانی تاکید کرد: در عین حال در س��ال گذشته موفقیت های قابل 
قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته رشد با نفت 3.5 درصد 
و بدون نفت 2.5 درصد را داشتیم. در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول 
اس��ت و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم. در سال 
1399 بنا به آمار بانک جهانی رش��د اقتصادی جهانی منهای 3.6 درصد 
بوده و اغلب کش��ورهای توسعه یافته صنعتی با رشد منفی به دلیل کرونا 
مواجه هس��تند. به شدت فرصت های شغلی را از دست دادیم و مشکالت 
فراوانی را به اقتصاد ایران وارد ش��د. امیدوارم دولت جدید با روحیه جدید 
و سیاست های تکمیلی و اصالحی بتوانند شرایط توسعه اقتصادی و رشد 

بخش واقعی اقتصاد را فراهم کنند.

اوراق ودیعه جایگزین اوراق مشارکت می شود

تصمیم مهم بانک مرکزی برای مهار تورم

بانـکنامـــه
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نوسان سکه در کانال 12 میلیون تومانی
پیشروی دالر در کانال 2۶ هزار تومانی

هر دالر آمریکا در حالی روز سه شنبه در بازار آزاد تهران به قیمت 27 هزار و 
300 تومان خرید و فروش شد که نرخ آن در صرافی های بانکی با 200 تومان 
افزایش به 26 هزار و 560 تومان رس��ید. قیمت فروش یورو نیز با 201 تومان 
افزایش به 30 هزار و 791 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 26 هزار و 35 
تومان و نرخ خرید هر یورو هم 30 هزار و 182 تومان اعالم ش��د. قیمت سکه 
نیز به نوسان در کانال 12 میلیونی ادامه داد و قیمت هر قطعه سکه تمام بهار 
آزادی طرح جدید در بازار تهران با افزایش 200 هزار تومانی نسبت به روز قبل 
به رقم 11 میلیون و 980 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 
نیز 11 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی 6 
میلیون و 150 هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 800 هزار تومان و سکه یک 
گرمی 2 میلیون و 350 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم 
طالی 18 عیار به یک میلیون و 164 هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال 
نیز 5 میلیون و 43 هزار تومان ش��د. هر انس جهانی طال هم یک هزار و 815 

دالر و 83 سنت قیمت خورد.

استان های پیشتاز در احراز هویت سجام کدامند؟
جغرافیای استانی احراز هویت بورسی

تازه ترین آمارها نش��ان می دهد که در مردادماه امس��ال 99 هزار و 471 احراز 
هویت در سامانه )سجام( صورت گرفته که بیشترین احراز هویت نیز در ماه های 
گذش��ته مربوط به استان تهران است و اس��تان های خوزستان، خراسان رضوی، 
اصفهان و کرمان در ادامه این لیس��ت قرار دارند.  به گزارش ایس��نا، در مردادماه 
امس��ال، تعداد 77 هزار و 882 ثبت نام از س��وی س��رمایه گذاران حاضر در بازار 
سرمایه در سامانه »سجام« صورت گرفته و تعداد احراز هویت شده ها نیز با عبور 
از 99 هزار سهامدار در این ماه به 99 هزار و 471 مورد رسیده است.   همچنین 
تعداد نفرات ثبت نام شده در سامانه »سجام« به تفکیک هر استان حاکی از آن 
اس��ت که پنج اس��تان تهران با 16 هزار و 149 مورد، خوزس��تان با 8694 مورد، 
خراسان رضوی با6182 مورد، اصفهان با 4979 مورد و کرمان با 4181 مورد در 
صدر بیشترین ثبت نام شدگان در کل کشور قرار دارند. این در حالی است که در 
تیرماه، تهران با 18 هزار و 880 مورد، اصفهان با 6387 مورد، خوزستان با 6253 
مورد، کرمان با 6227 مورد و خراس��ان رضوی با 5789 مورد در صدر بیشترین 
ثبت نام شده ها در کل کشور قرار داشتند. براساس اطالعات گزارش ماهانه شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پنجاستان ایالم با 298، خراسان 
جنوبی با 425، کهگیلوی��ه و بویراحمد با 478، چهارمحال و بختیاری با 529 و 
س��منان با 613 مورد در انتهای لیس��ت کمترین ثبت نام شده های در بین سایر 
استان ها قرار دارند. در ماه قبل نیز پنج استان ایالم با 555، کهگیلویه و بویراحمد 
با 564، چهارمحال و بختیاری با 652، خراسان جنوبی با 670 و سمنان با 702 
مورد در انتهای لیست کمترین ثبت نام شده های در بین سایر استان ها قرار گرفته 
بودند. گفتنی اس��ت سامانه سجام »س��امانه جامع ثبت اطالعات مشتریان« به 
نشانی WWW.SEJAM.IR، برای الکترونیک کردن و خودکار کردن فرآیند 
جمع آوری و مدیریت اطالعات مشتریان است و عملیاتی شدن این سامانه باعث 
افزایش دقت، س��رعت و بهره وری در زمینه جم��ع آوری اطالعات و ارائه خدمات 

عمومی و مهم تر از همه، یکپارچگی سامانه های اطالعاتی شده است.

 123 میلیارد دالر از ذخایر ارزی
برای وام کنار رفت

در جریان عملکرد ارزی صندوق توسعه ملی از مجموع 123 میلیارد دالر قرارداد 
عاملیت و سپرده گذاری ارزی برای اعطای تسهیالت جهت تامین مالی طرح های 
متقاضی، تاکنون 39.6 میلیارد دالر پرداخت شده است.  به گزارش ایسنا، صندوق 
توس��عه ملی در بخش ارزی از دو محل قراردادهای عاملیت ارزی و سپرده گذاری 
ارزی نس��بت به اعطای تسهیالت به طرح های متقاضی مورد تایید اقدام می کند. 
این در حالی است که به استناد اساسنامه صندوق و قانون احکام دائمی برنامه های 
توس��عه، اعطای کلی تسهیالت صندوق صرفا از طریق عاملیت بانک های دولتی و 
غیردولتی است. از سوی دیگر با توجه به چارچوب قراردادهای عاملیت صندوق که 
طبق اساسنامه تعیین شده از سال 1390 تاکنون در قالب قراردادهای عاملیت ارزی 
و از 1391 نیز در قالب قراردادهای سپرده گذاری ارزی تسهیالت ارزی را از کانال 
بانک های عامل به متقاضیان پرداخت می کند. بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی 
از 1390 تا پایان س��ال گذش��ته در حوزه ارزی نشان می دهد که مجموع قرارداد 
ارزی عاملیت منعقده 116.1 میلیارد دالر بوده که از این محل بیش از 34 میلیارد 
دالر برای 318 طرح تامین مالی شده است. در حوزه سپرده گذاری ارزی نیز مبلغ 
به بیش از 7.2 میلیارد دالر می رسد که از آن تامین مالی 46 طرح با مبلغ بیش از 
5.5 میلیارد دالر انجام  شده است.  بر این اساس، مجموع مبلغ ارزی از محل قرارداد 
عاملیت و سپرده گذاری در فاصله سال های 1390 تا پایان 1399 به بیش از 123.3 
میلیارد رسیده که از آن 39.6 میلیارد دالر بابت تامین مالی 364 طرح تسهیالت 
پرداخت ش��ده است. عمده مبالغ ارزی صندوق در حوزه اقتصادی در بخش نفت 
و گاز و پتروشیمی و از نظر منطقه اجرایی در مناطق کمتر توسعه یافته اعطا شده 
است؛ به طوری که تا پایان سال گذشته بیش از 87 درصد منابع ارزی مسدودشده 
طرح های فعال به نفع متقاضیان به مرحله گشایش اعتبار و همچنین 66 درصد به 
مرحله پرداخت قطعی رسیده است. الزم به یادآوری است که منابع صندوق توسعه 
ملی از محل درآمد ارزی ناش��ی از فروش نفت و فرآورده های آن تامین می شود و 
پرداخت تسهیالت و تامین مالی طرح ها از دو محل ارزی و همچنین ریالی که با 

تسعیر ارز است، صورت می گیرد.

چهارشنبه
10 شهریور 1400
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آیا قیمت مسکن به کف رسیده است؟
سمت و سوی مسکن پایتخت

به دلیل عقب ماندگی 11 درصدی تورم مسکن شهر تهران از تورم عمومی، 
عرصه برای خریدهای سرمایه ای فراهم نیست، اما با توجه به اینکه در پنج 
ماه ابتدایی امسال نرخ رشد قیمت مسکن 2.3 درصد بوده و به پایین ترین 
میزان خود در 3.5 سال گذشته رسیده است زمان برای خریدهای مصرفی 
مناس��ب ارزیابی می ش��ود؛ کما اینکه آمار مردادماه 1400 تحرک نس��بی 

متقاضیان واقعی در مناطق مصرفی و جنوبی پایتخت را نشان می دهد.
به گزارش ایسنا، آمار و ارقام به دست آمده از بازار مسکن شهر تهران در 
مردادماه تحرک اندک همراه با ثبات نسبی قیمت در مناطق جنوبی پایتخت 
را در مقایس��ه با ماه قبل نش��ان می دهد. طی یک ماه گذش��ته 13 منطقه 
تهران شامل 4، 5، 6، 8، 9، 10، 13، 14، 15، 16، 17، 18 و 21 با افزایش 
معامالت مواجه شدند که به جز مناطق 5، 6، 10 و 16 که قیمت ها کاهش 
پیدا کرد در دیگر مناطق ش��اهد مقداری افزایش قیمت بودیم. درخصوص 
معامالت نیز به طور کلی قراردادهای خرید و فروش مس��کن در تهران 8.4 
درصد نسبت به تیرماه افزایش یافت. از طرف دیگر 9 منطقه شامل 1، 2، 3، 
7، 11، 12، 19، 20 و 22 با کاهش معامالت مواجه شدند. از بین این مناطق 
معموال در چهار منطقه 1 تا 3 و 22 حضور سرمایه گذاران پررنگ است که 
افت معام��الت این مناطق از پایین بودن اقبال دالالن به این نقاط حکایت 
دارد. از بین 320 محله شهر تهران فقط 17محله جزو مناطق به اصطالح رو 
بورس و پرتقاضا هستند و به همین لحاظ کارشناسان معتقدند باید آمار این 

17 محله را از کل شهر تهران جدا کرد.
ب��ا توجه به تعداد ان��دک قراردادهای خرید و فروش در مناطق 19 تا 22 
نوس��انات ماهیانه آن نمی تواند مالکی برای ارزیابی بازار این مناطق باش��د. 
چهار منطقه 19 تا 22 در مردادماه فقط 5.1 درصد معامالت شهر تهران را 
به خود اختصاص دادند و جزو مناطق بورس در بازار مسکن نیستند. بنابراین 
می توان نتیجه گیری کرد که عمده معامالت ملک در مردادماه از سوی اقشار 

میانی و مصرفی صورت گرفته است.
اما منحنی تقاضای واقعی مس��کن که طی 3.5 سال گذشته روند نزولی 
داش��ته در ماه های اخیر به سمت باال حرکت کرده است. با وجود آنکه تورم 
شش ماهه بازار مسکن حدود 2 درصد بوده که این تلورانس در وضعیت کلی 
با توجه به تورم عمومی 45 درصد تقریبا صفر محس��وب می شود معامالت 

مصرفی مسکن به تدریج در حال افزایش است.
در مردادماه مناط��ق 1 تا 3 پایتخت به عنوان کانون خرید و فروش های 
س��رمایه ای با کاهش تا 12 درصدی معامالت در مقایس��ه با تیرماه مواجه 
ش��ده، اما به نظر می رس��د افزایش قیمت دالر از کانال 25 به 28 هزار )که 
البت��ه در روزهای اخیر به کانال 27 برگش��ت خورده( به رش��د 4 درصدی 
قیمت در مناطق 1 و 3 انجامیده اس��ت. در بین مناطق یادش��ده منطقه 2 
محدوده ای پرتقاضا محسوب می ش��ود که در مردادماه با 8.8 درصد از کل 
معامالت تهران، رتبه س��وم را از این نظر در پایتخت به دس��ت آورد. رش��د 
معامالت منطقه 2 در مردادماه صفر درصد و رش��د قیمت آن 1 درصد بود. 
این در حالی اس��ت که در مناطق 1 و 3 معامالت چندانی انجام نمی شود و 
در مردادم��اه به ترتیب رتبه های نهم و دوازدهم را از نظر تعداد قراردادهای 

خرید و فروش کسب کردند.
دو منطقه پرتقاضای دیگر که هدف اقشار متوسط هستند یعنی 5 و 4 هر 
کدام با 21 درصد رش��د معامالت مواجه شدند. قیمت مسکن در منطقه 4 
طی یک ماه اخیر 8.2 درصد رش��د داشت، اما در منطقه 5 بالغ بر 2 درصد 
کاهش پیدا کرد. هم اکنون در منطقه 4 متوسط قیمت هر متر خانه 33.2 و 

در منطقه 5 معادل 37 میلیون تومان است.

مسکن

فرصت ام��روز: هرچند قیمت اس��کناس س��بز آمریکای��ی دیروز در 
صرافی ه��ای بانک��ی با ح��دود 200 تومان افزایش ب��ه 26 هزار و 560 
تومان رس��ید و در ب��ازار آزاد تهران نیز 27 ه��زار و 300 تومان قیمت 
خورد، اما روند نزولی بازار س��هام که به واس��طه ریزش قیمت دالر در 
روزهای یکش��نبه و دوش��نبه رخ داده بود، ادامه یافت و روز سه ش��نبه 
ش��اخص بورس تهران در ادام��ه روند نزولی خود ب��ار دیگر کانال یک 
میلی��ون و 500 هزار واحد را از دس��ت داد. در جریان معامالت نهمین 
روز ش��هریورماه، ش��اخص کل بورس با افت 27 هزار و 810 واحدی تا 
رق��م ی��ک میلیون و 496 هزار واحدی عقب رف��ت. در این روز بیش از 
14 میلی��ارد و 227 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 
120 هزار و 751 میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل با 
معیار هم وزن با 7 هزار و 466 واحد کاهش به 446 هزار و 892 واحد و 
شاخص قیمت هم وزن  با 4  هزار و 711 واحد افت به 281 هزار و 991 
واحد رس��ید. شاخص بازار اول، کاهش 20 هزار و 997 واحد و شاخص 
بازار دوم، کاهش 54 هزار و 71 واحدی را تجربه کردند. در آن س��وی 
بازار سرمایه نیز آیفکس در یک قدمی کانال 22 هزار واحد متوقف شد 

و با کاهش 151 واحدی به رقم 21 هزار و 960 واحد رسید.

روند نزولی بورس تهران ادامه دارد
در معامالت چهارمین روز هفته بورس تهران، گروه فرآورده های نفتی 
با 112 هزار و 608 معامله به ارزش 15 هزار و 153 میلیارد ریال، گروه 
خ��ودرو با 125 هزار و 554 معامله ب��ه ارزش 10 هزار و 256 میلیارد 
ریال، گروه شیمیایی با 97 هزار و 181 معامله به ارزش 8 هزار و 587 
میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 91 هزار و 48 معامله به ارزش 8 
ه��زار و 12 میلی��ارد ریال و گروه بانک ها با 48 ه��زار و 989 معامله به 
ارزش 5 هزار و 530 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.

شرکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( با یک هزار 
و 452 واح��د، پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر( با 784 واحد، معدنی 
و صنعتی گل گهر )کگل( با 399 واحد و گروه مدیریت س��رمایه گذاری 
امید )وامید( با 387 واحد تاثیر مثبت بر ش��اخص بورس همراه شدند. 
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 3 هزار و 509 واحد، 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 2هزار و 55 واحد، گسترش 
نفت و گاز پارس��یان )پارس��ان( با یک هزار و 273 واحد، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد( با یک هزار و 242 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( 
ب��ا یک ه��زار و 147 واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با یک هزار و 

118 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 95 واحد 
و نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با ی��ک هزار و 57 واحد تاثیر 

منفی بر شاخص بورس داشتند.
براس��اس این گزارش، نماد پاالیش نفت بندرعباس )ش��بندر(، سپید 
ماکیان )سپید(، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، پاالیش 
نفت اصفهان )شپنا(، پاالیش نفت تهران )شتران(، فوالد مبارکه اصفهان 
)ف��والد( و ملی صنایع مس ای��ران )فملی( از جمله نمادهای پُرتراکنش 
ب��ورس بودند. گ��روه فرآورده نفتی هم صدرنش��ین برتری��ن گروه های 
صنعت ش��د و در این گروه 112هزار و 608 معامله به ارزش 15 هزار و 

153 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس بیش از 151 
واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال 21 هزار و 960 واحد ثابت ماند. 
در ای��ن بازار 5میلیارد و 248 میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش 70 هزار 
و 718 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب 
با 26 واحد، ش��رکت صنعتی مینو با 19 واحد، بیمه پاس��ارگاد با 12 
واحد، ش��رکت سهامی ذوب آهن اصفهان با 11 واحد و شرکت پاالیش 
نفت الوان با هش��ت واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص 
فرابورس داشتند. همچنین شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات 
با 23 واحد، ش��رکت پتروش��یمی تندگویان با 22.99 واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری صبا تامین با 21 واحد، ش��رکت پلیمر آریا ساس��ول با 
16واحد و ش��رکت پتروشیمی مارون با 14 واحد بیشترین تاثیر منفی 

را بر شاخص فرابورس گذاشتند.
چرا شاخص بورس دچار اصالح شد؟

هفته گذش��ته بود که به  دنبال رش��د قیمت دالر، شاخص کل بورس 
تهران با یک رش��د پرقدرت وارد کانال ی��ک  میلیون و 500 هزار واحد 
ش��د. هر چقدر این رشد پرقدرت شاخص بورس به واسطه شارژ دالری 
آن روزها باعث پیشروی ش��اخص ها و افزایش بازدهی بورس شد، حاال 
اما به دلیل ریزش قابل توجه قیمت اسکناس سبز آمریکایی در چند روز 
گذش��ته بازار سرمایه وارد مدار نزولی شده و این روند نزولی در سه روز 
گذش��ته در مجموع بیش از 80 هزار واحد از ارتفاع شاخص کل بورس 
کاس��ت و باعث ش��د تا کانال مهم یک میلیون و 500 هزار واحد را )که 
پس از مدت ها به تازگی به دست آورده بود( از دست بدهد. شاخص کل 
بورس پس از رشد 25 هزار واحدی روز شنبه ششم شهریورماه، با افت 
بیش از 2 هزار واحد در روز یکشنبه، افت 49 هزار واحد در روز دوشنبه 

و افت 27 هزار واحدی در روز سه شنبه روبه رو شد.
در این باره، جالل روحی کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به عوامل 
تاثیرگذار در اصالح اخیر ش��اخص بورس، می گوید: افق بازار با توجه به 
وجود وضعیت معقول در گزارش ش��رکت ها و نی��ز بحث انتظار تورمی 
روشن است و مشکل چندان جدی تهدیدکننده معامالت بورس نیست.
روحی به اقبال بازار به س��مت سهام شرکت های بزرگ اشاره می کند 
و می افزاید: در چند وقت گذش��ته، میزان صفوف فروش در بازار کاهش 
زیادی یافت و حتی در معامالت روزهای گذشته از نظر تعداد و مبلغ به 
کمترین میزان رس��ید. صنایع پاالیشی، پتروشیمی، فلزات، معدنی ها و 
سرمایه گذاری ها با گزارش های مثبت خود بر بازار تاثیرگذار بودند و آن 
را به روند معامالت بورس منتقل کردند. از چند وقت گذشته اقبال بازار 
به سمت این دسته از سهام و گروه ها رفت و باعث شد تا شاخص بورس 
از یک میلیون و 150 هزار واحد به یک میلیون و 560 هزار واحد برسد 

و نزدیک به 400 هزار واحد رشد پیدا کند.
او با تاکید بر اینکه بررس��ی روند بازار نشان دهنده رشد مشهود گروه 
پاالیش��ی، پتروش��یمی، فلزات و معدنی ها در ب��ازار در چند وقت اخیر 
اس��ت، ادامه می دهد: با توجه به وجود چنین رش��دی در بازار، شاخص 
ب��ورس از نظر تکنیکالی نیاز به اصالح داش��ت، با توجه به وجود برخی 
از پتانس��یل ها در بازار ایجاد چنین روند اصالحی در بازار منطقی بود و 
نباید نگرانی چندانی در میان س��هامداران از این روند بازار وجود داشته 
باش��د. همچنین در این میان خبری درباره از سر گرفته شدن مذاکرات 
برجام منتش��ر شد که توانس��ت تاثیر خود را بر معامالت بازار بگذارد و 
سهامداران از ترس کاهش نرخ دالر و تاثیر آن بر معامالت بورس اقدام 

به عرضه سهام خود در بازار کنند.
این کارش��ناس بازار سرمایه با بیان اینکه بازار همیشه به دنبال بهانه 
برای اصالح اس��ت، گفت: این مسائل بهانه ای برای تاثیرگذاری بر روند 
بازار و افت ش��اخص بورس بودند که به دنبال آن س��هامداران اقدام به 

شناسایی سود در بازار کردند.

شاخص بورس تهران بار دیگر کانال 1.5 میلیون واحدی را از دست داد

افت دالری بورس
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به جای تحمیل هزینه های اضافی موانع ترخیص 
و حمل کاالهای اساسی را برطرف کنید

اتحادی��ه واردکنن��دگان نهاده های دام و طیور ای��ران اعالم کرد 
بهت��ر اس��ت به ج��ای تحمیل هزین��ه اضافی به کاالهای اساس��ی 
موانع ترخیص برداش��ته شود. به گزارش  ایسنا، روز گذشته فرهاد 
منتصر، معاون امور بندری س��ازمان بن��ادر و دریانوردی اعالم کرد 
که افزای��ش هزینه های انبارداری باعث کاه��ش ماندگاری کاال در 

گمرک می شود.
 در واکنش به این موضوع رواب��ط عمومی اتحادیه واردکنندگان 
نهاده ه��ای دام و طیور ایران طی نامه ای عنوان کرد که متاس��فانه 
بعضی از مس��ئوالن به جای تالش برای رفع موانع تجاری و تسریع 
در ترخیص کاال در پی افزایش منافع و درآمدهای سازمانی هستند.

در ادامه این نامه آمده است:
در شرایطی که محدودیت کامیون های حمل و نقل جهت تخلیه 
سریع کاالهای اساسی عرضه شده از عوامل اصلی کندی کاالرسانی 
اس��ت، متاس��فانه ش��اهد حاکمیت  نگاه درآمدزایی در بخش��ی از 
دس��تگاه های دولتی هس��تیم.   امروزه به دالیل مختلف ناش��ی از 
تحریم ه��ای خارجی واردکنندگان به وی��ژه واردکنندگان کاالهای 
اساس��ی برای ترخیص و عرضه نهاده ه��ای تولید با محدودیت های 
زی��اد و خ��ارج از اختیار صاحب��ان کاال مواجه هس��تند. با توجه به 
شرایط موجود حداقل انتظار از دستگاه های دولتی این است که به 
دلیل شرایط ویژه کشور موضوع هزینه انبارداری را به عنوان فرصت 
خدم��ت به مردم و کاهش هزینه های تحریم ببینند نه امکانی برای 
درآمدزایی و س��ودجویی. اینکه بخش��ی از درآمد انبارداری متعلق 
به دولت اس��ت و به هیچ عنوان توجیه مناسبی برای سودجویی از 
ش��رایط تحریم و اتهام زنی به بخش خصوصی محس��وب نمی شود. 
بدیهی است؛ صاحبان کاال عالقه ای به انبار اجناس در محوطه های 
گمرکی با توجه به هزینه های سرس��ام آور انبارداری ندارند. عوامل 
کندی تخلیه نهاده های اساسی تولید و انباشت کاالهای اساسی در 
بنادر و گمرکات ناش��ی از مقررات و بوروکراس��ی نامناسب، تاخیر 
بعض��ا چند ماهه در تامین و انتقال ارز در کنار کمبود ناوگان حمل 
و نقل داخلی اس��ت اما هیچ کدام از این مش��کالت نباید توجیهی 
برای س��ودجویی از وضعیت س��خت تجاری کشور آن هم از طریق 

مقامات مسئول دولتی باشد.
ب��دون تردید انباش��ت س��رمایه و کاال ب��رای فع��االن اقتصادی 
هیچ گون��ه منافع مال��ی در پی ندارد زیرا از یک س��و واردکنندگان 
ملزم به فروش کاال با نرخ مصوب هس��تند  و از سوی دیگر انباشت 
طوالنی م��دت کاال در انبارها منجر ب��ه از میان رفتن اجناس و افت 
کیفی و کمی کاال می ش��ود. با توجه ب��ه جمیع ادله؛ حداقل انتظار 
از  دولت جدید این اس��ت که با این گونه رویکردها برخورد مناسبی 
صورت دهد و از هرگونه سودجویی ناشی از شرایط تحریمی توسط 

هر نهادی جلوگیری کند.

نماگربازارسهام

در حالی قیمت خودرو هر روز گران تر می شود که نرخ رسمی آن تغییر 
نکرده است، از طرف دیگر عرضه خودرو در بازار کاهش یافته و عکس هایی 
هم در فضای مجازی منتش��ر ش��ده که نش��ان می دهد که خودروها در 
پارکینگ های بزرگ دپو ش��ده اند تا ب��ا برهم خوردن تعادل بازار قیمت ها 

را باز هم گران تر کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بازار خودرو چند وقتی است دوباره 
وارد فضای التهاب شده است، زیرا خودروسازان معتقدند که در حال حاضر 
قیمت تمام ش��ده  خودرو به شدت افزایش یافته و دولت قیمت را سرکوب 
کرده اس��ت و از طرف دیگر شورای رقابت اجازه عادالنه شدن قیمت ها را 
نمی دهد، احمد نعمت بخش دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو در گفت وگو 
با خبرنگار خبرگزاری موج، ضمن تایید این موضوع با اشاره به اینکه سال 
گذشته شورای رقابت پذیرفته بود که قیمت خودرو متناسب با آمار بانک 
مرکزی به صورت سه ماهانه تعدیل قیمت شود، اظهار کرد: برمبنای این 
تصمیم گیری قرار بود هر س��ه ماه که گزارش تورم بانک مرکزی منتش��ر 
می ش��ود برمبنای آن تورم قیمت مواد اولیه خودرو هم محاس��به شود و 
قیمت های جدید به بازار ارائه شود، اما شورای رقابت به این تصمیم تاکنون 

پایبند نبوده است.
این فضایی که در ش��رایط کنونی به وجود آمده و خودروس��ازان گرانی 
نرخ ارز را بهانه کرده اند، باعث شده بار دیگر عرضه خودرو به بازار کاهش 
پیدا کند و به تازگی عکس های در ش��بکه های اجتماعی منتشر شده که 
پارکینگ خودروسازان دولتی را نشان می دهد که برخی از خودروهای آنها 
ب��ه دلیل اینکه مدت طوالن��ی در پارکینگ باقی مانده، از برگ و گیاه و ... 
پوشانده شده و کاربران معتقدند که خودروسازان بار دیگر اقدام به دپوی 
خودرو کرده اند تا ش��ورای رقابت قیمت ه��ای جدید را اعالم کند یا اینکه 

ب��ازار در واکنش به این افزایش قیمت ارز بار دیگر روندی صعودی را طی 
کند تا آنها بتوانند بخشی از محصوالت خود را با نرخ های باالتر در بازار یا 
با طرح فروش فوری عرضه کنند، این تئوری باعث ایجاد التهابی جدید در 

بازار خودرو شده است.
رانت در بازار خودرو

همچنی��ن دبیر انجمن واردکنندگان خ��ودرو در گفت وگو با خبرنگار 
خبرگزاری موج، با اش��اره به اینکه در حال حاضر تقاضا در بازار خودرو 
بیش��تر از عرضه اس��ت، گفت: یکی از مشکالتی که امروز در بازار وجود 
دارد این است که قیمت خودرو دو نرخی است و به نوعی خودروسازان 
دولت��ی ب��ا توزیع رانتی خودرو از طریق قرعه کش��ی ای��ن فضا را ایجاد 
کرده ان��د که عده ای خودرو را ارزان تر می خرن��د و در بازار آزاد گران تر 
می فروش��ند و همین مسئله باعث ش��ده که همواره داللی در این بازار 

حرف اول را بزند.
مهدی دادفر با بیان اینکه امروز قیمت خودرو در ایران بس��یار باالست، 
اف��زود: خودروه��ای ایران از نظر کیفیت توان رقابت با نمونه های مش��ابه 
خارج��ی را ندارند. امروز خودروهای اقتصادی در دنیا تولید می ش��وند که 
از نظر کیفیت قابل مقایسه با تولیدات ایرانی نیستند و این در حالی است 
که قیمت نمونه های خارجی پایین تر از خودروهای ایرانی اس��ت که امروز 

به بازار عرضه می شوند.
او با تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار خودرو مهندسی می شود، گفت: 
عده ای فضای اقتصادی کشور را مورد رصد قرار داده اند و با توجه به اینکه 
قیمت ارز هم روندی صعودی دارد خودروهای موجود در بازار را خریده و 
دپو کرده اند تا با بهم خوردن عرضه و تقاضا قیمت ها را باال ببرند و در آن 

زمان خودروهای خود را گران تر بفروشند.

دادفر با تاکید بر اینکه بازار خودروی کش��ور تا به تعادل نرصد وضعیت 
همین اس��ت، اظهار کرد: در سال های گذشته کس��ی به فکر بازار خودرو 
نب��ود و عمال با ممنوع کردن واردات خودرو فضا را به نفع خودروس��ازان 
داخلی رقم زدند تا آنها هر محصولی را با هر کیفیتی که تولید می کنند با 
قیمت های باال به ایرانی ها عرضه کنند، بنابراین به نظر می رس��د وضعیت 
ب��ازار تا زمانی که تصمیم گیری ج��دی برای این بازار صورت نگیرد تغییر 

نخواهد کرد.

پشت پرده دپوی خودرو در پارکینگ های بزرگ
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 4 اشتباه که
مانع از تولید محتوای حرفه ای می شود

به قلم: الکس ترنبال 
نویسنده حوزه بازاریابی و کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

بدون شک تمامی مدیران نسبت به اهمیت تولید محتوا در جهان 
امروز واقف هس��تند. با این حال این امر به معنای فعالیت حرفه ای 
تمام��ی آنه��ا نبوده و آماره��ا در این زمینه حاکی از آن اس��ت که 
بی��ش از 70 درصد برندهایی که در این زمینه فعالیت دارند، تولید 
محتوای��ی حرفه ای را انجام نمی دهند. این آمار فاجعه بار به معنای 
آن اس��ت که باید در این رابطه بیشتر صحبت کرد. اگرچه می توان 
راهکاره��ا و توصیه های مختلفی را برای بهبود اقدامات ارائه کرد، با 
این حال در گام نخست اگر با رایج ترین آنها آشنا شوید، بدون شک 
تا حد زیادی مش��کالت ش��ما برطرف خواهد شد. تحت این شرایط 
مس��یر برای بهبودهای بیش��تر نیز هموار خواهد بود. در ادامه چهار 
مورد از رایج ترین اش��تباهات ک��ه مانع از فعالیت حرفه ای در زمینه 

تولید محتوا می شود را بررسی خواهیم کرد. 
1-عدم استفاده از سایت برای گسترش کسب و کار

یکی از رایج ترین اش��تباهات افراد این است که ارتباط الزم میان 
س��ایت و کس��ب و کار خ��ود را ایجاد نمی کنند. ای��ن امر در حالی 
اس��ت که یکی از اهداف اصلی، تبلیغ کس��ب و کار ش��ما است، در 
غیر این صورت حتی با کس��ب مخاطبان باال نیز در زمینه فروش با 
مشکل مواجه خواهید بود. به همین خاطر در کنار تالش برای تولید 
محتوای حرفه ای و جذاب، الزم است تا به نحوه ارتباط دادن آن به 
کس��ب و کار خود و در نهایت فروش بیش��تر نیز فکر نمایید. بدون 
شک بررسی سیاست برندهای موفق در این زمینه، راهنمای بسیار 

خوبی برای شما خواهد بود. 
2-اتالف وقت برای تولید محتوا

کمال گرایی موردی اس��ت که باعث می شود تا اقدامات با سرعت 
بس��یار پایینی همراه باش��د. با این ح��ال با نگاهی ب��ه محتواهای 
محبوب س��ایت ها و شبکه های اجتماعی، متوجه ساده بودن و حتی 
اش��تباهات موجود در آنها خواهید ش��د. درواقع ای��ده از نحوه بیان 
مهمتر بوده و عاملی که باعث نگه داش��تن مخاطب می ش��ود، نظم 
کاری است. به صورت کلی شما هر روز باید محتوا ارسال نمایید که 
در این زمینه توجه به تنوع نیز بس��یار مهم است. انواع محتوا نظیر 
متن، اینفوگرافی، ویدئو و پادکس��ت باید مورد توجه شما باشد. در 
این زمینه این نکته را فراموش نکنید که هیچ چیز در بهترین حالت 
خود قرار ندارد و در بازار به ش��دت رقابتی حال حاضر، الزم است تا 
در کنار تالش برای کیفیت کار خود، محدودیت زمانی نیز داش��ته 
باشید. با کمک گرفتن از افراد حرفه ای و استفاده از ابزارهای جدید، 

بدون شک می توانید زمان خود را مدیریت کنید. 
3-سخت بودن مراحل ثبت نام 

این امر که افراد در س��ایت ش��ما ثبت نام کنند، موضوعی بسیار 
مهم بوده و باعث می شود که شما با در اختیار داشتن بانک اطالعات 
مخاطبی��ن، بتوانید طرح ه��ای متنوعی را به اج��را گذارید. در این 
زمین��ه نکت��ه ای که باید ب��ه آن توجه کنید این اس��ت که ثبت نام 
باید تنها با یک کلیک امکان پذیر باش��د. در این زمینه شیوه گوگل، 
بسیار مناسب است. در رابطه با سرویس هایی نظیر گوگل پلی، شما 
با یک کلیک می توانید ثبت نام خود را نهایی کنید. به همین خاطر 
ش��ما هم باید چنین امکانی را برای خود مهیا سازید. در این زمینه 
می توانید با ارس��ال ایمیلی، از افراد بخواهید که در فرصت مناسب، 
اطالعات خود را تکمیل نمایند. این نکته را همواره به خاطر داشته 
باش��ید که این امکان وجود دارد که مخاطب در ش��رایط مناس��بی 
نباش��د و طوالن��ی بودن یک اق��دام، کامال آنه��ا را آزار خواهد داد. 
همچنین الزم است تا دالیل جذابی برای ثبت نام ارائه دهید. برای 
مثال تخفیف ویژه اولین خرید، یکی از این موارد محسوب می شود. 

4-عدم توجه به مخاطب
تصور بس��یاری از ادمین ها این اس��ت که صرفا باید اقدامات خود 
را انج��ام دهند و مخاطب به صورت طبیعی ب��ه وجود می آید. این 
موضوع اگرچه تا حدودی درس��ت است. با این حال فراموش نکنید 
ک��ه هدف تنها نباید جذب مخاطب باش��د. درواق��ع مرحله مهمتر 
از آن، حف��ظ مخاطب اس��ت. ای��ن موضوع تنها زمان��ی امکان پذیر 
خواهد بود که ش��ما پیگیر باش��ید. در این راستا توصیه می شود که 
ب��ه صورت مداوم پیام هایی را برای مخاطبان خود ارس��ال نمایید و 
با نظرس��نجی های مختلف، از رضایت آنها اطمینان حاصل نمایید. 
همچنی��ن فراموش نکنید که میانگین فعالیت در حوزه های مختلف 
کسب و کار متفاوت است. همچنین شما باید در کنار تولید محتوا، 
به اخبار داخلی و خارجی حوزه کس��ب و کار خود نیز توجه داشته 
باشید.  در نهایت فراموش نکنید که این موارد به ظاهر ساده، تاثیر 
بس��زایی را دارند. به همین خاطر نباید تصور کنید که س��اده بودن 
آنها به معنای کم اهمیت بودن اس��ت. تمامی این چهار مرحله الزم 
اس��ت تا به صورت مداوم انجام شود در غیر این صورت نتیجه ای را 

دربر ندارد. 
groovehq.com :منبع

رهبری
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به قلم: الکساندرا تچالوا
کارشناس حوزه تولید محتوا 

مترجم: امیر آل علی

امروزه اگر بخواهید صرفا به س��ایت خود برای انتش��ار محتواها بسنده 
کنید، سرعت رشد بسیار پایینی را تجربه خواهید کرد. در این راستا یکی 
از راهکارهای بس��یار مناسب، استفاده از استراتژی پست مهمان است که 
باعث خواهد شد تا محتوای مدنظر شما با بازدید چند برابری مواجه شود. 
فراموش نکنید که اگر محتوای شما در سایت های معتبر قرار گیرد. احتمال 
بازنشر آن توسط سایرین به مراتب بیشتر خواهد شد که این امر به معنای 
دیده ش��دن محتوای مدنظر شما تا میزانی فراتر از حد تصور است. با این 
حال یکی از چالش های همیشگی افراد، شناسایی سایت هایی است که از 
پست مهمان اس��تقبال می کنند. در ادامه 12 سایت برتر در این رابطه را 
بررس��ی خواهیم کرد. نکته ای که در همین ابتدا باید به آن توجه داش��ته 
باشید این است که شما در ابتدا باید نسبت به کیفیت کار خود اطمینان 
داش��ته باشید، در غیر این صورت طبیعی است که محتوای شما پذیرفته 

نشود. 
Woorise -1

این س��ایت ب��ه دنبال محتواهای ج��ذاب، به روز و کارب��ردی در زمینه 
تکنولوژی اس��ت. مزیت جالب این س��ایت عدم محدودیت تعداد کلمات 
اس��ت که باعث شده تا مورد توجه هر برندی قرار گیرد. از نکاتی که الزم 
اس��ت تا به آن توجه داشته باش��ید، تکراری نبودن محتوا است. به همین 
خاطر توصیه می ش��ود که مطالعه محتواهای این سایت را به عادت روزانه 
خود تبدیل نمایید. همچنین یکسری نکات وجود دارد که در بخش قوانین 
درج شده است و مطالعه آنها باعث می شود تا زمان خود را از دست ندهید. 
این نکات به ظاهر ساده ممکن است مانع از انتشار محتوای شما شود که 

به معنای از دست رفتن تالش های شما خواهد بود. 
OnCrawl-2

این س��ایت به صورت تخصصی در زمینه س��ئو فعالیت دارد. به همین 
خاطر نیز ش��ما تنها می توانید محتواهای مرتبط با این حوزه را منتش��ر 
نمایی��د. نکته جالب این اس��ت که مدیر این س��ایت خانم رب��کا باربل، از 
متخصصین حوزه س��ئو است که به خوبی راهنمایی های الزم برای بهبود 
متن های ش��ما را انجام می دهد. همچنی��ن از وی می توانید برای انتخاب 
موضوع و یا راهنمایی گرفتن برای پیدا کردن منابع و بهبود سطح کار خود 
اس��تفاده نمایید. تالش های وی در این زمینه باعث ش��ده است تا تمامی 
مقاالت موجود در سایت او، از کیفیت بسیار خوبی برخوردار باشند. توصیه 
می ش��ود که حتما بخش قوانین و توضیح��ات را به صورت کامل مطالعه 
نمایید و توجه داشته باشید که ممکن است تا یک ماه آینده نیز محتوای 
شما منتشر نشود. به همین خاطر اگر نسبت به زمان حساس هستید، این 

سایت نمی تواند گزینه مناسبی باشد. 
Semrush-3

بدون شک هر فردی که در زمینه بازاریابی اینترنتی فعالیت می کند، نام 
این برند را ش��نیده است که نرم افزاری قدرتمند در زمینه سئو در اختیار 
دارند. س��ایت این شرکت نیز به خوبی تالش کرده تا محتواهای مرتبط را 
پوش��ش دهد. با این حال موضوعات آن تنها به س��ئو محدود نبوده و به 

ص��ورت کلی تمامی موارد مرتبط با بازاریابی اینترنتی را دربر می گیرد که 
این امر باعث شده است تا تعداد مقاالت آن، بسیار زیاد باشد. با این حال 
اصول ویراستاری و نوشتن مقاله در این سایت ابدا ساده نبوده و الزم است 
که حتما قوانین آن را مطالعه نمایید. در این راستا حتی پس از قبول شدن 
اولیه، ممکن است در رقابت با سایر مقاالت، بازنده شوید و موضوع شما رد 
شود. در این زمینه توصیه می شود که قبل از ارسال و منتظر ماندن، حتما 
با ادمین های این سایت ارتباط برقرار کرده و درباره شانس موفقیت خود، 
سوال نمایید. در این زمینه توصیه می شود که حتما چند نمونه از مقاالت 
منتشرشده را مطالعه کنید تا با اصول مدنظر آنها، آشنایی بهتری را پیدا 
کنید. به صورت کلی در این سایت تنها افراد متخصص با کیفیت محتوای 
باال شانس دارند. به همین خاطر اگر تازه کار و یا فاقد مهارت و دانش کافی 

هستید، بهتر است که به سراغ این سایت نروید. 
Moz-4

در این سایت محبوب مخاطب تعیین کننده همه چیز خواهد بود. درواقع 
آنها س��ایت های خود را به صورت مداوم براساس خواست مخاطبان خود 
تغییر می دهند. این حجم از توجه به مخاطب باعث شده است تا نحوه بیان 
محتوا، مهمترین اصل باش��د. درواقع اگر قلمی روان ندارید و نمی توانید با 
مخاطبان خود ارتباط برقرار کنید و آنها را به واکنش نش��ان دادن ترغیب 
نمایید، این سایت فضای مناسبی برای فعالیت شما نخواهد بود. نکته جالب 
این اس��ت که اگر اس��تقبال از محتواهای شما مناسب نباشد، دیگر اجازه 

فعالیت نخواهید داشت.  
Community 2 Business-5

برخالف گزینه های قبل، این س��ایت تمامی حوزه های مرتبط با کسب 
و کار را مورد توجه قرار داده اس��ت. با این حال ترندها، مورد توجه جدی 
قرار دارد. به همین خاطر شما باید بدانید که چه نوع محتواهایی را در چه 
زمانی برای آنها ارس��ال نمایید در غیر این صورت شانس خود را از دست 
خواهید داد. به صورت کلی محبوب ترین نویسندگان مهمان در این سایت 
افرادی هس��تند که از نرم افزارهای مختلف برای شناسایی ترندها استفاده 
می کنند. همچنین در صورتی که نمونه کار قبلی نداش��ته باشید، شانسی 
برای فعالیت نخواهید داش��ت. در این زمینه طبیعی است که کیفیت کار 

سابق شما نیز یکی از معیارهای انتخابی مهم خواهد بود. 
Serpstat-۶

بیش��تر دیده شدن س��ایت و محتواها، قانون اصلی این سایت محسوب 
می ش��ود. درواقع از شما خواسته می شود که بازنشرهای الزم را در سایت 
خود نیز داش��ته باشید. همچنین ش��ما باید محتوای خود را حداقل برای 
10 نفر از دوستان خود ارسال نمایید و اشتراک گذاری را در پایان تمامی 
محتواه��ا از مخاطبان خ��ود بخواهید. با این ح��ال محدودیتی در زمینه 
موض��وع محتواها وج��ود ندارد و می توانید در تمامی حوزه های کس��ب و 
کار، محتوای خود را منتش��ر کنید. رعایت اصول سئو نیز از دیگر مواردی 
اس��ت که در این سایت به آن توجه ویژه می شود. در این زمینه یک دوره 
آموزش��ی نیز برای عالقه مندان پس��ت مهمان، تعیین شده است. از نکات 
جالب این است که در محتواهای خود حداقل باید از یک نقل قول مشهور 
اس��تفاده کنید که خود باعث بهتر دیده شدن محتوا در موتورهای جست 

و جو خواهد شد. 
HubSpot-۷

در این سایت شما در قالب چهار موضوع کلی می توانید فعالیت نمایید 

که ش��امل: بازاریابی، فروش، خدمت رس��انی به مشتری و مدیریت سایت 
اس��ت. برای مدیران این س��ایت بسیار مهم اس��ت که شما در محتواهای 
خود از تصاویر، اینفوگرافی و آمار استفاده کنید. همچنین محتواهایی که 
تحلیلی هستند، از شانس انتش��ار باالیی برخوردار هستند. در این زمینه 
فراموش نکنید که اولویت اول برای مدیران این سایت، همکاری با افرادی 

است که شهرت الزم در زمینه کاری خود را دارند. 
Blogging Wizard-8

محتواهای آموزش��ی، مورد توجه جدی مدیران این سایت قرار دارد. در 
این سایت شما می توانید ارتباط الزم با سایر نویسنده ها را هم داشته باشید 

که خود اقدامی بسیار جالب محسوب می شود. 
SingleGrain-9

در زمینه س��ئو، تبلیغ��ات، بازاریابی ش��بکه های اجتماع��ی و تجارت 
الکترونیک این سایت پذیرای انواع محتواها است. با توجه به اینکه آمازون 
از اسپانسرهای آن محسوب می شود، بخشی ویژه برای محتواهای مرتبط 
ب��ا این برن��د نیز وجود دارد. نکته مهم و مورد انتظار مدیران این س��ایت، 
جمع  بندی حرفه ای است. درواقع مقاالتی که حداقل سه خط جمع بندی 
ندارند، ابدا شانسی برای فعالیت در این سایت نخواهند داشت. همچنین در 

این سایت محتوای شما زودتر از دو ماه آینده منتشر نخواهد شد. 
Ahrefs-10

در این س��ایت هم محدودیتی در رابطه با انتخاب موضوع وجود ندارد. 
با این حال محتوای شما به صورت آزمایشی منتشر می شود و در صورتی 
که استقبال ها از آن مناسب باشد، برای همیشه باقی خواهد ماند. این امر 
باعث ش��ده است تا محدودیت خاص دیگری وجود نداشته باشد که خود 
باعث خواهد شد تا حتی افراد تازه کار نیز بتوانند از این بستر برای اشتراک 

محتواهای خود استفاده نمایند.  
Mention-11

این س��ایت به صورت تخصصی در زمینه ش��بکه های اجتماعی فعالیت 
دارد. در ای��ن زمینه موضوعات روز نظیر اخبار، باالترین ش��انس قبولی را 
دارند. نکته جالب این اس��ت که آموزش های رایگانی وجود دارد که ش��ما 
را با تمامی اصول های مورد تایید این س��ایت، آش��نا می س��ازد. همچنین 
محتواهای منتخب در شبکه های اجتماعی این برند نیز منتشر می شود که 

یک اقدام بسیار جالب محسوب می شود. 
Advanced Web Ranking-12

در این س��ایت تنها موضوعات مرتبط با سئو و راهکارهای رشد سایت، 
منتشر می ش��ود. با این حال آنها محتواهای تصویری نظیر اینفوگرافی را 
ترجیح می دهند. به همین خاطر اگر خواهان نوش��تن مقاله های طوالنی 
هس��تید، این سایت ابدا مناسب ش��ما نخواهد بود. پس از مدتی فعالیت 
اگر امتیاز خوبی را به دس��ت آوری��د، امتیازهای جالبی نیز در نظر گرفته 

خواهد شد. 
در آخر نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که تعداد 
سایت هایی که در زمینه پست مهمان فعالیت می کنند، بسیار زیاد است. 
به همین خاطر اگر موضوعات موردنظر شما در هیچ یک از این 12 سایت 
وجود ندارد، ابدا نباید ناامید شوید. همچنین بهتر است که محتوای خود 
را برای چند سایت به صورت همزمان ارسال نمایید. این امر باعث خواهد 

شد که حداقل از انتشار آن در یکی از سایت ها اطمینان داشته باشید. 
searchenginejournal.com :منبع
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اخبار

آذربایجان شرقی - فرصت امروز: با حضور رئیس هیئت مدیره و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی از ایثارگران این 
شرکت تجلیل شد.  در آستانه هفته دفاع مقدس و با حضور رئیس هیئت 
و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی، قائم مقام، مشاور 
مدیرعامل شرکت در امور ایثارگران، معاونان و مدیران، از ایثارگران شاغل 
و بازنشسته شرکت آبفا استان تجلیل به عمل آمد. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب اســتان آذربایجان شرقی در این دیدار گفت: پیروزی انقالب 
اسالمی حفظ و استمرار آن مدیون و مرهون صبر، استقامت و ایثارگری 
آزادگان در حفظ و پاســداری از اصول، ارزش ها و آرمان های مقدسی 
است که شهدای ما جان خود را در راه آن فدا کردند. علیرضا ایمانلو افزود: 
ایثارگران باید در محل کار الگو باشند و دلسوزی آن ها به شرکت و مردم 
بیشــتر از دیگران باشد تا سایرین نیز به آرمان ها و باورهای شهدا بیش 
از پیش جذب شــوند. وی ادامه داد: حضور در میان شما برای ما توفیق 
بزرگی است که می توان با خدمت به شما یاد و خاطره شهدا، جانبازان 
و ایثارگری های هشــت سال دفاع مقدس را در جامعه مهیا کنیم و در 
کارهــای خود آن ها را الگو و نمونه قرار دهیم تا بتوانیم به بهترین نحو 

ممکن به مردم عزیزمان خدمت رسانی کنیم. ایمانلو تاکید کرد: بنده و 
همکاران شرکت تالش خواهیم کرد تا این عزیزان حداقل مشکالت را در 
اداره داشته باشند تا همراه با همه همکاران در جهت راهبردها و موفقیت 
های شرکت قدم های محکم تری برداریم. مشاور مدیرعامل شرکت آبفا 
در امور ایثارگران هم در این جلســه با اشاره به تعداد همکاران ایثارگر 
شاغل در شرکت آب و فاضالب گفت: 346 ایثارگر در سطح استان داریم 

که 135 نفر آنان شاغل و 211 نفر آنان بازنشسته هستند. عباسپور افزود: 
در ســال 1400 از جمله کارهای شاخصی که در این حوزه انجام دادیم 
تدوین کتابچه روایت دفاع مقدس از زبان ایثارگران، درج پیام های دفاع 
مقدس در قبوض و ســربرگ ها، نصب بنر در سطح شهر، تهیه بروشور 
از پیام های دفاع مقدس و ایجاد ســامانه ایثارگران می باشد که در این 
مورد جزء شرکت های پیشرو در کشور می باشیم. در این جلسه، شکری 
مســئول امور فرهنگی و دینی شرکت آب و فاضالب استان گزارشی از 
نحوه برگزاری مسابقات شانزهمین جشنواره قرآن و نماز ویژه فرزندان 
همکار ارائه کرد. در پایان این جلسه از مقام آوران شانزدهمین  جشنواره 
قرآن و نماز ویژه فرزندان همکاران و همچنین از ایثارگران شــرکت آب 
و فاضالب اســتان با اهداء لوح سپاســی تجلیل شد. الزم به ذکر است 
جشنواره قرآن و نماز ویژه فرزندان همکاران در رشته های مفاهیم، حفظ 
و قرائت و تحقیق اذان برگزار شده بود که از آذربایجان شرقی امیرمحمد 
کیوانی و امیرحسین کیوانی در رشته قرائت و تحقیق اذان به ترتیب مقام 
های اول و ســوم، اتابک سوزنده در رشته حفظ مقام دوم و امیرحسین 

موسوی قاسمی در رشته مفاهیم  مقام دوم را کسب کردند.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: نوســازی نــاوگان تاکسیرانی در 
بر  رشت  شــهردار  اولویت کار شهرداری رشت قرار گرفت  

ساماندهی و نوسازی ناوگان تاکسیرانی شهرداری رشت تاکید کرد.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری 
رشــت - صبح امروز ، دوشنبه هشتم شهریور ماه 1400 شهردار رشت 
در نشست با مدیر عامل و اعضای شرکت تعاونی تاکسیرانی رشت، گفت 
: یکی از مهمترین مشکالت جامعه ما، مشکالت ساختاری است. برای 

ساماندهی وضعیت و مسائل شهری باید ساختار سازی صورت گیرد.
سید محمد احمدی، نوسازی ناوگان تاکسیرانی را از مهمترین نیازهای 
مدیریت شــهری دانست و افزود: در صدد تشکیل کارگروهی در زمینه 
مشکالت و مسائل تاکسیرانان هستیم تا در این کارگروه پس از بررسی، 

مشکالت حل و فصل و رفع گردد.
شــهردار رشت افزود: مهمترین دستور کار این کارگروه نوسازی و به 

روز نمودن ناوگان تاکسیرانی است که در این زمینه به دنبال راهکارهایی 
هستیم تا از طریق همکاری بانکها و موسسات مربوطه در بحث نوسازی 

با دریافت وام اقدامات موثر و قابل توجهی داشته باشیم.

وی افزود: یکی از دغدغه های تاکســیرانان عدم امنیت شغلی است 
که از مهمترین معضالت ساختاری ما بوده که میبایست مسئوالن ارشد 

کشور در این زمینه همکاری و اقدامات الزم را فراهم سازند.
شهردار رشت با بیان اینکه باید برنامه و راهکارهای ویژه ای برای ایجاد 
امنیت شغلی و ساماندهی تاکسیرانی و سایر زیر مجموعه های شهرداری 
داشــته باشیم، تصریح کرد: الزم است تا مدیریت و نظارت بر بخشهای 
مختلف مدیریت شهری به همان بخش واگذار شود و تاکسیرانی نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. احمدی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به اهمیت معضل ترافیک شهر رشت اظهار داشت: یکی از مشکالت 

ما در زمینه رفع گره های ترافیکی شهر، بافت قدیمی شهر ما است.
وی در پایان بیان کرد: یکی از برنامه های ما برای روان سازی ترافیک 
شهر، احداث رینگ دور شهر است که در این زمینه تالش داریم تا مشکل 

تملک زمینهای زراعی جهت این پروژه بزرگ را رفع نماییم.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر منطقه یک شهرداری 
بندرعبــاس، گفت: 200 عدد پایه چراغ پارکــی و 20 پایه برج نور در 

بوستان های سطح منطقه یک نصب شد.
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، 
مهدی رنجبری با بیان اینکه یکی از راههای ارتقای سطح امنیت در هر 
نقطه ای، وجود روشــنایی مناسب در آن مکان است، اظهار کرد: در پی 
بررسی های انجام شده و با توجه به درخواست شهروندان مبنی بر افزایش 
میزان روشــنایی، تعداد 200 پایه چراغ پارکی و 20 برج نور در بوستان 

بلوار های اصلی این منطقه نصب و راه اندازی شده است.
وی ادامه داد: این پروژه در بوســتان های کاکتوس، رز، میثم در بلوار 
امام خمینی)ره( و بوســتان حاشــیه بلوار امام حسین)ع( اجرا شد، که 

میزان قابل مالحظه ای مشکل روشنایی این بوستان ها مرتفع شد.
رنجبری خاطرنشان کرد: بهسازی و مناسب سازی بوستان ها شامل 
نورپــردازی و روشــنایی، نصب نیمکت، رنگ آمیــزی جداول، نظافت 
اساسی و ایمن سازی تأسیسات است. مدیر منطقه یک شهرداری با اشاره 
به اینکه در این طرح همه پارک ها بهسازی می شود، تصریح کرد: در فاز 

بعدی این طرح نسبت به بهسازی و مناسب سازی بوستان های محله ای 
در حوزه خدماتی این منطقه نیز اقدام خواهد شد.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: فرماندار هشترود با بیان اینکه 
راهبرد اصلی توســعه منطقه ای بایستی بر مشــارکت بیشتر مردم در 
راســتای منافع عمومی تنظیم شــود، گفت: این شهرستان به یکی از 
شهرستان های توسعه یافته استان آذربایجان شرقی تبدیل می شود. امین 
امینیان در جمع مردم هشترود از ایجاد شهرک فرآورده های مواد غذایی 
به وســعت 100 هکتار در نزدیکی روستای بیات و کنار آزاد راه پیامبر 
اعظم )ص( و  تولید ژالتین حالل و ســایر فراورده های غذایی با سرمایه 
گذاری هفت هزار میلیارد تومانی و با ایجاد اشــتغال برای 2 هزار نفر تا 
چند ماه آینده خبر داد و گفت: این شــهرک می تواند تحول بزرگی در 
زمینه اشــتغال باشد.امینیان با بیان اینکه مجتمع آبرسانی آلمالو با 25 
میلیارد تومان در حال تکمیل اســت، افزود: با تکمیل این مجتمع تا 3 

ماه آینده برای 4۸ روستای درمسیر با احداث 20 مخزن آبرسانی خواهد 
شد. وی از اختصاص 25 میلیارد تومان برای تصفیه خانه فاضالب شهر 
هشترود خبرداد و گفت: تصفیه خانه آب شرب شهر هشترود هم با هفت 
میلیارد تومان در حال ارتقاء است. فرماندار هشترود گفت: تمام روستاهای 
این شهرستان حتی روســتاهای دارای سکنه فصلی از نعمت برق بهره 
مند هستند. امینیان عمده مشکل شهرستان برای سرمایه گذاری را برق 
عنوان کرد و گفت: کمبود برق در شــهرک صنعتی پروفسور هشترودی 
باعث شده بود اکثر سرمایه گذاران که نیاز به برق داشتند نتوانند در این 
شهرستان سرمایه گذاری کنند اما با تالش های صورت گرفته پست 400 
مگاواتی برای تامین برق سرمایه گذاری های نیاز به برق باال با هزینه 600 

میلیارد تومان در این شهرک صنعتی احداث خواهد شد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: ســید محمد حسینی مدیرکل 
بنیاد مســکن گلستان گفت: طی هفته دولت امسال 230 جلد سند 
مالکیــت صادر و تحویل متقاضیان داده شــد که از این تعداد ، 204 
جلد سند روستایی و 26 جلد سند شهری است.مهندس حسینی از 
صدور اســناد مالکیت به عنوان گامــی موثر در ماندگاری و کمک به 
اقتصاد مردم یاد کرد و گفت: در 2۷5 روســتا توانستیم 100 درصد 
برای صدور اســناد مالکیت ورود کنیم و در 600 روستا که مالکیت 
اراضــی در ید بنیاد علوی بود ، توانســتیم با همکاری این بنیاد طی 

تفاهم نامه ای در ســال گذشته ، نقشه برداری امالک را انجام دهیم 
که در کمتر 1 سال کار نقشه برداری در اکثر روستاها به پایان رسیده 
است .او گفت: مالکیت بخشی به اراضی ، یکی از اقدامات بنیاد مسکن 
است که از سال ۷6 آغاز شده است و بنیاد به عنوان نماینده مردم در 
طرح صدور اســناد مالکیت ، درب منزل تشکیل پرونده داده و نقشه 
برداری ها را انجام میدهد ، سپس همکاران بنیادمسکن در اداره ثبت 
صدور اســناد را انجــام داده و درب منزل تحویل مردم می دهند که 
ایــن خدمت باعث کاهش ۷0 درصدی صرف وقت و هزینه مردم می 

شود.مدیرکل بنیاد مسکن گلستان افزود: تا کنون در 256 روستا که 
اصالحات ارضی است ) یعنی مســتتثنیات مردم است ( ، کار نقشه 
برداری و صدور اســناد آغاز شده است.او ادامه داد: حدود ۸ درصد از 
روستاهای استان ) حدود ۷۷ روستا ( اوقافی است که بنیاد مسکن به 
این مسئله ورود کرد و با همکاری اوقاف و درنظر گرفتن سهم آنها کار 
ثبت اسناد آغاز شده است.مهندس حسینی خبر داد: سال گذشته 2 
هزار و 100 جلد سند صادر شد که از این تعداد ، هزار و ۸00 سند ، 

روستایی و 300 سند شهری است.

در آستانه هفته دفاع مقدس و با حضور مدیرعامل؛

ایثارگران شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی تجلیل شدند

نوسازی ناوگان تاکسیرانی در اولویت کار شهرداری رشت قرار گرفت

بازدید نوبانی از دو پروژه عمرانی؛

بهسازی و مناسب سازی بوستان های منطقه در دستور کار است

برای تامین برق سرمایه گذاری های نیاز به برق باال؛

پست ۴۰۰ مگاواتی در شهرک صنعتی پروفسور هشترودی احداث خواهد شد

صدور و تحویل ۲۳۰ جلد سند مالکیت روستایی و شهری توسط بنیاد مسکن گلستان طی هفته دولت امسال

با حضور استاندار مرکزی :
۳ پروژه آبرسانی به روستاهای کمیجان به بهره برداری رسید

اراک- فرناز امیدی: در پنجمین روز از هفته دولت ، 3 پروژه آبرســانی به 
روســتاهای ولید آباد ،کوت آباد و نهرپشته شهرستان کمیجان به بهره برداری 
رسید. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در مراسمی 
که با حضور آقازاده استاندار مرکزی ، ابراهیم رستمی فرماندار کمیجان و جمعی 
از مردم و مســولین در روستای ولید آباد این شهرستان برگزار گردید،  یوسف 
عرفانی نسب ، مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان مرکزی طی سخنانی 
اظهار داشــت : به مناسبت گرامیداشت هفته دولت ، همزمان 3 پروژه آبرسانی 
به روســتاهای کمیجان مجموعا با اعتباری بالغ بر 19.2 میلیارد ریال در مدار 
بهره برداری قرار می گیرد. وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در این پروژه 
ها  بیان داشــت :  3500 متر خط انتقال و شبکه توزیع آب و ساخت یک باب 
ایستگاه پمپاژ با هزینه ای بالغ بر ۷ میلیارد ریال در روستای ولید آباد انجام شده است.  عرفانی نسب ادامه داد :  1500 متر خط انتقال 

و شبکه توزیع آب و  بـهــســازی تـاسـیـسات آبـرســانــی در روستای کوت آباد با هزینه ای بالغ بر 3 میلیارد ریال اجرا شده است.
وی  همچنین از بهره برداری از پروژه آبرسانی به روستای نهر پشته شامل اجرای 6۸00 متر خط انتقال و شبکه توزیع آب و ساخت یک 

باب  ایستگاه پمپاژ آب  با هزینه ای بالغ بر 9.2 میلیارد ریال خبر داد .

شرکت آب و فاضالب استان بوشهر در جشنواره شهید رجایی برتر و مورد 
تجلیل قرار گرفت

بوشهر-خبرنگار فرصت امروز: در بیســت و چهارمین جشنواره شهید 
رجایی استان بوشهر، از میان 52 دستگاه اجرایی، شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر با برتری در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی به عنوان دستگاه 
برتر معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت. در این جشنواره مدیر عامل شرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر مورد تقدیر استاندار و دبیر ستاد جشنواره شهید رجایی 
اســتان بوشهر قرار گرفت بر پایه این گزارش در جشنواره یاد شده 11 دستگاه 
اجرایی برتر معرفی شــدند که شــرکت آب و فاضالب در شاخص های عمومی 
و اختصاصی بیشــترین امتیاز کسب کرد. بنابراین گزارش در بخشی ازاین لوح 
تقدیرآمده است: ضمن تبریک هفته دولت و گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان 
رجایــی و باهنر، بــا عنایات به ارزیابی صورت گرفته ستادبیســت و چهارمین 
جشنواره شهید رجایی استان بوشهر آن اداره کل در فرایند ارزیابی عملکرد سال 
1399 به عنوان دستگاه اجرایی برتر در مجموع دو بعد شاخص های اختصاصی و 
عمومی در بین واحدهای اجرایی شرکت کننده ،در فرایند ارزیابی عملکرد اعالم می نماید. با تبریک این موفقیت به جنابعالی و کلیه کارکنان 
محترم آن دستگاه از خداوند متعال پیشبرد درمسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت محترم را مسالت می نماید.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:
با چالش جدی در خدمت رسانی و تامین برق استان مواجه خواهیم بود

رشت- خبرنگار فرصت امروز: در صورت عدم واکسیناسیون نیروهای این 
شرکت علیه کرونا با چالش نیروی انسانی در زمینه خدمات رسانی و تأمین برق 
در گیالن مواجه می شویم. "بهمن داراب زاده" مدیر عامل شرکت برق منطقه 
ای گیالن گفت: کارکنان شــرکت برق منطقه ای گیالن از نظر شغلی، وظیفه 
بســیار حساس و مهمی را بر عهده دارند که هیچ موضوعی نباید خللی در این 
وظیفه حیاتی و حساس وارد کند. وی افزود: با شیوع گسترده ویروس کرونا در 
شرکت و افزایش تصاعدی آمار کارکنان مشکوک و مبتال به بیماری کووید 19، 
و با قرنطینه همکاران مبتال، این شرکت در تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود با 
چالش جدی و اساسی روبه رو بوده به نحوی که شرایط بسیار شکننده ای در پایداری شبکه انرژی برق استان را فراهم کرده است. داراب 
زاده گفت: بسیاری از کارکنان شرکت، مشاغل حساس و پرخطری را برعهده دارند که با ادامه روند موجود تعدادکارکنان مشکوک و مبتال 
به ویروس کرونا، بطور حتم با شــرایط ســخت و دشواری در تامین برق استان گیالن روبه رو هستیم. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای 
گیالن گفت: پست ها و خطوط شرکت برق منطقه ای گیالن، شریان اصلی برقرسانی به مشترکان محترم هستند که کوچکترین اخالل 
در آن قابل تحمل نبوده و عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت، به همین علت باید واکسیناسیون کارکنان برق گیالن در اولویت 

قرار گیرد و در اسرع وقت اجرایی شود تا از عواقب بعدی آن بتوان جلوگیری کرد.

ارزیابی پوشش 8۰ درصدی خطوط لوله منطقه 9 عملیات انتقال گاز
ساری – دهقان : سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز از پیشرفت ۸0 
درصدی ارزیابی پوشــش خطوط لوله انتقــال گاز در این منطقه خبر داد. به 
گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، 
محی الدین مفخمی با اعالم این خبر اظهار کرد: با اتمام پروژه ارزیابی پوشش 
بــا روش  cscan-cips-DCVGدر ســال 1400،  ۸0 درصد از خطوط لوله 
گاز در منطقه که دارای قدمت باالیی هســتند ارزیابی پوشــش شده اند. وی 
افزود: روش های ارزیابی غیر مستقیم بررسی پوشش خطوط لوله زیر زمینی، 
با دســتگاه های cscan-cips-DCVG یکی از روش های مهم برای بررسی 
پوشــش خطوط بوده که با نظارت و پیگیری همکاران منطقه انجام شــده است. سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز با بیان اینکه 
در حال حاضر 240 کیلومتر از خطوط لوله گاز در ســه استان شمالی ارزیابی پوشش شده اند ، خاطرنشان کرد: با اتمام این عملیات 
در ســال جاری، گام مهمی جهت حصول اطمینان از ایمنی خطوط لوله انتقال گاز و تحقق اهداف استراتژیک شرکت انتقال گاز  در 

منطقه 9 برداشته شده است.

بازدید رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی اسالمشهر از محل برگزاری 
آزمون جامع مراکز مهارت آموزی 

اسالمشهر- خبرنگار فرصت امروز: حسین کشاورزیان از برگزاری مرحله عملی سومین آزمون جامع مراکز مهارت آموزی که در 
موسسات فرهنگی و هنری سیمرغ و سفید در روزهای یک شنبه و دوشنبه ۷ و ۸ شهریور ماه برگزار شد بازدید نمود. به گزارش روابط 
عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اسالمشهر، کشاورزیان ضمن بازدید از این آزمون ها از نزدیک در جریان روند برگزاری 
منظم و دقیق آزمون ها و رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی توسط این موسسات فرهنگی و هنری قرار گرفت .  رئیس اداره فرهنگ 
و ارشــاد اسالمی شهرستان اسالمشهر در حاشیه برگزاری این آزمون اظهار داشــت: برگزاری آزمون ها کار حساس و دشواری است که 
می بایست نگاه ویژه ای به این موضوع کرد و باید با دقت خاصی انجام شود. وی در ادامه افزود: آزمون های مهارتی بخش فرهنگ و هنر 
شامل آزمون های تئوری و عملی است که به  صورت سراسری و هم  زمان به منظور فراگیری و ارتقا آموزش های مهارتی و هنری، همچنین 
ساماندهی و ایجاد بسترهای الزم برای جذب فارغ التحصیالن به بازار کار و اشتغال مولد در حوزه فرهنگ و هنر و پرورش روحیه کارآفرینی 

در فارغ التحصیالن آموزش های مهارتی به  صورت جامع و هماهنگ در سطح کشور برگزار می شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم:
تصفیه خانه آب ایوان تا پایان سال افتتاح می شود

ایالم- منصوری: مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای ایالم با اشــاره به پیشرفت ۸5 درصدی تصفیه خانه آب شرب شهرستان ایوان 
گفت: این پروژه تا پایان سال جاری تکمیل و بهره برداری می شود.  علی پوراحمد افزود: طرح آبرسانی به شهرستان ایوان شامل، بهسازی 
چشمه ها، 32 کیلومتر خط انتقال، احداث سه فقره ایستگاه پمپاژ ، سه مخزن یک هزار متر مکعبی و تصفیه خانه آب شرب با ظرفیت 
230 لیتر بر ثانیه است که در سنوات گذشته سامانه انتقال و بهسازی چشمه ها تکمیل و در مدار بهره برداری قرار دارد. وی از پیشرفت 
۸5 درصدی تصفیه خانه آب شرب این شهرستان خبر داد و افزود: این پروژه تا پایان سال جاری در مدار بهره برداری قرار می گیرد . 
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم یادآور شد: طرح آبرسانی به ایوان، تامین کننده آب شرب بلند مدت شهر ایوان و روستاهای تابعه 
است که با تکمیل این طرح تا افق 1425 کمبودی از حیث تامین آب شرب در این محدوده نخواهیم داشت. پوراحمد بیان کرد: طراحی 
این طرح متناسب با رشد جمعیت و افزایش نیاز تا افق بلند مدت انجام شده و منطبق بر جدیدترین تکنولوژی روز طراحی و با کیفیت 

بسیار باال اجرا گردیده است. 
وی اضافه کرد: در حال حاضر چون صرفا از چشمه های ایزوله شده آب برداشت می شود نیازی به تصفیه نیست و با یک کلر زنی ساده 
منطبق بر استانداردهای آب شرب است اما در دراز مدت بخشی از آب رودخانه استفاده خواهد شد و عالوه بر این در بعضی از فواصل سال 
)زمستان و پاییز( به سبب بارندگی آب رودخانه دچار کدورت می شود که برای بهبود کیفیت آن تصفیه خانه پیش بینی و در طرح گنجانده 
شده است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم بیان کرد: عملیات اجرایی پروژه تصفیه خانه آب ایوان در سال 1395 آغاز و چند سال 
به دلیل عدم تخصیص اعتبار به طور کامل تعطیل بود که با پیگیری های بعمل آمده گشایش مالی حاصل و در مرحله تکمیل قرار دارد. 

شهرستان ایوان با 55 هزار نفر جمعیت در 35 کیلومتری ایالم واقع است.

قم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم گفت: محور شهیدان 
برقعی با حفظ ارزش های فرهنگی و میراثی بازگشایی خواهد شد و در 
اجرای طرح از مسجد زین العابدین)ع( هم حراست می شود. به گزارش 
روابط عمومی شهرداری قم ، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد در گفت وگو 
با خبرنگاران با اشاره به پیشینه طرح ادامه بلوار سمیه یا بلوار شهیدان 
برقعی اظهار داشــت: این طرح قدمت 54 ساله داشته و در چند طرح 
تفصیلی از ســوی مراجع قانونی پیش بینی، تائید و تصویب شده است. 
وی با اشاره به اینکه طوالنی شدن اجرای طرح موجب نارضایتی مردم 
منطقه شده و مشکالتی برای اهالی ایجاد کرده بود ادامه داد: در دو سال 
اخیر شهرداری قم به صورت جدی وارد این پروژه شده و با تالش بسیار 
همکارانم این خیابان برای بازگشایی مسیر و احداث آماده شد. شهردار 
قم افزود: تملکات این پروژه واقعاً طاقت فرسا بود اما کوشش کردیم برای 
رفاه حال ســاکنین در این موضوع بیش از این وقفه ایجاد نشود. وی با 
اشاره به برخی حواشی پیش آمده درزمینه مسجد امام زین العابدین)ع( 
گفت: این مسجد سال 9۸ یعنی زمانی که خیابان در حال احداث بوده 
است، یک مرتبه ثبت تاریخی می شود. سؤال اینجاست که باوجود قدیمی 
بودن مسجد، چرا دقیقاً سال 9۸ این اتفاق می افتد؟ شواهد نشان می دهد 
این کار به صورت کارشناســی رقم نخورده است. وی با تأکید بر اینکه 
به هیچ  وجه شــهرداری و شورای اسالمی شــهر به دنبال خراب کردن 
مسجد نیستند اضافه کرد: از مدت ها پیش طرح هایی برای این موضوع 

پیش بینی شده است تا قسمتی که ثبت میراث فرهنگی شده حراست 
و مابقی هم به گونه ای حفظ گردد. دکتر ســقائیان نژاد با اشاره به اینکه 
تنها تملک 5 یا 6 پالک دیگر برای بازگشایی این خیابان موردنیاز است، 
افزود: در چنین شرایطی یک مرتبه با مسائلی روبه رو می شویم که به نظر 
می رسد احساساتی و غیر کارشناسی دنبال شده است. شهردار قم تأکید 
کرد: به اهالی محترم محله و خیابان سجادیه اعالم می کنم که به هیچ وجه 
دنبال خراب کردن مسجد نیستیم. ما به دنبال این هستیم که آرامش را 
در این محدوده ایجاد کنیم و قرار نیست افراد غیرمسئول در این عرصه 
واردشــده و پروژه را عقب بیندازند. وی گفت: اگر اجرای پروژه بیشتر از 
این عقب بیفتد و مردم ســه چهار ســال دچار سختی و عذاب باشند، 

شــرایط بدتری رقم خواهد خورد. دکتر سقائیان نژاد ادامه داد: انتظار ما 
از شــهروندان این اســت که همچنان با ما همکاری داشته باشند و ما 
هم به ارزش های محله کامالً پایبند هســتیم. وی با اشاره به اینکه قرار 
نیست طرح های شهری در جای دیگری جز مدیریت شهری تهیه شود 
اظهار داشت: طرح در شهرداری با دقت نظر کارشناسان فراهم شده است. 
آخرین طرحی که برای این مسیر تهیه شــده همین دیروز در شورای 
اسالمی شهر و شــهرداری به بحث گذاشته شده که در آن هم به حفظ 
مسجد تأکید شده است. شــهردار قم با تأکید بر اینکه تبلیغاتی که از 
سوی برخی افراد مبنی بر تخریب مسجد صورت می گیرد، بسیار نادرست 
است گفت: هدف ما در اجرای این پروژه حراست از آرامش مردم، ایجاد 
فضای سبز و حراست از آثار تاریخی و فرهنگی است. دکتر سقائیان نژاد 
بابیان اینکه شهرداری و شــورای اسالمی شهر به دنبال آسایش مردم 
بوده و نسبت به اعتقادات دینی مردم حساسیت دارند خاطرنشان کرد: 
در سال های گذشته شــهرداری اقدامات مشخصی را در مسیر حفظ و 
حراست از بافت تاریخی شهر قم انجام داده است. شهردار قم بابیان اینکه 
در حال حاضر بازارها و محورهای تاریخی و فرهنگی شهر قم یکی پس از 
دیگری در حال بهسازی از طریق منابع شهرداری هستند اضافه کرد: در 
آینده نیز سهم خود را در بهبود وضعیت بافت تاریخی شهر قم خواهیم 
داشــت اما این موضوع مانند تمام مســائل دیگر باید در یک چارچوب 

منطقی و با مشارکت دستگاه های مسئول پیش برود.

مسجد زین العابدین)ع( تخریب نمی شود

انتقاد شهردار قم از دخالت افراد غیرمسئول
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به قلم: کلی وینگ 
مترجم: امیر آل علی

بس��یاری از افراد به دنبال بهترین زمان برای شروع یک کسب 
و کار هستند که بنا به دالیلی به نظر می رسد که 2021، بهترین 
زمان برای تحقق این خواسته محسوب می شود. نکته ای که باید 
به آن توجه داشته باشید این است که بنا بر آمارهای منتشرشده، 
کارآفرینی به عنوان رویایی ترین شغل در سراسر جهان محسوب 
می شود. دلیل اصلی آن نیز به این خاطر است که شما در راستای 
ه��دف خود و با مدلی که مدنظر داری��د، اقدام خواهید کرد. این 
استقالل بدون شک جذابیت و در کنار آن سختی های بسیاری را 
به همراه دارد که همین کار باعث می شود تا بسیاری از افراد این 
خواس��ته را نادیده بگیرند. با این حال در سال جدید، الزم است 
تا ترس خود را کنار گذاش��ته و برای تحقق این خواس��ته اقدام 
نمایید. موقعیت س��ال 2021 به قدری طالیی اس��ت که برخی 
از تحلیلگران حتی آن را بهترین فرصت در 100 س��ال گذشته 

می دانند. در ادامه سه دلیل این ادعا را بررسی خواهیم کرد. 
1-رشد فوق العاده کاربران اینترنت 

افزای��ش بیش از 300 برابر کاربران اینترنت، آماری اس��ت که 
از زمان ش��یوع جهانی ویروس کرون��ا رخ داده و موجب حیرت 
بس��یاری ش��ده اس��ت. در این رابطه برندهایی نظیر آمازون که 
فروش آنالین را مورد توجه جدی قرار داده بودند، حتی در شرایط 
بحرانی هم با سودهای فوق العاده مواجه شدند. درواقع بیشترین 
رش��د تاریخ این شرکت در همین زمان بوده است. این امر باعث 
شده تا فرصت های ش��غلی زیادی نیز رخ دهد که البته به علت 
بحران در بسیاری از کس��ب و کارها، به از دست رفتن موقعیت 
شغلی بسیاری از افراد نیز منجر شده است. در این زمینه شروع 
یک کس��ب و کار هنگامی که تمرکز آن ب��ر روی فروش آنالین 
اس��ت، به مراتب س��اده تر خواهد بود. درواقع در این شرایط شما 
به فروشگاه و حتی دفتر کار هم نیاز ندارید و همه چیز می تواند 
به صورت دورکاری صورت گیرد. این مسئله باعث کاهش بسیار 
باالی هزینه ها می شود. افزایش تعداد کاربران نیز باعث می شود تا 
شانس دیده شدن شما به مراتب بیشتر باشد. با این حال همچنان 

الزم اس��ت تا به دنبال شروعی حرفه ای و چش��م نواز باشید. در 
این زمینه فراموش نکنید که مهمترین اقدام در زمینه بازاریابی 
اینترنتی، تولید محتوای حرفه ای، مفید و جذاب است. همچنین 
الزم اس��ت تا با تحلی��ل داده ها، بازاره��ای موردنیاز حال حاضر 
مخاطبان را شناسایی نمایید. این آمار را همواره به خاطر داشته 
باشید که تجارت الکترونیک از زمان شروع کرونا، 40 درصد رشد 

داشته است.

2-حضور رقبای کمتر
بس��یاری از برندها به خاطر مش��کالت به وجود آمده ناشی از 
کرونا کسب و کار خود را رها کردند. این امر باعث شده تا فضای 
رقابتی به مراتب کمتر ش��ود. با این حال نکته ای که باید به آن 
توجه داش��ته باشید این اس��ت که برندهای باقی مانده، آنهایی 
هس��تند که خود را به خوبی با ش��رایط وقف داده اند. به همین 
خاطر ابدا نباید کار را ساده تصور نمایید. همچنین با توجه به این 
امر که شروع یک کسب و کار با هزینه به مراتب کمتر امکان پذیر 
ش��ده، دیگر نیاز به بودجه کالن و سرمایه گذاری عظیم نخواهید 
داش��ت. این موضوع ریس��ک کار را به مراتب کمتر خواهد بود. 
عدم نیاز به رعایت س��اعت کاری نیز بنا بر آمارهای منتشرشده، 
ب��ه افزایش خالقی��ت در کار کمک کرده ک��ه می تواند منجر به 
راهکارهای جدید در عرصه کاری ش��ما شود. در این زمینه بهتر 
است که هر روز زمانی را صرف آموزش خود و تیم شرکت نمایید 
و س��عی کنید که از اقدامات خالقانه برندهای دیگر، آگاهی پیدا 

کنید. یک ایده موفق در کشوری دیگر، می تواند در منطقه فعالیت 
ش��ما هم همان نتایج را به همراه داشته باشد. این نکته را نیز به 
خاطر داش��ته باشید که در هر زمانی، یکسری از فعالیت ها مورد 
نیاز عمومی اس��ت. برای مثال تا قبل از ش��یوع کرونا، استفاده از 
ماس��ک تنها به بیماران اختصاص داشت. با این حال اکنون نیاز 
همگانی اس��ت. با تحلیل نیازها، می توانید حوزه های س��ودآور را 
شناسایی نمایید که بدون شک می تواند نتایج خوبی را به همراه 
داش��ته باشد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این 
است که شما در شرایط حال حاضر که اکثر کسب و کارها با رکود 
مواجه هس��تند، می توانید شروعی آهسته و بدون مشکل داشته 
باش��ید. این امر در حالی است که در شرایط عادی، به سادگی از 

بازار حذف خواهید شد. 
3-کاهش بودجه عمومی مردم 

یک بحران تنها به افراد اختصاص ندارد و فش��ارهای ناشی از 
آن مردم عادی را حتی بیش��تر تحت فش��ار قرار می دهد. تحت 
این ش��رایط طبیعی است که تمایل به برندها که بخش اعظمی 
از قیمت محصوالت آنها صرفا به خاطر شهرت است، کمتر مورد 
توج��ه قرار خواهد گرفت. در این راس��تا برندهای تازه کار دیگر 
نباید نگران باش��ند. درواقع با تالش در راستای کاهش هزینه ها، 
می توانید س��ریعا محبوب شوید. این امر درست اقدامی است که 
برندهایی نظیر هوآوی و ش��یائومی، به کمک آن موفق شدند تا 
ابرقدرت هایی نظیر سامس��ونگ و اپل را با چالشی جدی مواجه 
کنند. این نکته را فراموش نکنید که قیمت مناس��ب، خود باعث 
خواهد ش��د تا افراد به صورت طبیعی اقدام به تبلیغ برند ش��ما 
نمایند ک��ه خود نتایج فوق الع��اده ای را درب��ر دارد. این نکته را 
فراموش نکنید که شما به عنوان یک برند تازه کار، با هزینه های 
به مراتب کمتری مواجه هستید که باعث می شود که حتی چند 
ماه بدون درآمد نیز بتوانید به کار خود ادامه دهید. با این حال این 

امر برای برندهای کوچک، ابدا امکان پذیر نخواهد بود.
در نهایت فراموش نکنید که در بازار حال حاضر، هیچ چیز به 
اندازه داشتن دانش و مهارت نمی تواند ضامن موفقیت شما باشد. 
به همین خاطر توصیه می شود که بیشترین سرمایه گذاری بودجه 

و زمان خود را به این بخش اختصاص دهید. 
entrepreneur.com :منبع

به قلم: آشیا آورا
نویسنده حوزه تولید محتوا 

مترجم: امیر آل علی

استفاده از پاورپوینت به رایج ترین اقدام در رابطه با سخنرانی ها 
تبدیل ش��ده اس��ت. اگرچه برخی در این زمینه اعتقاد دارند که 
یک س��خنران باید در س��طحی از توانایی قرار داش��ته باشد که 
بدون چنین امکاناتی بتواند مخاطب را مسحور نماید، با این حال 
واقعیت این است که اس��تفاده از امکانات جدید، ابدا اتفاق بدی 
محسوب نمی شود. با این حال بسیاری از افراد در رابطه با این ابزار 
کاربردی، اشتباهاتی دارند که باعث می شود تا از تالش های خود، 
نتایج الزم را به دس��ت نیاورند. فراموش نکنید که یک سخنرانی 
عالی می تواند کلید موفقیت برند شما باشد. در ادامه چهار اشتباه 

رایج افراد در استفاده از پاورپوینت را بررسی خواهیم کرد. 
1-متن نویسی بیش از حد 

نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که 
پاورپوینت برای کمک به س��خنرانی های ش��ما اس��ت و قرار 
نیس��ت که تمام متن در روی آن ذکر شود. درواقع تنها کافی 
اس��ت تا کلمات کلیدی و جمالت بس��یار مهم را درج نمایید. 
ای��ن موضوع باعث خواهد ش��د تا ارتباط چش��می الزم میان 
ش��ما و مخاطبان نیز سریعا ش��کل گیرد، در غیر این صورت 
اف��راد تنها به صفحه ن��گاه خواهند کرد ت��ا بتوانند متن های 
طوالنی موجود را مطالعه کنند. نکته دیگری که در این بخش 
الزم اس��ت تا به آن توجه داش��ته باشید، عدم نیاز به خواندن 
متن های پاورپوینت است. درواقع شما باید در سخنرانی خود، 
در فضاهای مناس��ب به این موارد اشاره نمایید. این امر باعث 
خواهد شد تا شیوه بیان به مراتب جذاب تری را داشته باشید. 
به صورت یک اس��تاندارد کلی، شما اجازه استفاده بیش از سه 
خط در یک اسالید را نخواهید داشت. با این حال این موضوع 

ممکن اس��ت در برخی از اس��الیدها به مراتب کمتر باشد و یا 
ش��ما اصال به متنی نیاز نداش��ته باش��ید. به همین خاطر این 
موضوع بس��یار مهم اس��ت که از خود بپرسید که نیاز شما در 
هر اس��الید چه چیزهایی است. در این رابطه توجه به اقدامات 
انجام ش��ده از س��وی بهترین ها می تواند راهنمای عمل بسیار 

خوبی باشد. 
2-استفاده از فونت های نامناسب

اگرچه ش��ما ب��ا تعداد بس��یار باالیی از ان��واع فونت مواجه 
هستید، با این حال این امر به معنای آزادبودن برای استفاده از 
هر یک از آنها نیست. درواقع برخی از فونت ها ظاهر نامناسبی 
دارند و ممکن است در فواصل دور، چندان راحت دیده نشوند. 
همچنین الزم اس��ت تا به این نکته توجه داش��ته باش��ید که 
برخ��ی از فونت ها، صرفا حالت گرافیک��ی دارند و اگرچه زیبا 
هس��تند، با این حال برای هر موقعیتی مناسب نخواهند بود. 
همچنین الزم است تا به سایز فونت خودتان هم توجه داشته 
باش��ید. براساس آمارها بیشترین اس��تقبال از فونت 22 بوده 
اس��ت که اندازه مناسبی را دارد و از فواصل دور نیز به راحتی 
 Arial ،قابل مش��اهده است. همچنین در بین تمامی فونت ها
رایج ترین محسوب می شود و یک انتخاب بدون ریسک است. 
در این زمینه باید به مخاطب خود نیز توجه داش��ته باش��ید. 
برای مثال اگر س��خنرانی شما برای کودکان است، استفاده از 
رنگ های شاد برای فونت ها در کنار انتخاب موارد گرافیکی تر، 
بدون شک انتخاب درستی خواهد بود. در نهایت حتما قبل از 
سخنرانی خود، فایل را در سیستم جدید امتحان کنید. ممکن 
اس��ت ش��ما از مک بوک خود برای تولید پاورپوینت استفاده 
کرده باشید و در رایانه ویندوزی موجود در سالن جلسه، همه 

چیز به هم بریزد. 
3-عدم توجه به کیفیت محتواها 

اگرچه استفاده از عکس، فیلم و انواع دیگر محتواها می تواند 
جذابیت کار ش��ما را افزای��ش دهد. با این ح��ال اگر کیفیت 

آنها مناس��ب نباش��د، نتایج عکس را به دس��ت خواهید آورد. 
در ای��ن رابطه ش��ما حتما بای��د به دنبال مواردی باش��ید که 
کیفیت خوبی را دارند. در صورت عدم وجود، ش��ما حتی نیاز 
به تولید محتوا خواهید داش��ت. بدون ش��ک به هر میزان که 
برای س��خنرانی خود انرژی بیشتری را بگذارید، نتیجه بهتری 
را ه��م به دس��ت خواهی��د آورد. با این حال الزم اس��ت تا از 
کمال گرایی نی��ز فاصله بگیرید، در غی��ر این صورت متحمل 
فشار و اس��ترس باالیی خواهید شد که خود باعث می شود تا 
به دیگر بخش های کاری ش��ما لطمه وارد شود. همچنین اکر 
ویدئو ش��ما صدا دارد، الزم اس��ت تا ب��ه کیفیت آن نیز توجه 
داش��ته باش��ید. به عنوان نکته پایانی در این بخش، فراموش 
نکنید که در یک اسالید نباید از چند نوع محتوا استفاده کرد. 

این امر باعث گیج شدن مخاطب شما خواهد شد. 
4-طراحی ضعیف

از دیگر اش��تباهات رایج افراد این اس��ت که پاورپوینت هایی 
ضعی��ف از نظر طراحی ایج��اد می کنند. این امر بدون ش��ک 
جذابیت بصری کار شما را پایین می آورد. در این رابطه منظور 
طراحی ه��ای زمانبر نبوده و انتظار م��ی رود که حداقل از بین 
طرح ه��ای آماده موجود در اینترن��ت، بهترین و مرتبط ترین با 
موض��وع خود را انتخاب کنید. همچنین اس��تفاده از رنگ های 
هم خانواده، نظیر رنگ های گرم، روش��ن و... باعث خواهد ش��د 
تا انس��جام اسالیدهای شما بیشتر شود. با این حال برای جلب 
توجه بیشتر می توانید در برخی از اسالیدهای خود از رنگ های 
متضاد نظیر سفید و سیاه، استفاده نمایید. در این رابطه توصیه 
می شود که حتما یک دوره آموزشی پاورپوینت را سپری کنید 
تا با مهارت بتوانید از تمامی امکانات آن استفاده کنید. در آخر 
توصیه می ش��ود که در کار خود افراط نداش��ته باشید، در غیر 
این صورت مخاطب از محتوا غافل می ش��ود و توجهات بیشتر 

به سمت طراحی ها نظیر انیمیشن های به کار رفته، می رود. 
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4 اصل مشتری سازی در بستر اینترنت 

به قلم: افرات ولفسانز
نویسنده حوزه بازاریابی 

مترجم: امیر آل علی

اگرچه اینترنت بستری رایگان محسوب می شود، با این حال اگر خواهان فروش از طریق آن هستید، الزم است تا به نکات 
مختلفی توجه داشته باشید و بودجه مناسبی را به آن اختصاص دهید. در این رابطه ابدا نمی توان با افکاری که تاکنون در 
رابطه با فروش مستقیم داشته اید، رفتار نمایید. آمارها در این زمینه حاکی از آن است که بیش از 60 درصد فروشگاه های 
آنالین، وضعیت مناسبی را ندارند. نکته جالب این است که بسیاری از آنها حتی محتوای باکیفیتی را نیز تولید می کنند. با 
این حال همچنان میزان فروش آنها پایین است. در این راستا فراموش نکنید که شیوع جهانی ویروس کرونا باعث افزایش 
فوق العاده استفاده افراد از اینترنت شده که این امر به معنای فرصتی طالیی برای کسب درآمد و ارتقای کسب و کار است. 
در ادامه چهار اصلی را بررسی خواهیم کرد که نه تنها منجر به افزایش چشمگیر مشتری ها خواهد شد، بلکه در رابطه با حفظ 

آنها نیز تاثیرگذار است. درواقع امروزه حفظ مشتری، مهمتر از جلب افراد جدید به سمت محصوالت است. 
1-سایتی کاربردی داشته باشید 

یکی از نکات منفی رایج این است که افراد از سایت خود تنها به عنوان فروشگاه استفاده می کنند. این امر در حالی است 
که شما فضا برای انجام اقدامات به مراتب بیشتری را دارید. در این زمینه توصیه می شود که تولید محتوای متنوع هم داشته 
باشید. در این زمینه همه انواع محتوا نظیر ویدئو، مقاله، اینفوگرافی، پادکست و... باید مورد توجه شما قرار گیرد. این نکته را 
همواره به خاطر داشته باشید که شما با چنین اقداماتی باید احساس نیاز را در مخاطب خود به وجود آورده و یا میزان آن 
را تشدید نمایید تا در نهایت مشتری سازی شکل گیرد. برای درک بهتر این موضوع، توصیه می شود که به سایت برندهای 
مطرح نگاهی بیندازید. وجودبخشی به عنوان خبرنامه در زمینه کاری شما نیز از دیگر مواردی است که می تواند افراد زیادی 
را به س��مت س��ایت شما متمایل سازد. در نهایت فراموش نکنید که اقدامات شما از همان ابتدا باید حرفه ای باشد. درواقع 
حتی بهترین محتواها در سایتی که زیرساخت و رابط کاربری مناسبی را ندارد، بی فایده خواهد بود. در آخر به هر میزان که 

سایت قدرتمندتری را داشته باشید، به همان میزان نیز شانس موفقیت باالتری را هم پیدا خواهید کرد.  
2-برنامه وفاداری مشتری

این امر که مشتری را به حال خود رها کنید، باعث خواهد شد تا احتمال خرید مجدد به کمتر از 30 درصد برسد. در این 
رابطه فراموش نکنید که در بازار حال حاضر، گزینه های انتخاب بسیار متنوع است. به همین خاطر نیز شما باید شرایطی را 
مهیا کنید که نوعی وابستگی شکل گیرد. در این رابطه یک برنامه وفاداری بسیار کارآمد خواهد بود. این امر باعث می شود 
تا مشتری وفادار، تفاوت فاحشی با مشتری های جدید پیدا کند که خود انگیزه باالیی را به همراه دارد. در این زمینه توصیه 
می شود که خدماتی خاص را برای افراد عضو ارائه دهید. برای مثال ارسال تخفیف های ویژه، یکی از ساده ترین این موارد 
محسوب می شود. در این رابطه فراموش نکنید که مشتری تمایل دارد که ارتباط خود با برند را به فراتر از یک رابطه اقتصادی 
برساند. به همین خاطر نیز شما باید به صورت مداوم آنها را در مسابقات و چالش های مختلف قرار دهید. در این راستا حتی 
استفاده از محتواهای تولیدشده از سوی کاربران نیز بسیار کاربردی خواهد بود. در این رابطه نیز توجه به اقدامات انجام شده 
از سوی سایر برندها، یک اقدام هوشمندانه خواهد بود. با این حال باید به این نکته توجه نمایید که همواره بودجه خود را 
نیز مدنظر قرار دهید. این موضوع باعث خواهد شد تا در نهایت اقدامات خالقانه تری را انجام دهید که به علت جدید بودن، 

تاثیر به مراتب باالتری را دارند. 
3-فهرستی برای ارسال پیامک و ایمیل داشته باشید 

بسیاری از برندها تنها در هنگام خرید افراد یک پیامک و یا ایمیل را ارسال می کنند که به نوعی تشکر بابت انتخاب برند 
آنها است. با این حال این موضوع اقدامی است که شما باید به صورت مداوم انجام دهید. درواقع شما باید وجود خود را به 
صورت مداوم یادآوری نمایید. در این رابطه چک کردن پیام ها و ایمیل ها، اقدامی است که اکثر افراد به صورت روزانه انجام 
می دهند. به همین خاطر نیز توجه به آنها کامال ضروری اس��ت. با این حال ارس��ال پیام های گروهی و با لحنی ربات گونه، 
دیگر تاثیرگذار نیست. به همین خاطر شما باید بدانید که به هر مشتری، چه پیامی را بدهید. این امر با استخدام یک تیم 
بازاریابی، کامال امکان پذیر خواهد بود. این نکته را نیز فراموش نکنید که امروزه فعالیت در بستر اینترنت، مهمترین اقدام 
بازاریابی محسوب می شود. به همین خاطر از اختصاص بودجه برای آن ابدا نگران نباشید. این داده ها به حدی ارزشمند است 
که از آنها می توانید برای اقدامات به مراتب بیشتری استفاده کنید. خوشبختانه امروزه نرم افزارهای متنوعی وجود دارد که 
فعالیت در این زمینه را ساده تر کرده است. با این حال از همکاری با برندهایی که بانک اطالعات خوبی دارند نیز غافل نشوید. 

4-از سئو غافل نشوید
به صورت کلی س��ئو به مجموعه اقداماتی اطالق می ش��ود که باعث خواهد ش��د تا  شانس دیده شدن باالتری را داشته 
باشید که این موضوع حتی در شبکه های اجتماعی نیز صادق است. با این حال تکنیک ها ممکن است تفاوت داشته باشد. 
خوشبختانه امروزه آموزش به قدری ساده شده که هر فردی می تواند در این زمینه اطالعات الزم را به دست آورد. در این 
رابطه برخی از اصول وجود دارد که بدون شک در هر زمینه ای کاربردی است. برای مثال پیدا کردن کلمات کلیدی مناسب، 

یکی از این موارد محسوب می شود. نرم افزارهای زیادی نیز وجود دارد که در این زمینه به شما کمک می کند. 
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