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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

نظرسنجی پارلمان بخش خصوصی از فعاالن اقتصادی نشان می دهد

 نمره 44 دستگاه
در فضای کسب و کار

فرصت امروز: اسامی نهادهای متولی صدور مجوز که میلی به تسهیل فضای کسب وکار ندارند، به روز شد. آنطور 
که نظرس��نجی اتاق بازرگانی ایران از فعاالن اقتصادی سراس��ر کش��ور در مورد عملکرد سازمان ها و دستگاه های 
اجرایی مرتبط با محیط کس��ب وکار نش��ان می دهد، فعاالن اقتصادی در سال 99 از بانک مرکزی، شهرداری ها و 
س��ازمان تأمین اجتماعی کمترین میزان رضایت را داش��ته اند. عدد این شاخص بین یک تا ۱۰ است که براساس 

میزان رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد دستگاه های اجرایی در فعالیت های مرتبط با حوزه کسب و کار...

واردات خودرو های لوکس برای خواص!

طرح مجلس بازار خودرو را 
آرام نمی کند
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نقدینگي و پایه پولي در ميانه تابستان به 3922 و 516 هزار ميليارد تومان رسيد

وضعيت متغيرهای پولی در پایان دولت دوازدهم

چطور یک گزارش مطبوعاتی جذاب برای برندتان بنویسيد؟
یونان باس��تان یک الهه خاص برای انتقال پیام داش��ت، اما امروزه در دنیای کس��ب و کار شما باید به دنبال 
ابزارهای حرفه ای برای انتقال پیام برندتان باش��ید، در غیر این صورت شاید حتی یک نفر هم به برندتان توجه 
نشان ندهد. عصر کنونی بیش از هر نکته دیگری با سهولت ارتباطات میان افراد شناخته می شود با این حساب 
ابزارهای ارتباطی بس��یار زیادی در دس��ترس شما و البته برندتان برای ایجاد ارتباط با دیگران قرار دارد. یکی از 
کاربردهای اساسی ابزارهای ارتباطی در حوزه کسب و کار مربوط به ارائه گزارش های مطبوعاتی است.  مشتریان 
در دوره کنونی بیش از هر زمان دیگری نسبت به آگاهی از شرایط برندها تمایل نشان می دهند. بنابراین شما 
باید گزارش های دقیق و مداومی برای آنها آماده نمایید، در غیر این صورت شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت.  بدون تردید استفاده از ابزارهای حرفه ای بازاریابی امکان ایجاد جلوه ای...
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فرصت امروز: عملکرد بورس تهران از ابتدای سـال تاکنون نشـان می دهد که از خردادماه شاخص کل 
بـورس به مدار صعودی بازگشـت؛ روندی که در ماه های تير و مرداد تقویت شـد. در حالی که پرونده 

شـاخص کل در سال گذشـته با عدد یک ميليون و 307 هزار و 707 واحد بسته شده بود، در 
فروردین امسال شاهد افت بيش از 88 هزار واحدی و 6.7 درصدی شاخص بودیم. این روند...

افت شاخص بورس تهران در اولين روز هفته

۸ میلیارد اوراق بهادار دست به دست شد

یادداشت
 ظرفيت های

بازار سرمایه برای 
تامين کسری بودجه

هادی جماليان
کارشناس بازار سرمایه

دولت با کسری تراز عملیاتی مواجه 
است؛ بنابراین باید از محل واگذاری 
دارایی های مالی یا سرمایه ای کسری 
بودجه عملیاتی خود را پوشش دهد. 
میزان کس��ری بودجه در شش ماهه 
دوم به گونه ای اس��ت که دس��ت کم 
ماهان��ه ب��ه ۵۰ تا ۶۰ ه��زار میلیارد 
تومان منابع جدید نیاز اس��ت. محل 
تامین این کس��ری به صورت بالقوه 

یکی یا ترکیبی از منابع زیر است:
* افزای��ش صادرات نفت: اگرچه 
ب��ه نظ��ر می رس��د اراده ای��ران و 
طرف های مذاک��ره همچنان بر باز 
ماندن پنجره دیپلماس��ی است، اما 
اینکه در افق شش ماه آینده، توافق 
برجام نهایی ش��ود، همه یا برخی 
از تحریم ها برداش��ته شود، ایران به 
س��هم خود از بازار نفت دست پیدا 
کند و دولت بتواند از منابع حاصل از 
صادرات نفت برای پوشش کسری 
بودجه س��ال جاری اس��تفاده کند 
با ابهام روبه روس��ت. گرچه مذاکره 
مرحل��ه ای و تواف��ق گام به گام نیز 
می تواند دست کم بخشی از اهداف 
یک توافق نهای��ی را زودتر در اختیار 
طرفین ق��رار دهد، اما با مواضعی که 
تاکنون اعالم شده به نظر نمی رسد در 

کوتاه مدت چنین برنامه ای 
4در دستور کار باشد...

۱2 صفر ۱443 - س�ال هفتم
شماره   ۱8۶3

8 صفحه - ۵۰۰۰ تومان

Sun.19 Sep 2021

امروزه س��ازمان ها براي دس��تیابی به موفقیت در همه زمینه ها، باید 
به انتظارات اجتماعی و احکام اخالقی واکنش مناس��ب نش��ان دهند و 
ب��ا رعایت اخالق کار و مس��ئولیت اجتماعی، به بهتری��ن نحو این گونه 
انتظ��ارات را ب��ا اهداف اقتصادی س��ازمان تلفیق کنند تا دس��تیابی به 

آرمان های باالتر و واالتری را امکان پذیر سازند.
بانک پاس��ارگاد معتقد است س��ازمانی که پایبند به مسئولیت های 
اجتماع��ی خود اس��ت، باید وظای��ف و تعهدات��ی را در جهت حفظ، 
مراقب��ت و کمک به جامعه ای که در آن فعالی��ت می کند انجام دهد 
و با خلق ارزش مش��ترک برای همه ذی نفعان، نویدبخش پیشرفت و 
تعالی خود و جامعه باش��د. این بانک »مسئولیت های اجتماعی« را به  
عنوان رویکردی متعالی به کس��ب و کار همواره مدنظر قرار داده است 
و به  صورت پیوس��ته اقدامات و فعالیت های متنوع و گسترده ای را در 
بخش های مختلف علمی، فرهنگی، آموزش��ی و ورزشی و نیز اعطای 
کمک های انسان دوس��تانه و خیرخواهانه با  هدف مشارکت سازنده در 
توسعه اجتماعی انجام داده  است؛ به  طوری که در این سال ها در این 
زمینه بس��یار موفق عمل کرده اس��ت. با نگاهی گ��ذرا به فعالیت های 
این بانک می توان متوجه اقدامات گس��ترده ای��ن بانک در حوزه های 
مختلف مسئولیت های اجتماعی و به نتیجه رساندن طرح های متعدد 

در این حوزه شد.
مسئوليت  اجتماعی در بخش سالمت و بهداشت

بانک پاس��ارگاد در بخش سالمت و بهداش��ت، اقدامات ارزشمندی را 
انجام داده است و برنامه های قابل توجهی را نیز در دست اقدام دارد. از 

جمله این اقدامات عبارتند از:
۱-س��اخت بیمارستان و مراکز بهداشت: بانک پاسارگاد برنامه احداث 
هفت ش��هرک س��المت با ظرفیت 7 هزار تخت بیمارس��تانی به همراه 
امکانات جانبی و همچنین مجموعه دانش��گاه علوم پزشکی در باالترین 
س��طح استانداردهای بین المللی را در ش��هرهای مختلف در دستور کار 
قرار داده اس��ت. در حال حاضر اولین پروژه شرکت نسیم سالمت خاتم، 
ش��هرک درمانی، آموزشی و سالمت خاتم است که در شهر قم در حال 
ساخت است. در این راستا بانک پاسارگاد مرکز بهداشتی درمانی را نیز 

در روستای جوشین از توابع ورزقان تبریز احداث کرده است.
2-حمایت از کادر درمان و عموم جامعه در زمان شیوع ویروس کرونا: 
ای��ن بانک، با نگاه مس��ئوالنه در حوزه مس��ئولیت اجتماعی و توجه به 
س��المت عمومی جامع��ه از روزهای آغاز پاندمی کرون��ا، در بخش های 
مختل��ف از جمل��ه حمایت از کادر درم��ان، حمای��ت از اقدامات تولید 
واکس��ن و داروی مقابله با بیماری کووید-۱9، اهدای 3۵۰هزار ماسک 
N9۵ و ۱۰ه��زار لباس مخصوص، اهدای کیت های تش��خیص بیماری 

کرونا و... فعالیت کرده است.
3-حمایت از انجمن های مختلف از جمله انجمن بیماران اوتیسم:

درم��ان بیماری اوتیس��م و یا کنترل آن عالوه ب��ر هزینه های فراوان، 
مش��کالت زیادی را ب��رای خانواده ها ایج��اد کرده  که آنه��ا را نیازمند 
به حمایت و همراهی از س��وی س��ازمان ها و نهادها کرده  اس��ت. بانک 
 پاس��ارگاد در راستای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خود، با همکاری 
انجمن اوتیس��م ایران اقدامات ارزش��مندی را برای کاهش دردها و آالم 
ای��ن گروه از افراد جامعه انجام داده اس��ت. اقداماتی که بی ش��ک برای 
سامان دادن وضعیت این افراد و ایجاد زمینه برای رسیدگی بهتر از آنها 
می تواند بس��یار مؤثر باش��د. همچنین بانک پاسارگاد در طول سال های 
فعالیت  خود همواره حمایت از انجمن های مختلف در حوزه س��المت و 
بیماران خاص را در برنامه های خود مورد توجه قرار داده است. از جمله 
این انجمن ها می توان به انجمن اوتیس��م اشاره کرد. بانک پاسارگاد طی 
برنامه ای جامع در ابعاد مختلف اقدامات قابل توجهی را جهت حمایت از 

این انجمن انجام داده است.
راه اندازی سامانه ثبت نام )رجیستری( افراد دارای اوتیسم یکی از این 
اقدامات ارزشمند اس��ت. این سامانه به آدرس irautism.ir  می تواند 
مشکل نبود آمار صحیح را تا حد قابل توجهی برطرف کند. مزیت بسیار 
خوبی که این س��امانه دارد، اتصال این سامانه به نیروی انتظامی )ناجا( 
است. متأسفانه میزان گم شدن کودکان اوتیسم به  شدت باال است؛ زیرا 
این گروه از افراد درک درس��تی از فضا و اطرافیان ندارند و بنابراین گم 
شدن کودکان طیف اوتیسم، مسئله ای بسیار شایع و یافتن آنان یکی از 

آسیب زننده ترین مشکالت خانواده های آنان است.
خدمات دیگری که از طریق سامانه رجیستری به افراد دارای اوتیسم 
ارائه می شود، عبارتند از: تس��هیل در معافیت از نظام وظیفه، ارائه بیمه 
س��المت و تکمیلی و دیگر خدمات آموزش��ی با تأیید انجمن اوتیس��م 
و... از دیگ��ر خدم��ات ارائه ش��ده به انجمن اوتیس��م ای��ران، راه اندازی 
نخس��تین سامانه کشوری مش��اوره تلفنی اوتیسم )هلپ الین( با شماره 
۰2۱48۰8۵ اس��ت که نیازهای مش��اوره ای خانواده های دارای کودک 
اوتیسم را پاسخگو خواهد بود. گفتنی است ارائه خدمات مشاوره تلفنی 

درخصوص این بیماری به  صورت رایگان انجام می گیرد.
ادامه در صفحه 2

بانک پاسارگاد پيشگام در مسئوليت اجتماعی



فرصت امروز: اس��امی نهادهای متولی صدور مجوز که میلی به تسهیل 
فضای کسب وکار ندارند، به روز شد. آنطور که نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران 
از فعاالن اقتصادی سراسر کشور در مورد عملکرد سازمان ها و دستگاه های 
اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار نشان می دهد، فعاالن اقتصادی در سال 
99 از بانک مرکزی، شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی کمترین میزان 

رضایت را داشته اند.
عدد این شاخص بین یک تا ۱۰ است که براساس میزان رضایت فعاالن 
اقتصادی از عملکرد دس��تگاه های اجرای��ی در فعالیت های مرتبط با حوزه 
کسب و کار سازمان ها به  دست می آید و امتیاز یک به معنای رضایت کامل 
و امتیاز ۱۰ به معنای نارضایتی مطلق اس��ت. ارزیابی عملکرد دستگاه های 
مرتبط با محیط کسب وکار نشان می دهد، شاخص ملی عدد 4,۶۶ به دست 
آمده که نشان دهنده کاهش رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد دستگاه های 
اجرایی در س��ال ۱399 نسبت به سال قبل )4.47( است. فعاالن اقتصادی 
در س��ال گذشته از سه دس��تگاه اصلی صدور مجوزهای کسب وکار شامل 
سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی بیشترین میزان رضایت را داشته اند و از سه دستگاه بانک 
مرکزی، ش��هرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی کمترین میزان رضایت را 
نس��بت به سایر دستگاه ها اعالم کرده اند. همچنین دستگاه های اجرایی در 
سه استان مرکزی، ایالم و مازندران به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعاالن 
اقتصادی را جلب کرده اند و در مقابل دس��تگاه های اجرایی در س��ه استان 
تهران، خوزستان و کرمانشاه کمترین میزان رضایت فعاالن اقتصادی را به 

خود اختصاص داده اند.
عملکرد دستگاه های اجرایی در سال گذشته

ات��اق بازرگانی ایران در راس��تای اج��رای ماده 4 قانون بهبود مس��تمر 
کس��ب وکار و پ��س از ۱9 دوره اج��رای موف��ق طرح پای��ش ملی محیط 
کس��ب وکار، مصمم شد تا برای س��ومین بار، با اجرای طرح نظرسنجی از 
فعاالن اقتصادی سراسر کش��ور، عملکرد سازمان ها، نهادها و دستگاه های 
اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار را مورد ارزیابی قرار دهد. در آمارگیری 
طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط کسب وکار که به 
 صورت ساالنه برگزار می شود، عملکرد دستگاه های استانی و ملی در زمینه 
چهار مؤلفه: »س��هولت در فرآیندهای اداری و س��رعت در ارائه خدمات«، 
»کیفیت رس��یدگی به درخواس��ت های قانونی مراجعان«، »نحوه رفتار با 
فعاالن اقتصادی و تکریم ارباب رجوع« و »شفافیت و اطالع رسانی در زمینه 

ارائه خدمات« مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در س��ومین دوره از اج��رای این طرح که به م��دت 2۵ روز در تیرماه و 
مردادماه امسال اجرا شد، عملکرد 44 سازمان و نهاد ملی و استانی در سال 

99 و در قالب دو گروه عمده دس��تگاه های اصلی و فرعی مرتبط با محیط 
کس��ب وکار، توسط 2 هزار فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه اتاق 
بازرگانی، اصناف و تعاون ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. اینک پارلمان بخش 
خصوصی کشور، سومین گزارش ساالنه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی 
مرتبط با محیط کسب وکار را ارائه کرده که در آن داده های پیمایشی حاصل 
از ادراک س��نجی از عملکرد دستگاه های اجرایی با اس��تفاده از آمارگیری 

تلفنی با کمک رایانه )CATI( به  صورت برخط جمع آوری و پردازش شده 
اس��ت. اتاق ایران امیدوار اس��ت تا نتایج این طرح بتواند میزان پاسخگویی 
دستگاه های اجرایی در قبال عملکرد خود در جهت بهبود فضای کسب وکار 
را افزایش داده و با ایجاد رقابت بین دستگاه های اجرایی برای کسب رضایت 
بیشتر فعاالن اقتصادی، ضمن ارتقای جایگاه بین المللی کشورمان، موجبات 
دس��تیابی به محیطی مناسب برای س��رمایه گذاری و انجام کسب وکار در 

کشور را فراهم آورد.
براساس نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط 
کس��ب وکار در سال ۱399، ش��اخص ملی عدد 4,۶۶ )امتیاز ۱ به معنای 
رضایت کامل و امتیاز ۱۰ به معنای نارضایتی مطلق است( به دست آمده 
که نشان دهنده کاهش در رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد دستگاه های 
اجرایی کش��ور در سال ۱399 نسبت به س��ال قبل )4.47( است. در سال 
۱399 فعاالن اقتصادی مشارکت کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی 
صدور مجوزهای کسب وکار شامل سازمان بهزیستی کل کشور، سازمان ملی 
استاندارد ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بیشترین میزان رضایت را 
داشته اند و از سه دستگاه اصلی: بانک مرکزی، شهرداری ها و سازمان تأمین 
اجتماعی کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاه ها اعالم کرده اند.
همچنین از بین دس��تگاه های اجرایی فرعی )گروه ب(، مجلس شورای 

اس��المی )نمایندگان استان ها(، قوه قضائیه )دادگاه ها و دادسراها( و وزارت 
راه و شهرسازی کمترین میزان رضایت و در مقابل سه دستگاه اجرایی: بیمه 
خصوصی، بانک های خصوصی و سازمان ثبت احوال کشور، بیشترین میزان 
رضایت فعاالن اقتصادی را به خود اختصاص داده اند. گفتنی است که به غیر 
از دو دستگاه اجرایی سازمان امور مالیاتی و مجلس شورای اسالمی، شاخص 

ارزیابی تمامی دستگاه های اجرایی نسبت به سال قبل بدتر شده است.
بهترین و بدترین جغرافيای کسب و کار

براس��اس یافته های این طرح در سال ۱399 دستگاه های اجرایی در سه 
اس��تان مرکزی، ایالم و مازندران به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعاالن 
اقتصادی را جلب کرده اند و در مقابل دس��تگاه های اجرایی در س��ه استان 
تهران، خوزستان و کرمانشاه کمترین میزان رضایت فعاالن اقتصادی را به 
خود اختصاص داده اند. پیش از این رئیس اتاق ایران در نامه ای به استانداران 
مرکزی، آذربایجان غربی، زنجان، س��منان و مازن��دران از اقدامات صورت 
گرفته توس��ط آنها و دستگاه های اجرایی مرتبط بابت ارتقای شاخص های 

محیط کسب وکار مربوط به فصل بهار سال جاری تقدیر کرده بود.
براس��اس نتایج طرح در سال ۱399، میزان رضایت فعاالن اقتصادی در 
بخش کشاورزی از عملکرد دستگاه های اجرایی در مقایسه با رضایت فعاالن 
اقتصادی در بخش های خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شده است. در بین 
اعضای اتاق های سه گانه نیز اعضای اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف 
ایران به ترتیب بیش��ترین میزان رضایت از عملکرد دستگاه های اجرایی را 
اعالم کرده اند. همچنین در بین 44 دس��تگاه اجرایی، سازمان و نهاد مورد 
پرس��ش )اصلی و فرعی( در این طرح در سال ۱399، سه دستگاه اجرایی 
س��ازمان انرژی اتمی )فرعی(، مرکز آمار ای��ران )فرعی( و وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی )اصلی( به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعاالن 
اقتصادی و س��ه دس��تگاه اجرایی بانک های دولتی )فرعی(، س��ازمان امور 
مالیاتی )اصلی( و س��ازمان تأمین اجتماعی )اصلی( دارای بیشترین ارتباط 
کاری با فعاالن اقتصادی ش��رکت کننده در ای��ن طرح بوده اند. ارزیابی اتاق 
بازرگانی ایران در حالی است که مجلس شورای اسالمی در روزهای گذشته 
کلیات طرح »تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار« را به تصویب رساند که 
در صورت تصویب جزییات طرح در صحن مجلس و تایید آن در ش��ورای 
نگهبان، صدور مجوز بسیاری از مشاغل از جمله کارگزاری های بورس، دفاتر 
رسمی، داروخانه ها و... از انحصار خارج خواهد شد. آنچه که می توان از آن به 
»انقالب مجلس در صدور مجوزهای کسب وکار« تعبیر کرد. در همین حال، 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس در فروردین ماه ۱4۰۰ نش��ان می دهد 
که تنها 2درصد از مجوزهای موجود در پایگاه مجوزهای کسب وکار، توسط 

هیأت مقررات زدایی تسهیل شده اند.

نظرسنجی پارلمان بخش خصوصی از فعاالن اقتصادی نشان می دهد

نمره 44 دستگاه در فضای کسب و کار

»رویترز« با اشاره به افزایش صادرات سوخت و محصوالت پتروشیمی 
ایران در س��ال های اخیر با وجود تحریم های شدید آمریکا، درآمد ایران 
از ص��ادرات بنزین در س��ال 2۰2۰ میالدی را بالغ ب��ر 3 میلیارد دالر 
دانس��ت و نوش��ت صادرات س��وخت و محصوالت پتروشیمی ایران در 
سال های اخیر با وجود تحریم های سختگیرانه آمریکا رونق پیدا کرده و 
این موضوع ایران را در موقعیت خوبی قرار داده اس��ت تا در صورت لغو 
محدودیت های اعمال ش��ده از سوی واشنگتن، فروش خود را در آسیا و 

اروپا به سرعت افزایش دهد.
»رویت��رز« در گزارش��ی با بیان اینکه وض��ع تحریم های آمریکا علیه 
صنعت نفت و گاز ایران در س��ال 2۰۱8، این کش��ور را متأثر کرد، اما 
فروش سوخت و پتروشیمی که ردگیری آن دشوارتر است، اینطور نبود، 
ادامه داد: ایرانی بودن نفت براس��اس ن��وع گرید و ویژگی های آن قابل 
شناس��ایی اس��ت و نفتکش های بزرگ به راحتی از طریق ماهواره قابل 
شناسایی هس��تند. آمارهای وزارت نفت و بانک مرکزی نشان می دهد 
ایران در س��ال 2۰2۰ در حوزه پتروش��یمی، به ارزش 2۰ میلیارد دالر 
محصوالت پتروش��یمی صادر کرد که دو برابر ارزش صادرات نفت بود. 
دولت ایران در آوریل اعالم کرد پتروش��یمی منبع اصلی درآمدش بوده 

است.
در این باره حمید حسینی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان 
فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی در ته��ران به »رویترز« می گوید: 
»دنیا وس��یع اس��ت و راه های فرار از تحریم بی شمار است. قیمت های 
رقابتی و موقعیت ایران که نزدیک به خطوط کشتیرانی بزرگ دنیاست، 
محصوالتش را جذاب کرده اس��ت. همچنین خری��داران فرآورده های 
پاالیشی بسیاری نس��بت به واردکنندگان با پاالیشگاه های مجهزشده 
برای پاالیش نفت ایران وجود دارند. به عالوه ایران بخش��ی از صادرات 

نفت به همس��ایگانش را با استفاده از کامیون های حمل سوخت انجام 
می دهد که شناسایی آنها برای وزارت خزانه داری آمریکا دشوار است.« 
تهران از آوریل س��رگرم مذاکره برای احیای توافق هس��ته ای با ش��ش 
قدرت جهانی بوده اس��ت و اعالم کرده تنها در صورتی که تحریم های 
آمریکا برچیده ش��وند، به تعهدات برجامی بازمی گردد. در این بین اگر 
تدابیر خصمانه آمریکا علیه ایران تسهیل شوند، ایران در موقعیت خوبی 
قرار گرفته اس��ت. در حالی که اکثر نقاط جهان تولید پاالیش��گاهی را 
در دوران همه گی��ری کووید-۱9 کاه��ش دادند اما طبق اعالم گمرک، 
صادرات بنزین ایران در س��ال 2۰2۰ به میزان ۶۰۰ درصد رشد کرد و 
به 8 میلیون تن معادل ۱8۰ هزار بشکه در روز رسید در حالی که ایران 
تا س��ال 2۰۱8 واردکننده بنزین بود. به گفته حسینی، درآمد ایران از 

صادرات بنزین 3 میلیارد دالر در سال 2۰2۰ برآورد می شود.
همچنین یک منبع آگاه در وزارت نفت به »رویترز« می گوید: »تولید 
نفت ایران اکنون بین 2 تا 2,۵ میلیون بش��که در روز اس��ت و حدود 2 
میلیون بشکه به پاالیشگاه های داخلی و حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز 
به صادرات اختصاص یافته است. اگر تحریم ها رفع شوند ایران می تواند 
در مدت دو تا سه ماه تولید نفت را 2میلیون بشکه در روز افزایش دهد. 
تا پیش از وضع تحریم ها، صادرات نفت منبع اصلی درآمد ایران بود که 

در سال 2۰۱8 به 2 تا 2.8 میلیون بشکه در روز می رسید.«
»رویت��رز« در ادامه به نق��ل از یک منب��ع آگاه در وزارت نفت ایران 
مدعی ش��د که بنزین با کامیون به افغانس��تان و پاکستان حمل شده 
و از آنج��ا به امارات متحده عربی منتقل می ش��ود. همچنین صادرات 
س��وخت ایران به افغانس��تان در اوت به درخواست طالبان ازسرگرفته 
شد. بازرگانان می گویند عراق و بعضی از کشورهای آفریقایی هم بنزین 
ای��ران را خری��داری می کنند در حالی که چن��د محموله بنزین هم به 

ونزوئال ارس��ال ش��ده که مانند ایران عضو اوپک اس��ت. براساس بولتن 
وزارت نفت، صادرات پتروشیمی از حدود 2۰ میلیون تن در سال 2۰۱9 
ب��ه 2۵ میلیون تن در س��ال 2۰2۰ افزایش یافت در حالی که ظرفیت 
پتروش��یمی ایران در همین مدت از 77 میلیون تن به 9۰ میلیون تن 
افزای��ش یافت و در س��ال 2۰2۱ از ۱۰۰ میلیون ت��ن فراتر می رود. به 
گفته منابع بازرگانی، ایران گاهی برای تش��ویق خریداران قیمت هایی 
را پیشنهاد می دهد که هزینه های حمل و بیمه را به همراه هزینه های 
اضافی برای مبادالت بانکی پوشش می دهد. این موارد هزینه محصوالت 
ایرانی را حدود 2۵ درصد افزایش می دهد. حتی کشورهایی که به دنبال 
اجرای تحریم های آمریکا هس��تند گاه��ی برای توقف تمامی تجارت با 
ایران به مشکل برمی خورند. هند واردات اوره ایران را تحت فشار آمریکا 
ممنوع کرد، اما آقای حس��ینی به »رویترز« گفت: »فرآورده های ایرانی 

همچنان از طریق واسطه ها عرضه می شوند.«
ش��رکت های چینی خریداران اصل��ی گاز مای��ع )LPG(، متانول و 
بس��یاری از فرآورده های دیگر ایران مانده ان��د. وزارت خارجه چین در 
بیانیه ای به »رویترز« اع��الم کرد: چین و ایران همواره اصول همکاری 
برابر، منصفانه و برد-برد را دنبال کرده و در چارچوب قانونی بین المللی 
فعالیت کرده اند. چین ب��ا تحریم های یکجانبه آمریکا مخالف بوده و از 
آمریکا خواسته اس��ت این تحریم ها را رفع کند. جف مالت، متخصص 
متان��ول در ش��رکت تحقیقات��ی IHS ب��ه »رویترز« می گوی��د: »اگر 
تحریم های بین المللی به طور کامل رفع ش��وند صادرات ایران به جای 
اینکه عمدتا به چین روانه شود به بازارهای سنتی بازمی گردد که شامل 
تایوان، ژاپن، کره جنوبی و اروپاست.« یک تحلیلگر ارشد در این شرکت 
نیز گفت: »اگر تحریم ها رفع شوند، صادرات ایران به خصوص نفت کوره 

و LPG به آسیا افزایش خواهد یافت.«

ادامه از صفحه اول
مسئوليت  اجتماعی در حمایت از آموزش

بانک  پاس��ارگاد همواره اقدامات و فعالیت های متنوع و گسترده ای را 
در بخش های مختلف علمی، فرهنگی، آموزش��ی، ورزشی و نیز اعطای 
کمک های انسان دوس��تانه و خیرخواهانه با هدف مش��ارکت سازنده در 
توس��عه اجتماع��ی به انجام می رس��اند. از جمله ای��ن اقدامات می توان 
به س��اخت مدرس��ه و کتابخانه در مناطق آس��یب دیده از سیل و زلزله 
و مناطق کمتر برخوردار اس��تان های مختلف کش��ور اش��اره کرد. بانک 
پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی خ��ود در حوزه 
س��اخت مدرسه و توسعه فضاهای آموزش��ی کشور، تاکنون 2۵ مدرسه 
در اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، 
خراس��ان رضوی، البرز، آذربایجان شرقی، خوزستان، لرستان و گلستان 
س��اخته است و س��اخت ۱3 مدرسه دیگر در استان لرس��تان را نیز در 
دس��تور کار خود دارد. در حوزه س��اخت کتابخانه نی��ز ۱7کتابخانه در 
اس��تان های اردبیل، هم��دان، کهگیلویه و بویراحمد، لرس��تان و فارس 
توس��ط این بانک احداث شده اس��ت و این تنها بخشی از اقدامات بانک 

در این حوزه است.
ع��الوه  ب��ر این، بان��ک پاس��ارگاد از س��ال 87 تاکنون، ب��ا تجلیل از 
برگزیدگان آزمون سراس��ری توجه ویژه ای به نخبگان کش��ور دارد. این 
بان��ک تا کنون از ۱93 نفر از جوانان و نخبگان آزمون سراس��ری تجلیل 

ب��ه  عمل آورده و با پرداخت مبالغی به  صورت ماهیانه و تا هر زمانی که 
در داخل کش��ور ادام��ه تحصیل دهند، آنها را تح��ت حمایت خود قرار 

داده است.
مسئوليت  اجتماعی در حوزه ورزش و فرهنگ

بانک پاس��ارگاد در حمایت از تولید فیلم های فاخر نیز س��ابقه خوبی 
دارد. حمای��ت از فیل��م س��ینمایی جدایی نادر از س��یمین، اولین فیلم 
برنده جایزه اس��کار سینمای ایران، حمایت از فیلم های سینمایی طبقه 
حساس، بهمن، ملبورن، مرگ ماهی، ساعت صفر، یک قناری یک کالغ 
از جمله این اقدامات هس��تند. برگزاری چهار دوره فیلم کوتاه پاسارگاد 
نیز از دیگر اقدامات این بانک جهت حمایت از فرهنگ و هنر اس��ت. در 
این جش��نواره ها محور موضوعات ساخت فیلم ها مواردی چون: حمایت 
از تولید ملی در بس��تر اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید ملی و رش��د 
اقتصاد ملی، حفظ محیط زیست و منابع طبیعی، تکریم خانواده و حقوق 
اجتماعی و اهدای عضو بوده اس��ت. عالوه  بر این، بانک پاسارگاد امکان 
چاپ و بازنش��ر کتاب های نفیس، مانند کتاب های ارزش��مند شاهنامه 
شاه طهماس��بی، مصحف شریف طباخ، رنج و رنگ و… به  عنوان بخشی 
از گنجینه فرهنگی و هنری ملی کشور را نیز فراهم کرده است؛ اقدامی 

که در حوزه فرهنگ بسیار ارزشمند است.
اقدام در راستای فضاسازی، مرمت و بازسازی ساختمان هزار  متر مربعی 
موزه زنده یاد دکتر حسن حبیبی در سه طبقه نیز از جمله فعالیت های 

فرهنگی بانک پاس��ارگاد اس��ت. این موزه در دو بخش کتابخانه شامل 
3۰ ه��زار مجلد کتاب های ش��خصی و اهدای��ی و همچنین گنجینه  آثار 
شامل نقاشی های قهوه خانه ای، پارچه های دستباف، مجموعه  های سکه، 
م��دال ، تمبر، لوح ، ظروف و هدایایی اس��ت که مرحوم دکتر حبیبی در 
دیدارهای دیپلماتیک از اش��خاص و ملل مختلف دریافت کرده اند. این 

موزه در محله باغ فردوس تهران، بوستان قلمستان واقع شده است.
بانک پاس��ارگاد، اقدامات حمایتی مهمی را نیز در حوزه ورزش کشور 
انجام داده  اس��ت. به  عن��وان مثال حمایت از ورزش کش��تی به  عنوان 
ورزش ملی کشور، ساخت آکادمی ملی کشتی ایران، حمایت از تیم ملی 
کوهنوردی، اه��دای جوایز به قهرمانان مدال آور در بازی های آس��یایی 
اینچئ��ون کره جنوب��ی و المپیک لندن، حمایت از فدراس��یون فوتبال، 
حمایت از دانش آموزان تیم فوتس��ال دانش آموزی لرس��تان، حمایت از 
فدراس��یون ملی ورزش های دانش��گاهی ایران و… از اقدامات نیک این 

بانک در حوزه حمایت از ورزش کشور است.
 بانک پاسارگاد همواره مسئولیت های اجتماعی را به  عنوان رویکردی 
متعال��ی به کس��ب وکار مدنظ��ر ق��رار داده و مجموعه اس��تراتژی ها و 
سیاس��ت های کالن خ��ود را مبتن��ی بر مدل��ی خ��اص در حوزه های: 
مش��تریان، س��هامداران، کارکنان، جامعه و… در چارچ��وب این نگاه 
مس��ئوالنه تعریف کرده اس��ت تا نوید بخش پیشرفت و تعالی برای خود 

و جامعه باشد.

»رویترز« گزارش داد

رونق صادرات سوخت و پتروشيمی ایران با وجود تحریم ها

بانک پاسارگاد پيشگام در مسئوليت اجتماعی

یادداشت

چرا آموزش خصوصی در چين ممنوع شد؟

محمدحسين عمادی /  مدرس دانشگاه شاندونگ چین

خردادماه امسال سرشماری سراسری نفوس چین انجام شد و نتایج 
منتشرشده بالفاصله بر بسیاری از تصمیمات و سیاست های ملی این 
کش��ور تأثیر گذاش��ت. در اولین اقدام و در پاسخ به نرخ کاهنده رشد 
جمعیت و روند پیر شدن جامعه چین، حق داشتن سه فرزند سریعا در 
این کشور قانونی اعالم شد. در فاصله کوتاهی و در پی ارزیابی دالیل و 
ریشه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی عدم تمایل به فرزندآوری در 
زوج های جوان، سیاست های جدیدی در تمامی حوزه های اقتصادی و 

اجتماعی توسط دولت مرکزی اتخاذ شد.
در ح��وزه مس��کن، در بخش مس��اعدت های مال��ی و اخذ وام و 
کلیه م��واردی که می تواند بر کاهش هزینه ه��ای فرزندآوری تأثیر 
مثبت داشته باش��د، تصمیمات و سیاست های جدیدی اتخاذ شد، 
اما کمتر کس��ی انتظار داش��ت که در ح��وزه آموزش وپرورش این 
کشور، تصمیمات رادیکال و انقالبی گرفته شود، به حدی که نه تنها 
خانواده ه��ای چینی بلکه ب��ازار بورس را نیز با بزرگ ترین ش��وک 
تاریخی خود روبه رو س��اخت. دولت چی��ن در اوایل مردادماه اعالم 
ک��رد که برای »کاهش هزینه های زندگی« و ترغیب فرزندآوری در 
این کش��ور، آموزش خصوصی و »انتفاعی« را در این کشور ممنوع 

کرده است.
براساس قوانین جدید، تمامی موسسات آموزشی خصوصی از این 
پس باید به عنوان س��ازمان های »غیرانتفاعی« فعال و ثبت شوند و 
هیچ مجوز جدیدی برای موسس��ات خصوصی صادر نخواهد ش��د. 
تغیی��ر این قوانین نه تنها بخش خصوصی آموزش��ی این کش��ور را 
شوکه کرده، بلکه والدین چینی نیز نمی دانند این ممنوعیت چگونه 
آینده فرزندان ش��ان را در سیستم رقابتی تحصیلی تحت تأثیر قرار 
خواهد داد. در س��ال های اخیر و با پیش بین��ی افزایش تقاضا برای 
آموزش خصوصی در کش��ور پرجمعیت چین، س��رمایه گذاری های 
عظیمی توسط بخش خصوصی آموزشی صورت گرفت و هم اکنون 

سرنوشت میلیاردها دالر سرمایه به مخاطره افتاده است.
ع��دم صدور مجوزهای جدید برای موسس��ات آموزش خصوصی 
و غیرانتفاعی ش��دن فعالیت آنان در چین به نگرانی ها دامن زده و 
ارزش سهام موسسات آموزش��ی خصوصی این کشور )در بازارهای 
بورس هنگ کنگ و نیویورک( با افت ش��دیدی تا ۵۰ درصد مواجه 
شده اس��ت. شاخص کل »صنعت آموزش��ی چین« نیز ظرف چند 
روز با ۱4 درصد افت روبه رو ش��د. البت��ه این تحوالت راهبردی در 
سیس��تم آموزش��ی چین، دالیل و ابعاد دیگری هم داشته است که 

می توان به بخشی از آن به شرح زیر اشاره کرد:
۱-تعمی��م اص��ول سوسیالیس��م و اعم��ال عدالت آموزش��ی از 
دل نگرانی های اصلی مردم و دولت چین در دو دهه گذشته نسبت 
به کیفیت و روند تحوالت سیستم آموزشی چین است. ظهور سریع 
موسس��ات عظیم خصوصی که بس��یار س��ودآور نیز بوده اند، موتور 
محرکه ای جهت اختالف س��طح آموزشی و ش��کاف روزافزون بین 
خانواده های تک فرزند چینی ش��ده است، به طوری که ثروتمندان 
چینی با تکیه بر ثروت خویش و تکنولوژی پیش��رفته آموزش��ی در 
موسس��ات آموزشی خصوصی، علی رغم سیاست های تعدیلی دولت 
در نظام آموزشی توانسته اند فرزندان خود را در مراکز آموزش عالی 
برتر و رش��ته های پول ساز این کش��ور وارد کنند. همین امر کم کم 
طبق��ه برت��ری را در چین ایج��اد کرده که برتری مال��ی خود را از 
طریق سیس��تم آموزشی به نس��ل بعد منتقل و اصول سوسیالیسم 
و عدال��ت اجتماع��ی و زمینه رقابت اس��تعدادها را با چالش جدی 

روبه رو ساخته است.
2-دلیل دیگر نگرانی از فشار تدریس و رقابت های جان فرسا در بین 
دانش آموزان این کش��ور است که باعث عوارض متعدد روانی و تربیتی 
ش��دیدی در بین جوانان این کش��ور شده است، به حدی که هر ساله 
به خودکش��ی ده ها دانش آموز در آستانه آزمون کنکور سراسری چین 

)موسوم به گوکا( و ورود به دانشگاه در این کشور منتهی می شود.
3-وابستگی بیش از حد دانش آموزان )متوسطه و ابتدایی( چینی 
به فضای مجازی و اختصاص درصد فراوانی از اوقات روزانه خود به 
این امر باعث شده است که مهارت های اجتماعی و تعامل با جهان 
حقیقی و تجربی به شدت کاهش  یافته و برای خانواده های چینی و 
دولت این کش��ور ایجاد نگرانی کند، موضوعی که توسط موسسات 

خصوصی تبلیغ و ترویج می  شود.
4-هزینه های بسیار گزاف موسسات آموزش خصوصی، خانوارهای 
طبقه متوس��ط چینی را هم از پرداخت آن ناتوان س��اخته اس��ت. 
پایین آوردن هزینه های طاقت فرسای آموزش در مراکز خصوصی و 
تسهیل روند فرزندآوری در بین خانوارهای فقیر و متوسط کماکان 

انگیزه اصلی این تصمیم رادیکال تلقی می شود.
البته نظام آموزش��ی چین دس��تخوش تغییرات دیگری هم قرار 
گرفته اس��ت. مواردی همچون ط��رح وزارت آموزش وپرورش چین 
ب��رای رونق تعامل اجتماعی، تقویت پش��تکار در بین دانش آموزان 
و افزای��ش ویژگی های »مردانه« در بین پس��ران جوان و همچنین 
محدود ساختن موبایل در مدارس از دیگر موارد قابل ذکر است. این 
تحوالت حتی به  نظام آموزش عالی در این کش��ور نیز تعمیم  یافته 
است تا نقش حساس این مراکز را در صحنه رقابت های تکنولوژیک 
جهانی ارتقا بخشد. تأکید و توجه جدی بر عنصر نوآوری و خالقیت 
در رقابت فش��رده بین المللی به  منظور دس��تیابی فناوری های برتر 
به خصوص هوش مصنوعی، دولت چین را بر آن داش��ته اس��ت که 
مصران��ه از دانش��گاه ها و مراکز آموزش عال��ی بخواهد تا به  صورت 
جدی در این رابطه فعال ش��وند، به نحوی که این موضوع توس��ط 

رئیس جمهوری چین بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
نکته قابل تأمل و درس آموز برای سیاس��ت گذاران کشورمان، میزان 
عمل گرایی و س��رعت مواجهه با واقعیت های اجتماعی منعکس شده 
در نظ��ام آم��ار و اطالعات این کش��ور اس��ت. توجه ب��ه واقعیت های 
میدانی و دی��دگاه مردم عادی در کنار تعهد ب��ه عدالت اجتماعی در 
حوزه آموزش وپرورش )عدالت آموزشی(، نشانگر اهمیت و نقش نظام 
آموزشی در فرآیند توسعه ملی و رقابت های بین المللی است. تصمیمات 
منس��جم، دشوار و پرهزینه همیشه شرط تأمین منافع ملی بلندمدت 
هر کشور است و پرهیز از تبلیغات با اتکا به شناخت واقعیت ها به عنوان 
مرج��ع هدف گذاری و تأکید بر برنامه ریزی جهت تحول در واقعیت ها 
به  دور از ش��عارهای ایدئولوژیک در یک کشور کمونیستی نیز شایان 

توجه است.
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فرصت امروز: با انتشار گزارش »تحلیل تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات 
بان��ک مرکزي در مردادماه ۱4۰۰« عمال پرونده تغییرات متغیرهاي کالن 
اقتصادي در دولت دوازدهم بسته شد و با توجه به داده هاي بانک مرکزي، 
نقدینگي و پایه پولي در پایان مردادماه امسال به ترتیب به 3922 و ۵۱۶ 
هزار میلیارد تومان رسید. این دو رقم در پایان خردادماه ۱392 و زماني که 
حسن روحاني به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، به ترتیب 473 و 92,7 
هزار میلیارد تومان بوده اس��ت. بنابراین در مدتي که دولت هاي یازدهم و 
دوازدهم بر س��ر کار بودند و در ش��رایطي که اقتصاد ایران هم در ابتداي 
دولت یازدهم و هم در پایان دولت دوازدهم با تحریم دست به گریبان بود، 

نقدینگي و پایه پولي حدود 729 و 4۵۶ درصد رشد داشته است.
نگاه��ی به گزارش بانک مرکزی از تح��والت اقتصاد کالن در مردادماه، 
از »تعدی��ل انتظ��ارات تورم��ی« خبر می دهد. ن��رخ ب��ازده اوراق دولتی 
معامالت بازار ثانویه در سررسیدهای مختلف کاهشی بوده که این موضوع 
نشان دهنده تغییر مسیر انتظارات تورمی در مرداد است. نرخ رشد نقطه به 
نقطه نقدینگی نیز در ماه میانی تابس��تان نسبت به ماه قبل از آن کاهش 
داش��ته است. همچنین نرخ س��ود بازار بین بانکی نیز بدون مداخله بانک 
مرکزی، در داالن سیاس��تی قرار گرفته است. بانک مرکزی تایید می کند 
با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاهش ش��دت منفی بودن نرخ سود 
حقیقی، ضرورتی برای تغییر نرخ س��ود سیاستی دیده نشده است، اما اگر 
س��یگنالی از افزایش انتظارات تورمی در بازارهای دارایی مش��اهده شود، 

امکان تغییرات سود سیاست گذاری وجود دارد. 
بار تورم مرداد بر دوش »مسکن، آب و برق«

گزارش بانک مرکزی نش��ان می دهد که در پنج ماهه نخس��ت امس��ال  
ارزش ص��ادرات گمرکی حدود ۱7,7 میلیارد دالر بوده که در مقایس��ه با 
مدت مشابه سال ۱399، رشد ۶2,۶ درصدی داشته است. در بازار دارایی ها 
نیز مس��کن با 3 درصد و شاخص کل بازار سهام با ۱۵ درصد رشد همراه 
بوده اند. همچنین نرخ تورم در مردادماه عمدتا تحت تأثیر گروه »مسکن، 
آب، برق و گاز و سایر سوخت ها« قرار داشت؛ به طوری که این گروه 44,3 
درصد از تورم این ماه را شامل شده است. در رتبه های بعدی نیز گروه های 
»خوراکی ها و آشامیدنی ها« و »حمل و نقل« قرار دارند که بیشترین سهم 

از تورم مرداد را به خود اختصاص داده اند.
بانک مرکزی در این گزارش با اش��اره به بررسی بازار دارایی ها از جمله 
سهام و مسکن نوشته است که قیمت ها در بازار مسکن در مرداد ماه سال  
جاری با افزایش مواجه شده و نشانه های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز 
قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر 
مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در این  ماه نسبت 
به ماه قبل 3,۱ درصد افزایش را تجربه کرد. همچنین شاخص کل بورس 
در پایان مرداد ماه در مقایس��ه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱۵,۶ درصد 
افزایش یافت. باید توجه داش��ت چنانچه مس��یر صعودی قیمت دارایی ها 
داللتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد، ممکن است نیاز به 

انجام اقداماتی از سوی سیاست گذار پولی وجود داشته باشد.

در مردادماه همچنین ش��اهد افزایش قیم��ت دالر در بازار آزاد بودیم و 
بانک مرکزی به عنوان نهاد رس��می حفظ ارزش پول ملی در مورد چرایی 
این رشد می گوید: در مرداد تحت تأثیر انتظارات فعاالن اقتصادی نسبت به 
تحوالت سیاست خارجی، متوسط نرخ دالر در بازار آزاد نسبت به تیرماه با 
افزایش همراه بود و در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت این ارز در بازار به 
حدود 2۵۵ هزار ریال رسید. این افزایش در شرایطی رقم خورده است که 
از نقطه نظر عوامل بنیادین مؤثر بر بازار ارز، در سال جاری ارزش صادرات 
و واردات گمرکی دارای توازن نس��بی بوده و صادرات نفتی نیز نس��بت به 
س��ال گذش��ته افزایش یافته اس��ت. در این ماه، بانک مرکزی در راستای 
کنترل نرخ س��ود بازار بین  بانکی در داالن سیاستی با استفاده از ابزارهای 
خود از جمله س��پرده گذاری قاعده من��د بانک ها نزد بانک مرکزی و توافق 
بازخرید معکوس، منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمع آوری 
کرد. یادآور می ش��ود، این امر در حالی تحق��ق یافت که بانک مرکزی در 
دوره مورد بررس��ی هیچ گونه دخالت مس��تقیمی در بازار بین بانکی انجام 
نداد. این مس��ئله به معنای اصالح ارتباط میان بانک مرکزی با بانک ها در 
بازار بین بانکی بوده، به طوری که در حال حاضر بانک های دارای کسری 
مناب��ع تنها می توانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ س��قف داالن از 
این منابع استفاده کنند که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی 
در این بانک ها شده است. بر این اساس نرخ بازده اسناد خزانه اسالمی در 
سررس��یدهای یک، دو و سه س��اله، در مردادماه ۱4۰۰ روندی کاهشی را 
تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یک ساله و دوساله 
در این ماه با کاهش��ی به ترتیب معادل ۰,74  و ۰,9 واحد درصد نسبت به 

ماه قبل به ترتیب به 2۰,98 و 2۰,93 درصد رسید.  
آخرین تحوالت نقدینگی در میانه تابستان

در حالی که اکبر کمیجانی، رئیس کل بانک مرکزی، میزان نقدینگی در 
پایان مردادماه را معادل 398۰ هزار میلیارد تومان اعالم کرده بود، گزارش 
بانک مرکزی می گوید: براس��اس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی 
در ۱2 ماه��ه منتهی به پایان مردادم��اه ۱4۰۰ به ترتیب به 39,۱  درصد 
و 42,۱ درصد رس��ید. رش��د باالی پایه پولی در ۱2ماهه منتهی به پایان 
مردادماه عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه ۱399 )نسبت 
به پایان خرداد ۱399 به میزان ۵,3 درصد( و به  دلیل فروش اوراق بدهی 
دولت به بانک ها و افزایش س��پرده های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. 
همچنین حجم نقدینگی در پایان مردادماه نس��بت به پایان سال ۱399 
معادل ۱2,8 درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور 
در دوره مشابه سال قبل )۱4,۱ درصد( به میزان ۱,3 واحد درصد کاهش 
یافته اس��ت. از س��وی دیگر، پایه پولی در پایان مرداد ماه ۱4۰۰ نسبت به 
پایان س��ال ۱399 معادل ۱2,4 درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه 
با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )2,9 درصد( به میزان 9,۵ 
واحد درصد افزایش یافته است. افزایش رشد پایه پولی در مردادماه نسبت 
به پایان س��ال ۱399 عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان 
خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن )از 3 درصد به 4 درصد براساس 

مصوب��ه 2۶ خردادماه ۱4۰۰ هیأت وزیران( بوده اس��ت )به میزان ۵29,۶ 
هزار میلی��ارد ریال در پایان مردادم��اه ۱4۰۰(. در پایان مردادماه ضریب 
فزاین��ده نقدینگ��ی به رقم 7,۶۰۱ رس��ید. بدین ترتی��ب ضریب فزاینده 
نقدینگی نسبت به پایان سال ۱399، برابر با ۰,3 درصد افزایش یافت که 
در مقایس��ه با رشد دوره مشابه سال ۱399، )معادل ۱۰,8 درصد(، ۱۰,۵ 
واحد درصد کاهش نش��ان می دهد. دلیل اصل��ی افزایش ضریب فزاینده 
نقدینگی در پایان مردادماه نس��بت به پایان سال ۱399، ناشی از کاهش 
نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپرده ها و کاهش نسبت 
ذخایر اضافی به س��پرده ها بوده اس��ت؛ به طوری ک��ه حجم ذخایر اضافی 
بانک ها از 3۰4,۱ هزار میلیارد ریال در پایان س��ال ۱399 به 277,۵ هزار 

میلیارد ریال در پایان مردادماه ۱4۰۰ رسیده است.
بررس��ی رش��د اجزای نقدینگی نشان می دهد که رش��د ۱2 ماهه پول 
از ۶۱,7 درص��د در پایان س��ال ۱399 به 3۶,4 درص��د در پایان مردادماه 
امس��ال کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری س��پرده ها و استقبال 
بیش��تر از سپرده گذاری بلندمدت در بانک ها است. انتظار می رود با اعمال 
سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها، روند بهبود کنترل 
رش��د متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی 
در راس��تای حفظ ارزش پول ملی )ثبات قیمت ها( با موفقیت بیش��تری 

همراه شود.

نقدینگي و پایه پولي در ميانه تابستان به 3922 و 516 هزار ميليارد تومان رسيد

وضعیت متغیرهای پولی در پایان دولت دوازدهم

هفته گذش��ته بانک مرکزی طی مکاتبه ای،  افزایش س��قف  تسهیالت 
ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت 
مس��کن را به بانک مس��کن ابالغ کرد که براساس آن، هر شهروند متأهل 

تهرانی برای اخذ این وام باید بیش از ۵8 میلیون تومان بپردازند.
 به گزارش ایس��نا، بررس��ی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان 
می دهد که هر برگ اوراق تس��هیالت مس��کن در فروردین، اردیبهشت و 
خرداد سال گذشته به ترتیب ۶۰ هزار و 3۰۰، ۶۰ هزار و 4۰۰  و ۶۰ هزار 
و ۵۰۰ تومان قیمت دارند. همچنین هر برگ از اوراق تس��هیالت مسکن 
بانک مسکن در تیرماه و مردادماه و شهریورماه سال گذشته با قیمت ۶۰ 
ه��زار و 4۰۰ تومان، ۶۰ ه��زار و 3۰۰ تومان و ۶۰ هزار و ۱۰۰  تومان داد 
و س��تد می شود. این اوراق در هر کدام از ماه های مهر و آبان و آذر نیز ۶۰ 
هزار و 7۰۰ تومان، ۶۰ هزار و 2۰۰ تومان و ۶۰ هزار و 4۰۰ تومان قیمت 
دارند. اوراق تسهیالت مسکن در دی  سال گذشته هم با قیمت ۶۰ هزار و 
3۰۰ تومان، در بهمن ماه با قیمت ۶۰ هزار و 4۰۰ تومان و در اسفندماه نیز 

با قیمت ۶۰ هزار و۶۰۰ تومان معامله می شود.
همچنین قیمت اوراق مسکن در فروردین ماه ۱4۰۰ با قیمت ۶۰ هزار و 
3۰۰ تومان، در اردیبهشت ماه سال جاری با قیمت ۶۰ هزار و 4۰۰ تومان 
و در خردادم��اه س��ال جاری نیز با قیمت ۶۰ ه��زار و 4۰۰ تومان معامله 
می ش��ود. قیمت این اوراق در تیرماه و مردادماه امس��ال نیز به ترتیب ۶۰ 
هزار و ۵۰۰ و ۶۰ هزار و 4۰۰ تومان اس��ت و این گزارش براس��اس قیمت 

مردادماه نوشته شده است.
بر این اس��اس و با توجه به افزایش س��قف وام ساخت و خرید مسکن، 
مجردهای ساکن تهران می توانند تا 28۰ میلیون تومان تسهیالت دریافت 
کنند که شامل 2۰۰ میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و 8۰ میلیون 

تومان وام جعاله می ش��ود. بنابراین مجردهای ساکن تهران برای دریافت 
2۰۰ میلیون تومان تسهیالت باید 4۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری 
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه ۶۰ هزار و ۶۰۰ تومانی، 24 میلیون 
و 24۰ هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 8۰ میلیون تومان 
وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ورق به مبلغ  9 میلیون و ۶۶4 هزار تومان 
خری��داری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق ب��ه 33 میلیون و 9۰4 هزار 

تومان می رسد.
از س��وی دیگر، زوج های تهرانی نیز بر همین اساس می توانند تا سقف 
48۰ میلیون تومان ش��امل 2۰۰ میلیون تومان تس��هیالت خرید مسکن 
برای هر نفر و 8۰ میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین 
باید 8۰۰ برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن 48 میلیون 
و 48۰ هزار تومان می شود که همراه با هزینه 9 میلیون و ۶9۶ هزار تومانی 
وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند، در 

مجموع باید ۵8میلیون و ۱7۶هزار تومان پرداخت کنند.
همچنین قیمت اوراق مسکن برای مراکز استان ها و شهرهای با جمعیت 
بیش از 2۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۱۶۰ میلیون تومان و برای زوجین 
به 32۰ میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید 32۰ 
برگه تسهیالت مسکن و متأهل های ساکن این شهرها نیز باید ۶4۰ برگه 
تسهیالت مس��کن خریداری کنند، مجردها باید ۱9 میلیون و 392 هزار 
توم��ان و متأهل ها نیز باید 38 میلیون و 784 هزار تومان پرداخت کنند. 
این وام برای مجردهای س��ایر مناطق شهری نیز به ۱2۰ میلیون تومان و 
برای زوجین این مناطق نیز به 24۰ میلیون تومان رسیده است. بنابراین 
مجرده��ا باید ب��ا پرداخت 7میلیون و 272 هزار توم��ان و متأهل ها نیز با 
پرداخت ۱4 میلیون و ۵44 هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

برای گرفتن وام جدید مسکن چقدر باید هزینه کنيم؟

آخرین قيمت اوراق مسکن

حملونقلریلی

افزایش 40 هزار تومانی قيمت سکه
بازار ارز صعودی شد

قیمت دالر در بازار آزاد تهران افزایش یافت و هر اس��کناس سبز آمریکایی 
ب��ا افزایش ۱۵3 تومان��ی، 27 هزار و 48۱ تومان قیمت خورد. در همین حال، 
قیمت دالر در صرافی های بانکی برای سومین روز کاری متوالی )از چهارشنبه 
هفته گذش��ته تاکنون( تغییری نکرد و همان 2۶ ه��زار و 7۶۱ تومان قیمت 
خ��ورد. قیمت فروش یورو نیز در این صرافی ها ثابت مان��د و 3۱ هزار و ۵32 
تومان تعیین ش��د. قیمت خرید هر دالر 2۶ ه��زار و 23۱ تومان و نرخ خرید 
هر یورو نیز 3۰ هزار و 9۰7 تومان اعالم شد. همچنین قیمت هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با افزایش 4۰ هزار تومانی در اولین 
روز هفته به رقم ۱۱ میلیون و 7۵۰ هزار تومان رس��ید. سکه تمام بهار آزادی 
طرح قدیم نیز ۱۱ میلیون و 3۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم  سکه بهار آزادی 
۵ میلیون و 9۵۰ هزار تومان، ربع س��که 3 میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سکه 
یک گرمی 2 میلیون و 2۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر 
گرم طالی ۱8 عیار به یک میلیون و ۱39 هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال 
طال نیز 4 میلیون و 938 هزار تومان شد. هر اُنس جهانی طال نیز یک هزار و 
7۵۵ دالر و ۵۱ س��نت قیمت خورد که در مقایس��ه با روز قبل 29 دالر و 42 

سنت کاهش داشت.  

در تيرماه 1400
فروش سفته و برات کم شد 

در تیرماه امس��ال بالغ بر ۱۰ میلیارد و 77۰ میلیون تومان سفته و برات در 
شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۵,۶ درصد کاهش و نسبت به 
دوره مش��ابه سال قبل ۱9,۶ درصد افزایش را نشان می دهد. طبق اعالم بانک 
مرکزی، بالغ بر 3۵ میلیارد و 9۶۱ میلیون تومان سفته و برات در چهار ماهه 
اول امسال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵4 
درصد افزایش را نشان می دهد. همچنین در تیرماه معادل 7۰۰ برگ سفته و 
برات به مبلغی معادل 22 میلیارد و 32۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت 
خورد که در این ماه شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات برگشت خورده به 
ترتیب به اعداد 8۵,7 و ۱2۱ رس��ید که در مقایس��ه با ماه قبل از لحاظ تعداد 
۱3,8 درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نیز ۵۵,9 درصد افزایش داش��ت. شاخص 
متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیرماه سال جاری نیز 
به عدد ۱4۱,2 رسید که عدد شاخص مذکور در تیرماه  ۱399 معادل ۱۶9,3 
بوده است. عالوه بر این، در چهار ماهه اول سال جاری معادل 23۰۰ برگ سفته 
و برات به مبلغ ۶3 میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد. 
در این دوره متوسط شاخص های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به 
ترتیب به اعداد 7۰,2 و 8۶,۱ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ 
تعداد 9,3 درصد و از لحاظ مبلغ ۱4,۱ درصد کاهش را نشان می دهد. از سوی 
دیگر، ش��اخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در چهار 
ماهه اول س��ال به عدد ۱32,7 رس��ید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه 

سال قبل معادل ۱۱۵,۶ بوده است.
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ظرفيت های بازار سرمایه برای تامين کسری بودجه

هادی جماليان  / کارشناس بازار سرمایه

دولت با کس��ری تراز عملیاتی مواجه اس��ت؛ بنابراین بای��د از محل واگذاری 
دارایی های مالی یا سرمایه ای کسری بودجه عملیاتی خود را پوشش دهد. میزان 
کسری بودجه در شش ماهه دوم به گونه ای است که دست کم ماهانه به ۵۰ تا ۶۰ 
هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است. محل تامین این کسری به صورت بالقوه 

یکی یا ترکیبی از منابع زیر است:
* افزایش صادرات نفت: اگرچه به نظر می رسد اراده ایران و طرف های مذاکره 
همچنان بر باز ماندن پنجره دیپلماس��ی است، اما اینکه در افق شش ماه آینده، 
توافق برجام نهایی شود، همه یا برخی از تحریم ها برداشته شود، ایران به سهم خود 
از بازار نفت دس��ت پیدا کند و دولت بتواند از منابع حاصل از صادرات نفت برای 
پوشش کسری بودجه سال جاری استفاده کند با ابهام روبه روست. گرچه مذاکره 
مرحله ای و توافق گام به گام نیز می تواند دس��ت کم بخشی از اهداف یک توافق 
نهایی را زودتر در اختیار طرفین قرار دهد، اما با مواضعی که تاکنون اعالم شده به 

نظر نمی رسد در کوتاه مدت چنین برنامه ای در دستور کار باشد.
* انتشار اوراق بدهی: انتشار اوراق بدهی شاید محتمل ترین و در دسترس ترین 
گزینه برای تامین کسری بودجه دولت باشد، اما دو نکته در استفاده از این راهکار 
وج��ود دارد؛ یکی اینکه ایجاد بدهی در س��ال جاری به معنای افزایش بدهی در 
س��ال های بعد است به ویژه اینکه می دانیم منابع حاصل از واگذاری اوراق عمدتا 
صرف پرداخت هزینه های جاری خواهد شد، زیرا هنوز با اصالح ساختاری بودجه 
به مفهوم تفکیک عملیاتی مصارف ترازهای عملیاتی و مالی و سرمایه ای فاصله 
داریم. بنابراین انتشار اوراق به هر مبلغی طی سال جاری یعنی دست کم افزایش 
2۰ درصد پرداختی در سال های آینده و معادل کل آن در سررسید که باید دوباره 
تامین مالی شود. این در حالی است که بدهی های قبلی دولت به شبکه بانکی و 
اوراق منتشرش��ده در سال های قبل نیز به جای خود باقی است. نکته دوم اینکه 
اگر قرار باشد کل کسری بودجه یا بخش قابل توجهی از آن از طریق انتشار اوراق 
تامین شود الجرم دولت مجبور است برای حصول اطمینان از فروش موفقیت آمیز 
اوراق، نرخ س��ود را جذاب کند و این به معنای تعمیق رکود در س��ایر بخش های 
اقتص��اد خواهد بود که برای اقتصادی با نزدیک به یک دهه بدون رش��د، پدیده 
جالبی نخواهد بود. مگر اینکه مانند تجربه گذشته اوراق را نه با نرخ جذاب که با 
دستورهای غیررسمی به شبکه بانکی واگذار کنند که در این صورت باید منتظر 
رش��د پایه پولی از طریق انتقال این تامین مالی به ترازنامه بانک مرکزی توسط 
شبکه بانکی باشیم که آثار تورمی آن در میان مدت، دامن اقتصاد را خواهد گرفت.
* واگذاری سهام شرکت های دولتی: دولت هنوز مالک بلوک های ارزشمندی 
از سهام شرکت هاست که واگذاری آنها می تواند بخشی از کسری بودجه را جبران 
کند، اما امکان واگذاری این س��هام از طرفی منوط به رونق بازار و از طرف دیگر 
مش��روط به وج��ود اراده دولت به واگذاری در قیمت های منصفانه اس��ت که در 
بسیاری موارد وجود نداشته است. در عین حال اگر قرار باشد رونق بازار سرمایه به 
منظور حصول اطمینان از امکان واگذاری سهام دولتی حفظ شود، سیاست گذار 
پولی باید از افزایش نرخ بهره جلوگیری کند و چنین تصمیمی ممکن است برنامه 
انتش��ار اوراق دولت را با مخاطره روبه رو کند. از طرفی، واگذاری تنها دارایی های 
ارزش��مند دولت برای تامین هزینه های جاری، چشم پوش��ی از درآمدهای آینده 
این دارایی هاس��ت، در حالی که هزینه های دولت در س��ال های آینده نیز تکرار 

خواهد شد.
* افزای��ش مالیات: وزیر اقتصاد بارها بر افزایش س��هم مالی��ات از درآمدهای 
دولت تاکید داش��ته است. کاهش یا رفع کامل کس��ری تراز عملیاتی بودجه در 
گ��رو افزایش درآمدهای پایدار و یا کاهش هزینه های عمومی اس��ت، اما افزایش 
مالیات فارغ از اینکه پایه های مالیاتی افزایش یابد یا چتر مالیاتی گسترده تر شود، 
در نهایت برداشت دولت از اقتصادی است که نزدیک به یک دهه رشدی را تجربه 
نکرده اس��ت. باید امیدوار باش��یم ضریب فزاینده کینزی در اقتصاد ایران بزرگتر 
از یک باش��د، اما آیا در کوتاه مدت افزایش مالیات ستانی و انقباض مالی می تواند 
نتیجه ای غیر از تعمیق رکود دربر داشته باشد؟ فارغ از این موضوع، امکان افزایش 
درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت تا سقف هزینه های جاری عمال وجود ندارد و باید 

سهم سایر راهکارها را در کوتاه مدت همچنان باال در نظر گرفت.
* اس��تقراض از ش��بکه بانکی: فاجعه بارترین و در عین حال از نظر عملیاتی، 
ساده ترین راه برای تامین مالی پرداخت های دولت، استقراض از شبکه بانکی است. 
برداش��ت مس��تقیم از بانک مرکزی، رشد بی واس��طه پایه پولی را در پی خواهد 
داش��ت و استقراض از بانک ها با توجه به سابقه دولت در بازپرداخت بدهی ها، در 
نهایت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل خواهد ش��د. بانک مرکزی مجبور خواهد 
بود در مقابل تکالیفی که از سوی دولت یا مجلس به بانک ها تحمیل می شود یا 
با اضافه برداشت بانک ها با تسامح برخورد کند یا اقدامات تسهیل گرایانه دیگری 
مانند کاهش نرخ س��پرده قانونی یا اقدامات مشابه آن را در دستور کار قرار دهد 
که همگی به معنای دمیدن بر آتش تورمی خواهد بود که هم اکنون نیز به اندازه 

کافی شعله ور و سوزان است.
اگرچ��ه دولت برای تامین مالی هزینه های کوتاه مدت خود کم و بیش مجبور 
است گزینه های ساده تری چون واگذاری سهام یا انتشار اوراق و در بدترین حالت 
استقراض از شبکه بانکی را انتخاب کند، اما به نظر می رسد برای دولتی که هنوز 
در ابتدای راه چهار ساله است و با یک رکود تورمی عمیق روبه روست، اندیشیدن 
به مدل جامع سیاست گذاری به جای درگیر شدن در روزمرگی های تامین منابع 

باید در دستور کار اتاق فکر اقتصادی دولت قرار گیرد.
پیش��نهاد مشخص، اس��تفاده از ظرفیت »اوراق بهادارسازی« به ویژه و به طور 
 Convertible( مشخص، طراحی و انتش��ار اوراق بدهی قابل تبدیل به دارایی
Bonds( به  جای انتش��ار اوراق بدهی س��اده یا فروش س��هام است. اوراق بدهی 
قابل تبدیل به سهام که سال هاست در بازارهای مالی جهان و البته بیشتر توسط 
شرکت ها منتشر می شود، نوعی از اوراق بدهی است که دارنده اوراق در سررسید 
 )Conversion Ratio( می تواند به  جای اصل پول خود )با ضریب مش��خصی
که در هنگام انتش��ار اوراق تعیین می ش��ود( طلب خود را در قالب سهام دریافت 
کند. این تبدیل را حتی می توان به س��ودهای دوره ای )Coupons( نیز تعمیم 
داد و می توان روی سایر دارایی های دولت نیز اوراق مشابهی طراحی و منتشر کرد.

مزیت این روش چیس��ت؟ بزرگ ترین مزیت این روش در شرایط فعلی، حل 
تناقض نرخ بهره – رونق بازار است که دولت با آن روبه روست. همانطور که ذکر 
شد، باال بردن نرخ سود برای فروش اوراق به رکود بازار منجر خواهد شد و کاهش 
نرخ سود برای حفظ رونق بازار احتماال جذابیت اوراق جدید را برای سرمایه گذاران 
کاه��ش خواهد داد، ام��ا اوراق بهادار قابل تبدی��ل از آنجا که یک اختیار معامله 
)Option( ضمنی در خود دارد می تواند نرخ اسمی پایین تری نسبت به نرخ های 
رایج بازار داشته باشد که در بازارهای مالی دنیا نیز چنین است، چراکه نرخ سود 
واقعی این اوراق، افزون بر نرخ اسمی، شامل ارزش اختیار معامله مستتر در اوراق 
)Option premium(  نیز می شود. بنابراین دولت بدون اینکه نرخ های سود 
رای��ج را افزایش دهد با واگذاری اوراق بدهی قابل تبدیل، هم امکان جذب منابع 
از بازار بدهی را دارد هم طی دوره انتشار تا سررسید اوراق، مالک سهام )دارایی( 
باقی مانده و از درآمدهای سهام )منافع دارایی( طی دوره نیز بهره مند خواهد بود 
و نیاز کمتری به تامین مالی مجدد طی دوره یا حتی در سررسید خواهد داشت.

یادداشت

فرصت امروز: عملکرد بورس تهران از ابتدای سال تاکنون نشان می دهد 
که از خردادماه ش��اخص کل بورس به مدار صعودی بازگشت؛ روندی که 
در ماه های تیر و مرداد تقویت ش��د. در حالی که پرونده ش��اخص کل در 
سال گذشته با عدد یک میلیون و 3۰7 هزار و 7۰7 واحد بسته شده بود، 
در فروردین امس��ال ش��اهد افت بیش از 88 هزار واحدی و ۶,7 درصدی 
شاخص بودیم. این روند منفی در اردیبهشت نیز با اندکی بهبود ادامه یافت 
و ش��اخص کل با ۵,3 درصد افت، بی��ش از ۶4 هزار واحد عقب رفت، اما 
در سومین ماه سال با وجودی که همچنان شاخص در کانال ۱,۱ میلیون 
واحدی قرار داش��ت، توانست با رشد بیش از ۱3 هزار واحدی، ۱,۱ درصد 
به جلو قدم بردارد، تا در مجموع فصل بهار، بازدهی بورس تهران به منفی 

۱۰,۶ درصد برسد.
این روند مثبت در تیرماه تقویت شد و با فتح کانال ۱,3 میلیون واحدی 
شاهد رشد بیش از ۱42 هزار واحدی و بازدهی ۱2,2 درصدی شاخص کل 
بودیم. در مرداد نیز این روند صعودی دنبال شد و شاخص کل با رسیدن به 
کانال ۱,۵ میلیون واحدی، 2۰4 هزار واحد باال رفت و بدین ترتیب ۱۵,۵ 
درصد رش��د کرد. در حالی که شاخص کل بورس در شهریورماه باالترین 
رک��ورد خود را ثبت کرد، اما بررس��ی عملک��رد ۱8 روزه بورس تهران در 
ششمین ماه سال )تا 24 شهریور( حاکی از افت بیش از 27 هزار واحدی 
و ۱,8 درصدی شاخص دارد. در آخرین گام نیز شاخص بورس تهران روز 
گذشته )شنبه( 37 هزار و 99۱ واحد دیگر افت کرد و به رقم یک میلیون 

و 4۵۰ هزار واحدی رسید.
در بازار بورس و فرابورس چه گذشت؟

در جریان معامالت دیروز بورس تهران، شاخص کل با کاهش 37 هزار 
و 99۱ واحدی به رقم یک میلیون و 4۵۰ هزار واحد رس��ید و ش��اخص 
هم وزن با ۱۰ هزار و ۵33 واحد کاهش، رقم 439 هزار و 932 واحد را به 
ثبت رساند. در معامالت روز شنبه، بیش از 8 میلیارد و 97 میلیون سهم، 
ح��ق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 74 هزار و 97 میلیارد ریال دادوس��تد 
شد. شاخص بازار اول کاهش 38 هزار و 2۶2 واحدی و شاخص بازار دوم، 

کاهش 44 هزار و 99 واحدی را تجربه کردند.
گ��روه خودرو با 77 هزار و 24۰ معامله به ارزش ۵ هزار و 3۰3 میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساسی با ۶4 هزار و 9۶7 معامله به ارزش 4 هزار و 784 
میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با ۶8 هزار و 789معامله به ارزش 4 هزار و 
327 میلیارد ریال، گ��روه فرآورده های نفتی با 43 هزار و 7۶4 معامله به 

ارزش 3 هزار و ۶8۶ میلیارد ریال و گروه بانک ها با 3۰ هزار و 3۱4 معامله 
به ارزش 2 هزار و ۶48 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.

ش��رکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با 7۶۱ واحد، شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی با 2۱2 واحد، شرکت تامین سرمایه نوین با 
۱۰8 واحد، شرکت پارس فوالد سبزوار با 73 واحد و گروه دارویی سبحان 
با 72 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند. در سوی 
مقابل، شرکت فوالد مبارکه اصفهان با 3 هزار و 7۱8 واحد، شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر با 2 هزار و 88۶ واحد، ش��رکت ملی صنایع مس ایران 
با 2 هزار و ۶87 واحد، ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادرملو با یک هزار و 
947 واحد و شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با یک هزار و 34۰ واحد 

بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
همچنین شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، فوالد مبارکه 
اصفهان )فوالد(، ایران خودرو )خودرو(، سپید ماکیان )سپید(، ملی صنایع 
مس ای��ران )فملی(، آریان کیمیا تک )کیمیاتک( و پاالیش نفت اصفهان 

)شپنا( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از ۵28 واحد کاهش 
داش��ت و بر روی کان��ال 2۱ هزار و 4۶8 واحد ثابت مان��د. در این بازار 3 
میلی��ارد و ۱۶۵ میلیون برگه س��هم به ارزش 2۰۱ ه��زار و ۱3۵ میلیارد 
ریال داد و س��تد ش��د. در جریان معامالت فرابورس ایران، مجتمع جهان 
فوالد س��یرجان با 22 واحد، ش��رکت صنعتی مینو با ۱2 واحد، ش��رکت 
تولید نیروی برق دماوند با ۱۱ واحد، ش��رکت تولید برق عس��لویه مپنا با 
سه واحد و شرکت ریل پرداز نوآفرین با دو واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر 
رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت سنگ آهن گهرزمین با 89 واحد، 
بیمه پاس��ارگاد با ۶۵ واحد، شرکت پلیمر آریاساسول با ۶۱ واحد، شرکت 
پتروشیمی زاگرس با ۵3 واحد و شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 3۱ واحد 

بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.
دورنمای بورس در هفته پایانی تابستان

کارشناسان می گویند بازار سرمایه با ریسک های متعددی روبه روست که 
مهمترین آنها، رویکرد و موضع دولت به قیمت گذاری دس��توری برخی از 
کاالهای اساسی نظیر سیمان و فوالد است که توانایی تأثیرگذاری بسیاری 
در بازار دارد. از میان ریسک های سیاسی نیز به زعم صاحب نظران، مذاکرات 
احیای برجام به دلیل اثرگذاری در نرخ ارز و صادرات شرکت های بورسی، 
اهمیت باالیی دارد. با این وجود به گفته کارشناس��ان، اگر متغیر جدیدی 

وارد بازار س��رمایه نشود، دورنمای آرامی برای بورس می توان ترسیم کرد، 
دورنمایی که در آن نه خبری از ریزش های س��نگین اس��ت و نه رشدهای 

شارپی که در سال گذشته تجربه شد.
در این باره یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: »به نظر می رسد در 
هفته جاری، ثبات در بدنه بازار حاکم ش��ده و به دنبال آن تفکیکی میان 
صنایع و سهام ایجاد شود که این موضوع به لحاظ تحلیلی منجر به جدایی 
مسیر صنایع و س��هام از یکدیگر خواهد شد.« امیرعلی امیرباقری با بیان 
اینک��ه »اکنون و در وضعیت فعل��ی، نگاه تحلیلی در بازار برتری زیادی به 
نگاه دارایی و تورمی دارد و از سرمایه گذاران انتظار می رود تا در این حوزه، 
نگاه تحلیلی داشته باشند و از چیدمان مناسب برای پرتفوی خود استفاده 
کنند«، به »ایرنا« می گوید: »در معامالت هفته گذش��ته بازار سهام، فشار 
عرضه در بازار افزایش پیدا کرد که مهمترین علت آن ناشی از تاثیرپذیری 
بازار از مسائل سیاس��ی بود. انتشار خبر احتمال مذاکرات برجام، بر فشار 
عرض��ه ارز در بازار تاثیرگذار بود که ای��ن اتفاق منجر به کاهش نرخ دالر 
ش��د و به دنبال آن سهام دالری محور و شاخص س��از با کاهش ارزش در 
بازار مواجه شدند.« او با تاکید بر اینکه »سرمایه گذاران باید این موضوع را 
مدنظر قرار دهند که قیمت ارز در کوتاه مدت نمی تواند بیانگر کلیت اقتصاد 
کش��ور باش��د«، می افزاید: »با توجه به فعالیت مستمر شرکت ها در طول 
سال ها باید قیمت ارز را با توجه به واقعیات اقتصادی تخمین زد. اتفاقات 
سیاس��ی تنها می تواند باعث برخورد قیمت ارز با برخی از نقاط ش��ود اما 

نمی تواند زمینه ساز تغییر روند کلی بازار ارز باشد.«
امیرباقری همچنین به ورود خودرو در بورس کاال اشاره می کند و ادامه 
می دهد: »بحث ورود خودرو به این بازار از مدت ها قبل مطرح شده و قرار 
اس��ت به مرور این بحث به عمل تبدیل و خ��ودرو وارد تابلوی بورس کاال 
ش��ود. ورود خودرو به بورس کاال می تواند در شرایط حاضر اتفاقی مبارک 
باشد؛ چراکه اکنون اختالف قیمت بازار و کارخانه رقمی است که به جیب 
دالل ها و واس��طه گران سرازیر می شود؛ در حالی که ورود خودرو به بورس 
کاال می تواند حاش��یه رفاه مصرف کننده و امنیت اقتصادی تولیدکننده را 

تحت تاثیر قرار دهد.«
به اعتقاد وی، »براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد در 
معامالت هفته جاری ثبات در بدنه بازار حاکم باشد و به دنبال آن تفکیکی 
میان صنایع و سهام ایجاد شود که این تفکیک به لحاظ تحلیلی، منجر به 

جدایی مسیر صنایع و سهام از یکدیگر خواهد شد.«

افت شاخص بورس تهران در اولين روز هفته

۸ میلیارد اوراق بهادار دست به دست شد

دو روز قبل بود که ایران در جریان بیس��ت و یکمین نشس��ت س��ران 
س��ازمان همکاری های ش��انگهای با موافقت همه اعضا، نهمین عضو دائم 
این س��ازمان ش��د. عضویت ایران در این س��ازمان، عالوه بر دستاوردهای 
سیاسی و امنیتی، فرصت های اقتصادی گسترده ای را نیز پیش روی فعاالن 
اقتصادی کشورمان قرار می دهد و مسیر مبادالت تجاری با کشورهای عضو 
را تس��هیل می کند. در همین زمینه، رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران 
و چین با اش��اره به عضویت قدرت های اقتص��ادی جهانی و منطقه ای در 
س��ازمان همکاری های شانگهای، می گوید: عضویت ایران در این سازمان، 
فرصت های خوبی را برای توسعه مبادالت تجاری و افزایش صادرات فراهم 

می کند.
مجیدرضا حریری با بیان اینکه پیمان شانگهای در آغاز برمبنای مبارزه 
علیه تروریسم تعریف شد، در گفت وگو با ایرنا، ادامه می دهد: این سازمان 
اه��داف امنیت��ی را در منطقه دنبال می کرد، ام��ا همانطور که پیش بینی 
می شد با توجه به توان کشورهای عضو، این پیمان، نقش اقتصادی پررنگی 
را برعهده گرفت. بعد از گذشت حدود دو دهه اکنون سازمان همکاری های 
شانگهای دارای صندوق کنفرانس برای اعطای وام های ارزان و بدون بهره 
به کش��ورهای عضو است که یکی از راه های تسهیلگری تجاری محسوب 

می شود.
او با بیان اینکه بس��یاری از همکاری های این س��ازمان در قالب احیای 

جاده ابریش��م توسعه پیدا کرد، می افزاید: با استفاده از ظرفیت کشورهای 
عضو، برگزاری هر ساله نمایشگاه تجاری در چین برنامه ریزی شده تا اعضا 
بتوانند محصوالت خود را به نمایش بگذارند که ایران نیز طی س��ال های 

اخیر مشارکت داشته است.
حریری با بیان اینکه کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای یک 
س��وم جمعیت جهان را تشکیل می دهند، می گوید: دو اقتصاد بزرگ دنیا 
ش��امل چین و هند در کنار ایران و روس��یه با بیشترین ذخایر گاز و نفت 
جهان در کنار یکدیگر قرار گرفته اند که نش��ان دهنده تجمیع قدرت های 

جهان در یک سازمان است.
او همچنی��ن با اش��اره به اش��تراکات فرهنگی فراوان کش��ورهای عضو 
خاطرنش��ان می کند: با توجه به  تمام پتانسیل ها برای همکاری، عضویت 
دائم ایران در این س��ازمان فرصتی برای بهره مندی از مزایای یک پیمان 
منطقه ای است. همچنین از دیگر مزیت های عضویت ایران در این پیمان 
چندجانبه ای، شناسایی نقاط ضعف و توسعه روابط برای عضویت در دیگر 
سازمان ها از جمله سازمان تجارت جهانی است که می تواند تمرینی برای 

واردات و صادرات بدون تعرفه یا موافقت نامه های آزاد و ترجیحی باشد.
به گفته حریری، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری های شانگهای 
فرصت خوبی اس��ت تا نشانه های توسعه تجاری و افزایش صادرات تحقق 
یابد. گفتنی اس��ت در س��ال 2۰۰۱ ب��ا هدف همکاری ه��ای چندجانبه 

امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، سازمان همکاری های شانگهای تشکیل شد. 
تاکنون کشورهای هند، قزاقس��تان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، 
تاجیکس��تان و ازبکس��تان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی شناخته 
می شدند. سه کشور افغانستان، بالروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و 
شش کشور جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی کامبوج، نپال، ترکیه 
و س��ریالنکا نیز از شرکای گفت وگوی این سازمان محسوب می شوند. روز 
جمعه )2۶ ش��هریورماه( ایران نیز در بیس��ت و یکمین اجالس سران این 

سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد.
س��ازمان همکاری های  شانگهای با حدود 2۵ درصد تولید ناخالص ملی 
دنیا از جمله معدود س��ازمان هایی با ماهیت هم زمان اقتصادی و امنیتی-
نظامی اس��ت. براس��اس اعالم گمرک، می��زان تجارت ای��ران با مجموعه 
کش��ورهای عضو پیمان شانگهای در س��ال 99 به ۵۵ میلیون تن کاال به 
ارزش 28 میلیارد دالر رس��ید که سهم صادرات 4۶ میلیون تن به ارزش 
۱4 میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر و سهم واردات 9 میلیون تن به ارزش ۱3 
میلیارد و 4۰۰ میلیون دالر بوده است. بیشترین حجم تجارت ایران با چین 
به ارزش ۱8 میلیارد و 9۰۰ میلیون دالر است و هند با 3 میلیارد و 4۰۰ 
میلیون دالر، افغانس��تان با 2 میلیارد و 3۰۰ میلیون دالر، روس��یه با یک 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر و پاکستان با یک میلیارد و 2۰۰ میلیون دالر 

در رتبه های بعدی قرار دارند.

رئيس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چين مطرح کرد

ایران در مسير شانگهای
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 شورای نگهبان طرح ساماندهی خودرو را 
تأیيد می کند؟

طرح مجلس برای س��اماندهی صنعت و بازار خودرو در حالی منتظر تأیید 
شورای نگهبان است که به گفته مجلسی ها، اجرای آن باعث بهبود کیفیت و 
قیمت خودروهای داخلی و تکمیل نیاز بازار از طریق واردات خودرو خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایس��کانیوز، نمایندگان مجلس هفته 
پیش مصوبه مربوط به ضوابط واردات خودرو را در قالب طرح ساماندهی خودرو 
در صحن اصلی مجلس به تصویب رس��انند. براس��اس این طرح، هر ش��خص 
حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا س��ایر 
کااله��ا و ی��ا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و ی��ا از طریق واردات 
بدون انتقال ارز نس��بت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( 
و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و باالتر و یا دارای 
شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل 
ارزش صادرات��ی خود اقدام کند. روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس در مورد انگیزه مجلس برای تدوین طرح س��اماندهی خودرو با 
بیان اینکه در ۱۵ س��ال اخیر کمتر از ۵ درصد نیاز بازار خودرو کشور از محل 
واردات تأمین ش��ده اس��ت، گفت: با توجه  به این آمار، واردات خودرو لطمه ای 

به خودروسازان وارد نمی کند، بلکه آنها را به افزایش تولید تشویق می کند.
وی ب��ا بی��ان اینکه عن��وان آزادس��ازی واردات خودرو ب��رای طرح مصوب 
مجلس مناسب نیست و اس��م آن را تنظیم واردات خودرو گذاشته ایم، افزود: 
برای نخس��تین بار قانونی گذاشته ایم که قید و بندهای مشخصی برای واردات 
خودرو تعیین می کند. در حال حاضر وضعیت مناس��ب نیس��ت و باعث شده 
است خودروهای خارجی در ایران تا هشت برابر قیمت جهانی معامله شوند و 
التهاب کاذبی به بازار وارد کند. وی واردات خودرو را براس��اس قانون جدید را 
برای اشخاص حقوقی و حقیقی امکان پذیر دانست و اظهار داشت: این افراد باید 
خودروهایی باکیفیت معین وارد کنند و در این راستا مصرف سوخت خودروها 

باید درجه B به باال باشد و نهایتا سه سال از کارکرد آنها گذشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره منابع تأمین 
ارز واردات خ��ودرو نیز گفت: ارز این خودروها باید از محل ارز صادراتی تامین 
شود که تعهد ارزی جدید برای دولت ایجاد نکند. موضوع واردات مجاز خودرو 
را برعهده شورای رقابت گذاشته ایم که هر شش ماه یک  بار با توجه  به میزان 

کمبود تقاضای داخلی و عرضه، سقف مجاز واردات را تعیین کند.
وی افزود: اگر تقاضای مؤثر داخلی از میزان عرضه خودروسازان داخلی بیشتر 
بود، کمبودها از محل واردات خودرو از خارج از کشور جبران خواهد شد. با این 

مالک ها و مشخصات، واردات خودرو امکان پذیر است.
در طرح مجلس، ش��ورای رقابت در حالی به عنوان تنظیمگر واردات خودرو 
انتخاب شده که سعید مدنی، مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است: شورای رقابت 
عامل ایجاد انحصار و افزایش قیمت خودرو در بازار اس��ت و با محدود کردن و 

جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو، جلوی رقابت را گرفته است.
وی ادامه داد: آنچه باعث ش��ده صنعت خودروس��ازی شرایط خوبی را طی 
نکند و حال خوشی نداشته باشد، دولتی بودن این صنعت و در واقع خصولتی 
بودن آن است. وی افزود: شرکت های خصولتی بدترین نوع بنگاه داری در دنیا 
هستند که معایب هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند و بی برنامگی زیادی 

در مدیریت این شرکت ها وجود دارد.
مدیرعامل اس��بق سایپا اظهار داشت: صنعت خودروسازی در کشور ما علی 
رغم کم و کاستی ها و حلقه های مفقوده، با زیرساخت های موجود حدود 2 تا ۵ 
درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می دهد که در سال های گذشته این رقم 
بین ۱,۵ تا 2 درصد بوده اس��ت که تا ۵ درصد قابل افزایش اس��ت. وی با بیان 
اینکه صنعت خودروسازی از زمانی که دخالت دولت به خصوص در دولت نهم 
و دهم در این صنعت بیشتر شد، دچار مشکل شده است، افزود: در سال 9۰، 
یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو در کشور تولید می شد که اگر با همان ظرفیت 
و برنامه پیش می رفت، در چش��م انداز ۱4۰۰ ، ظرفیت تولید کشور باید به 2 
میلیون خودرو در س��ال می رسید. وی افزود: صنعت خودروسازی ما به دلیل 
اینکه تولید خود را با کمک تسهیالت مالی بانک ها انجام می دهد و محصولش 
را با قیمتی که دولت تعیین می کند باید بفروشد تنها به سرپا نگه داشتن خود 

توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح و توسعه محصول فکر نمی کند.

نماگربازارسهام

در ش��رایطی نمایندگان مجلس طرح آزادسازی واردات خودرو مبتنی 
ب��ر صادرات قطعات و خودرو را دنبال می کنند که برخی از کارشناس��ان 
نگران ادامه فضای انحصاری بازار خودرو هس��تند و این طرح را مش��کل 

گشا نمی دانند.
به گزارش بازار، خرداد س��ال 97 ب��ود که وزیر صنعت، معدن و تجارت 
وقت طی نامه ای شبانه به رئیس س��ازمان توسعه تجارت، واردات خودرو 
را ب��ه طور کامل ممنوع اعالم کرد. این درحالی بود که ۱4 هزار دس��تگاه 
خودرو پیش تر به گمرک کشور وارد شده بود و تصمیم ناگهانی مسئوالن 
گرفتاری بس��یاری برای واردکنندگان و مال��کان خودروها ایجاد کرد. در 
همین راس��تا تا مدت ها خودروهای مردم زیر برف و باران، آفتاب و توفان 
ماندند تا آرام آرام ترخیص شوند. البته در نهایت بخشی از دارایی مردم در 

گمرک ماند و دیگر ترخیص نشد.
حاال بعد از س��ه س��ال نمایندگان مردم در مجلس موضوع آزادس��ازی 
واردات را مطرح کرده اند؛ طرحی که قرار اس��ت به صورت مشروط واردات 
را آزاد کن��د. البته نماین��دگان این دوره از مجلس از ب��دو فعالیت برنامه 
آزادس��ازی واردات خودرو را در لیست برنامه های شان قرار دادند. همانطور 
که می دانیم آنها س��ال گذشته هم قصد داشتند واردات خودرو مبتنی بر 
صادرات خودرو و یا قطعه را آزاد کنند؛ طرحی که آن موقع س��ر و صدای 
زی��ادی به پ��ا کرد و تعدادی از نمایندگان مجل��س را به ایجاد رانت برای 
خودروس��ازان و عده ای خاص متهم کرد. حاال ب��ا گذر چندین ماه دوباره 

موضوع آزادسازی واردات مشروط خودرو مطرح شده است.

آزادسازی واردات با شرط و شروط
در این طرح آمده هر شخص حقیقی یا حقوقی می تواند به ازای صادرات 
خودرو یا قطعات آن یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو 
محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام 
برقی ی��ا دو نیرویی )هیبریدی( و یا واردات خودروی بنزینی یا گازس��وز 
با برچس��ب انرژی بی )b( و باالتر و یا دارای ش��اخص ایمنی سه ستاره و 
یا باالتر براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود 

اقدام کند.
البته واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد کند، 
همچنین تعیین س��قف تعداد خودروهای مجاز وارداتی به شورای رقابت 
س��پرده شده که پیش از این در مورد قیمت گذاری خودرو مورد نقد بوده 
اس��ت. در این راستا شورای رقابت قرار است هر شش ماه یک بار براساس 
میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال 
گذشته س��قف واردات خودرو را تعیین کند. همچنین در تبصره های این 
طرح جایگاهی برای واردات خودروهای کارکرده در نظر گرفته ش��ده که 
برمبنای آن واردات خودروهای کارکرده به شرطی که بیش از سه سال از 

تاریخ تولید آنها نگذشته باشد، مجاز است.
بقای بازار انحصاری خودروسازان

هرچند طرح آزادس��ازی واردات مشروط خودرو با ۱72 رأی موافق، 38 
رأی مخالف و سه رأی ممتنع از 243 نماینده حاضر در صحن به تصویب 
رس��یده و اکنون در انتظار تایید شورای نگهبان است، اما اجرای این طرح 

همچون گذشته س��واالت بسیاری را برای کارشناس��ان صنعت خودرو و 
مخاطبان این حوزه ایجاد کرده که مهمترین آن این است که چه کسانی 
حق واردات مشروط خودرو را خواهند داشت؟ سوالی هم سال گذشته هم 
مطرح ش��ده و این ابهام را برای گروهی ایجاد کرده بود که آیا قرار اس��ت 
برای خودروس��ازان و عده ای محدود رانت ایجاد شود؟ تمام این مسائل در 
نهایت این سوال را مطرح می کند که آیا واردات این چنینی از التهاب بازار 

خودرو می کاهد یا خیر؟
در این راستا علیرضا حائری، کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طرح 
مصوب مجلس برای واردات خودرو مش��روط به صادرات خودرو یا قطعات 
آن اس��ت به »بازار« گفت: این سیاس��ت، هدفی اس��ت که خودروسازان 
دنبال آن هس��تند. مگر مردم عادی می توانند ب��ه صورت انفرادی خودرو 
ص��ادر کنند؟ آیا چنین اقدامی عملی اس��ت؟ خیر. پس نتیجه می گیریم 
خودروس��ازان که گفته می شود صادرات اندکی دارند با این قانون در ازای 

صادرات خودروهای خودشان می توانند خودرو خارجی وارد کنند.
این فع��ال صنعتی اضافه کرد: بنابراین با اج��رای طرح مصوب مجلس 
خودروسازان یا خودرو وارد می کنند و با قیمت گزاف می فروشند یا اینکه 
امتیاز آن را می فروش��ند. در هر دو حالت این خوش بینی که االن در بازار 
ایجاد شده که خودرو قرار است با واردات ارزان شود کاذب است. صادرات 
خودرو، فروش و امتیاز آن همچنان در دست خودروسازان و یک سری از 
افراد خاص است که اجازه نخواهند داد که قیمت خودرو کاهش یابد و این 

ارزش افزوده در جیب افراد دیگری برود.

واردات خودرو های لوکس برای خواص!

طرح مجلس بازار خودرو را آرام نمی کند

در حال��ي ک��ه خودروس��ازان و به خص��وص بخ��ش خصوصي همه 
توانمندي و ظرفیت هاي خود را در س��ه س��ال گذش��ته ب��ه کارگیري 
کرده اند تا چراغ تولید را روش��ن نگه دارند، تصمیمات و بخش��نامه های 
گوناگ��ون از نهادهایی که در ح��وزه خودرو تاثیرگذار هس��تند، همان 
آرامش نس��بی را نیز بر هم می زنند. از طرفی نوس��ان های قیمت ارز و 
افزایش هر روز هزینه فرآیندهای مختلف داخلی باعث شده است قیمت 
تمام ش��ده خودروها رو به افزایش حرکت کند و از طرف دیگر اجرایي 
شدن طرح تغییر مبناي محاس��به قیمت ارز گمرکي قطعات CKD و 
تبدیل آن به ارز آزاد موجب افزایش دوباره هزینه های تولید شده است.

به گ��زارش کارگر نیوز، این مش��کالت در بخش دولت��ی تا اندازه ای 
متفاوت اس��ت. زیرا در نهایت حمایت های مختلف دولتی از مس��یرهای 
متفاوت این خودروسازان را حتی با حدود 8۰ هزار میلیارد زیان انباشه 
سرپا نگه می دارد. اما در بخش خصوصی خبری از این حمایت ها نیست. 
ب��رای مثال می توان به بهمن موتور به عن��وان یک تولیدکننده قدیمی 
بخش خصوصی نگاه کرد. شرکتی که با دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی 

امسال توانسته سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص دهد.
از مس��ائل کیفیت و مهندس��ی محصول در بهمن موتور که مباحثی 
تکنیک��ی و فنی هس��تند اگ��ر بگذریم، باید ب��ه قیمت گذاری بس��یار 
هوشمندانه این شرکت به خصوص برای خودروی فیدلیتی اشاره کنیم. 
در حال��ی فیدلیتی با قیمت حدود ۶۵۵ میلی��ون تومان برای اولین بار 
روانه بازار ش��د که ب��ا توجه به قیمت گذاری محص��والت رقیبان، اغلب 
کارشناسان عقیده داشتند این خودرو با قیمتی نزدیک به 8۰۰ میلیون 
تومان به فروش می رسد، اما عمق داخلی سازی باال و تالش بهمن برای 
پایین نگه داش��تن قیمت تمام ش��ده فیدلیتی باعث شد، این خودرو با 
قیمتی غیرقابل رقابت به فروش برس��د و همین موضوع شوکی به بازار 
کراس اووره��ای ۵ و 7 نفره داد تا ش��یب افزای��ش قیمت این خودروها 

کاهش پیدا کند.
اما این همه ماجرا نیس��ت. اگر نگاهی ب��ه هزینه های تولید فیدلیتی 
در ای��ران بیندازیم، خواهیم دی��د قیمت گذاری این خ��ودرو به عنوان 
الگویی از قیمت گذاری رقابتی در کش��ور، نه تنها به دلیل حاش��یه سود 
پایین س��ازنده کاری سخت به حساب می آید، بلکه حفظ قیمت رقابتی 

این خودرو نیز کاری بس��یار دشوار است. به طور مثال به گفته سازنده 
هزینه ه��ای حم��ل از کارخانه به بن��ادر در چین و از آنج��ا به گمرک 
بندرعباس برای هر خودرو حدود 4۵۰۰ دالر است که ۱۱درصد ارزش 
اف��زوده، هزینه های پ��الک، بیمه، مالیات، تعرف��ه 23 درصدی واردات، 
هزینه های اس��تاندارد، THC، انبارداری در بندر و حمل از بندرعباس 
به تهران و س��پس برگشت کانتینر از تهران به بندرعباس به آن افزوده 
می ش��ود. همچنین هزینه مالی حدود ۱۰ درصد برای شش ماه از زمان 

سفارش گذاری تا فروش و ...  نیز وجود دارد.
از دیگ��ر هزینه های تولی��د این خودرو باید ب��ه پرداخت بیش از 9۰ 
میلیون تومان توسط این شرکت به صورت مستقیم بابت ارزش افزوده، 
مالیات، بیمه، ش��ماره گذاری و هزینه حمل به نمایندگی های فروش و 
س��ود 2,۵ درصدی  نمایندگی های فروش را نی��ز اضافه کرد. پک های 
CKD فیدلیتی ارزش 22۵۰۰ دالری )براس��اس دالر 27۰۰۰ تومان( 
دارد که عوارض گمرکی پک های CKD و هزینه های پروس��ه تولید در 
ای��ران به همراه چند هزینه ُخرد دیگر همراه اس��تهالک صدها میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری، پنج س��ال گارانتی و  یک سال سرویس دوره ای 
رایگان قیمت تنهایی این خودرو را مش��خص می کند. از این رو سازنده 
س��ودی پایین تر از حد رایج بین خودروسازان برای خود در نظر گرفته 
اس��ت تا این خودرو با قیمتی مناس��ب ) با توجه به ش��رایط( به دست 

خریداران برسد.
البته بخش��ی از مشکالت موجود در بخش تولید حاصل بخشنامه ها و 
دستورات یک شبه و نس��نجیده ای هستند که از سوی 32 نهاد، ارگان 
و یا س��ازمان های مختلف مرتبط برای صنعت خودرو صادر می ش��وند. 
این مش��کالت همان دس��ت اندازهای راه تولید به حس��اب می آیند که 
کارشناس��ان صنعت خودرو آنها را ب��ه خودتحریمی تعبیر می کنند، اما 
بخش دیگری از مشکالت نیز دامنگیر خودروسازان سراسر جهان است. 
به طور مثال از زمان ش��یوع ویروس کرونا در دو سال گذشته که باعث 
ش��ده تولید قطع��ات الکترونیکی در جهان کاهش پیدا کند، بس��یاری 
از تولیدکنن��دگان بزرگ جهان همچ��ون تویوتا، فولکس واگن و جنرال 
موت��ورز با کاه��ش تولید بر اثر کمبود تراش��ه های الکترونیکی رو به رو 

شده اند.

وزارت صمت خودتحریمی ها را چاره کند
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز:   مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم 
با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان، گفت: هنرمندان قم 
تالش کردند جلوه ای از ایثارگری های شــهدای دفاع مقدس را در قالب 

آثار این جشنواره به نمایش بگذارند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان 
قم به نقل از ستاد خبری نخســتین جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان، 
سیدموسی حسینی کاشانی دبیر جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان با اشاره 
به برگزاری کنگره ملی شــهدای استان قم در سال جاری، گفت: برای 
برپایی این کنگره تالش های زیادی انجام شــد و کمیته های متعددی 

شکل گرفت.
وی به تشــکیل کمیته فرهنگی و هنری در ستاد کنگره شهدای قم 
اشاره کرد و گفت: این کمیته برنامه های متعددی را در حوزه  هنرهای 
نمایشی، هنرهای تجسمی، سرود، کتاب و رمان تدارک دیده است که 

بخشی از آنها در مرحله اجرا قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی قم به برگزاری جشنواره تئاتر 
خیابانی افالکیان اشــاره کرد و افزود: این جشــنواره به همت اداره کل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی قم و با مشارکت ســتاد کنگره شهدای قم، 

سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم و بسیج هنرمندان اعالم فراخوان 
کرد و مورد استقبال هنرمندان قم قرار گرفت.

حسینی کاشانی با اشاره به آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره تئاتر 
خیابانی افالکیان، گفت: این آثار در دو مرحله بازخوانی نمایشنامه ها و 
بازبینی اجرای نمایش گروه ها توســط استادان شناخته شده تئاتر قم، 
آقایان فدایی حســین، رضا ابوذر، اصغر نوبخت، محمدرضا آزاد و احمد 

سلیمانی بررسی و داوری شد.

دبیر جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان تصریح کرد: شش اثر »مهندس 
مین« به کارگردانی ســیدمحمدرضا پیغمبری، »لشــکر۴۱ ثاراهلل« به 
کارگردانی میالد قره داغی، »دلتنگی درجنگ« به کارگردانی محمدجواد 
زرنوش، »امضا« به کارگردانی سید حسن محیط زاده، »سرباز سردار« به 
کارگردانی هومن پیری و »امانتی« به کارگردانی هادی افضلی به عنوان 

آثار منتخب جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان معرفی شدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی قم افزود: این شــش اثر بعد از 
برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان در هفته دفاع مقدس، در 

مجموع 60 اجرا در سطح شهر خواهند داشت.
حسینی کاشانی با بیان اینکه هنرمندان و هنرجویان تئاتر قم با شوق 
و عالقه در جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان شرکت کردند، گفت: با وجود 
مشــکالتی که در جذب منابع مالی برای برپایی این جشنواره داشتیم 
اما بســیاری از هنرمندان با روحیه بسیجی و جهادی در این جشنواره 

مشارکت کردند و به مقام شهدای استان قم ادای دین کردند.
وی با بیان اینکه آثار راه یافته به مرحله نهایی می تواند با مردم ارتباط 
برقــرار کند، گفت: هنرمندان قم تالش کردند جلوه ای از ایثارگری های 

شهدای دفاع مقدس را به نمایش بگذارند.

اهواز- شبنم قجاوند: رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت: 
بافت های فرســوده و خطر آفرین شهر مسجدسلیمان با مشارکت 
بنیاد مســکن و با محوریت مردم در مدت چهار ســال بهسازی و 

نوسازی می شوند.
اکبر نیکزاد در جریان بازدید از بافت های فرسوده و روند عملیات 
مناطق زلزله زده مسجدســلیمان در گفت و گو با خبرنگاران افزود: 
عملیات بهسازی بافت های فرسوده این شهر نفتی با همکاری نزدیک 

شهرداری و تسهیالت ارزان قیمت بانکی به زودی آغاز می شود.
وی با بیان اینکه زندگی در بافت های فرســوده مسجدسلیمان 
خطرآفرین است ابراز امیدواری کرد در چهار سال آینده با یک عزم 
همگانی پرونده بافت های فرسوده شهر مسجدسلیمان بسته شود 

و مردم از زندگی در این شهر لذت ببرند و احساس آرامش کنند.
رییس بنیاد مســکن انقالب اســالمی همچنین از پیشرفت ۹۲ 
درصدی مجموعه ۴۹۵ واحدی مسجدســلیمان که با مشــارکت  
وزارت نفت در حال بازســازی و نوســازی است خبر داد. وی گفت: 
این واحدها طی یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و تحویل 

مردم خواهد شد.
نیکزاد همچنین گفت: تعمیرات هفت هزار و ۵00واحدمسکونی 
زلزله زده که در جریان زلزله 6.۲ ریشتری تیرماه ۹۸ مسجدسلیمان 

آسیب دیدند به پایان رسیده است. وی افزود: از مجموع ۱۴00 واحد 
تخریب شده زلزله تیرماه سال ۹۸ حدود ۸60 واحد درجاسازی شده 
و مردم در خانه های خود ساکن شدند. رییس بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی بیان داشت: ۵۴0 واحد دیگر به علت خطرساز بودن به یک 
شــهرک جابجا شده و هم اکنون در حال ساخت و ساز هستند و تا 
مرحله سفت کاری پیشرفت داشته اند. نیکزاد گفت : زیرساخت های 
این شهرک شــامل برق ،آب ،فاضالب و گاز با اعتبار  ۳00میلیارد 
ریال انجام شــده و قرار اســت یک وام تکمیلی بــرای مالکان این 
شــهرک در نظر گرفته شود  تا ســرعت ساخت و ساز بیشتر شود. 

وی ابراز امیدواری کرد ساخت شهرک  ۵۴0 واحدی سال آینده به 
بهره برداری برسد و مردم در آنجا ساکن شوند.

 رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی مسجدسلیمان نیز در جریان 
این بازدید گفت: احیاء و بازآفرینی طرح بافت فرسوده مسجدسلیمان 
نیازمند نگاه ویژه مسئولین ملی اســت و امیدواریم تا با تخصیص 

اعتبارات بتوانیم تحول در این مناطق را شاهد باشیم.
محمد خســروی اظهار داشت: با توجه به شــرایط توپوگرافی و 
محدودیــت های موجود امکان انتقال مصالح جهت درجاســازی و 
بهسازی بســیاری از منازل در بافت فرسوده مسجدسلیمان وجود 
ندارد و ایــن مناطق نیازمند اجرای طرح جابجایی هســتند.  وی 
افزود: مشــکالت روبنایی و زیرســاختی متعدد در بافت فرســوده 
مسجدسلیمان موجب شده تا تمایل به سکونت و ماندگاری در این 
مناطق کمتر شود. عالوه بر این کمبود امکانات و نارسایی در خدمات 
رســانی به ساکنین لزوم طرح جابجایی را پراهمیت تر نموده است. 
خسروی با ابراز امیدواری نسبت به تعامالت با شهرداری در خصوص 
افزایش خدمات رسانی و احیاء بافت فرسوده شهری بیان داشت: نگاه 
ویژه مسئولین استانی و ملی به بافت فرسوده شهری مسجدسلیمان 
می تواند زمینه ساز برون رفت از وضعیت موجود باشد و امیدواریم 

این مهم در دولت مردمی و خدمتگزار تحقق یابد. 

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: مدیر منطقه هشت عملیات 
انتقال گاز از انجام عملیات بازرسی و پیگ رانی تمیزکننده حدود ۱۱0 
کیلومتر از خط لوله ۳0 اینچ تبریز - نوردوز، با رعایت دقیق دستورالعمل 

و استانداردها خبر داد.
فیروز خدائی با اشــاره به اهمیت ایــن عملیات در انجام پیگ رانی 
هوشــمند و شناســایی نقاط ضعف و قوت آن، اظهار کرد: پیگ رانی 
هوشــمند این مســیر خط لوله نیز در پنج مرحله بعد از هماهنگی 
های الزم جهت مدیریت مصرف و تامین ســرعت و فلوی الزم پیگ 
)Gauge Inspection Pipeline( بر اســاس زمانبندی پیش 
بینی شــده با حضور کارشناســان خارجی در آینــده نزدیک انجام 

می شود.
وی خاطرنشــان کرد: با در نظر گرفتــن محدودیت فصل کاری در 
مناطق سردسیر و کوهســتانی و همچنین بر اساس پیش بینی های 
انجام شده در برنامه های تعمیرات و نگهداری خطوط لوله این منطقه، 

تالش می کنیم که عملیات پیگ رانی هوشمند این خط را در کمتر از 
۱0 روز به پایان برسانیم.  مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز گفت: 
مهم ترین مرحله این عملیات تمیز نمودن، زدودن رســوبات جداره و 
ســطوح داخلی  لوله و خارج نمودن ضایعات، اجســام احتمالی داخل 

لولــه و میعانات گازی بود که این مرحله از اهمیت و ریســک پذیری 
باالیی برخوردار است.

خدائی، انجــام پیگ رانی را باعث افزایــش ضریب اطمینان انتقال 
پایدار و مســتمر گاز و تحویل ســوخت پاک به مصرف کننده ها عنوان 
کرد. شناســایی گرفتگی ها و بــاز نمودن مجــدد آن ها و همچنین 
شناســایی ترک ها و خوردگی های شــیرآالت و لوله ها بســیار مهم 
 اســت و روش ها و تجهیزات فراوانی در این زمینه وجود دارد که پیگ 
)Gauge Inspection Pipeline( یکــی از مهــم تریــن این 
تجهیزات است و عملیاتی که به واسطه این وسیله انجام می شود پیگ 
رانی یا توپک رانی نام دارد. منطقه هشــت انتقال گاز از مناطق دهگانه 
شرکت انتقال گاز ایران است که با سه هزار و ۷00 کیلومتر خط انتقال 
و ۹ تاسیسات تقویت فشار، گاز تحویلی از مبادی تولید را به استان های 
آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و بخشی از استان های زنجان، 

کردستان و گیالن و پایانه صادراتی انتقال می دهد.

 فاطمــه اعظمی - همدان: در مفهوم کلــي، تأمین اجتماعي، 
حمایتي است که جامعه در قبال پریشاني هاي اجتماعي و اقتصادِي 
پدید آمده به واســطه قطع یا کاهــش درآمد بر اثر بیکاري، بیماري، 
بارداري، از کارافتادگي، سالمندي، فوت سرپرست خانواده و غیره براي 
افراد فراهم مي آورد. مبناي این حمایت نوعي قرارداد اجتماعي میان 

افراد جامعه است .
مدیر کل تامین اجتماعی استان همدان سازمان تأمین اجتماعي را 
سازمان بیمه گر اجتماعي ادانست و گفت مأموریت اصلي سازمان تأمین 
اجتماعي پوشــش کارگران مزد و حقوق بگیر )بــه صورت اجباري( و 

صاحبان حرف و مشاغل آزاد )به صورت اختیاري( است. 
 شــهناز حمزه لویــی ادامه داد: براســاس قانون، ســازمان تأمین 
اجتماعي یک سازمان عمومي غیردولتي  است که بخش عمده منابع 

مالي آن از محل حق بیمه ها )با مشارکت بیمه شده و کارفرما( تأمین 
مي شــود و متکي به منابع دولتي نیست. به همین دلیل، دارایي ها و 

سرمایه هاي آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل هاي متوالي است 
و نمي تواند قابل ادغام با هیچ یک از ســازمان ها و مؤسسات دولتي یا 

غیردولتي باشد. 
وی تکیه گاه اصلي ســازمان تامین اجتماعی را مشــارکت سه جانبه 
کارفرمایان، بیمه شــدگان و دولت درعرصه هاي مختلف سیاستگذاري، 
تصمیم گیري هاي کالن و تأمین منابع مالي عنوان کرد و افزود: مهم ترین 
محصول تامین اجتماعي براساس نظریه سرمایه اجتماعي، ایجاد اعتماد 

عمومي و امید به آینده است.
حمزه لویی با بیان اینکه تامین اجتماعي براي نیروي کار، امید به آینده 
را ایجــاد می کند گفت: کارگر در محیط کار با حس تعلق کار می کند، 
انضبــاط کاري و بهره وري نیــروي کار افزایش می یابد و زمینه تقویت 

اشتغال را فراهم مي سازد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم عنوان کرد:

نمایش ایثارگری های شهدای قم در آثار جشنواره افالکیان

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

بافت های فرسوده شهری مسجدسلیمان طی چهار سال بهسازی می شوند

مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز:

11۰ کیلومتر از خط لوله گاز تبریز - نوردوز بازرسی و پیگ رانی شد

1.7 درصد از بیمه شدگان تحت پوشش کشور در استان همدان هستند

افزایش بی رویه مصرف آب در شهرهای استان بوشهر
بوشهر- سهیالکرمپورنیا: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
گفت: با توجه به پیش بینی شدن پاییزی کم بارش از هم استانی ها انتظار است 
همچنان در مصرف آب نهایت صرفه جویی را داشــته باشــند. مدیرعامل این 
شــرکت با اشاره به افزایش مصرف آب در شهرهای مختلف استان گفت: برای 
جلوگیری از بروز بحران کم آبی و تنش آبی باید مدیریت مصرف و صرفه جویی 

آب در دستور کار همه مشترکین آب استان بوشهر قرار بگیرد.
عبدالحمید حمزه پور با اشــاره به افزایش مصرف آب در استان بوشهر اظهار 
داشــت: با توجه به اینکه ۸۵ درصد آب آشــامیدنی استان از دیگر استان ها با 
خطوط طوالنی و مشکالت خاص و تالش شبانه روزی کارکنان آب و فاضالب وارد شبکه های سراسری استان وارد می شود باید برای عبور 

از بحران و تنش آبی باید مدیریت مصرف مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: با توجه به پیش بینی ســازمان هواشناســی مبنی بر اینکه مهر و آبان ماه سالجاری کم بارشی را پیش رو داریم صرفه 
جویی در مصرف آب ضرورت بیشتری می یابد و باید بپذیریم که صرفه جویی در مصرف با توجه به کاهش شدید نزوالت جوی در کشور 
ما که دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک می باشد جزئی انکارناپذیر از زندگی وبه عنوان یک فرهنگ در جامعه باید نهادینه شود .دراستان 
بوشهرنیزبا توجه به عدم برخورداری از منابع تامین آب مطمئن ،این موضوع ضرورت بیشتری پیدا می کند از مردم تقاضا می شود تنها با 
۱۵ تا ۲0 درصد صرفه جویی، در گذر از این تنش با شرکت آب وفاضالب همکاری نمایند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
با اشاره به اینکه این استان نیز همچون سایر استان های کشور با پدیده کمبود آب مواجه است افزود: گرمای شدید هوا و شرایط کرونایی 
باعث افزایش مصرف و کمبود آب در شهر ها و روستا های استان بوشهر شده است. حمزه پور تصریح کرد: از مشترکین محترم تقاضا می شود 
در این شرایط خاص، آب را بیهوده هدر ندهند و از مصارف غیرضروری همچون شستشوی جلوی درب منازل و مغازه ها، خودرو و آبیاری 

باغات و باغچه ها با آب شرب خودداری کنند و با استفاده از شیرآالت کاهنده در مصرف آب صرفه جویی کنند.

سرپرست شرکت گاز مازندران: 
ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار گاز برون شهری شهر نکا افزایش یافت

ساری – دهقان : سرپرست شرکت استان گاز مازندران، از افزایش ظرفیت 
ایستگاه TBS شهر نکا خبر داد و گفت: تعویض ایستگاه این شهر با هدف افزایش 
ظرفیت انجام شده اســت. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، 
"مقدم بیگلریان" تصریح کرد: نظر به این که تعداد مشــترکین اســتان اعم از 
واحدهای خانگی، تجاری و صنعتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته اســت 
بنابراین حسب بررسی های مهندسی و کنترل شبکه ، افزایش ظرفیت تعدادی 
از ایســتگاه های تقلیل فشار گاز، از جمله ایستگاه گاز شهرستان نکا در برنامه 
قرار گرفت . وی افزود: هم اینک با افزایش ظرفیت ایستگاه TBS موصوف از ۱0 
به ۲0 هزار مترمکعب در ساعت ، ضمن پاسخ گویی به افزایش مصارف جدید ، نیازهای آتی را نیز پاسخگو خواهد بود . سرپرست شرکت 
استان گاز مازندران اظهار داشت: با توجه به انجام تعمیرات اساسی تاسیسات ، آمادگی های فنی و عملیاتی کامل برای عبور از فصل سرما 
و تامین گاز مشترکین عزیز استان وجود خواهد داشت. سرپرست گاز مازندران در پایان از تالش همکاران اداره گاز شهرستان نکا تشکر 

و قدردانی کرد.

با هدف افزایش سرانه های ورزشی؛
یك سالن ورزشی دیگر در محله سعیدآباد باغستان در حال احداث می باشد

باغستان- خبرنگار فرصت امروز: اسالم محمدی، سرپرست شهرداری 
باغستان با اشاره به ضرورت توجه به ارتقاء سرانه های ورزشی در سطح شهر از 

شروع اجرای اسکلت  سالن ورزشی در پارک بانوان باغستان خبر داد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورا و شهرداری باغستان، سرپرست 
شهرداری باغستان ضمن تاکید بر ضرورت احداث اماکن ورزشی اظهار داشت: 
به منظور ارج نهادن به جایگاه ورزش،تحقق اهداف پیش بینی شــده در برنامه 
های مدون شهرداری، افزایش سطح آمادگی جسمانی و سالمت جامعه، ترغیب 
جوانــان و نوجوانان به ورزش همگانی و ترویج و توســعه امــور ورزش،احداث 
مجموعه های ورزشی_ تفریحی در محالت مختلف شهر الزامی است. وی  اظهار داشت: این سالن ورزشی در زمینی به مساحت ۲۱00 متر 
مربع در مجاورت پارک بانوان سعیدآباد در حال احداث می باشد. همچنین رئیس شورای اسالمی شهر باغستان در سخنانی اظهارداشت: 
عملیات لوله گذاری و احداث شبکه فاضالب در  مجاورت کانال محمدیه توسط شهرداری درحال اجرا می باشد. وی افزود: این پروژه با هدف 
ارتقاء سطح سالمت و رفع مشکالت ناشی از دفع و جمع آوری صحیح و استاندارد فاضالب شهری برای ساکنان نصیرآباد در حال احداث 
می باشد. رحیمی اظهار داشت: قطعاً یکی از بزرگترین دغدغه های بهداشتی مدیریت شهری باغستان رفع مشکالت حوزه آب و فاضالب 
شهری بوده و علی رغم اینکه شهرداری در موضوع احداث شبکه فاضالب شهری تعهدی ندارد و این امر بر عهده سایر ادارات خدمات رسان 

می باشد ولی به منظور رفاه حال شهروندان احداث آن در محالت مختلف شهر شروع شده و تداوم خواهد داشت.

در بازدید سرپرست شهرداری رشت از منطقه چهار؛ 
امکانات شهرداری برای محرومیت زدایی از محالت کم برخوردار

رشت-   خبرنگار فرصت امروز: علی بهارمست با حضور در منطقه چهار 
شــهرداری رشت ضمن دیدار با مدیر و معاونین منطقه، در جریان روند اجرایی 
اقدامات و پیشــرفت های عمرانی، خدمات شــهری، درآمدی و ... قرار گرفت. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشــت - 
سرپرست شهرداری رشت در جلسه صبح امروز با مدیر و معاونین منطقه چهار 
شهرداری رشــت با تاکید بر اتخاذ رویکردهای مناسب و انجام برنامه ریزیهای 
الزم جهت تامین منابع درآمدی، اظهار کرد: تامین درآمدهای شهرداری رشت، 
به ویژه درآمدهای پایدار تالش جمعی مدیران و کارکنان شهرداری و مشارکت 
شهروندان رشت را می طلبد. علی بهارمست، بررسی وضعیت ماشین  آالت مناطق شهرداری رشت را مورد اشاره قرار داد و اذعان داشت: 
شناســایی و رفع نقص ماشین  آالت فرسوده می بایست مورد توجه و اهتمام مدیران مناطق قرار گیرد.سرپرست شهرداری رشت ترمیم 
آسفالت معابر شهر رشت را ضروری عنوان نمود و خاطر نشان کرد: قبل از شروع فصل سرما، ترمیم معابر اصلی به صورت فوری انجام شود.

بیش از 3 هزار کیلومتر از خطوط گاز در گیالن نشت یابی شد
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: با هدف افزایش سطح ایمنی خطوط و 
پایداری جریان گاز، در مرداد امســال ۳ هزار و ۲۳0 کیلومتر از خطوط گاز در 
گیالن نشت یابی شد. روابط عمومی گاز گیالن- حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن درخصوص بازرسی و نشت یابی از خطوط و تاسیسات گاز در 
استان گفت: در مرداد سال ۱۴00 هزار و ۲۳0 کیلومتر از خطوط گاز در گیالن 
نشت یابی شد. وی با بیان این خبر افزود: این نشت یابی ها بیش از ۱۱ درصد از 
کل خطوط گاز در استان را  شامل می شود و در ۸ شهر اطاقور، املش، پره سر، 
رستم آباد، شفت، فومن، طاهرگوراب و چوبر انجام شده است. مدیرعامل شرکت 
گاز استان گیالن اظهار داشت: هم اکنون بیش از یک میلیون و ۱۵0 هزار مشترک در استان، مصرف کننده گاز طبیعی می باشند و با رشد 
روز افزون متقاضیان گاز طبیعی و به تبع آن افزایش طول شبکه گاز در استان، بازرسی و نشت یابی مستمر و ادواری از خطوط گاز، بیش 
از گذشته الزم و ضروری می باشد. حسین اکبر با ضروری برشمردن بازرسی و نشت یابی ادواری درجهت حفظ ایمنی و پایداری جریان 
گاز مشترکین خاطرنشان کرد: در مرداد امسال عالوه بر نشت یابی شبکه های گازدار استان، ۹6 ایستگاه تقلیل فشار گاز و بیش از ۵۵ هزار 
انشعاب گاز مورد بازرسی و نشت یابی قرار گرفته است. وی در پایان گفت: شرکت گاز مسئول تامین ایمنی تاسیسات و خطوط گاز تا درب 

منازل مشترکین می باشد و با بازرسی مستمر از تاسیسات، شبکه و انشعابات گاز برای تحقق این مهم تالش می کند.

تفاهم نامه همکاری بین اداره منابع طبیعی گنبد با اداره محیط زیست 
شهرستان منعقد شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: طی جلسه ای،تفاهم نامه ی همکاری میان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گنبد و اداره  
محیط زیست شهرستان منعقد شد.فرشید رحمانی طی اعالم این خبر گفت: این تفاهم نامه به موجب همکاری و مساعدت و با هدف 
برگزاری نشست های فصلی، گشت زنی های مشترک، گزارش متخلفین در زمینه قاچاق چوب و تجاوز به عرصه های طبیعی انجام شد.وی 
با اشاره به اهمیت تاالب ها و زیست بوم ها بیان داشت: در این زمینه همکاری های مشترک الزامی بوده و حفاظت از تاالب ها و مسائل 
مربوط به زیست بوم و ذخیره گاه ها از مفاد این تفاهم نامه می باشد.رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود اجرای تعهدات دوطرف را 
ضروری دانسته و تصریح کرد: معرفی یک نماینده جهت پیگیری امورات توافق نامه، پیگیری برگزاری دوره های آموزشی و ارائه گزارش 
های همکاری از مفاد تعهدات این توافق نامه می باشد.رحمانی افزود: هدف نهایی ما حراست و حفاظت از عرصه و منابع ملی بوده و تمامی 
دستگاه های اجرایی باالخص دستگاه های مربوطه بایستی در این امر همیار ما باشند.شایان ذکر است این توافق نامه به مدت یک سال 

اعتبار داشته و با توافق طرفین نیز قابل تمدید می باشد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: سرپرست معاونت اجتماعی 
و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی گفت: 
وجود امضاهــای طالیی مانع جــدی و اصلی افزایــش تولید در 

حوزه های مختلف به خصوص در بخش کشاورزی است.
احمد موقری در جلســه بررســی وظایف قانونی سازمان جهاد 
کشاورزی در خصوص توزیع نهاده های دامی و سایر وظایف محوله، 
اظهار کرد: هر گونه افزایش تولید با رفع تعارض منافع و جلوگیری 
از امضاهای طالیی میسر است و باید همه دستگاه های اجرایی به 

این سمت بروند.
وی با تأکید بر احیای حقوق عامه و رفع تعارض منافع موجود، هر 
چیزی که منافع عمومی جامعه را در معرض تضییع، تعّدی، تفریط 
و آســیب قرار دهد را از مصادیق حقوق عامه دانست و با اشاره به 
تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای دستورالعمل ها 
و اعطای تسهیالت و امتیازات در راستای تسهیل روند تولید و توزیع 
و رفع نیازمندی های مردم، یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه را 
وجود تعارض در قوانین و مقررات و دســتورالعمل ها و اجرای این 

قوانین توسط متصدیان و مأمورین و مسئولین دولتی عنوان کرد.

موقری اظهار کرد: تعارض منافع در مسائل پولی و بانکی، مالیاتی، 
واردات و صادرات و موضوع ســالمت شــهر و شهرسازی برجسته 
تر اســت و با توجه به بررســی های انجام شده در دستگاه قضایی 
تولید جوجه نژاد ایرانی)آرین( و موانع آن از مصادیق چنین تعارض 

منافعی است.
وی یادآور شد: جهاد کشاورزی به تولید کننده بیش از چهار بار 

در سال اجازه جوجه ریزی نمی دهد که علل این امر باید مشخص 
شود زیرا افزایش تولید مرغ گوشتی در کشور ضرورت دارد.

مدیر امور دام ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در 
این جلســه، گفت: از جمله مهمترین مشکالت نژاد آرین ضریب 
تبدیــل پایین و عدم وزن گیری مناســب پس از ۴0 روز وکیفیت 
پایین الشه مرغ این نژاد نسبت به رقبای خارجی است که برطرف 

کردن مشکالت نژاد آرین جزو تأکیدات است.
جاوید بهروزین افزود: حمایت های دولتی تولید مرغ آرین شامل 
اعطای تســهیالت ارزان قیمت با کارمزد پایین، تأمین نهاده های 
دامی به صورت مســتقیم توسط شرکت پشتیبانی، حذف عوارض 

صادراتی و تخفیف حق بیمه است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه نهاده های دامی یکی از مشکالت 
اساسی در افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده و تعارض منافع موجود 
در این خصوص باعث می شــود که عده معدودی اقدام به واردات 
این اقالم نموده و به دلخواه خود اقدام به توزیع کنند، به عنوان یکی 
از راهکارهای رفع تعارض منافع و به منظور جلوگیری از امضاهای 

طالیی، باید پیشنهادات استان به مرکز ارایه شود.

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری کل آذربایجان شرقی:

امضاهای طالیی مانع جدی افزایش تولید است
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به قلم: نينيشا پرادهام
G2 طراح محتوای بازاریابی در موسسه

ترجمه: علی آل علی

یونان باس��تان یک الهه خاص برای انتقال پیام داش��ت، اما 
امروزه در دنیای کس��ب و کار ش��ما باید به دنب��ال ابزارهای 
حرفه ای برای انتقال پیام برندتان باش��ید، در غیر این صورت 
ش��اید حتی یک نفر هم به برندتان توجه نش��ان ندهد. عصر 
کنونی بیش از هر نکته دیگری با سهولت ارتباطات میان افراد 
شناخته می شود با این حساب ابزارهای ارتباطی بسیار زیادی 
در دسترس شما و البته برندتان برای ایجاد ارتباط با دیگران 
قرار دارد. یکی از کاربردهای اساسی ابزارهای ارتباطی در حوزه 

کسب و کار مربوط به ارائه گزارش های مطبوعاتی است. 
مش��تریان در دوره کنونی بیش از هر زمان دیگری نسبت 
به آگاهی از ش��رایط برندها تمایل نش��ان می دهند. بنابراین 
شما باید گزارش های دقیق و مداومی برای آنها آماده نمایید، 
در غیر این صورت ش��انس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
بدون تردید اس��تفاده از ابزاره��ای حرفه ای بازاریابی امکان 
ایجاد جلوه ای حرفه ای کس��ب و کارتان را افزایش می دهد. با 
این حال تا زمانی که ش��ما به طور قابل مالحظه ای در تالش 
برای انتش��ار گزارش های کاری نباشید، حتی طرفداران پر و 
پاقرص برندتان هم توجه چندانی به شما نشان نخواهند داد. 
بنابراین انتش��ار گزارش های رس��انه ای به نوعی به شما برای 
جلب نظر مشتریان به کس��ب و کارتان کمک کرده و سطح 
حرفه ای گری تان را نش��ان می دهد. اگر شما به این نکته مهم 
توجه نشان ندهید، شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان نخواهید داشت. 
اگر ش��ما آش��نایی چندانی به مفهوم گ��زارش مطبوعاتی 
ندارید، باید اول از همه یک تعریف مناسب از آن پیدا نمایید. 
این گزارش یک متن تهیه ش��ده از س��وی کسب و کارها به 
منظور ارائه به رس��انه های مختلف است. محتوای مورد اشاره 
در این گزارش براس��اس نیاز هر کس��ب و کار متفاوت است. 
برخی از برندها به طور س��االنه گردش مالی ش��ان را در قالب 
یک گزارش مستقل منتشر می کنند. این امر برای برخی دیگر 
از برنده��ا در رابطه با میزان جذب مش��تری تازه و همچنین 
وضعیت سرمایه گذاری شان هم مصداق دارد. هدف شما هرچه 

باشد، تهیه این گزارش به طور حرفه ای اهمیت باالیی دارد. 
برخی از برندها در تهیه گزارش مطبوعاتی اشتباهات بسیار 
زیادی انجام می دهند. ش��اید این امر از نقطه نظر مش��تریان 
عادی هیچ ایرادی به همراه نداشته باشد، اما در بلندمدت شما 
را از چش��م کارشناس های حرفه ای و سرمایه گذارهای بزرگ 
خواهد انداخت. با این حساب شما باید به طور قابل مالحظه ای 
در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با تهیه یک 

گزارش حرفه ای و بدون ایراد باشید. 
ه��دف اصل��ی در این مقال��ه بررس��ی راهکاره��ای تهیه 
گزارش ه��ای حرفه ای و جذاب برای انتش��ار در رس��انه های 
مختلف است. این امر به شما کمک می کند تا عالوه بر انتشار 
گزارش موردنظر در شبکه های اجتماعی، نظر رسانه های دیگر 
را نیز به گزارش تان جلب کنید. اینطوری شمار هرچه بیشتری 

از مشتریان گزارش شما را مطالعه خواهند کرد. 
هدف گزارش تان را تعيين کنيد

هر گزارش مطبوعاتی باید یک هدف مشخص داشته باشد، 
در غیر این صورت کمتر کس��ی حتی به آن نگاه خواهد کرد. 
همچنین رسانه های مختلف نیز بی جهت گزارش مطبوعاتی 
یک برند را بازنشر نخواهند کرد. هدف شما باید به طور روشن 
و کوتاه در تیتر گزارش بیان ش��ود. هرچه تیتر ش��ما کوتاه تر 
باشد، در نهایت شانس باالتری برای جلب نظر مخاطب هدف 
خواهید داش��ت. بسیاری از برندها در این رابطه همیشه تیتر 
گزارش شان را پیش از انتشار ارزیابی می کنند. این امر به آنها 

برای کوتاه تر ساختن متن موردنظر کمک خواهد کرد. 
ش��ما برای اینکه هدف اصلی گزارش ت��ان را تعیین کنید، 
نیازی به طی یک مس��یر طوالنی ندارید. همینکه از خودتان 
بپرس��ید چرا دارید این متن را تهی��ه می کنید، کافی خواهد 
ب��ود. همچنین اگر خودتان را جای مش��تریان قرار دهید هم 
امکان پیدا کردن دالیل مناس��ب برای یک گزارش جذاب را 

خواهید داشت. 
برای روزنامه نگارها بنویسيد، نه خودتان

گ��زارش مطبوعات��ی ش��ما در نهای��ت از س��وی برخ��ی 
روزنامه نگارها م��ورد توجه قرار گرفته و در رس��انه ها بازتاب 
پیدا می کند. با این حساب هرچه حرفه ای تر و براساس اصول 
روزنامه ن��گاری این متن را تهیه کنید، خروجی نهایی کارتان 

بهتر خواهد بود. 
برخی از گزارش های مطبوعاتی به دلیل اینکه برند موردنظر 
هیچ نکته نگارشی حرفه ای را رعایت نکرده است، حتی مورد 
توجه یک رس��انه هم قرار نمی گیرد. بنابراین ش��ما در اینجا 
بای��د اندکی از حجم خودخواهی تان کم کرده و در راس��تای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام نماید. یادتان باش��د 
مخاطب هدف اصلی شما در این میان روزنامه نگارها هستند. 
در مرحله بعد آنها خودشان گزارش شما را تبدیل به یک مقاله 
حرفه ای خواهند کرد. پس در تالش اول تمام توجه شما باید 

معطوف به جلب نظر روزنامه نگارها باشد. 
اگر ش��ما در نخستین بند از گزارش تان یک خالصه درباره 
هدف نگارش و همچنین محتوای اصلی آن ارائه کنید، توجه 
اهالی رسانه به طور قابل مالحظه ای جلب خواهد شد. به هر 
حال کمتر خبرنگاری حوصله مطالعه تمام یک متن گزارش را 
دارد. با این حساب شما با چنین تکنیکی امکان تاثیرگذاری بر 

روی خبرنگارها و جلب توجه شان را پیدا می کنید. 
تعریف مخاطب هدف

گزارش ش��ما هرچه باش��د باید یک مخاطب هدف داشته 
باش��د. به عنوان مثال، اگر گزارش ش��ما درباره گردش مالی 
برندتان است، به احتمال زیاد مخاطب هدف تان سرمایه گذارها 
خواهند بود. همچنین توضیح نحوه ارتقای کیفیت محصوالت 
نیز مشتریان مستقیم تان را هدف قرار می دهد. با این حساب 

ش��ما باید برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان اقدام 
نمایید، در غیر این صورت گزارش تان شاید به دست مخاطب 
نادرستی برسد. اینطوری میزان تاثیرگذاری گزارش موردنظر 

به طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. 
تعریف مخاطب هدف به طور معمول کار ساده ای محسوب 
می شود. ش��ما حتی در صورت داش��تن ارتباطات مناسب با 
رسانه ها امکان هم اندیشی با آنها برای انتخاب مخاطب هدف 
را نیز خواهید داش��ت. به این ترتیب رسانه ها نیز در پوشش 
گزارش ت��ان بر روی دامنه مش��خصی از خوانن��دگان تمرکز 

خواهند کرد. 
اینکه یک گزارش به طور اس��تاندارد نوشته شود، فقط یک 
روی س��که است. نکته مهم در این میان تالش برای رساندن 
این گزارش به دس��ت مخاطب درس��تی اس��ت، در غیر این 
صورت تمام تالش های شما در این راستا از بین خواهد رفت. 

بيان دقيق نکات
ش��ما در گزارش مطبوعاتی تان قرار نیس��ت مثل محتوای 
بازاریاب��ی کار کنید. یک گ��زارش حرفه ای باید به طور دقیق 
نکات اساس��ی را مورد پوش��ش قرار دهد، در غیر این صورت 
شما هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
نخواهید داش��ت. این امر ش��ما را به طور قابل مالحظه ای از 
نظر مخاطب هدف تان حرفه ای نش��ان خواهد داد. بسیاری از 
برندها در عمل گزارش های مطبوعاتی را با محتوای بازاریابی 
و تبلیغاتی اش��تباه می گیرند. درست به همین خاطر توانایی 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارند. 
وقتی ش��ما هدف اصلی تان در گزارش را مشخص کردید، 
بای��د فقط درب��اره آن صحبت کنید. هرگونه اش��اره به نکات 
جانبی باید به طور گذرا باشد، در غیر این صورت کمتر کسی 
حوصل��ه مطالعه گزارش طوالنی و بی نتیجه ش��ما را خواهد 
داشت. امروزه بسیاری از برندها حتی پس از تهیه یک گزارش 
عالی نیز آن را به طور مداوم مورد بازخوانی قرار می دهند. این 
امر با هدف کاهش حجم گزارش موردنظر و مطمئن شدن از 

بیان تمام جزییات صورت می گیرد. 
انتشار گزارش ها به طور منظم

همانطور که محتوای بازاریابی باید به طور منظم منتش��ر 
ش��ود، در زمینه انتش��ار گزارش های مطبوعاتی نیز شما باید 
عملکرد ثابتی از خودتان نش��ان دهید، در غیر این صورت به 
س��ادگی هرچه تمام تر مش��تریان تان را از دست خواهید داد. 
وظیف��ه اصلی در این بخش برعه��ده تیم روابط عمومی برند 
است. این تیم باید تمام هماهنگی ها با رسانه ها را انجام دهد تا 
گزارش شما در زمان انتشار خیلی سریع به دست آنها برسد. 
هرچه گزارش ش��ما زودتر در رسانه های مشهور منتشر شود، 
ش��مار باالتری از افراد بدان توجه نشان خواهند داد. این امر 
اعتبار کس��ب و کار ش��ما را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
می دهد. همچنین امکان توس��عه سریع کس��ب و کار را نیز 

فراهم می سازد.
استفاده از اخبار تازه در گزارش

شما در گزارش تان باید به اخبار و داده های تازه توجه نشان 
دهی��د. این امر گزارش تان را برای مخاطب هدف و همچنین 
روزنامه نگارها جذاب خواهد کرد. بسیاری از رسانه ها همیشه 
به دنبال اخبار تازه هس��تند. حاال اگر گزارش مطبوعاتی شما 
هم دارای برخی از نکات ارزش��مند خبری باشد، هر رسانه ای 
به آن جلب خواهد ش��د. این امر به ش��ما برای توسعه کسب 

و کارتان در کنار بهبود رابطه با رسانه ها کمک خواهد کرد. 
یادتان باشد اگر خبر تازه ای در عرصه کسب و کار روی داده 
اس��ت، شما باید اولین برندی باشید که نسبت به آن واکنش 
نش��ان می ده��د. این امر به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و همچنین توجه تمام رس��انه ها 
را جلب خواهد کرد. بی ش��ک برندی که پس از ماه ها به یک 
رویداد توجه نشان می دهد، نه تنها مخاطبی را جلب نخواهد 

کرد، بلکه اعتبارش هم حسابی زیر سوال می رود. 
انتخاب تيترهای جانبی مناسب

گزارش های اساسی درباره برندها که هر سال یک بار منتشر 
می شود، به طور معمول حجم بسیار زیادی دارد. این امر برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اهمیت باالیی داش��ته و 
کارآفرینان باید تمام تالش شان برای ارائه یک متن حرفه ای 

را انجام دهند. 
اگر ش��ما قص��د جلب نظ��ر مخاطب هدف و رس��انه ها به 

گزارش ت��ان را داری��د، باید ع��الوه بر یک موض��وع جذاب از 
تیترهای جانبی درستی نیز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف استفاده نمایید. این امر به مخاطب تان برای پیدا کردن 
بخش��ی که دنبالش اس��ت، کمک خواهد ک��رد. بدون تردید 
مشتریان به هنگام مواجهه با گزارش های ساالنه برندها قصد 
مطالعه تمام مت��ن آن را ندارند. در عوض فقط بخش هایی از 
یک گزارش برای آنها مهم خواهد بود. شما با انتخاب تیترهای 
جانبی به طور حرفه ای و درس��ت امکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان را پیدا خواهید کرد. 
بزرگتری��ن اش��تباه در زمینه تهیه یگ گ��زارش در دنیای 
کس��ب و کار مربوط به حذف تمام جزییات از آن اس��ت. این 
امر به طور مش��خص به تیترهای فرعی اشاره دارد. اینطوری 
مخاطب تان ب��رای پیدا کردن بخش موردنظ��رش باید تمام 
گزارش تان را مطالعه نماید. بی تردید کمتر کس��ی در عرصه 
کس��ب و کار چنین حوصله ای را خواهد داشت. بنابراین شما 
باید بخش بندی درس��ت گزارش تان همراه با تیترهای فرعی 

کاربردی را مدنظر قرار دهید. 
افزودن جزیيات مربوط به نحوه ارتباط رسانه ای با 

برند
ش��ما برای اینکه نظر روزنامه نگارها را به گزارش تان جلب 
کنید، باید در بخشی مشخص نسبت به درج راه های ارتباطی 
با خودتان اقدام نمایید. استفاده از یک آدرس ایمیل و شماره 
اختصاصی برای هماهنگی با رس��انه ها نکته حرفه ای در این 
میان محسوب می ش��ود. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی خواهد کرد. اگر اطالعات 
تماس ش��ما به طور ناقص درج شده باش��د یا اینکه اصال به 
این فکر نیفتاده باشید، به احتمال زیاد رسانه های معتبر قید 
پوشش رس��انه ای گزارش تان را خواهند زد. بنابراین همیشه 

باید نسبت به این نکته مهم واکنش نشان دهید. 
حواس تان به لحن گزارش باشد

لحن یک گزارش رس��انه ای باید به ط��ور قابل مالحظه ای 
با محتوای بازاریابی و حتی نحوه گفت وگوی دوس��تانه تان به 
مشتریان تفاوت داش��ته باشد، در غیر این صورت شما هرگز 
ام��کان تهیه یک گ��زارش حرفه ای و جلب توج��ه دیگران را 

نخواهید داشت. 
ب��دون تردید بهترین راهکار برای آگاهی از لحن مناس��ب 
برای تهیه یک گزارش مطبوعاتی مراجعه به عملکرد برندهای 
بزرگ و حرفه ای اس��ت. این امر به مثابه یک کالس آموزشی 
برای شما خواهد بود. همچنین در هر مرحله از تهیه گزارش 
موردنظ��ر در صورت نیاز یکبار متن تان را مورد ارزیابی دوباره 
قرار دهید. این امر به ش��ما برای اص��الح خطاهای احتمالی 

کمک خواهد کرد. 
همچنین در صورت امکان از برخی مشتریان وفادار برندتان 
نیز کم��ک بگیرید. این ام��ر امکان رفع هرگون��ه ایرادی در 
گ��زارش نهایی را از بین می برد. به ع��الوه، بهانه خوبی برای 
بهبود رابطه با مشتریان نیز خواهد بود. اگر در این میان برخی 
از کارمندان تان هم برای همکاری تمایل نشان دادند، بهترین 

ایده استفاده از کمک آنها خواهد بود. 
افزودن اطالعات مرتبط به گزارش

اطالعاتی که شما در اختیار مخاطب هدف تان قرار می دهید، 
باید دقیق و کاربردی باشد. وقتی از اطالعات کاربردی صحبت 
می کنی��م، باید ارتب��اط میان آن با موض��وع اصلی گزارش را 
مدنظ��ر قرار دهیم، در غیر این صورت گ��زارش ما در نهایت 
از هر نکته ای صحبت خواهد کرد. چنین گزارش هایی به طور 

معمول توانایی جلب نظر مخاطب هدف را ندارند. 
اگر ش��ما اطالعات مهمی برای بیان دارید، ساماندهی یک 
نشست خبری قبل یا بعد از انتشار گزارش ضروری خواهد بود. 
این امر به ش��ما امکان بیان خالصه ای از گزارش تان را خواهد 
داد. همچنین شما به بهترین شکل ممکن فرصت جلب نظر 

مخاطب هدف به گزارش تان را هم خواهید داشت. 
نکته مهم برای ساماندهی یک نشست خبری درباره گزارش 
برند ضرورت داش��تن رابطه ای خوب با رسانه هاست، در غیر 
این صورت ش��اید کمتر رس��انه ای برای پوشش رویداد شما 

داوطلب شود. 
توجه به نکات سئو

وقتی شما در حال نگارش گزارش برندتان هستید، دلیلی 
ب��رای عدم رعایت نکات س��ئو وجود ندارد. ش��ما هر نکته ای 
که درباره س��ئو محتوای بازاریابی بلد هستید، باید در رابطه 
ب��ا تهیه گزارش مطبوعاتی برندتان مورد توجه قرار دهید، در 
غیر این صورت به احتمال زیاد کمتر کس��ی حتی به گزارش 
برندتان توجه خواهد کرد. بس��یاری از کارآفرینان برای تهیه 
گزارش شان به هر نکته ای به غیر از سئو توجه نشان می دهند. 
این امر در نهایت گزارش برندها را کامال غیرکاربردی ساخته 
و در موتورهای جس��ت وجو رتبه به شدت پایینی برای آن به 

همراه خواهد داشت. 
خودخواه نباشيد

گزارش برند ش��ما باید به نکات عمومی در بازار نیز اش��اره 
کند. یک��ی از اش��تباهات کارآفرینان تمرکز ص��رف بر روی 
وضعیت برندشان و فراموش��ی دیگر نکات است. اگر شما در 
متن گزارش تان اندکی درباره مشتریان هم صحبت کنید، ایده 
چن��دان بدی نخواهد بود. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری 

حرفه ای بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
ارزیابی وضعیت کلی بازار و مش��تریان در طول یک س��ال 
اخی��ر اغلب اوقات ایده ای مناس��ب برای ی��ک فصل گزارش 
ساالنه شما خواهد بود. شما با چنین کاری توجه مشتریان تان 
را نیز به طور قابل مالحظه ای جلب خواهید کرد. به هر حال 
کمتر مشتری نظرش به شیوه ارزیابی برندها نسبت به خودش 
جلب نخواهد شد. این امر شما را به طور قابل مالحظه ای در 

مقایسه با رقبای تان در شرایط بهتری قرار خواهد داد. 
گاهی اوقات همکاری با یک برند دیگر برای ارائه گزارش های 
مش��ترک نیز ایده بدی نخواهد بود. این امر سختی های تهیه 
یک گزارش را کاهش داده و به ش��ما امکان جلب نظر دامنه 
وسیع تری از مشتریان را نیز می دهد. بنابراین در صورت امکان 

این گزینه جذاب را نیز مدنظر داشته باشید. 
com.learn.g2 :منبع
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ایده های کاربردی برای ارتقای سطح خالقيت در عرصه کسب و کار

به قلم: دارن دیماتاس / کارشناس کسب و کار - ترجمه: علی آل علی

استفاده از ایده های خالقانه در عرصه کسب و کار برای بسیاری از مردم کاری سخت و حتی دشوار است. این 
امر وقتی پای طراحی محتوای بازاریابی و تبلیغاتی نیز به میان می آید، سخت تر از هر زمان دیگری خواهد شد. 
اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به طور حرفه ای هستید، باید راهکارهایی برای تقویت 
خالقیت تان را بلد باشید، در غیر این صورت نه تنها در عرصه کلی کسب و کار، بلکه شاید در زندگی شخصی تان 
نیز دچار مشکل شوید.  هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از ایده های کاربردی برای بهبود سطح خالقیت 
در عرصه کسب و کار است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 

در ادامه برخی از مهم ترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 
درباره احتماالت فکر کنيد

اگر ش��ما فکر می کنید خالقیت تان از بین رفته و دنبال راهی برای بهبود آن هس��تید، باید به س��ادگی 
هرچه تمام تر یک س��وال درباره احتماالت پیش روی از خودتان بپرس��ید. اینطوری به س��اده ترین شکل 

ممکن از چارچوب تفکرتان خارج شده و امکان پیدا کردن ایده های تازه و خالقانه را خواهید داشت. 
امروزه بسیاری از افراد به طور مداوم در چارچوب ذهنی شان گیر می افتند. همین امر سطح خالقیت شان 
را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. ش��ما با طرح یک س��وال ساده مبنی بر »چه می شد اگر فالن 

اتفاق می افتاد« به راحتی امکان استقبال از ایده های تازه را خواهید داشت. 
ایده پردازی سریع

ش��اید ایده پردازی سریع از نظر شما کار اش��تباهی باشد، اما دست کم این فرصت را فراهم می کند تا دامنه 
وسیعی از ایده ها را مدنظر قرار دهید. بدون تردید بخش قابل مالحظه ای از چنین ایده هایی غیرکاربردی خواهد 
بود، اما حتی اگر یک ایده خوب هم از دل این وضعیت بیرون بیاید، شما باید راضی باشید. این امر شما را به 
طور قابل مالحظه ای در تعامل با مشتریان و همچنین بهبود وضعیت کسب و کارتان جلو خواهد انداخت. نکته 
جالب اینکه شما برای بهبود وضعیت ایده پردازی تان نیازی به زمان مشخص ندارید. هر فرصت خالی که در طول 
روز پیدا کردید، برای ایده پردازی مناسب خواهد بود. این امر شما را به طور قابل مالحظه ای مدنظر مخاطب 
هدف تان قرار خواهد داد. به این ترتیب دیگر نیازی به نگرانی نسبت به کاهش توانایی خالقیت تان نخواهد بود. 

استفاده از توفان ذهنی
اف��راد در اس��تفاده از توفان ذهنی در یک مدت زمان کوتاه اقدام به نوش��تن تمام آنچه در ذهن ش��ان 
می گذرد، می نمایند. این امر به ش��ما برای پیدا کردن س��رنخ های مناس��ب به منظور تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان کمک خواهد کرد. همچنین ش��ما را ب��ه طور قابل مالحظه ای در زمینه مدیریت زمان 
جلو خواهد انداخت. اغلب اوقات کارآفرینان مدت زمانی طوالنی برای پیدا کردن ایده های مناس��ب وقت 
صرف می کنند. این امر از نقطه نظر مدیریت زمان بدترین ش��کل ممکن فعالیت کاری خواهد بود.  ش��ما 
برای توفان ذهنی امکان تمرکز بر کلیدواژه های کاربردی یا حتی تصویرس��ازی را دارید. نکته مهم توجه 
به ش��یوه ای است که شما با آن احس��اس راحتی می کنید. به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی روند 
ایده پردازی و پیدا کردن نمونه های مناس��ب را خواهید داش��ت.  بس��یاری از افراد برای تاثیرگذاری برای 
استفاده از توفان ذهنی همیشه منتظر یک فرصت هستند. نکته مهم اینکه شما باید در هر زمانی از این 

ایده استفاده کنید، در غیر این صورت به طور مداوم آن را به تاخیر خواهید انداخت. 
تفکر معکوس

شما با تکنیک تفکر معکوس خودتان را جای فردی دیگر قرار داده و از جایگاه وی درباره موقعیت کسب و کارتان 
فکر خواهید کرد. شاید این ایده خیلی عجیب به نظر برسد، اما دارای کاربردهای عملی بسیار زیادی است. بنابراین 
ش��ما به س��ادگی هرچه تمام امکان غلبه بر محیط اطراف تان را پیدا کرده و براساس چارچوب های ذهنی متفاوت 
شرایط را مورد ارزیابی قرار خواهید داد. نتیجه این امر امکان پیدا کردن ایده های بهتر و پردازش بهینه شان خواهد بود. 
contentmarketinginstitute.com :منبع

آیفون 13 در 4 مدل معرفی شد

به قلم: برایان هيتر / نویسنده حوزه تکنولوژی  - مترجم: امیر آل علی

بدون شک یکی از مهمترین اتفاقات هر سال در حوزه تکنولوژی، معرفی آیفون جدید است. در این زمینه اپل به قدری 
موفق بوده که تولیدات آن، انتخاب اول هر فردی محسوب می شود. تحت این شرایط طبیعی است که عرضه محصوالت 
آن نیز با بیشترین استقبال همراه باشد. در این رابطه چند شب گذشته چهار مدل جدید معرفی شد که شامل آیفون ۱3 
استاندارد، مینی، پرو و پرومکس است. اگرچه ظاهر آن بسیار شبیه به نسخه قبلی است. این امر نارضایتی هایی را به همراه 
داش��ته، با این حال روش��نایی صفحه نمایش به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. همچنین فضای ناپ دوربین 
س��لفی نیز 2۰ درصد کوچک تر ش��ده است. این امر در حالی است که براساس شایعات قرار بود تا آیفون جدید، با دوربین 
سلفی زیر نمایشگر همراه باشد. به همین خاطر در بخش طراحی، این برند محبوب ابدا رضایت بخش عمل نکرده است. در 
این رابطه درست به مانند نسخه قبل، در بخش دوربین شاهد امکانات بسیار جذاب و جدیدی هستیم. در این رابطه ذکر 
این نکته ضروری است که دوربین آیفون ۱2 مورد تحسین بسیاری قرار گرفت که از جمله آنها می توان به نظرات مثبت 
بسیاری از فیلم بردارهای سینما، اشاره کرد. لرزشگیر سنسور و حالت عکس برداری و فیلم برداری سینمایی، از جمله امکانات 
جدیدی است که توجهات بسیاری را به سمت خود جلب کرده است. فناوری ۵G در این نسخه با بهبودهای جدی همراه 
بوده و سرعت باالتری را در اختیار کاربران قرار می دهد. آیفون ۱3 استاندارد با قیمت اولیه 799 دالر و آیفون مینی با قیمت 
اولیه ۶99 دالر عرضه خواهد شد. همچنین ظرفیت نهایی آنها نیز ۵۱2 گیگابایت است. با این حال بیشترین توجه به دو 
محصول پیشرفته تر به نام پرو و پرومکس ۱3 است. در این بخش همچنان از سه لنز استفاده می شود که عملکرد آن در 
شب، با بهبودهای بسیار خوبی همراه شده است. همچنین امکان زوم شش برابر، از دیگر نکات قابل توجه آن است. دوربین 
آیفون های جدید، 47 درصد نور بیش��تری دریافت می کنند که خود پیشرفتی بزرگ است. برای عکاسی ماکرو نیز امکان 
تصویربرداری از فاصله 2 س��انتیمتری مهیا شده که خود یک پیشرفت قابل توجه است. در زمینه فیلم برداری نیز ویژگی 
جدید، امکان در اختیار قرار دادن نسخه خام است که فرآیند ادیت را به مراتب راحت تر خواهد کرد. تراشه به کار رفته در 
این دو نسخه نیز بسیار قدرتمند بوده و در حال حاضر هیچ رقیبی برای آن وجود ندارد. براساس آمارها این تراشه 3۰ برابر 
سریع تر از بهترین مدل های موجود در بازار است. عملکرد باتری نیز با بهبود بسیار خوب همراه شده و در مقایسه با مدل 
قبل، بیش از 2 ساعت به عمر آن اضافه شده و سرعت شارژ آن نیز ارتقا پیدا کرده است. در آخر ذکر این نکته ضروری است 
که این دو نسخه با قیمت های پایه 999 و ۱۰99 دالر تا چند روز دیگر پیش فروش خواهند شد. یکی از نکات بسیار جالب 
اپل، توجه به محیط زیست در مدل جدید است. درواقع آنتن آن از بطری های بازیافتی ساخته شده است که می تواند به 
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