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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

دادههایمرکزآماروبانکمرکزیبههمنزدیکشد

 2 روایت
از رشد اقتصادی

فرصت امروز: پس از مدت ها مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، گزارش رشد اقتصادی را هم زمان با هم منتشر کردند. 
هرچند که باز هم رقم ها متفاوت است، اما نه به اختالف فاحش دوره های قبل. آنطور که بانک مرکزی می گوید، رشد 
اقتصادی فصل بهار با نفت 6.2 درصد و بدون نفت 4.7 درصد بوده است، اما گزارش مرکز آمار از رشد 7.6 درصدی 
با نفت و 4.6 درصدی بدون نفت در فصل بهار سال ١4٠٠ حکایت دارد؛ موازی کاری ای که گویا قرار است همچنان...

موافقتمجلسباوارداتمدیریتشدهخودرو
بارویکردتقویتتولیدانجامگرفت
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چراوامهایبانکیفسادزامیشوند؟
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سناریوهایبدبینانه

وخوشبینانه
اقتصادایران

حسینسالحورزی
نایب رئیس اتاق ایران

ضرب المث��ل ایرانی ه��ا را که 
می گویند »س��الی که نکوس��ت 
از بهارش پیداس��ت«، اگر برای 
سال ١4٠٠ به کار ببریم، بدون 
چون وچرا باید با تلخی بپذیریم 
نه تنه��ا بهار نکویی نداش��ته ایم 
بلک��ه تابس��تان بدت��ری را نیز 
دیده و ب��ا ای��ن روزگار، پاییز و 
را  خوش س��رانجامی  زمس��تان 
نمی توان پیش چشم دید. برای 
نش��ان دادن اینکه به��ار نکویی 
در ای��ران ندیده ای��م و به وی��ژه 
در میدان اقتص��اد، تنها باید به 
آنچ��ه  و  رخ داده  واقعیت ه��ای 
باید می ش��ده اما نش��ده است، 
خ��وب نگاه کرد و ش��اید نیاز به 
اثبات  تحلیل های پیچیده برای 
این داوری نباش��د. اقتصاد ایران 
در س��ه س��طح خان��واده، بنگاه 
و نیز در س��طح اقتصاد کالن با 
ناکامی های پرش��ماری در پنج 
ماه نخست امس��ال روبه رو شده 
است و چشم اندازی که با بررسی 
رخدادهای ریز و درشت در حوزه 
سیاس��ت داخلی و نیز سیاست 
خارجی و در رفت��ار متغیرهای 
اقتصادی این دوره سپری ش��ده 

می ش��ود تصوی��ر کرد، 
2سالی سخت تر را نشان...

١4 صفر ١443 - س�ال هفتم
شماره   ١865
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فرصت امروز: براساس آمارهای موسسه تحقیقاتی »استاتیستا«، 
42٠ میلی��ارد کارب��ر در ش��بکه های اجتماعی فعال هس��تند و 
برندهایی که در این شبکه ها حاضرند، 88 درصد بیش از دیگر رقبا 
دیده می شوند و 69 درصد رشد بیشتر را در تولید تجربه می کنند. 
پرس��ش مهم این اس��ت که چطور باید یک برند را در شبکه های 
اجتماعی معرفی کرد تا مش��تریان بیش��تری به س��راغ محصول 
یا خدمت آن برند بیایند؟ در پاس��خ به این س��وال، »اس��کارلت 
ویس��نت«، مدرس بازاریابی و از نویس��ندگان سایت »کارآفرین« 
در مطلبی در این س��ایت، به ش��ش نکته برای فعالیت برندها و 
شرکت ها در شبکه های اجتماعی اشاره کرده که به آنها در جذب 
مشتری بیشتر کمک می کند. این گام های شش گانه به این ترتیب 
است: محتوای آگاهی بخش و ارزش آفرین به اشتراک بگذارید؛ از 
جادوی قصه در ارتباط با مخاطب استفاده کنید؛ روند پیشرفت کار 
را برای الهام بخشیدن به مخاطب به اشتراک بگذارید؛ نتیجه را با 
مخاطب به اشتراک بگذارید؛ مشارکت در شبکه های اجتماعی را 

زیر نظر بگیرید و کاربران را گام به گام هدایت کنید.
* محتوای آگاهی بخش به اشتراک بگذارید

برای تولید محتوای آگاهی بخش درباره محصول و خدمات، باید 
بدانید مخاطب هدف ش��ما به چه دلیل از ش��بکه های اجتماعی 
اس��تفاده می کند. دانستن این نکته، پیش از انتشار محتوا درباره 
برندها ضروری است. این پرسش ها کمک کننده است: مخاطبان 
من، وقتی یک هش��تگ تا کلمه کلیدی را جست وجو می کنند، 
به طور مشخص دنبال چه چیزی می گردند؟ چرا مخاطبان من از 
اینستاگرام و فیس بوک استفاده می کنند؟ آنها دنبال چه می گردند 

و امیدوارند به چه برسند؟

وقتی از زاویه ن��گاه مخاطبان تان به موضوع نگاه کنید، 
می توانید به رویکرد مناسب در تولید محتوای الزم برسید. 
ش��بکه های اجتماعی جایی برای تعامالت اجتماعی است 
و قرار نیست شبیه به یک بازار عمل کند. براساس آماری 
که بک لینکو ارائه کرده، 54 درصد از جست وجوگران در 
شبکه های اجتماعی برای یافتن محصوالت از این شبکه ها 
استفاده می کنند. این فرصتی بزرگ برای صاحبان برندها 
و کس��ب وکارهاس��ت که از این پلتفرم ها ب��رای افزودن 
به اعتبار و ارزش کس��ب و کارش��ان اس��تفاده کنند. این 
کار با انتش��ار محتوای آگاهی بخش ممکن اس��ت. یکی از 
مهمترین مزایای به اش��تراک گذاش��تن چنین محتوایی 
این اس��ت که ش��ما به تدریج به عن��وان متخصص حوزه 
کس��ب وکار خود ش��ناخته می ش��وید. این به شما کمک 
می کند به عنوان منبع معتب��ری به نظر بیایید، به همان 
اندازه که می توانید به عنوان یک فروشنده خوب شناخته 
شوید. در این شرایط، شما برای قانع کردن مخاطب برای 
خرید محصول ی��ا خدماتی که عرض��ه می کنید، زمان و 

هزینه کمتری صرف خواهید کرد.
* از قصه در ارتباط با مخاطب استفاده کنید

بیش��تر بازاریاب ها می دانند باید اطالعات آموزشی را در اختیار 
مخاطب قرار دهند. 7١درصد از کسب وکارها از شبکه های مجازی 
برای معرفی محصول استفاده می کنند. در این بین، چه برندهایی 
می توانند مس��یری متفاوت را طی کنن��د و در بین تعداد زیادی 
از کس��ب وکارها در شبکه های اجتماعی برجسته شوند؟ یکی از 
قوانین در کسب وکارها، کار کردن با کسانی است که می شناسید 

و ب��ه آنها اطمینان دارید. ب��رای ایجاد چنین فضایی در ارتباط با 
مش��تریان خود از جادوی قصه اس��تفاده کنید و قصه گویی را در 
اس��تراتژی تولید محتوای شرکت بگنجانید.  هدف از قصه گویی، 
برانگیختن پاس��خ های احساسی و کنش های مخاطب با استفاده 
از روایت هاست؛ روایت هایی برای برقراری ارتباطات و مخابره پیام 
ش��ما به مخاطب. قصه ها باعث می شوند برند شما خاطره انگیزتر 
شود. زمانی که قصه برند خود را ساختید، می توانید از آن قصه به 
عنوان صدای برند خود اس��تفاده کنید و به مردم آنچه را که برند 
ش��ما عرضه می کند، ارائه کنید. قصه شما به مردم نشان می دهد 
چرا خدمات و محصول شما برای آنها مهم است و باوری که ریشه 
ش��کل گیری برند شماس��ت، تا چه اندازه با باورهای آنان سازگار 

است.
* روند پیشرفت کار را به اشتراک بگذارید

خری��داران زمانی دس��ت به کار می ش��وند که ش��ما 
الهام بخش باش��ید. الهام بخش بودن ش��ما به آنها انگیزه 
می ده��د. ی��ک راه الهام بخش بودن برای مش��تریان، به 
اش��تراک گذاشتن فرآیندی اس��ت که در توسعه کسب 
وکار خود طی کرده اید. زمانی که مشتریان بالقوه شما از 
این فرآیند مطلع شوند، به شما به عنوان یک متخصص 
در حوزه  کس��ب وکار نگاه می کنند؛ کسی که می تواند 
آنه��ا را راهنمایی کند. این یعنی ص��رف وقت، هزینه و 

تالش کمتر برای اقناع مشتریان.
* نتیجه را با مخاطب به اشتراک بگذارید

خرید از ش��ما یک تصمیم است و س��اخت این تصمیم زمانی 
ممکن است که مخاطب بالقوه بداند آنچه شما می گویید، برای او 

هم ممکن است. مردم پیش از پرداخت هزینه باید به شما اعتماد 
کنند. نشان دادن نتایج یا تجربه دیگر مشتریان نشان می دهد شما 
فقط حرف نمی زنید بلکه عمل می کنید. نشان دادن این تجربیات 
می تواند دیوارهای بین شما و مشتریان بالقوه را فرو بریزد. نشان 
دادن این نتایج این فکر را در مخاطب تقویت می کند: »اگر دیگران 

انجامش دادند، من هم می توانم«.
* شبکه های اجتماعی را زیر نظر بگیرید

این محتواس��ت که در شبکه های اجتماعی پادشاهی می کند، 
اما اثرگذاری محتوا به میزان زیادی به الگوریتم ها در ش��بکه های 
اجتماعی و س��طح مش��ارکت وابس��ته اس��ت. هرچه یک محتوا 
مش��ارکت بیش��تری را برانگیزد الگوریتم ها، محتوای ش��ما را به 
کاربران بیش��تری نش��ان می دهد. این فرصتی برای برندهاست 
که بیش��تر دیده شوند. الگوریتم ها در شبکه های اجتماعی زمانی 
تحت کنترل است که محتوای تولیدشده توسط تعداد بیشتری از 
مردم موردپس��ند واقع شود و پیام بیشتری دریافت کند و بیشتر 
به اشتراک گذاشته ش��ود. زمانی که شما به طور منظم محتوای 
مرتبط با کس��ب وکارتان را به اش��تراک بگذارید، به خوبی درک 
می  کنید کدام یک از این محتواها بیشتر مورد توجه قرار می گیرد. 
بازاریاب��ی دیجیت��ال به معن��ای آزمودن مداوم و پیش��رفت های 
تدریج��ی در اثربخش��ی داده  هاس��ت. به طور مداوم باید س��طح 
مشارکت در ش��بکه های اجتماعی را رصد کنید، این کار به شما 
کمک می کند بفهمید کدام یک از پس��ت ها مشارکت بیشتری را 
برانگیخته و باید روی چه محتوایی تمرکز کنید. ساده تر اینکه هر 
محتوایی که بیشتر مورد توجه بوده تکرار و تقویت کنید و اشتراک 

آنهایی که دیده نشده را متوقف کنید.

* کاربران را گام به گام هدایت کنید
آخری��ن و ن��ه کم اهمیت ترین نکته، توجه به ه��دف و مقصود 
ش��ما در تعیین استراتژی محتواست. هر بخش از محتوایی که در 
ش��بکه های اجتماعی به اش��تراک می گذارید باید براساس اهداف 
کس��ب وکار ش��ما تهیه ش��ود. گام بعدی در رابطه با مش��تریان 
و مخاطبان چیس��ت؟ محتوای شما چه س��ودی برای آنها دارد و  
آنه��ا چرا باید به این محتوا توجه کنند؟ آیا می خواهید فهرس��ت 
مخاطب��ان در ایمیل خود را طوالنی تر کنی��د یا تعداد ثبت نام ها 
را باال ببرید؟ مطمئن ش��وید هدف شما از انتشار هر پست روشن 
اس��ت و به طور مستقیم بر تصمیم مخاطبان و مشتریان اثر دارد. 
آنها باید بدانند شما چرا در یک شبکه اجتماعی فعالیت می کنید، 
چط��ور می توانید به آنها کمک کنید و چرا آنه��ا باید فوری اقدام 
کنند. ش��فافیت به آنها کمک می کند وارد حدس و گمان نشوند، 
چراکه شما مسیر را برای آنها روشن کرده اید. این دلیلی است که 
باعث می شود آنها از پست شما به راحتی عبور نکنند. در مجموع، 
روش های زیادی برای جذب مشتری وجود دارد، روش های اثبات 
شده ای که انتخاب هر یک از آنها به نوع نگاه مربیان کسب و کار و 
صاحبان آنها بستگی دارد. مهم است بدانید رویکرد کدام کارشناس 
با نظر و نیازهای شما سازگار است و بر کاری که بهترین نتیجه را 
دارید، تمرکز کنید. مهمترین نکته معرفی شما به عنوان متخصص 
حوزه کسب وکار شماست و اینکه میزان فروش محصول و خدمات 
خود را افزایش دهید. بزرگ ترین اش��تباه هم این است که به دام 
امتح��ان همه روش ها بیفتید و وقت، ان��رژی و پول زیادی را هدر 
بدهید. مهمتر از هر چیزی، ش��ناخته شدن در یک حوزه، معرفی 

شدن به عنوان متخصص آن حوزه و جذب مداوم مشتری است.

فرص��ت امروز: در ش��انزدهم اوت 2٠2١، رواب��ط ایران و چین 5٠ 
س��اله ش��د. در چهار دهه نخس��تین روابط، چین در حاشیه اقتصاد 
سیاسی ایران قرار داشت، اما در یک دهه اخیر این کشور به مهمترین 
پدیده اقتصاد سیاس��ی ایران تبدیل شده است. در اندک زمانی چین 
به مهمترین بازار صادراتی، مهمترین شریک وارداتی، مهمترین شریک 
تکنولوژیک و متحد کلیدي سیاس��ی تهران بدل شده و سرعت رشد 
جایگاه چین در اقتصاد سیاس��ی ایران در تاریخ ١٠٠ س��اله تجارت 

خارجی کشورمان بی نظیر است. 
در گزارش تازه مرکز پژوهش های اتاق ایران با عنوان »ایران و چین: 
آینده دیپلماسی اقتصادی«، جایگاه چین در اقتصاد سیاسی ایران و 
چگونگی گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با این کشور بررسی شده 
اس��ت. به اعتقاد بازوی پژوهش��ی اتاق ایران، رشد شگفت آور جایگاه 
چین در اقتصاد سیاسی ایران، معلول چند روند بوده است. نخستین 
و مهمترین روند، خیزش چین است که شگفتی بسیاري را در جهان 
دامن زده است. این کشور در مدت کوتاهی از قدرتی فقیر به دومین 
اقتصاد ب��زرگ جهان گذر کرد. حجم تجارت خارجی این کش��ور از 
حدود 2٠ میلیارد دالر در اواخر دهه ١97٠ به بیش از 4 تریلیون دالر 
در سال 2٠١9 افزایش یافت. چین، شریک اول تجاري بیش از ١٠٠ 
کشور جهان است که ایران یکی از آنها محسوب می شود. دومین عامل 

ش��کل دهنده به موقعیت کنونی چین در اقتصاد ایران، عنصر تحریم 
اس��ت. تحریم هاي آمریکا در یک دهه گذش��ته به صورت بی س��ابقه 
علیه ایران تش��دید شده و این کش��ور را به یکی از تحریم زده ترین و 
منزوي ترین اقتصادهاي جهان بدل کرده است. تشدید تحریم در عمل 
چین را به تنها پنجره نیمه باز براي تعامالت بین المللی اقتصادي ایران 
بدل کرده است. عامل سوم، گرایش سیاسی فزاینده به چین در ایران 
است. در فرآیند تحول در توزیع قدرت در صحنه بین المللی، ایران و 
چین منافع مشترک فزاینده اي در مقابله با سیاست هاي آمریکا پیدا 
می کنند. در گذش��ته تنها ایران تحت فشار آمریکا قرار داشت، اما در 
ی��ک دهه اخیر چین نی��ز به طور فزاینده اي هدف این فش��ارها قرار 
گرفته و می کوشد بر توسعه روابط با کشورهاي ضدآمریکایی متمرکز 
گردد. نهایتا عامل چهارم آنکه اقتصادهاي دو کش��ور تا حدي مکمل 
یکدیگر محس��وب می شوند. از یک س��و، ایران کشوري نفتی است و 
عم��ده صادرات آن را نفت و فرآورده هاي نفتی تش��کیل می دهد و از 
س��وی دیگر، چین در یک دهه اخیر ب��ه بزرگ ترین واردکننده نفت 
بدل ش��ده و احتماال تا آینده اي قابل پیش بینی در این موقعیت باقی 
خواهد ماند. در این میان، بررسی ها نشان می دهد که با خروج آمریکا 
از برجام، چین س��رمایه گذاری خود در ایران را به پایان رس��انده و در 
صورت احیای توافق هسته ای نیز یکی از برندگان اصلی خواهد بود. در 

واقع، هم پوشی منافع سیاسی دولت ها با چین، ضامن سرمایه گذاری 
چین در این کش��ورها یا شکل گیری روابط اقتصادی گسترده نیست 
و اگرچه چین به خرید نفت و کوشش برای کاستن از فشار تحریم ها 
ادامه داده، اما با خروج ایاالت متحده از برجام، سرمایه گذاری خود در 

ایران را به پایان رسانده است.
مرک��ز پژوهش های اتاق ای��ران در گزارش خ��ود تاکید کرده که 
وضعی��ت تحریم ها در چش��م انداز روابط آینده ای��ران و چین، نقش 
اساسی دارد. در صورت احیای توافق هسته ای، چین به  عنوان شریک 
اول تجاری، اقتصادی و فناورانه ایران یکی از برندگان کلیدی خواهد 
بود. درصورت رس��یدن مذاکرات به بن بست و شکاف میان انتظارات 
مذاکراتی طرفین برجام، ش��رایط برای تشدید تحریم ها فراهم شده و 
چین احتماال استراتژی کنونی خود را که »تعامل گزینشی« با اقتصاد 
ایران اس��ت، ادامه خواهد داد و می  کوش��د که در متن تنش فزاینده 
میان ایران و غرب قرار نگیرد. در حالت دیگر، چنانچه طرفین برجام به 
توافقی جدید دست پیدا کنند، چین احتماال با آن موافقت یا مخالفت 
جدی نخواهد کرد و همچون گذشته می کوشد در هماهنگی با روسیه 
عمل نماید. در حوزه دیپلماسی اقتصادی نیز به راهبرد تعامل گزینشی 
ادامه خواهد داد.  در ادامه این گزارش، روابط میان ایران و چین متأثر 
از چه��ار مؤلفه انرژی، تجارت و س��رمایه گذاری، ابتکار کمربند و راه 

و همکاری راهبردی در نظر گرفته ش��ده اس��ت. بر این اساس نفت، 
اولی��ن و کلیدی ترین عنصر روابط میان ایران و چین اس��ت. اگرچه 
تحت تاثیر تحریم های آمریکا، جایگاه ایران از یک تأمین کننده اصلی 
به تأمین کننده فرعی نفت چین تبدیل ش��ده و کش��ورهای عراق و 
روسیه، سهم ایران را در بازار انرژی این کشور تصاحب کردند، اما چین 

همچنان یکی از مقاصد صادراتی نفت ایران است.
دومین متغیر، تجارت و س��رمایه گذاری است. عربستان و امارات، 
مهمترین ش��رکای اقتص��ادی چین در خاورمیانه هس��تند. ترکیه، 
قزاقستان و پاکستان نیز در محیط همسایگی ایران، گام های مهمی 
در توس��عه روابط با چین برداش��ته اند. از این منظ��ر، ایران برخالف 
تصورات رایج، در توس��عه روابط تجاری و س��رمایه گذاری با چین، از 
همس��ایگان عقب مانده اس��ت و بازاری متوسط برای صادرات چین 
محس��وب می شود. متغیر سوم، ابتکار کمربند و راه است که در یک 
ده��ه اخیر و احتماال تا آینده قابل  پیش بینی در کانون دیپلماس��ی 
اقتصادی چین قرار داش��ته و این کش��ور می کوش��د در این قالب، 
همکاری اقتصادی خود با بسیاری از کشورها گسترش دهد. اگرچه 
نقش ایران در این طرح به عنوان قلب راه ابریشم، در واقعیت چندان 
تحقق نیافت. چهارمین متغیر، همکاری راهبردی است؛ ایران و چین 
به دلیل مش��کالت بنیادینی که با ایاالت متح��ده دارند، با یکدیگر 

همکاری راهبردی دارند، اما در عمل مشخص شده است که هم پوشی 
منافع سیاس��ی دولت ها با چین، ضامن سرمایه گذاری چین در این 
کشورها یا ش��کل گیری روابط اقتصادی گسترده نیست. بی اعتنایی 
چین به کره ش��مالی و کوبا، ارائه رانت ژئواکونومیک به پاکس��تان و 
همکاری تنگاتنگ با روسیه، مبین این ادعا است. در مورد ایران نیز 
اگرچه چین به خرید نفت و کوش��ش برای کاستن از فشار تحریم ها 
ادامه داده، اما با خروج ایاالت متحده از برجام، سرمایه گذاری خود در 
ایران را به پایان رساند. در مجموع، موقعیت کنونی چین در اقتصاد 
سیاس��ی ایران احتماال تا آینده قاب��ل پیش بینی تداوم پیدا می کند. 
دول��ت جدید ایران آش��کارا اعالم کرده که آس��یا و ب��ه ویژه چین، 
اولویت نخست سیاس��ت خارجی کشور محسوب می شود. افزون بر 
این، روند احیاي برجام و تداوم توافق دومی که ش��اید حاصل ش��ود 
احتماال پیچیده تر از گذش��ته خواهد بود. حتی در صورتی که توافق 
حاصل شود و تحریم هاي مرتبط با برنامه هسته اي ایران لغو یا تعلیق 
گردند، امکان برگشت پذیري ش��رایط در سال 2٠24 یا زودتر از آن 
وجود دارد. احتماال روابط ایران و غرب همچنان پیچیده خواهد ماند، 
شرکت هاي اروپایی و دولت های شان براي شکل دهی به روابط نرمال 
با ایران مردد خواهند ماند و اقتصاد نخس��ت جهان همچنان بر روي 

ایران بسته خواهد ماند.

چینازبرندگانکلیدیاحیایبرجامخواهدبود
آیندهدیپلماسیاقتصادیایرانوچین

چطورازفرصتکاربرانبهنفعکسبوکاراستفادهکنیم؟

شبکههایاجتماعیدرخدمتبرندها

10شبکهاجتماعیپرکاربرجهاندرسال2021
با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی س��ال، ش��اهد معرفی برترین ها در حوزه های مختلف هستیم. در این 
رابطه س��ال اخیر به خاطر ش��یوع جهانی ویروس کرونا با یک اتفاق ویژه همراه بوده است. براساس آمارها 
اس��تفاده از اینترنت با رش��دی تاریخی همراه بوده که قرنطینه خانگی دلیل اصلی آن محس��وب می شود. 
در این رابطه حضور در ش��بکه های اجتماعی، بیش��ترین زمان را به خود اختصاص می دهد. در این زمینه 
آیا از ١٠ ش��بکه اجتماعی برتر س��ال 2٠2١ اطالع دارید؟ براس��اس نظرسنجی ها، بس��یاری از افراد تصور 
می کنند که تیک تاک در حال حاضر چهارمین ش��بکه اجتماعی برتر جهان محسوب می شود. با این حال 
واقعیت این اس��ت که جایگاه اصلی این برند چینی در رتبه هفتم اس��ت. آگاهی از این فهرس��ت به ش��ما 
کمک خواهد کرد تا برای فعالیت تجاری در ش��بکه های اجتماعی، تصمیم گیری بهتری را داش��ته باشید...



فرص��ت امروز: پس از مدت ها مرکز آم��ار ایران و بانک مرکزی، گزارش 
رش��د اقتصادی را هم زمان با هم منتش��ر کردند. هرچند که باز هم رقم ها 
متفاوت اس��ت، ام��ا نه به اختالف فاحش دوره های قب��ل. آنطور که بانک 
مرکزی می گوید، رش��د اقتص��ادی فصل بهار با نف��ت 6.2 درصد و بدون 
نفت 4.7 درصد بوده اس��ت، اما گزارش مرکز آمار از رش��د 7.6 درصدی با 
نف��ت و 4.6 درصدی بدون نفت در فصل بهار س��ال ١4٠٠ حکایت دارد؛ 
موازی کاری ای که گویا قرار اس��ت همچنان ادامه داشته باشد و مشخص 
نیست در این میان، کارشناسان و پژوهشگران باید به کدام روایت از رشد 

اقتصادی استناد کنند.
بان��ک مرکزی و مرکز آمار ایران به فاصل��ه ای کوتاه از یکدیگر، گزارش 
رش��د اقتصادی بهار ١4٠٠ را منتش��ر کردند که بیانگر مثبت شدن این 
ش��اخص اقتصادی در س��ه ماهه نخست امسال اس��ت. در یک سو، مرکز 
آمار از رش��د اقتصادی 7.6 درصدی با نفت گزارش داده و در سوی دیگر، 
بانک مرکزی هم از رش��د اقتصادی مثبت در هر دو بخش با نفت و بدون 
نفت خبر داده است. این ناهمخوانی وضعیت رشد اقتصادی در حالی است 
که رش��د اقتصادی ک��ه مرکز آمار اعالم کرده برمبنای س��ال پایه ١39٠ 
و رش��د اعالمی بانک مرکزی براس��اس قیمت های پایه سال ١395 است. 
اگرچه براساس مصوبه شورای عالی آمار برای ممانعت از موازی کاری، بانک 
مرکزی نباید آمار شاخص های کالن از جمله رشد اقتصادی و یا تورم را به 
صورت عمومی منتش��ر کند و مرکز آمار ایران، مرجع رسمی آن است، اما 
همچون س��نوات گذشته بانک مرکزی بار دیگر از وضعیت رشد اقتصادی 

رسما گزارش داده است.
ادامهموازیکاریدراعالمرشداقتصادی

گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت رش��د اقتصادی در فصل بهار نش��ان 
می ده��د که تولید ناخالص داخلی )GDP( در بهار س��ال جاری به ١77 
هزار و 7٠٠ میلیارد تومان با احتساب نفت رسیده است، در حالی که این 
رقم در مدت مشابه سال گذشته ١65 هزار و 2٠٠ میلیارد تومان بوده که 
نش��ان دهنده رشد 7.6 درصدی در فصل بهار ١4٠٠ است. از سوی دیگر، 

تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در فصل بهار امسال به ١5٠ هزار 
و 9٠٠ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل )که 
١44 هزار و 2٠٠ میلیارد تومان گزارش شده بود(، 4.6 درصد رشد داشته 
اس��ت. بدین ترتیب، رشد اقتصادی با نفت به 7.6 درصد و بدون نفت 4.6 

درصد رسیده است.
اما این رشد اقتصادی چگونه اتفاق افتاده و از سال گذشته تاکنون چه مسیری 
را طی کرده است؟ آمارهای فصول گذشته نشان می دهد رشد اقتصادی با نفت 
در سه ماهه اول سال ١399 منفی 4.3 درصد بوده که این روند منفی در دوره 
شش ماهه با منفی 2.١ درصد و 9 ماهه با منفی یک درصد ادامه داشته ولی 
در پایان سال ١399 با یک درصد مثبت به پایان می رسد. بر این اساس، رشد 
اقتصادی از بهار پارسال با منفی 4.3 درصد روند رو به افزایشی را طی کرد تا 
اینکه با رشد ١١.9 درصد از صفر عبور و وارد کانال مثبت شده که نهایتا در بهار 

امسال رقم 7.6 درصد را ثبت کرده است.
اما در بخش تولید ناخالص داخلی بدون احتس��اب نفت نیز روند طوری 
بوده که از منفی 2.6 درصد در بهار پارس��ال به منفی ١.5 درصد در دوره 
ش��ش ماهه و منفی هش��ت در دوره 9 ماهه رسیده و در پایان سال رشد 
اقتصادی مثبت ٠.3 درصد ثبت ش��ده اس��ت. برای سال جاری نیز رشد 
اقتصادی بدون نفت مثبت 4.6 درصد اعالم شده که نشان می دهد نسبت 

به بهار پارسال روند رو به رشد تا 7.2 درصد را طی کرده است.
براساس این گزارش، گروه کشاورزی از مثبت ٠.١ در بهار سال گذشته 
به منفی 4.5 درصد در بهار امس��ال رس��یده که جزو معدود بخش های با 
رش��د منفی به شمار می رود، اما گروه معادن و صنایع از منفی 5.3 درصد 
به ١3.8 درصد در فاصله دو بهار رسیده که نشان دهنده رشد بیش از ١8 
درصدی در این فاصله است. استخراج نفت و گاز طبیعی نیز از منفی ١4.5 
درصد در بهار پارس��ال به 27.5 درصد در بهار امس��ال رسیده که افزایش 
بیش از 4٠ درصدی را نشان می دهد. همچنین در دیگر بخش ها می توان 
به رشد حوزه ساختمان اشاره کرد که از منفی 2 درصد به ١2.9 درصد در 

بهار امسال افزایش داشته است.

یکرشداقتصادیواینهمهاختالف؟
ب��ه موازات مرکز آمار، بانک مرکزی هم از رش��د اقتصادی مثبت در هر 
دو بخش نفت و بدون نفت خبر داده اس��ت. بر این اساس، تولید ناخالص 
داخلی در بهار با احتس��اب نفت 347 هزار و 7٠٠ میلیارد تومان و تولید 
بدون نفت 3١4 هزار و 8٠٠ میلیارد تومان ثبت ش��ده که نش��ان می دهد 
رشد اقتصادی با نفت در بهار 6.2 درصد و بدون نفت 4.7 درصد بوده است. 
 هرچند رش��د اقتصادی اعالمی مرکز آمار با نفت ١.4 درصد و بدون نفت 
بیشتر از رشد بانک مرکزی است ولی بدون نفتی که مرکز آمار اعالم کرده 
٠.١ درصد کمتر از نرخ رشد اعالمی بانک مرکزی است. این اختالف البته 
در جزییات هم مشهود است؛ به طوری که طبق اعالم مرکز آمار ایران در 
بهار امسال، در گروه کشاورزی رشد منفی 4.5 درصد بوده و گروه صنایع 
و معادن ١3.8 درصد و گروه خدمات 4.5 درصد نسبت به فصل بهار سال 
١399 رش��د داش��ته اند؛ در حالی که طبق آمار بانک مرکزی در این دوره 
به استثنای ارزش افزوده گروه کشاورزی که متأثر از خشکسالی و کاهش 
تولید محصوالت زراعی با کاهش عملکرد ٠.9 درصدی مواجه شده، ارزش 
افزوده س��ایر گروه های اقتصادی شامل نفت 23.3 درصد، صنایع و معادن 

2.١ درصد و خدمات 7 درصد بوده است.
همانطور که گفته ش��د، این تفاوت آمار رش��د اقتص��ادی از نگاه بانک 
مرکزی و مرکز آمار در حالی اس��ت که رشد اقتصادی که مرکز آمار اعالم 
کرده برمبنای س��ال پایه ١39٠ و رش��د اعالمی بانک مرکزی براس��اس 
قیمت های پایه سال ١395 است. گرچه براساس مصوبه شورای عالی آمار، 
بانک مرکزی برای ممانعت از هرگونه موازی کاری از انتشار عمومی آمارها 
منع ش��ده اس��ت و مرکز آمار ایران، مرجع رسمی کش��ور است، اما بانک 
مرکزی همچون چند دوره گذشته نسبت به این موضوع اقدام کرده است. 
ب��ا این حال، آمارهای بانک مرک��زی و مرکز آمار اغلب با یکدیگر متفاوت 
بوده و کمتر زمانی پیش می آید که اعداد مشابه اعالم شود و این در حالی 
اس��ت که در دوره های قبلی گاه��ی این اختالف آماری به مثبت یا منفی 

بودن رشد اقتصادی نیز می رسید.

دادههایمرکزآماروبانکمرکزیبههمنزدیکشد

2 روایت از رشد اقتصادی

براس��اس آمارها، ایراني ها پس از عراقي ه��ا دومین گروه خریداران 
مس��کن در ترکیه هس��تند و در  حالی که در ماه گذش��ته 259 فقره 
خرید مس��کن در منطقه یک تهران به ثبت رس��یده است، ایراني ها 
در مردادماه امس��ال ح��دود 9٠٠ خانه در ترکی��ه خریده اند. به این 
ترتیب، میزان خرید ملک از س��وي ایرانیان در کش��ور ترکیه طي دو 
س��ال گذشته ١5 برابر شده است. براساس گزارش مرکز آمار ترکیه، 
ایرانیان فقط در ماه آگوس��ت )مرداد تا شهریور( با خرید 9١١ ملک 
در ترکیه رکورددار خریداران خارجي امالک در این کش��ور شده اند. 
به گفته کارشناسان مسکن، قیمت خانه اي معمولي در ترکیه به پول 
ایران از 5٠٠میلیون تومان ش��روع مي شود و تا رقم 3 میلیارد تومان 
مي رس��د؛ در حالي که براي خرید یک آپارتمان 5٠ متري در ش��هر 
تهران براس��اس آمارهای بانک مرکزي و با در نظر گرفتن متوس��ط 
قیم��ت هر مت��ر مربع 3١ میلی��ون تومان باید ی��ک میلیارد و 55٠ 
میلیون تومان پرداخت. البته نس��بت گرانی مس��کن در شهر تهران 
تنها منوط به همس��ایه غربی ایران نیست و بررسی ها نشان می دهد 
که قیمت خانه در تهران از کشورهای اروپایی هم بیشتر شده است.

در این باره یک کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه قیمت خانه 
در تهران با برخی از ش��هرهای اروپایی برابری می کند و بعضا بیشتر 
هم ش��ده اس��ت، می گوید: از ابتدای دهه ١39٠ ب��ه بعد دچار رکود 
س��اخت و ساز ش��ده ایم که نتیجه آن به شکل رش��د لجام گسیخته 
قیمت مس��کن بروز پیدا کرده اس��ت. براساس آمارها، از سال ١39٠ 
فشارهایی به حوزه ساخت و ساز مسکن وارد شده که تاثیرش را االن 
داری��م می بینیم. قیمت خانه در تهران به قدری جهش پیدا کرده که 
با ش��هرهای اروپایی برابری می کند و حتی بیش��تر ش��ده است. کما 
اینک��ه با قیمت رهن آپارتم��ان در تهران و کالنش��هرها می توان در 

ترکیه واحد مسکونی خریداری کرد.
فرش��ید پورحاج��ت در گفت وگو با ایس��نا، ادام��ه می دهد: بخش 
س��اخت و س��از در ایران با انواع و اقس��ام موانع روبه رو ش��ده است. 
تمام دس��تگاه های خدمات رس��ان نگاه درآمدی به این حوزه دارند و 
هیچ خدماتی به صنعت س��اختمان ارائ��ه نمی دهند. به همین دلیل 
عمده سازندگان، بخش تولید را رها کرده و به فعالیت های واسطه ای 
مش��غول شده اند و تولید س��اختمان در کش��ور ریزش 5٠ درصدی 

نسبت به سال ١39٠ داشته است.
دبیر کانون انبوه سازان با بیان اینکه فرار سرمایه ها از بخش مسکن 
انعکاسی از فرار س��رمایه ها از کشور است، می افزاید: تولید در کشور 
بسیار پرریسک شده است و بخش ساختمان به عنوان موتور محرک 

اقتصاد کش��ور در رکود عمیق به سر می برد. کار به جایی رسیده که 
تعداد واحدهای خریداری ش��ده توس��ط ایرانی ها در ترکیه از تعداد 

معامالت پرتقاضاترین منطقه تهران بیشتر شده است.
او ب��ا بیان اینک��ه از مهاج��رت نخبگان ب��ه مهاجرت س��رمایه ها 
رسیده ایم، می گوید: سرمایه گذار کار خود را بلد است. وقتی در داخل 
کش��ور با انواع و اقسام مشکالت مواجه می ش��ود، پولش را به خارج 
از کش��ور انتقال می دهد. ایرانی ها در ماه گذشته با خرید 9١١ خانه 
در ترکیه رکورد ماهیانه خرید مسکن در این کشور را شکستند. این 
آمار در حالی نس��بت به دو سال قبل رشد 47 درصدی داشته است 
که مردادماه امسال معامالت در شهر تهران 39 درصد نسبت به سال 

گذشته کاهش پیدا کرد.
به گفته پورحاجت، هر کس��ی خواس��ته اس��ت در حوزه مس��کن 
س��رمایه گذاری کند به نوعی درگیر بوروکراس��ی و مقررات دست و 
پاگیر ش��ده و عطای کار را به لقایش بخش��یده اس��ت. به طوری که 
از رقم 76٠ هزار پروانه س��اختمانی در سال ١39٠ به کمتر از 4٠٠ 
هزار در س��ال ١398 رسیدیم و سال گذشته نیز آمارها کمتر از این 

مقدار بوده است.
دبیر کانون انبوه سازان با اشاره به اینکه نه تنها در شهر تهران، بلکه 
در مناطق برخوردار س��ایر کالنش��هرها نیز بعضا نرخ رهن آپارتمان، 
میلیاردی شده است، می افزاید: این در حالی است که با حدود نصف 
این مبلغ می توان در ش��هر اس��تانبول خانه خریداری کرد. مردم این 
مس��ائل را تش��خیص می دهند و به دنبال رفاه و آسایش در بیرون از 
مرزها می گردند. البته در بس��یاری از موارد هم س��رمایه خود را پس 
از انتقال به کش��ورهای منطقه از دست می دهند و از اینجا رانده و از 

آنجا مانده می شوند.
پورحاجت در پایان، کس��ری مس��کن در کشور را حدود 5 میلیون 
واحد می داند و می گوید: این امر یعنی ما 5 میلیون ظرفیت در بخش 
مس��کن داریم که باید از آن در جهت رونق اقتصادی استفاده کنیم، 
اما عجیب اس��ت که راه تولید مس��کن را بن بست کرده ایم. اولین کار 
دول��ت و مجلس انقالبی باید اصالح سیاس��ت های مالیاتی در بخش 
مسکن باش��د. هم اکنون به جای وضع مالیات بر داللی مسکن، فشار 
بر دوش حوزه تولید قرار دارد. بنابراین قوانین و مقررات رکودزا باید 
برداشته شود. اگر موانع از میان برود در گام اول ظرفیت افزایش 35 
درصدی تولید مسکن را داریم و می توانیم به تدریج به اهداف ساخت 
ساالنه یک میلیون واحد مسکن مطابق »قانون جهش تولید و تامین 

مسکن« دست پیدا کنیم.
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ضرب المثل ایرانی ها را که می گویند »س��الی که نکوست از بهارش 
پیداس��ت«، اگر برای سال ١4٠٠ به کار ببریم، بدون چون وچرا باید با 
تلخی بپذیریم نه تنها بهار نکویی نداشته ایم بلکه تابستان بدتری را نیز 
دیده و با این روزگار، پاییز و زمستان خوش سرانجامی را نمی توان پیش 
چشم دید. برای نشان دادن اینکه بهار نکویی در ایران ندیده ایم و به ویژه 
در میدان اقتصاد، تنها باید به واقعیت های رخ داده و آنچه باید می شده 
اما نشده است، خوب نگاه کرد و شاید نیاز به تحلیل های پیچیده برای 
اثبات این داوری نباش��د. اقتصاد ایران در س��ه سطح خانواده، بنگاه و 
نیز در سطح اقتصاد کالن با ناکامی های پرشماری در پنج ماه نخست 
امس��ال روبه رو شده است و چش��م اندازی که با بررسی رخدادهای ریز 
و درش��ت در حوزه سیاس��ت داخلی و نیز سیاست خارجی و در رفتار 
متغیرهای اقتصادی این دوره سپری ش��ده می شود تصویر کرد، سالی 

سخت تر را نشان می دهد.
3تنگنایغیرقابلانکار

بیش��تر اقتصاددانان باور دارند اقتصاد ایران در سال ١4٠٠ که حاال 
پنج ماه نخس��ت آن را سپری کرده ایم، سه گره بزرگ پیش رو داشت 
که تا امروز نه تنها باز نشده است بلکه سفت تر و کورتر شده است. گره 
بزرگ و س��ترگ و کور و س��فت نخس��ت، ادامه بی ثباتی اقتصادی در 
سطح کالن بود و هست. در صورتی که بودجه ساالنه را معیار سنجش 
برای خ��وب یا بد بودن حال اقتصاد قرار دهیم و پیامد اصلی بی ثباتی 
اقتصادی را بی مهار ش��دن نرخ تورم بدانیم ک��ه بنیاد اقتصاد خانواده، 
بنگاه و دولت را ویران می کند، سال ١4٠٠ یکی از بدترین سال هاست. 
پیش بینی های اقتصاددانان و نیز تجربه چند ماه سپری ش��ده نش��ان 
می دهد نرخ تورم امس��ال رکورد تاریخ معاصر را پش��ت سر می گذارد. 
نرخ تورم تا پایان تیرماه امس��ال بسیار فزاینده بوده است. این تنگنا از 
کجا سرچشمه می گیرد؟ واقعیت این است که درآمدهای الیحه بودجه 
١4٠٠ بر روی آب بنا ش��د و تا نیمه نخست مردادماه از درآمد رویایی 
صادرات نفت هیچ خبر قابل اعتماد و رسمی منتشر نشده و این کسری 
بودجه با دس��ت اندازی دولت به منابع بانک مرکزی پوشش داده  شده 
اس��ت، اما چرا درآمد ارزی جامه عمل نپوش��ید؟ واقعیت این است که 
گفت وگوهایی که در وین شروع و امیدهایی ایجاد کرده بود، به کما رفت 
و چش��م اندازی هم برای برطرف شدن تحریم دیده نمی شود و کسری 

بودجه و تورم ادامه دار خواهد بود.
تنگنا و گره بزرگ دیگر، سرمایه گذاری کاهنده در بخش های گوناگون 
اس��ت که به رشد ناکافی اقتصاد ایران در س��ال ١4٠٠ منتهی خواهد 
شد. سرمایه گذاری از سه مسیر پس انداز داخلی یا قدرت سرمایه گذاران 
داخلی، سرمایه گذاری از مسیر هزینه های عمرانی دولت و سرمایه گذاری 
مس��تقیم یا اعتب��ارات و فاینانس ه��ای خارجی ص��ورت می پذیرد که 
متأسفانه هر سه راه بس��ته بوده و چشم انداز روشنی برای باز شدن راه 
دیده نمی شود. در صورت ادامه این وضعیت، رشد تولید ناخالص داخلی 
نیز با شرایط بدی به پایان می رسد. نبود انگیزه و توانایی سرمایه گذاری از 

سوی بخش خصوصی در این  باره بسیار خوب به چشم می آید.
گره سوم اما کاهش فزاینده تأمین اجتماعی و قدرت خرید شهروندان 
ایرانی اس��ت. نرخ تورم فزاینده و نیز چشم انداز رشد کم و داستان تلخ 
کرون��ا، ایرانیان را در بدترین وضعیت از نظر تأمین اجتماعی قرار داده 
است و این مسئله عالوه بر پیامدهای کسب وکار و معیشتی، پیامدهای 

ناشناس هم خواهد داشت.
دالروسرنوشتاقتصادایران

واقعیت تلخ و ناراحت کننده برای مدیریت کشور این است که به رغم 
غرب س��تیزی و مبارزه روزانه ب��ا هر آنچه بو و رن��گ و مزه آمریکایی 
می دهد، در عمل اما اقتصاد ایران در چنگ و دندان تحوالت دالر اسیر 
ش��ده است. روند فزاینده نرخ تبدیل دالر به ریال ایران در سال ١4٠٠ 
نش��ان می دهد به دلیل عرضه ناکافی دالر به ب��ازار و با وجود نیازهای 
اساس��ی برای خرید نهاده های دام و طیور و نیز برخی کاالهای اساسی 
و نیازهای دفاعی و همچنین تهیه مواد اولیه و کاالهای واسطه ای برای 
ادامه تولید صنعتی، قیمت دالر روند فزاینده ای را تجربه کرده و در دهه 
سوم مرداد امسال به مرز هر دالر 27 هزار تومان نزدیک شد. این روند 
فزاینده نرخ دالر به  سرعت در بازار سایر کاالها و نیز سایر بازارها خود 
را نشان داده و شمار قابل اعتنایی از تولیدات صنعتی که برای تولید آنها 
باید ارز مصرف شود، به  سرعت باال می روند و نیز سایر کاالها خود را با 

آن سازگار می کنند.
چ��را دالر افزای��ش قیمت را تجربه کرده اس��ت؟ دلی��ل اصلی آن، 
ادامه تحریم اقتصادی و ناکامی ایران در به دس��ت آوردن درآمد ارزی 
پیش بینی شده در الیحه بودجه است. امیدواری ها برای آزادشدن منابع 
ارزی ایران در چین و هند و کره جنوبی و ژاپن و عراق با بیراهه رفتن 
در مسیر گفت وگوهای وین، جامه عمل نپوشید. پیش بینی می شود در 
صورت ادامه وضعیت موجود در سیاست خارجی و نیز رخدادهای دور 
و پیرامون ایران به ویژه احتمال مسدود شدن بازار صادرات به افغانستان 
با ظهور دوباره طالبان و نیز س��ردی بیشتر مناسبات تجاری با عراق و 
ترکیه و حتی چین، عرضه ارز به بازار رونقی نداشته باشد و روند فزاینده 
قیمت دالر ادامه یابد. در این صورت بازار کاالها نیز تحت فشار این روند 
با تورم های باال روبه رو شده و با توجه به اینکه بنگاه ها توانایی کافی برای 
افزایش مزد و حقوق شاغالن را ندارند، قدرت خرید شهروندان کاهش 
 یافته و رکود در سرمایه گذاری نیز به دلیل همین ضعف و نیز چشم انداز 
کاهش پس انداز ملی به رکود منجر شده و سال سخت رکود تورمی را 

دوباره می بینیم.
خوشبینانهوبدبینانه

برخی ش��اید امیدوار باش��ند رخدادهایی مثل تغییر دولت و آمدن 
دولت تازه و نیز بهبود مناسبات خارجی به  ویژه حرکت در مسیر صلح 
هسته ای به تغییر اساسی ریل اقتصاد منجر شده و با رفع تحریم، اقتصاد 
ایران از بحران و دره مرگ عبور می کند. این دیدگاه باور دارد در صورتی 
که روند تحریم ها متوقف و تیغ تحریم کند شود، می توان به سرازیری 
قیم��ت دالر امیدوار ش��د و ای��ن رخداد با خود تحوالت خوش��ایندی 
می آورد. اقتصاددانان می گویند اگر ایران انعطاف نش��ان دهد و س��ایه 
گسترده تحریم ها را از باالی سر کسب وکار و معیشت ایرانیان دور کند، 
دست کم برای کوتاه مدت امیدواری بسیاری وجود دارد. دیدگاه بدبینانه 
اما با بررسی تجربه پنج ماه نخست امسال و هماهنگی مجلس انقالبی 
و دولت انقالبی س��یزدهم امیدوار نیست و روند سپری شده در پنج ماه 

نخست سال را ادامه دار می بیند.
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با اینکه هر ساله هزاران میلیارد تومان تسهیالت بانکی پرداخت می شود، 
اما نظرس��نجی های رسمی نش��ان می دهد که اغلب کارآفرینان و فعاالن 
اقتصادی، بیش��ترین چالش در مسیر توس��عه فعالیت های اقتصادی را در 
دریافت تس��هیالت بانکی دارند. از س��وی دیگر، در ای��ن روزها که کرونا 
همچنان راه نفس اقتصاد را بس��ته، دولت ها به فکر پرداخت کمک هزینه 
برای خانوارها و فعاالن اقتصادی هس��تند. حال س��وال این اس��ت که آیا 
تسهیالت داده شده به منطقه هدف اصابت می کند و به  دست خانوارها و 

کسب وکارهای نیازمند می رسد یا نه.
در همین حال، 22 ش��هریورماه بود که رئیس دس��تگاه قضا در جلسه 
شورای عالی قوه قضائیه از »تسهیالت بانکی« به  عنوان یکی از »بسترهای 
فس��ادزا« یاد کرد و گفت که »برخی با تس��هیالت بانکی زمین خریده و 
س��رمایه های هنگفت به جیب زدند.« سخنان محسنی اژه ای این سوال را 
مطرح می کند که موضع بانک ها در قبال پدیده سوءاستفاده از تسهیالت 
بانکی چیس��ت؟ آیا بانک ها از نظر موازین قانونی می توانند از سوءاستفاده 
از تس��هیالت بانکی و به کارگیری منابع تسهیالتی در بازارهای سرمایه ای 
جلوگیری کنند؟ به طور کلی، چگونه می توان از انحراف مسیر تسهیالت 
بانکی و عدم اصابت تسهیالت به منطقه هدف پیشگیری کرد تا این »بستر 
فس��ادزا« در جامعه و ش��بکه بانکی کشور ایجاد نش��ود؟ »فرصت امروز« 
این س��واالت را با علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و 
موسس��ات اعتباری خصوصی در میان گذاشته و پاسخ او را درباره چرایی 

عدم اصابت تسهیالت بانکی به منطقه هدف جویا شده است.
ریشه های عدم اصابت تسهیالت به هدف

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با بیان اینکه »هر کسی که برای 
دریافت تسهیالت به بانک مراجعه می کند، در اولین گام باید مشخص کند 
که تسهیالت را برای چه هدفی می خواهد«، می گوید: »در مرحله تنظیم 
قرارداد نیز هدف تس��هیالت دهنده از گرفتن تسهیالت به عنوان موضوع 
قرارداد در متن قرارداد تسهیالت درج می شود که تسهیالت گیرنده شرعا 
و قانونا موظف است که تسهیالت را در موضوعی استفاده و هزینه کند که 
تس��هیالت برای تحقق آن موضوع مورد موافقت بانک قرار گرفته و به وی 
پرداخت شده است. اما واقعیت آن است که بانک ها معموال امکانات کافی 
قانونی و فنی الزم برای نظارت بر مصرف تسهیالت پس از پرداخت آن و 

احراز سوءاستفاده در این قبیل موارد را ندارند.«
او یکی از موارد سوءاستفاده از تسهیالت بانک ها را متورم سازی هزینه ها 
و مخ��ارج پروژه مورد مش��ارکت برمی ش��مارد و می افزاید: »تس��هیالت 
مش��ارکتی مبتنی بر ایجاد مش��ارکت مدنی بین بانک و تسهیالت گیرنده 
است. یعنی هر طرف بایستی آورده خودش را به نسبت سهم مورد توافق 
به حساب پروژه بیاورد که آورده بانک ها در تسهیالت مشارکتی غالبا مبلغ 
تسهیالت است، اما آورده تسهیالت گیرنده می تواند پول نقد، ماشین آالت 
و یا آمیخته ای از پول و ماشین آالت و تجهیزات باشد. در مراحل ابتدایی و 
بررسی طرح پیشنهادی توسط بانک، تسهیالت گیرنده بایستی هزینه های 
موردنیاز کل پروژه مورد مش��ارکت را برای بانک مشخص کند که در این 
مرحله ممکن است پدیده متورم سازی هزینه های مورد مشارکت رخ دهد. 
به بیان ساده، تسهیالت گیرنده چنان هزینه های طرح را باال می برد که در 
صورت تصویب مبلغ مورد درخواس��ت، مبالغی اضافه بر هزینه های پروژه 
مورد مشارکت برای وی باقی خواهد ماند. این اتفاق معموال در تسهیالت 
ارزی بیشتر اتفاق می افتد زیرا نفع مادی آن برای تسهیالت گیرنده بسیار 
باالس��ت، اما تحقق این امر منوط به توافق پشت پرده تسهیالت گیرنده و 

فروشنده خارجی است.«
به اعتقاد نظافتیان، »متورم سازی هزینه ها در تسهیالت مبادله ای نیز از 
دیگر موارد سوءاستفاده از تسهیالت بانکی و هزینه کرد غیرقانونی آنهاست 
که در تس��هیالت مبادله ای نظیر تس��هیالت جعاله تعمیرات و تسهیالت 
سلف برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق پیش خرید 
محصوالت تولیدی آنها، امکان متورم س��ازی هزینه ها پیدا می کنند. فرض 
کنید که متقاضی تسهیالت هزینه تعمیر واحد مسکونی یا تجاری را بیش 
از ١٠٠ میلی��ون توم��ان اعالم کند، در حالی که هزین��ه واقعی تعمیرات 

موردنظر کمتر از مبلغ تس��هیالت مورد تقاضاست که در این صورت پس 
از پرداخت تس��هیالت جعاله تعمیرات، مبلغی اضافه بر هزینه واقعی برای 
تسهیالت گیرنده باقی می ماند که ممکن است از آن برای خرید سکه و ارز 

سوءاستفاده کند.«
راه های پیشگیری از انحراف تسهیالت بانکی

او یکی از مهمترین راه های پیشگیری از سوءاستفاده از تسهیالت بانکی 
را پرداخت مرحله ای و نظارت شده مبلغ تسهیالت می داند و می گوید: »در 
مورد مثال یادشده باید امکانات فنی الزم برای بانک ها فراهم شود تا بتوانند 
از نظر فنی هزینه های تعمیرات یا هزینه های الزم برای سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی را به درس��تی و با دقت زیاد محاس��به و برآورد کنند. 
یکی از این تدابیر بانکی، پرداخت مرحله ای و نظارت شده تسهیالت بانکی 
است که مبلغ تسهیالت تصویب شده به صورت حساب شده و متناسب با 
پیشرفت فیزیکی طرح به حساب مشارکت واریز می شود، البته مشروط بر 
آنکه هزینه های موردنظ��ر از نظر عملی به صورت تدریجی قابل پرداخت 

باشد.«
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها، راهکار دیگر سیستم بانکی برای 
جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از تسهیالت بانکی را پرداخت مستقیم 
مبلغ تسهیالت به فروشنده، خریدار و طرف قرارداد معرفی می کند و ادامه 
می دهد: »در این تدبیر بانکی مبلغ تسهیالت به تسهیالت گیرنده پرداخت 
نمی ش��ود، بلکه بانک ها مبلغ تسهیالت را به شخص ثالث طرف قرارداد با 
تسهیالت گیرنده می پردازند. بنابراین اگر در این فعل و انفعاالت فروشنده 
ی��ا تعمیرکار هزینه ها را اضافه با نرخ مصوب یا نرخ عرفی محاس��به کرده 
باشد، تخلف او از جنبه تعزیراتی توسط ذی نفع قابل پیگیری خواهد بود. با 
وجود این تدابیر بانکی به نظر می رسد مهمترین نقش بانک ها در جلوگیری 
از سوءاستفاده از تسهیالت بانکی، اعمال دقت فنی الزم در مرحله بررسی 
طرح هاس��ت، اما بررسی طرح ها نیز بس��یار فنی، پیچیده و پرهزینه است 
که این هزینه ها در نهایت قیمت تمام ش��ده تس��هیالت بانکی را افزایش 

خواهد داد.«
نظافتیان همچنین درباره رأی وحدت رویه ای که مورد انتقاد رئیس قوه 
قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه قرار گرفت نیز توضیح می دهد: 
»به نظر می رس��د منظور ایش��ان رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 2١ 
مردادماه ١399 و دس��تورالعمل اجرایی آن اس��ت که در مراحل اجرایی، 

استنباط های متفاوت از مفاد این رأی، وصول مطالبات معوق بانک ها را با 
مش��کالت و چالش های زیادی مواجه کرده است. گرچه آرای دیوان عالی 
کشور همانند قانون بر کلیه دستگاه های اجرایی، مراجع قضایی و بانک ها 
الزم االجراس��ت و تخل��ف از آرای دیوان عالی به هیچ وجه مجاز نیس��ت، 
اما از نظر فنی، رأی مورد بحث واجد ابهاماتی اس��ت که  امکان برداش��ت 
و اس��تنباط های کام��ال متفاوت حقوق��ی از مفاد ای��ن رأی را امکان پذیر 

می سازد.«
ابهام حقوقی رأی وحدت رویه برای بانک ها

به گفته وی، »یکی از ابهامات در مورد مفهوم حقوقی واژه »س��ود« در 
متن رأی مورد بحث است. در این رأی آمده که »بانک مرکزی جمهوری 
اس��المی ایران تنظیم  کننده نظام پولی و اعتباری کش��ور و ناظر بر حسن 
اجرای آن اس��ت و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر س��هم 
س��ود بانک ها و مؤسس��ات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره 
دارد. بن��ا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرس��ی دادگاه های 
عموم��ی و انقالب در امور مدنی مصوب ١379، ش��رط مندرج در قرارداد 
اعطای تس��هیالت بانکی نس��بت به س��ود مازاد بر مصوبات مذکور باطل 
اس��ت.« در اینکه مصوب��ات بانک مرکزی بر کلی��ه بانک های خصوصی و 
دولتی الزم االجراس��ت، هیچ تردیدی نیست، اما از نظر حقوقی سوال این 
اس��ت که در این رأی، منظور از عبارت »سهم سود بانک ها« چیست؟ آیا 
صورت انتظار انواع تس��هیالت بانکی مبادله ای یا مش��ارکتی است یا سود 
ابرازی تسهیالت گیرنده است یا سود قطعی تسهیالت مشارکتی است که 
در پایان مدت مشارکت هزینه های سود و زیان پروژه و سود خالص حاصل 
از مش��ارکت بانک و تسهیالت گیرنده مش��خص می شود و آیا در این رأی 
تفکیک بین سود عقود مشارکتی و سود عقود مبادله ای هم هست یا خیر.« 
دبیر کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها در پایان درباره رفع مش��کالت 
قضای��ی بانک ها در پیگی��ری مطالبات معوق بانکی نی��ز می گوید: »بانک 
مرکزی در پاس��خ به اس��تعالم کانون بانک ها تا حدودی ابهامات حقوقی 
مورد بحث را برطرف کرده و گفته اس��ت که »تعیین س��ودی فراتر از نرخ 
ابالغی بانک مرکزی در عقود مبادله ای مصداق دریافت س��ود مازاد است 
لیکن در عقود مش��ارکتی مانند مشارکت مدنی و مضاربه رابطه بین بانک 
و تس��هیالت گیرنده به لحاظ حقوقی مبتنی بر ش��راکت و آثار مترتب بر 
آن اس��ت. از این روی بانک و تس��هیالت گیرنده با یکدیگر شریک بوده و 
آورده هر یک به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب می آید.« بنابراین امید 
می رود این پاس��خ رس��می بانک مرکزی به مراجع قضایی، ثبتی و کانون 
کارشناس��ان رسمی دادگستری ابالغ ش��ود و مبنای آرای مراجع قضایی 
و صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی بانک ها توس��ط مراجع ثبتی و 

گزارش های کارشناسان رسمی باشد.«

چراوامهایبانکیفسادزامیشوند؟
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پیشتازیعملکردیبانکپاسارگاد
 بان��ک پاس��ارگاد به  عنوان ش��رکت س��هامی عام و با س��رمایه 
65.52٠ میلیارد ریالی در س��ال ١384 تأس��یس و از س��ال ١39٠ 
با نماد »وپاس��ار« در فهرست شرکت های بورس اوراق بهادار تهران 

قرار گرفته است.
به گزارش »نبض بورس«، بانک پاسارگاد به  عنوان شرکت سهامی 
عام و با س��رمایه 65.52٠ میلیارد ریالی در س��ال ١384 تأسیس و 
از س��ال ١39٠ با نماد وپاس��ار در فهرست شرکت های بورس اوراق 

بهادار تهران قرار گرفته است. 
به گزارش س��ازمان بورس و اوراق بهادار تهران، بانک پاس��ارگاد 
توانس��ته اس��ت در میان بانک های خصوصی ایران بهترین عملکرد 

درآمدی و سودآوری را از خود نشان دهد. 
در ادامه به بررسی عملکرد ماهانه بانک پاسارگاد می پردازیم.

براس��اس گزارش ماهانه ارسال ش��ده ش��رکت در س��ایت کدال، 
درآمد تسهیالت اعطایی بانک پاس��ارگاد در امرداد ماه سال ١4٠٠ 
مبل��غ ١4.689.٠7١ میلیون ریال بوده که نس��بت به دوره مش��ابه 
در س��ال ١399 به مبلغ ١3.6١6.366 میلی��ون ریال و به  میزان 8 
درصد رش��د داش��ته اس��ت. در مجموع در پنج  ماهه ابتدایی سال 
کل درآمد تس��هیالت اعطایی بانک به ١2١.683.34١ میلیون ریال 
رس��یده و نس��بت به درآمد پن��ج ماهه اول س��ال ١399 به  میزان 
74.5١6.425 میلیون ریال، از رش��دی 63 درصدی برخوردار بوده 

است.
همچنین س��ود سپرده های س��رمایه گذاری نیز نس��بت به دوره 
مش��ابه رش��د قابل توجهی داشته و در امرداد س��ال ١4٠٠ نسبت 
به دوره مش��ابه قب��ل از مبلغ ١2,492,56٠ میلی��ارد ریال به مبلغ 
2١،284،4١١ میلی��ارد ری��ال، افزایش 7٠ درص��دی را تجربه کرده 
اس��ت. در مجموع در پنج ماهه ابتدایی س��ال کل سود سپرده های 
س��رمایه گذاری بانک 99.٠72.642 میلیون ریال بوده که نسبت به 
سود س��پرده های 6١.337.٠38 میلیون  ریالی سال ١399 رشدی 

62 درصدی را شاهد بوده است.
براس��اس پیش بینی بانک، تا پایان سال ١4٠٠، درآمد تسهیالت 
اعطای��ی بانک به مبلغ 342.2٠٠.٠33 میلیون ریال و درآمد س��ود 
س��پرده گذاری ها به مبلغ ١3.864.477 میلیون ریال خواهد رسید. 
در همین راستا این بانک سود خالص ١٠2.899.85٠ میلیون  ریالی 
را برای خود متصور شده که به ازای هر سهم سودی معادل 57١.١ 

ریال خواهد ساخت.
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با توجه به اینکه بانک ها موظف هستند تا آذرماه امسال کمک ودیعه 
مس��کن را به متقاضیان این وام پرداخت کنند، در این بین مردم برای 
دریافت این تسهیالت با چالش  و مشکالتی مواجه می شوند که دریافت 
آن را برای ش��ان غیرممک��ن و حمایتی بودن تصویب ای��ن وام را برای 
مس��تاجران نقض می کند. به گزارش ایس��نا، دولت در راستای حمایت 
از مس��تاجران از سال گذشته تصویب کرد تا به آنها وام ودیعه پرداخت 
شود که پارسال مبلغ این وام در تهران 5٠ میلیون تومان، در شهرهای 
بزرگ 3٠ میلیون تومان و در س��ایر ش��هرها ١5 میلیون تومان بود، اما 
مبلغ وام امسال افزایش یافت و سقف وام ودیعه مسکن در تهران به 7٠ 
میلیون تومان و در دیگر کالنشهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب به 4٠ 

و 25 میلیون تومان رسید.
در این بین، مشموالن این وام که شامل کارگران و حقوق بگیران ثابت با 
اولویت ازدواج های جدید و خانواده های پنج نفره، مشموالن تحت پوشش 
کمیته امداد امام خمینی و س��ازمان بهزیس��تی در کنار زنان سرپرس��ت 
خانوار، زنان مجرد باالی 35 س��ال و خودسرپرست می شود، برای دریافت 
وام کمک ودیعه مس��کن با مش��کالتی مواجه هستند. یکی از چالش های 
جدی متقاضیان کمک ودیعه مس��کن، معرفی ضامن رسمی به بانک های 
عامل اس��ت و آنطور که مس��ئوالن بانکی می گویند متقاضیان 9٠ درصد 
مش��کل ضام��ن دارند ک��ه در این زمین��ه رایزنی هایی بی��ن وزارت راه و 
شهرس��ازی و بانک مرکزی مبنی بر حذف ضامن رس��می ودیعه مسکن 

در حال انجام است.
در همی��ن حال، پیگیری ها از بانک مرکزی حاکی از آن اس��ت که این 
رایزنی ها همچنان ادامه دارد و نتیجه آن هنوز مش��خص نش��ده اس��ت؛ 
بنابراین متقاضیان کمک ودیعه مسکن همچنان در یافتن ضامن رسمی و 
معرفی آن با مش��کل مواجه هستند. از سوی دیگر، سختگیری های برخی 

از بانک ها در معرفی ضامن رسمی مبنی بر اینکه باید آن ضامن باالی ١٠ 
س��ال سابقه کاری داشته باشد، از دیگر چالش های متقاضیان است که در 
این زمینه، مس��ئوالن بانکی به متقاضیان ودیعه مسکن تاکید می کنند تا 
در صورت مواجهه با این موضوع حتما ش��کایت خود را در س��ایت بانک 
موردنظ��ر اعالم کنند، زیرا نباید بانک ها همچنین ش��رطی را برای ضامن 
رسمی بگذارند. عالوه بر این، برخی از متقاضیان ودیعه مسکن در تعدادی 
از اس��تان های کشور همچون ایالم اعالم کرده اند که نمی توانند بانک ملی 
را در س��امانه به عنوان بانک عامل انتخاب کنند یا با مراجعه حضوری به 
شعب این بانک با این پاسخ مواجه می شوند که وام ودیعه مسکن پرداخت 

نمی شود.
در پاسخ به این ابهام، علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک های 
دولتی و نیمه دولتی با تاکید بر اینکه متقاضیان به شعب بانک های عامل، 
مراجعه حضوری نکنند و تنها از طریق سامانه مربوطه اقدام نمایند، گفت: 
در برخی اس��تان ها چون استان ایالم بانک ملی سهمیه خود برای کمک 
ودیعه مس��کن را پرداخت کرده است و متقاضیان این وام در استان ایالم 
باید س��ایر بانک های عامل را انتخاب کنن��د. به گفته وی، تمام بانک های 
عام��ل اع��م از دولتی و خصوصی وظیفه دارند تا کمک ودیعه مس��کن را 
پرداخت کنند و اگر شعبه یا بانکی این وام را پرداخت نمی کند یا در سامانه 
نمی توان آن را به عنوان بانک عامل انتخاب کرد، دلیل آن این اس��ت که 
بانک موردنظر سهمیه خود برای وام ودیعه مسکن را پرداخت کرده است.

همچنین الزم به ذکر است متقاضیانی که در سامانه موردنظر طبق موارد 
ذکر شده اقدام به ثبت نام برای دریافت کمک ودیعه مسکن کرده اند و در 
زمان مراجعه به بانک عامل با مشکالت و سختگیری های نامعقول مواجه 
شدند، باید در سایت بانک مربوطه شکایت خود را ثبت کنند و بانک ملزم 

است تا ظرف 24 ساعت به این شکایت رسیدگی نماید.

سه شنبه
30 شهریور 1400

شماره 1865



نظرسنجیایسپانشانمیدهد
مخالفتمردمبابازگشاییحضوریمدارس

در نظرسنجی اخیر ایسپا درخصوص »بازگشایی مدارس در اول مهرماه 
به صورت حضوری با توجه به شرایط فعلی کرونا«، مشخص شد که 62.5 
درصد از کل جامعه آماری با این موضوع مخالف هس��تند. این نظرسنجی 
توس��ط مرکز افکارس��نجی دانشجویان ایران )ایس��پا( در تاریخ 2١ تا 25 
شهریورماه امسال با در نظر گرفتن جمعیت باالی ١8 سال کشور )شهری 
و روستایی( و با تعداد نمونه ١58١ نفر به شکل مصاحبه تلفنی انجام شد. 
در این نظرس��نجی، شهروندان به این دو سؤال: »با توجه به شرایط فعلی 
کرونا با بازگش��ایی مدارس در اول مهرم��اه به صورت حضوری موافقید یا 
مخالف؟« و »در چه صورت موافق بازگش��ایی مدارس به صورت حضوری 

هستید؟« پاسخ دادند. 
براساس نتایج به دست آمده مشخص شد 62.5 درصد از افراد کل نمونه 
با بازگش��ایی مدارس به صورت حضوری مخالف هس��تند؛ 32.5 درصد با 
بازگشایی به صورت حضوری موافق و 4.9 درصد نیز به این سؤال پاسخی 
ندادند. یافته های این نظرس��نجی برحس��ب خانواده های��ی که دانش آموز 
داش��تند، مقداری متفاوت بود. به طوری که 62.9 درصد پاسخگویانی که 
در خانواده خود دانش آموز دارند، مخالف بازگشایی مدارس در اول مهرماه 
به صورت حضوری هستند و در مقابل، 35 درصد با بازگشایی مدارس به 
صورت حضوری در شرایط فعلی موافق هستند. همچنین میزان موافقت 
با بازگش��ایی مدارس در اول مهرماه به صورت حضوری در مراکز استان ها 
26.5 درصد، در شهرهای کوچک 3٠.4 درصد و در روستاها 44.3 درصد 

بود.
ب��ه گزارش مرکز افکارس��نجی دانش��جویان ایران، در بخ��ش دوم این 
نظرس��نجی، از افرادی که مخالف بازگش��ایی مدارس بودند سؤال شد که 
»در چه صورت موافق بازگشایی مدارس به صورت حضوری هستید؟« بر 
این اساس، 4٠.3 درصد از کسانی که مخالف بازگشایی مدارس به صورت 
حضوری هستند، اعالم کردند که تا زمان ریشه کن شدن کرونا، مدارس به 
صورت حضوری بازگشایی نشوند. همچنین 55 درصد پاسخگویان عنوان 
کردند که در صورت واکسیناس��یون همه معلم ه��ا و دانش آموزان، موافق 
بازگش��ایی مدارس به صورت حضوری هس��تند. ٠.7 درصد پاسخگویان، 
واکس��ینه ش��دن همه دانش آموزان و  ٠.4 درصد نیز واکسینه شدن همه 
معلم ها را عامل موافقت با بازگش��ایی م��دارس به صورت حضوری عنوان 

کردند و 3.5 درصد هم به این سؤال پاسخی ندادند.

عرضهاولیهامروزدرسبدصندوقها
»شکام«درراهفرابورس

امروز عرضه اولیه س��هام شرکت صنایع ش��یمیایی کیمیاگران امروز با 
نماد »ش��کام« درحالی عرضه می شود که همانند عرضه اولیه »حآفرین«، 
سهام این شرکت هم به سرمایه گذاران واجد شرایط یا همان صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله عرضه خواهد شد. بازار فرابورس امروز سه شنبه 
3٠ ش��هریورماه میزبان 9٠ میلیون س��هام )١٠ درصد( ش��رکت صنایع 
شیمیایی کیمیاگران امروز با دامنه قیمت ١6,6١٠ ریال تا 2٠,3٠٠ ریال 
خواه��د بود. در این عرضه اولیه هر صندوق بورس��ی می تواند حداکثر ١8 
میلیون سهم خریداری کند و قیمت مبنای این سهم ١8455 و ارزش آن 
28472 ریال ارزیابی شده است. براساس دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه 
اولیه اوراق  بهادار در فرابورس ایران سهام شرکت مذکور به سرمایه گذاران 
واجد ش��رایط عرضه می شود. منظور از س��رمایه گذاران واجد شرایط نیز 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله و صندوق های س��رمایه گذاری 
مشترک ثبت شده نزد س��ازمان بورس و اوراق بهادار است. بنابراین سهام 

»شکام« امروز برای سرمایه گذاران خرد قابل خریداری نیست.

معاونوزیرراهوشهرسازیاعالمکرد
الزامایرالینهابهعرضهبلیتدوطرفهاربعین

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، همه شرکت های هواپیمایی موظف 
به عرضه بلیت دوطرفه پروازهای اربعین هستند، اما در عین حال بسترهای 

الزم برای بازگشت زمینی آنها فراهم شده است.
نعمت اهلل ترکی، معاون توس��عه مدیریت و منابع انس��انی وزارت راه در 
حاش��یه اولین نشست س��تاد اربعین وزارت راه و شهرسازی که با دستور 
رستم قاسمی برگزار شد، گفت: یکی از موضوعات مورد بررسی قیمت بلیت 
پرواز اربعین بود. در جلسه مصوب شد که قیمت رفت و برگشت هر زائر از 
تهران و چهار فرودگاه کشور به نجف 5 میلیون تومان و از شهرهای مشهد 
و شهرستان های شرقی کشور 6 میلیون تومان باشد. این نرخ تصویب شده 
ستاد اربعین وزارت راه و شهرسازی است و به کلیه ایرالین ها و مراکز عرضه 
فروش بلیت اعالم رس��می شده است. او ادامه داد: براساس توافقات انجام 
شده، زائران حتما باید پیش از خرید بلیت از طریق سامانه سماح ثبت نام 
کرده و ویزا نیز دریافت کرده باشند، همچنین تزریق دز دوم واکسن، همراه 
داشتن کارت واکسن و جواب منفی تست PCR با اعتبار 72 ساعته برای 
خرید بلیت الزامی است. زائران پس از انجام این موارد می توانند برای خرید 
بلیت مراجعه کنند. در ستاد اربعین نیز تاکید شد که مراکز عرضه و فروش 
بلیت هواپیما تنها به کسانی بلیت عرضه کنند که این مراحل را طی کرده 
باشند. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به الزام شرکت های هواپیمایی 
به عرضه بلیت دوطرفه گفت: امکان تهیه بلیت رفت و برگشت برای زائران 
در نظر گرفته ش��ده اس��ت. برخی نگرانی ها وجود داشت که مراکز عرضه 
بلیت تنها بلیت یکطرفه برای زائران صادر کنند. در این نشست تاکید شد 
که تمام شرکت ها و مراکز فروش بلیت هواپیما ملزم هستند به درخواست 
زائر بلیت رفت وبرگش��ت صادر کنند، مگر آنکه خود زائر درخواست خرید 
بلیت یکطرفه داده باشد. مشکالت مربوط به سفر هوایی حل شده و سازمان 
هواپیمایی کشوری نیز تمام توان خود را به کار گرفته است که این اعزام 

به طریق خوبی انجام شود.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، ترکی با اشاره به اینکه ظرفیتی 
برای بازگش��ت زائران از مرز زمینی ایجاد شده است، افزود: برای بازگشت 
زائران تنها مرز مهران در نظر گرفته شده است و تمام زائران تنها می توانند 
از این مرز  به کشور بازگردند. سازمان راهداری برای پشتیبانی از بازگشت 
زمینی زائران اعالم آمادگی کرده و در جلسه ستاد مصوب شد برای کلیه 
زائران��ی که از این مرز باز می گردند وس��یله ای��اب و ذهاب در نظر گرفته 
ش��ده و نسبت به تجهیز مرز و تهیه وسایل موردنیاز اقدام شود. همچنین 
قیمت بلیت برگشت زمینی براساس نرخ مصوبی است که سازمان راهداری 
اعالم خواهد کرد و فکر می کنم تفاوت چندانی با دو س��ال پیش نداش��ته 
باش��د. امکانات بازگش��ت زمینی زائران از همین امروز آماده است و ایجاد 

موکب های پذیرایی در مرز نیز پیش بینی شده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: بازار سرمایه در بیست و نهمین روز شهریورماه و برخالف 
روزهای گذش��ته روندی صعودی داشت و شاخص بورس تهران با رشدی 
7 هزار واحدی به مدار صعود بازگشت. به این ترتیب، شاخص کل بورس 
ب��ا 7ه��زار و 279 واحد افزایش به ارتفاع یک میلیون و 427 هزار واحدی 

رسید.
در جریان معامالت روز دوشنبه بیش از 6 میلیارد و 25١ میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 43 هزار و 734 میلیارد ریال داد و ستد 
شد. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با یک  هزار و 596 واحد افزایش 
به 432 هزار و 6١١ واحد و ش��اخص قیم��ت هم وزن با یک هزار و هفت 
واحد رش��د به 272 هزار و 978 واحد رس��ید. شاخص بازار اول افزایش 5 
هزار و 688 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش ١3 هزار و 556 واحدی را 
تجربه کردند. گروه خودرو با 64 هزار و ١74 معامله به ارزش 3 هزار و 577 
میلیارد ریال، گروه شیمیایی با 99 هزار و 982 معامله به ارزش 3 هزار و 
52٠ میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 5١ هزار و 4٠6 معامله به ارزش 
3 ه��زار و 397 میلیارد ریال، گروه مواد دارویی با 36 هزار و 7٠9 معامله 
به ارزش 2 هزار و 332 میلیارد ریال و گروه فرآورده های نفتی با 3٠ هزار 
و 99 معامله به ارزش 2هزار و ١88 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها 
قرار گرفتند. در آن س��وی بازار سرمایه نیز آیفکس همگام با بورس تهران 
سبزپوش شد و با رشد ١9,62 واحدی به رقم 2١ هزار و ١66 واحد رسید.

آنچهدربازاربورسوفرابورسگذشت
در معامالت سومین روز هفته، ١97 نماد بورسی مثبت و ١85 نماد نیز 
منفی بودند که از میان آنها، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 846 واحد، 
مبین انرژی خلیج فارس )مبین( با 5٠3 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج 
فارس )فارس( با 499 واحد، گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 423 
واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( ب��ا 4١9 واحد، پاالیش نفت بندرعباس 
)شبندر( با 4٠١ واحد و مخابرات ایران )اخابر( با 373 واحد بیشترین تاثیر 

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، گروه مدیریت س��رمایه گذاری امی��د )وامید( با 3١3 
واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی )وصندوق( با 255 
واح��د، باما )کاما( با ١54 واحد، گروه دارویی برکت )برکت( با ١4٠ واحد، 
شرکت سرمایه گذاری اس��تان آذربایجان غربی )وساغربی( با ١22 واحد، 
ش��رکت س��رمایه گذاری دارویی تامین )تیپیکو( با ١٠9 واحد و ش��رکت 
سرمایه گذاری صدر تامین )تاصیکو( با ١٠٠ واحد با تاثیر منفی بر شاخص 

بورس همراه بودند.

همچنین نماد آریان کیمیا تک )کیمیاتک(، گروه دارویی برکت )برکت(، 
ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، سپید ماکیان )سپید(، 
ایران خودرو )خودرو(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( و س��ایپا )خس��اپا( از 
جمله نمادهای پُرتراکنش دوشنبه بودند. گروه خودرو هم در معامالت این 
روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه یک  میلیارد 
و 26١ میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش 3 هزار و 577 میلی��ارد ریال داد و 

ستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با ١9 واحد افزایش به 
رقم 2١ هزار و ١66 واحد رسید. معامله گران این بازار 467 هزار معامله به 
ارزش 6١ هزار و 45١ میلیارد ریال انجام دادند. در معامالت روز دوشنبه 
فرابورس ایران، ١44 نماد مثبت و ١١4 نماد منفی بودند که از میان آنها، 
مجتمع جهان فوالد س��یرجان با 24 واحد، ش��رکت پلیمر آریاساسول با 
١8 واحد، شرکت سرمایه گذاری مالی سپهر صادرات با ١5 واحد، شرکت 
س��نگ آهن گهر زمین با 6,55 واحد و بیمه کوثر با 6,5 واحد بیش��ترین 
تاثیر مثبت را بر رشد شاخص فرابورس داشتند. همچنین بیمه پاسارگاد 
با 27 واحد، شرکت صنعتی مینو با ١7 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس 
با 8,74 واحد و بیمه تجارت نو با هفت واحد بیش��ترین تاثیر منفی را بر 

شاخص فرابورس داشتند.
کدامعواملباعثاصالحاخیربورسشدند؟

شاخص بورس تهران پس از چند روز اصالح سرانجام در روز گذشته 
به مدار صعودی برگش��ت و با رش��د بیش از 7 هزار واحدی به رقم یک 
میلیون و 427 هزار واحدی رس��ید. س��وال این اس��ت که چه عواملی 
باعث اصالح اخیر ش��اخص بورس شدند؟ در پاسخ به این پرسش، یک 
کارش��ناس بازار س��رمایه می گوید: به نظر می رسد که با توجه به وجود 
انتظارات تورمی، بازار س��رمایه گنجایش��ی برای کاه��ش بیش از اندازه 

نداشته باشد.
احسان عسگری به ترس فعلی سهامداران از اصالح اخیر شاخص بورس 
اش��اره کرد و به ایرنا، گفت: بازار س��هام بعد از نوسان شدیدی که از سال 
99 تجربه کرد در نهایت از خردادماه امس��ال وارد مدار صعودی ش��د و تا 
ابتدای ش��هریورماه به بازدهی حدود 4٠ درصدی رس��ید. شاخص بورس 
بعد از کسب چنین بازدهی ای برای مدتی وارد مدار نزولی شد که این امر 
منجر به نگرانی بسیاری از سهامداران شد، در حالی که چنین روندی در 
بازار طبیعی است و س��رمایه گذاران نباید ترسی از اصالح فعلی معامالت 

بورس داشته باشند.

عس��گری با تاکید بر اینکه از نظر تکنیکالی هر رشدی در بازار نیازمند 
اصالح است و بارها شاهد چنین اتفاقی در بازارهای مختلف سرمایه گذاری 
بوده ای��م، افزود: روند اصالحی اخیر بازار س��هام همراه با اظهارنظر برخی 
از مس��ئوالن درخصوص قیمت گذاری سیمان بود که اعالم کردند تعیین 
قیم��ت این کاال باید در خارج از بورس کاال صورت گیرد. به دنبال چنین 
مسائلی، دوباره موضوع قیمت گذاری دستوری مطرح شد و این امر سبب 
نگرانی سهامداران گروه سیمان برای خروج احتمالی این محصول از بازار و 

قیمت گذاری آن در خارج از این بورس به صورت دستوری شد.
او س��پس به تاثیرگذاری موضوع برج��ام در روند اخیر معامالت بورس 
اش��اره کرد و گفت: در کنار این موضوع شاهد مطرح شدن دوباره موضوع 
برجام بودیم که اعالم شد در این زمینه رایزنی هایی برای بازگشت ایران به 

میز مذاکرات مطرح شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این خبر، قیمت دالر و در کل 
ب��ازار ارز را تحت تاثیر خود قرار داد و به دنبال آن س��هام شاخص س��از و 
دالری محور تحت روند اصالحی شدید قرار گرفتند، تاکید کرد: سهامداران 
به منظ��ور جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی ب��ار دیگر به رفتارهای 
هیجانی روی آوردند و اقدام به شناسایی سود در بازار کردند. در کنار این 
مس��ائل، ریسک دیگر بازار، قیمت کامودیتی ها )مواد پایه و معدنی( است 
که وابسته به قیمت های جهانی هستند که روند معامالت بورس را تحت 

تاثیر خود قرار داد و سبب ایجاد نوسان در سهام شاخص ساز بازار شدند.
به اعتقاد وی، اگر بازار منطق تحلیل نداش��ته باش��د در بخش خرید و 
فروش ش��اهد وجود هیجان خواهیم بود، اما به نظر می رس��د این موضوع 
در بلندمدت برطرف ش��ود، چراکه در آینده نزدیک شاهد تعیین تکلیف 

وضعیت بسیاری از این ریسک ها خواهیم بود.
عسگری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روند اصالحی شاخص بورس 
ت��ا کجا ادام��ه دار خواهد بود، گفت: به نظر می رس��د که با توجه به وجود 
انتظارات تورمی در کش��ور، بازار گنجایش ب��رای کاهش بیش از اندازه را 
نداشته باش��د. در کنار موضوع انتظارات تورمی، ارزش دالر آزاد و نیمایی 
کاهش زی��ادی را تجربه نکردن��د و همچنین قیمت ه��ای جهانی غیر از 
سنگ آهن با ثبات نسبی همراه هستند. به همین دلیل انتظار می رود که 
شرکت ها سودهای بیشتری را در بازار سهام تجربه کنند. با توجه به نزدیک 
ش��دن روزهای پایانی شهریورماه، در انتظار انتشار عملکرد تولید و فروش 
ش��رکت ها هستیم که به نظر می رسد با انتش��ار آنها مسیر بازار به سمت 

تعادل رو به صعود حرکت کند.

شاخصبورستهرانبهمداررشدبازگشت

سبزپوشی بورس در روزهای آخر شهریور

با آغاز ش��یوع کرونا از س��ال 98 و تحت تاثیر ق��رار گرفتن بازارهای 
جهانی از این اتفاق، بازار س��هام ایران با نوس��انی همچون دیگر بازارها 
همراه شد و بسیاری از سهام شاخص ساز این بازار به دلیل کاهش شدید 
قیمت کامودیتی ها با افت و خیزهای ش��دید همراه ش��دند. از نخستین 
روزهای ش��یوع ویروس کرونا، فعاالن حاضر در کش��ور از ایجاد چنین 
نوسان هایی در بازار صحبت کرده بودند و اعالم کردند که به طور حتم با 
گسترش این بیماری، اکثر حوزه ها تحت تاثیر این فاجعه با ضرر و زیان 
روبه رو خواهند شد و حوزه هایی از جمله حوزه حمل ونقل و گردشگری 
از مهمترین بخش هایی هستند که تحت تاثیر این اتفاق قرار می گیرند و 
ممکن است منجر به ضرر و زیان سهامداران این صنایع در بورس شوند.

س��ال گذش��ته و با گذش��ت مدت ها از تاثیرپذیری بازارهای مختلف 
از موضوع ش��یوع کرونا، انتش��ار خبر تولید واکس��ن کرونا ناگهان روند 
بازارهای جهانی را تغییر داد. این موضوع بر روند بازار سهام نیز بی تاثیر 
نبود و ش��اهد اثر مثبت این اتفاق بر سهام برخی از شرکت های دارویی 
کش��ور بودی��م که به دنبال تالش کش��ورهای خارج��ی در صدد تولید 

واکسن ایرانی بودند.
به دنبال تالش اکثر کش��ورهای دنیا برای تولید واکسن معتبر کرونا، از 
چند ماه گذش��ته انجام هرچه زودتر واکسیناس��یون در کشور آغاز شد که 
تاکنون بخش زیادی از مردم نسبت به این بیماری واکسینه شده اند و این 
امر توانس��ته است امیدواری های زیادی را برای بهبود فضای کسب و کار و 
رونق برخی از صنایع مختلف که سهام آنها در بورس در حال معامله هستند 
را با خود به همراه داشته باشد. همچنین تاکنون کارشناسان اظهارنظرهای 

زیادی را درخصوص تکمیل واکسیناسیون و تاثیرپذیری بازار سهام و صنایع 
مختلف حاضر در این بازار عنوان کرده اند. در این باره یک کارش��ناس بازار 
سرمایه می گوید: تکمیل مراحل واکسیناسیون کرونا در داخل کشور ضمن 
کمک به فعالیت های خدماتی، تاثیر بسزایی در صنایع و گروه های مختلف 

خواهد گذاشت.
به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، پیمان حدادی با اشاره به شتاب 
در واکسیناس��یون کرونا و تاثیر آن بر صنایع مختلف بورس��ی گفت: طی 
چند ماه گذشته ش��یوع ویروس کرونا به مرحله ای از همه گیری در سطح 
بین المللی رس��ید که این امر، روند معامالت بازارهای جهانی را تحت تاثیر 
خود قرار داد، به طوری که ش��اهد افت محسوس و قابل توجهی در قیمت 

فلزات، نفت و مشتقات نفتی در بازارهای جهانی بودیم.
او ب��ا بیان اینکه از زمان آغاز واکسیناس��یون به م��رور بازارهای جهانی 
در مرحل��ه احیا ق��رار گرفتند و قیمت های جهانی ب��ه دوران قبل از کرونا 
بازگشتند، افزود: حتی در مقطعی شاهد بودیم که قیمت ها از پیک دوران 

قبل از کرونا عبور و به سطحی بیشتر از گذشته، دست پیدا کردند.
به گفته حدادی، از نگاه جهانی با کنترل شیوع ویروس کرونا، فعالیت ها 
اعم از تولید و فروش بر مدار افزایش��ی قرار می گیرند که این امر منجر به 

افزایش تعهدات و به نوعی کمک کننده به افزایش قیمت خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: از نگاه دیگر با کنترل شیوع ویروس 
کرونا از طریق انجام واکسیناسیون، میزان عرضه محصوالت در بازار کاالها با 
افزایش همراه می شود. برای نمونه، معادن و دیگر کارخانه ها که تحت تاثیر 
گستردگی شیوع ویروس کرونا مجبور به کاهش فعالیت ها یا گاه تعطیلی 

کارخانه های خود ش��ده بودند با کاهش شیوع ویروس کرونا به مدار تولید 
باز می گردند و قیمت ها پس از مدتی به دلیل افزایش عرضه تحت کنترل 

قرار می گیرند.
وی س��پس به تاثیر واکسیناس��یون بر صنایع مختلف داخلی اشاره کرد 
و گف��ت: در داخل کش��ور، تکمیل مراحل واکسیناس��یون کمک کننده به 
فعالیت های خدماتی اس��ت و می توان ش��اهد تاثیر مثب��ت و منفی آن در 
صنایع و گروه های مختلف بود. در برخی از صنایع مانند صنایع نساجی که 
عامه مردم بیشتر با آن سر و کار دارند با شروع خرید پوشاک، شاهد رونق 

این صنعت خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین به رونق صنایعی مانند حمل و نقل 
و صنایع مرتبط با گردش��گری و هتلداری اش��اره کرد و گفت: از زمان آغاز 
شیوع ویروس کرونا شاهد وجود محدودیت در ترددهای داخلی و خارجی 
بودیم که این امر به مراتب صنایع گردش��گری، حمل و نقل و هتلداری را 
با ضرر و زیان های هنگفتی مواجه کرد، حال با تکمیل واکسیناسیون، آغاز 
و افزایش حمل و نقل و ترددها می توان ش��اهد رونق دوباره این گروه ها در 

بازار سرمایه بود.
به گفته وی، تکمیل واکسیناسیون همچنین منجر به روند منفی صنایعی 
مانند دارویی و بیمه ای می شود. با شیوع ویروس کرونا بسیاری از مردم به 
دلیل افزایش بیماری به سمت داروهای مختلف و بیمه ها پیش رفتند، اما 
با کاهش روند ابتال به کرونا این صنایع رونق کمتری خواهند داش��ت. در 
مجموع واکسیناسیون ضمن جهش رشد اقتصادی کشور می تواند زمینه ساز 

اثر مثبت در معامالت بازار سهام شود.

یککارشناسبازارسرمایهبررسیکرد

واکسیناسیونبیشترینتاثیررابرکدامصنایعبورسیگذاشت؟
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خودروهایبرقیبایدصدادارترشوند!
ب��ه نظر می رس��د خودروهای برقی باید س��ر و صدای بیش��تری 
تولی��د کنند و این میزان از س��کوت، خوب نیس��ت، چراکه ایمنی 
افراد کم بینا به آن بس��تگی دارد. البته اغلب مدل های جدید صدای 
مصنوع��ی تولید می کنن��د تا محیط اط��راف را از حضور خود آگاه 

کنند، اما این کافی نیست.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، وسایل 
نقلیه برقی یار آرام و بی س��ر و صدا هس��تند. آنها به دلیل استفاده 
از بات��ری و موتورهای الکتریکی، برخالف خودروهای س��نتی که از 
س��وخت بنزین یا گازوئیل استفاده می کنند، تقریبا بی صدا هستند. 
با این حال، این س��کوت برای ت��ردد و ایمنی خیابان ها ایمن تلقی 

نمی شود.
ع��دم وجود ص��دای قابل توج��ه در خودروهای برق��ی، احتمال 
برخورد با دوچرخه س��واران، عابران پیاده و س��ایر وس��ایل نقلیه در 

جاده را که ممکن است صدای آنها را نشنوند، افزایش می دهد.
اکنون موسس��ات خیریه برای نابینایان و کم بینایان ادعا کرده اند 
که کمبود سر و صدا در وسایل نقلیه برقی، افراد تحت حمایت این 

موسسات را به خطر می اندازد.
برخالف اجباری بودن تعبیه یک دس��تگاه پخش کننده صدا برای 
همه خودروهای برقی ثبت ش��ده در انگلیس، برخی رانندگان آن را 
خاموش می کنند. بنابرای��ن وزارت حمل و نقل بریتانیا اعالم کرده 
اس��ت که از ماه س��پتامبر 2٠23، تولیدکنندگان خودروهای برقی 
بای��د از نصب سیس��تمی که ب��ه رانندگان اجازه می دهد سیس��تم 

هشدار صوتی خودروهای خود را خاموش کنند، اجتناب کنند.
در این بیانیه آمده است: همه خودروهای برقی و هیبریدی جدید 
که از تاریخ ١ س��پتامبر 2٠23 ثبت می ش��وند، بای��د این قانون را 

رعایت کنند.
»نیک لنکس��تر« که دارای مشکل بینایی است، می گوید که سر 
و صدای کم خودروهای برقی یک تهدید واقعی برای اوس��ت. او به 
بی بی س��ی گفت: من اغلب متوجه خودروهای برقی نمی شوم، زیرا 

صدای آنها را نمی شنوم.
اکثر تولیدکنندگان وس��ایل نقلیه الکتریکی قطعات پخش کننده 
ص��دا را برای تولید صداهای هش��داردهنده و صدای وس��ایل نقلیه 
عادی در خودروهای خود قرار می دهند. در اغلب کش��ورها استفاده 

از این موارد قانونا الزامی است.
»آندریا گوردون« که نابینا است نیز بر نیاز به تولید صدای وسایل 
نقلیه برقی تأکید کرد. او به بی بی سی گفت: خواهش می کنم، ما به 
آن صدا احتیاج داریم. تصور کنید می خواهید با چش��مان بس��ته از 
خیابان عبور کنید، وقتی صدای خودرو را نشنوید چگونه می توانید 

آن را تشخیص دهید؟

گشایشیجدیدبرایصادرکنندگانایرانی
رئیس سازمان توسعه تجارت از نهایی شدن ارائه تسهیالتی جدید 

به صادرکنندگان ایرانی خبر داد.
ب��ه گزارش ایس��نا، هرچن��د از آغاز دوره مدیری��ت رئیس جدید 
سازمان توس��عه تجارت تنها چند روز می گذرد، اما به نظر می رسد 
پیگیری سیاس��ت هایی که این س��ازمان در هفته های گذشته آغاز 

کرده در دولت جدید نیز ادامه خواهد داشت.
بس��ته حمایت از صادرات غیرنفتی که هر س��اله از س��وی دولت 
نهای��ی و اب��الغ می ش��ود، در س��ال ١4٠٠ پی��ش از پای��ان دولت 
دوازده��م نهایی ش��د و اجرای آن آغاز ش��ده اس��ت. البته پیش از 
ای��ن صادرکنندگان تذکر داده بودند که در صورت اجرایی نش��دن 
تمام بندهای این بس��ته، برخ��ی از فعاالن اقتصادی توان توس��عه 

فعالیت های صادراتی خود را نخواهند داشت.
حاال علیرضا پیمان پاک – رئیس س��ازمان توسعه تجارت – اعالم 
کرده که مقدمات اجرای ماده 3 بس��ته حمایت از صادرات غیرنفتی 

به مرحله نهایی رسیده و اجرایی خواهد شد.
او توضی��ح داده: امیدواری��م ب��ا هم��کاری صندوق توس��عه ملی 
درخص��وص تخصیص منابع الزم و همچنین هماهنگی با بانک های 
عامل، ضمن پرداخت تس��هیالت ریال��ی و ارزی به صادرکنندگان، 
شاهد کاهش هزینه های حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف و 

افزایش قدرت رقابت پذیری آنها باشیم.  
وی افزود: براس��اس مفاد این دس��تورالعمل که ب��ا بهره گیری از 
نظرات س��ایر بخش ه��ای اثرگذار بر تجارت خارجی کش��ور تدوین 

نماگربازارسهام

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس مصوب��ه  مجلس برای واردات 
خودرو را مشوقی برای افزایش کیفیت و کمیت خودروهای داخلی ارزیابی 

کرد و گفت واردات مدیریت شده موجب تنظیم بازار خودرو می شود.
حجت اله فیروزی در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره 
تصویب طرح س��اماندهی صنعت خودرو در صح��ن مجلس، گفت: با این 
اصالح، ایرادات ش��ورای نگهبان به مصوبه قبلی مجلس دهم برطرف شد؛ 
یکی از ایرادات شورای نگهبان مغایرت مصوبه قبلی با سیاست های اقتصاد 
مقاومتی بود، در حالی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم برای 
جلوگی��ری از لطمه به تولید داخل پ��س از واردات خودرو، مقرر کرده هر 
ش��ش ماه یک بار ش��ورای رقابت و وزارت صمت، فاصل��ه میان عرضه و 

تقاضای خودرو را احصا و به همان میزان اجازه واردات خودرو دهد.
نماینده مردم فس��ا در مجلس شورای اس��المی مطلب فوق را اینگونه 
تش��ریح کرد که اگر به طور مثال خودروسازان توانایی تولید یک میلیون 

دس��تگاه خودرو در سال را داشته باش��ند، اما تقاضای بازار یک میلیون و 
2٠٠ هزار دس��تگاه باشد، ش��ورای رقابت اجازه واردات 2٠٠ هزار دستگاه 
خودرو را خواهد داد بنابراین به تولیدکننده داخلی صدمه ای وارد نمی شود.

وی با بیان اینکه در مصوبه مجلس بر صادرات خودرو تاکید شده به این 
معنا که هر شخص حقیقی و حقوقی که بتواند خودروهای داخلی را صادر 
کند می تواند خودرو وارد کنند، ادامه داد: خودروسازان در جلسات مشترک 
با کمیسیون صنایع و معادن ادعا کردند که می توانند به کشورهایی مانند 
عراق، سوریه و افغانس��تان خودرو را صادر کنند بنابراین امکان واردات از 
محل ص��ادرات خودرو وجود دارد. این نماین��ده مردم در مجلس یازدهم 
مصوبه  مجلس برای واردات خودرو را مش��وق برای خودروسازان در جهت 
افزایش کیفیت و کمیت خودروهای تولید توصیف کرد و ادامه داد: به هر 
میزانی که خودروس��ازان بر تولید خودرو بیفزایند، شورای رقابت از تعداد 

خودروهای وارداتی می کاهد.

فیروزی تصریح کرد: با واردات خودرو براس��اس این مصوبه، تعهد ارزی 
برای کش��ور ایج��اد نمی ش��ود و ارز موردنیاز از محل ص��ادرات خودرو و 
کاالهای مربوط به آن تامین خواهد ش��د حتی اگر خودروسازان نتوانند با 
صادرات خودرو، ارز موردنیاز را تأمین کنند، می توان با منش��أ ارز خارجی 
این امر را محقق کرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه 
واردات مدیریت شده خودرو موجب تنظیم بازار می شود، افزود: با تایید این 
مصوبه سرمایه هایی که پیش از این به سوی بازار خودرو روانه شده بود، به 

سوی سایر حوزه ها مانند تولید و ساخت مسکن و ... هدایت خواهد شد.
ای��ن نماینده مردم در مجلس یازدهم با اش��اره به اینکه مجلس در این 
مصوب��ه نگاهی به تقویت تولید و کیفی س��ازی داش��ت، تصریح کرد: اگر 
خودروسازان به دنبال صادرات باشند، باید کیفیت خودروهای تولیدی خود 
را افزایش دهند که این امر موجب تولید خودروهای به روز و موردپس��ند 

مردم می شود.

موافقت مجلس با واردات مدیریت شده خودرو با رویکرد تقویت تولید انجام گرفت

دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کش��ور از انعقاد 
یک تفاهم نامه میان قطعه سازان و فوالدسازان مبنی بر گشایش اعتبارات 
بلندمدت برای خرید فوالد طی هفته گذشته خبر داد و گفت مجموع فوالد 
موردنیاز قطعه سازان از این پس در سامانه بهین یاب قابل ثبت خواهد بود.
مازی��ار بیگلو در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص وضعیت 
تامی��ن فوالد موردنیاز قطعه س��ازان اظهار داش��ت: تعامالت موثری میان 
ایدرو، وزارت صمت، قطعه س��ازان و فوالدسازان برقرار شده و خوشبختانه 
تصمیمات مناسبی مبنی بر ثبت میزان نیاز قطعه سازان به فوالد در سامانه 
بهین یاب اتخاذ گردید و بدین ترتیب فوالد موردنیاز قطعه سازان از طریق 

بورس کاال قابل دریافت است.
وی همچنین از انعقاد یک تفاهم نامه میان قطعه س��ازان و فوالدس��ازان 
در هفته گذش��ته خبر داد و گفت: در گذشته ماده اولیه فوالد با گشایش 
اعتبار ریالی خریداری می شد اما پس از عرضه آن در بورس کاال، خرید به 
شکل نقدی صورت می گرفت. براساس این تفاهم نامه، خرید فوالد توسط 
قطعه سازان با گشایش اعتبارات بلندمدت یا حتی شش ماهه انجام خواهد 
ش��د که موجب مدیریت بازار عرضه و تقاضا می گردد و در حل مشکالت 

نقدینگی قطعه سازان برای تامین فوالد نیز مثمرثمرخواهد بود.
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور همچنین 
درخصوص وضعیت پرداخت مطالبات قطعه س��ازان به بدهی بیش از 36 
هزار میلیارد تومان خودروسازان به صنعت قطعه سازی اشاره کرد و افزود: 
خودروس��ازان با مش��کالت فروش دس��ت و پنجه نرم می کنند و کماکان 
فروش هر دستگاه خودرو برای آنها با زیان همراه است و بر همین اساس، 
به دنبال کمبود نقدینگی قادر به پرداخت مطالبات قطعه سازان نیستند. در 
صورت ادامه این روند پیش بینی می ش��ود، بحران نقدینگی پیش روی دو 
صنعت خودرو و قطعه ، امکان ادامه حرکت را از خودروسازان و قطعه سازان 

سلب خواهد کرد.
بیگلو در ادامه درخصوص اعالم وزیر صمت مبنی بر تدوین برنامه شش 
ماه��ه برای صنعت خودرو و اج��رای آن از ابتدای مهرماه س��ال جاری و 

نظرخواهی از خودروس��ازان و قطعه سازان در تدوین آن بیان کرد: تاکنون 
جلس��ه ای در این باره تشکیل نشده، اما ظرف حداکثر دو هفته آینده این 

جلسه برگزار خواهد شد.
وی با توجه به اظه��ارات وزیر صمت مبنی بر اینکه وزارتخانه برنامه ای 
ب��رای واردات خودرو ندارد و همچنی��ن گفته دیگر وی مبنی بر اینکه در 
کالن با واردات خودرو موافق هستیم، درخصوص واکنش دولت به مصوبه 
اخیر مجلس تحت عنوان ساماندهی صنعت خودرو افزود: انجمن همواره 
موضع خود مبنی بر عدم مخالفت با واردات را اعالم نموده، ضمن اینکه به 
دنبال اجرای پروژه های خودکفایی در حال حاضر، قطعات تولیدی از لحاظ 
قیمت رقابت پذیر هس��تند. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های 
خودرو کش��ور گفت: آمارها نشان می دهد که خودروهای وارداتی تنها ١٠ 
درصد از واردات را به خود اختصاص می دهد و عالوه بر آن، واردات خودرو 

موجب بازگشت آرامش به جو روانی بازار خواهد شد.
بیگل��و در ادامه بیان کرد: اظهارات اخی��ر وزیر صمت، اقدام مجلس در 
تصویب طرح س��اماندهی مبنی بر واردات خودرو را نفی می کند. در حالی 
که انتظار می رود با وجود همس��ویی دولت با مجلس، این دو نهاد با اتخاذ 
تصمیمات قاطع و همه جانبه، تعامل بیشتری با یکدیگر داشته باشند، زیرا 

تصمیمات و اظهارات آنها، سردرگمی بازار خودرو را در پی داشته است.
وی تصری��ح کرد: اظه��ارات وزیر صمت موج��ب افزایش قیمت خودرو 
در بازار ش��د و بالفاصله پس از آن با تصویب طرح س��اماندهی در مجلس 
قیمت ه��ا در ب��ازار روند نزول��ی را طی کرد. تصمیم��ات متناقض بازی با 
سرمایه های افرادی است که کسب و کار آنها، خرید و فروش خودرو است. 
از س��وی دیگر، بازار خودروه��ای داخلی را که در ارتباط مس��تقیم با دو 

خودروساز بزرگ و قطعه سازان زیرمجموعه آنها است، متأثر خواهد کرد.
دبیر انجمن س��ازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کش��ور با توجه 
ب��ه اصالحات صورت گرفته در ماده 4 طرح س��اماندهی و تبصره های آن 
درخصوص قابلیت اجرایی این مصوبه گفت: چگونگی واردات یک س��وی 
قضیه اس��ت و از سوی دیگر واردات الزامات خاص خود را دارد، به طوری 

که براساس قانون وزارت صمت، گارانتی 5 تا ١٠ ساله خودروهای وارداتی 
توسط هر شخص حقیقی و حقوقی الزامی است.

بیگلو مصوبه س��اماندهی را بر روی کاغذ اجرایی دانس��ت و یادآور شد: 
اگ��ر بخواهیم واردات تعهد ارزی برای دولت ایج��اد نکند، واردات به ازای 
صادرات با اس��تفاده از ارز ایرانیان خارج از کش��ور )ارز با منش��أ خارجی( 

امکان پذیر است.
وی گفت: البته برخی از اعضای شورای نگهبان در حساب توئیتری خود، 
منافات طرح ساماندهی با تولید داخل را مطرح کرده اند و خبر از احتمال 
رد این طرح از سوی شورای نگهبان داده اند. بنابراین باید منتظر بمانیم تا 
اصالحات طرح که بر بحث گارانتی و خدمات پس از فروش متمرکز است، 

انجام شده و ضعف و قوت این طرح در زمان اجرا مشخص خواهد شد.
دبی��ر انجم��ن س��ازندگان قطع��ات و مجموعه های خودرو کش��ور در 
پایان خاطرنش��ان کرد: هدف از آزادس��ازی واردات خودرو، رعایت حقوق 
مصرف کننده و خروج بازار از انحصار دو خودروس��از داخلی عنوان ش��ده، 
اما اگر این مصوبه اجرایی ش��ود و کماکان قیمت گذاری دستوری به بهانه 
انحصار پابرجا بماند، مصوبه س��اماندهی س��ودی دربر ن��دارد. در مقابل، 
آزادس��ازی واردات و س��پس ح��ذف قیمت گذاری دس��توری، به معنای 
حمایت و اس��تفاده از ب��ازار آزاد در جهت رقابتی ش��دن آن خواهد بود و 

مصرف کنندگان نهایی را نیز منتفع خواهد کرد.

تسهیلخریدفوالدبرایقطعهسازانباانعقادیکتفاهمنامه
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مقاله

قم - خبرنگار فرصت امروز: آیت اهلل العظمی سید محمدعلی علوی اخبار
گرگانی از مراجع تقلید قم ضمن قدردانی از خدمات امدادگران کمیته 
امداد خواستار توجه بیشتر این نهاد به اشتغال و توانمندسازی افراد تحت 

حمایت شد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، آیت اهلل العظمی ســید 
محمدعلی علوی گرگانی از مراجع تقلید قم در دیدار با میرشکار مدیرکل 
کمیته امداد اســتان قم با معظم له ضمن قدردانی از خدمات خالصانه 
مدیران و امدادگران کمیته امداد استان قم، عملکرد خوب این نهاد در 
اســتان را نتیجه مدیریت شایسته و سعه صدر مدیران مجموعه به ویژه 
آقای میرشکار دانست و گفت: شنیده ام که ایشان در مدیریت، منظم و 

مرتب هستند و تمام سعی شان بر این است که از ایتام و محرومان با روی 
خوش استقبال شود و هیچ نیازمندی از کمیته امداد ناامید بیرون نرود.

وی کمیته امداد را مرکزی برای تعلیم و تعلّم دانست و تصریح کرد: 
اشتغال و توانمندسازی مددجویان مهم ترین مسئله این نهاد است و باید 
به افراد بی بضاعت در زمینه های مختلف به ویژه اشــتغال و کسب وکار 
آموزش بدهید. این مرجع تقلید با تأکید بر اینکه هّم و غّم کمیته امداد 
باید اشتغال نیازمندان باشد گفت: به اشتغال و توانمندسازی محرومان 
بیشتر اهمیت بدهید و بیشتر سرمایه گذاری کنید تا آثار مثبت آن در 

جامعه بیشتر دیده شود.
آیت اهلل العظمی علوی گرگانی افزود: وظیفه ما این است که برای شما 

دعا کنیم تا به مقصود برســید و من مثل همیشه دعاگوی امدادگران 
کمیته امداد هستم. در ابتدای این دیدار اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته 
امداد اســتان قم نیز گزارش عملکرد این نهاد در سال جاری را ارائه و از 

حمایت های معظم له قدردانی کرد.

اهواز - شبنم قجاوند: سرپرست شــهرداری اهواز گفت: هرچند 
همکاری خوبی بین آبفا و شهرداری در حال انجام است و امکانات بین دو 
دستگاه تقسیم می شود اما حل نهایی مشکل فاضالب و آبگرفتگی منوط 
به توجه مدیران تصمیم گیرنده ای اســت که بودجه و منابع مالی را در 
اختیار دارند. علیرضا عالی پور در جلسه بررسی وضعیت پروژه های دفع 
آب های ســطحی و فاضالب که روز پنجشنه ۲۵ شهریور ماه در سالن 
جلسات شهرداری اهواز برگزار شد، اظهار کرد: طی بازدید امروز از نقاط 
آبگیر در سطح شهر اهواز، از نزدیک شاهد عمق مشکالت بودیم و صرفاً 
بر گزارش ها و نامه ها بسنده نکردیم. وی با اشاره به ریشه دار بودن این 
مشــکالت در شهر، افزود: کار برای رفع مشکالت باید اساسی و بنیادی 
در شهر انجام شــود، عزم شهرداری اهواز و آبفا خوزستان جزم است تا 
این مشکالت برطرف شوند. سرپرست شهرداری اهواز گفت: پروژه های 
زیادی بین آبفا و شهرداری به صورت مشترک طراحی شده و در مرحله 
اول ۱۴۰ پروژه برای رفع ۵۶ نقطه بحرانی ، در دستور کار قرار دارد و در 
مرحله دوم نیز بالغ بر ۸۰ پروژه با عنوان عالج بخشی در دستور کار است.

وی عنوان کرد: تعدادی از پروژه های جامع آب های ســطحی نیز در 
دستور کار قرار دارد که به تدریج بخشی از پازل آب های سطحی مستقل 

در شــبکه فاضالب را اجرا می کند. وی اضافه کرد: اگرچه این  پروژه ها 
زمانبر اســت، اگر منابع مالی شهرداری اهواز و آبفا به موقع تامین شود 
در یک بازه زمانی یکساله حدود ۵۰ درصد از مشکل نقاط فوق بحرانی 
شهر اهواز حل خواهد شد. عالی پور ادامه داد: در صورت تامین منابع مالی 
در یک بازه زمانی پنج ساله، طرح جامع آب های سطحی و طرح جامع 
فاضالب به اتمام خواهند رســید، مشروط بر اینکه به نرخ سال ۱۴۰۰، 
بودجه ای معــادل ۶ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومــان برای بخش آب های 
سطحی تامین شود. عالی پور گفت: همکاری خوبی بین آبفا و شهرداری 
صورت گرفته و امکانات مابین طرفین تقسیم می شود؛ به طور مثال در 
نقطه ای شهرداری تامین کننده لوله است و اجرا با آبفا و در نقطه ای دیگر 
عکس این قضیه اســت. سرپرست شهرداری اهواز در پایان تاکید کرد: 
برای رفع این معضالت توجه مدیران تصمیم سازی که در کشور، بودجه 
و منابع مالی را در اختیار دارند بســیار مهم است، چرا که مشکل اصلی 
زیرســاخت اهواز در حال حاضر فاضالب و آبهای سطحی است و حل 

نشدن این موضوع عوارض زیادی برای شهر به همراه دارد.

کرمان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
توزیع نیروی برق جنوب اســتان کرمان، روح اهلل مظفری، رئیس گروه 
توسعه و پشتیبانی و زیرساخت خدمات فناوری اطالعات و امنیت از راه 
اندازی سامانه پایش و مدیریت رخدادها در این شرکت خبر داد و گفت: 
امروزه با گســترش فنآوری اطالعات در زندگی بشر و وابستگی هر چه 

بیشتر کسب و کار به آن، محافظت از اطالعات به منزله شاهرگ حیاتی 
یک صنعت مدرن، محســوب می گردد. وی افزود: اطالعات سازمان ها 
با ارزش ترین و حســاس ترین دارایی شان به شمار می رود در همین 
راستا، نصب سامانه امنیت اطالعات و مدیریت رخدادها با قابلیت پایش 
شبکه با حمایت مدیر عامل در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان 
کرمان، راه اندازی گردید. مظفری در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: 
از قابلیتهای این سامانه می توان به پایش شبکه سازمان، نمایش هشدار 
بالدرنگ از وضعیت امنیتی شــبکه و رخدادهای جاری اشاره نمود. وی 
اضافه نمود: هم اکنون که نرم افزار "سامانه پایش و مدیریت رخدادها" 

مستقر شــده کلیه الگ های تجهیزات در شبکه، جمع آوری و پس از 
انجام مراحل نرمال سازی، الگ های غیر ضروری حذف و الگ های با 
اهمیت باال نیز ثبت و نگهداری خواهند شد. روح اهلل مظفری تصریح کرد: 
با کمک نرم افزار مذکور، حوادث غیر متقربه در کمترین زمان مشــکل 
شناسایی و تیم های تصمیم گیری و اجرایی سازمان برای رفع مشکل، 
اقدام و امنیت را بالفاصله برقرار خواهند نمود و همچنین با اســتفاده از 
ســامانه فوق و در صورت بروز حمله بر اساس درجه اهمیت الگ های 
موجود، عالوه بر کمک به حل مشــکل امکان اقدامات پیشــگیرانه در 

دستور کار قرار خواهد گرفت.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیرعامل و نائب رئیس هیئت 
 A۳۲۰ مدیره شرکت هواپیمایی آتا گفت: یک فروند هواپیمای ایرباس
پس از نزدیک به ســه سال زمین گیر شــدن، مراحل بازسازی و پرواز 

آزمایشی را با موفقیت طی کرد و به ناوگان فعال این شرکت بازگشت.
مهدی فتحی افزود: این هواپیما در سایه زحمت و تالش شبانه روزی 
مهندسان تعمیر، نگهداری و صالحیت پروازی این شرکت و همچنین 
با مشارکت اداره مهندســی تعمیرات شرکت هواپیمایی آسمان، پرواز 

آزمایشی خود را با موفقیت انجام داد.
وی با بیان اینکه توسعه و بهسازی ناوگان و افزایش ظرفیت پروازی 

جزو سیاست های شــرکت هواپیمایی آتا در شرایط فعلی است، اظهار 
داشــت: هواپیمای ایرباس آتا با شــماره ثبت TAC-EP بعد از انجام 
چک های ســنگین و تخصصی در آشیانه شرکت هواپیمایی آسمان به 

ناوگان فعال این شرکت ملحق شد.
فتحی همچنین یاد و خاطره مرحوم »وحید امیری نژاد«، از پرسنل 
سابق واحد تعمیر و نگهداری هواپیمایی آتا که در طول سالیان گذشته 
زحمت های زیادی برای بازگشــت این هواپیما به ناوگان متحمل شده 

بود را گرامی داشت.
شــرکت هواپیمایی آتا در ســال ۱۳۸۷ تاسیس و فعالیت رسمی و 

پروازی خود را مصادف با جشــن های ایام اهلل دهه فجر سال ۱۳۸۸ آغاز 
کرد. این شــرکت هواپیمایی پیش از این نیز ۲ فروند هواپیمای خود را 

بازسازی و احیا کرده است.

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی از اتمام عملیات اجرایی پنج کیلومتر روکش آسفالت در محور 
خان آباد - رازقان شهرســتان زرندیه خبر داد. مهرداد جهانی با اشــاره 
به بهره برداری از ســه پروژه روکش آسفالت در شهرستان زرندیه طی 
هفته دولت، از اجرای پنج کیلومتر روکش آسفالت دیگر در محور خان 
آباد - رازقان شهرســتان زرندیه در شــهریور ماه سال جاری خبر داد. 
وی اذعان داشــت: در راستای ایجاد بستری مناسب برای تردد کاربران 
جاده ای در راه های حوزه استحفاظی شهرستان زرندیه و تأمین مطالبات 
مردمی برای برخورداری از راهی ایمن، بهسازی و روکش آسفالت در پنج 
کیلومتر از محور خان آباد - رازقان اجرا و به بهره برداری برداری رسید. 
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان مرکزی بیان داشت: با 
بهره بــرداری از این پروژه، از ابتدای ســال جاری تاکنون )در بازه زمانی 

شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰( در حوزه استحفاظی شهرستان زرندیه 
به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال پروژه روکش آســفالت در محورهای خان 

آباد - رازقان ، راه دسترسی مامونیه به آزادراه ساوه-تهران، زاویه-اخترآباد 
و ساوه-بوئین زهرا اجرا شده است که این اقدام جهادی نشان از عملکرد 
مطلوب در راستای نگهداری از راه های آن شهرستان دارد. جهانی افزود: 
ایمن ســازی محور ســاوه-بوئین زهرا و محور قدیم ساوه-تهران نیز از 
دیگر اقداماتی اســت که با استفاده از ماشین آالت راهداری توسط اداره 
راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان زرندیه در حال انجام است که 
در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون )در بازه زمانی ۶ ماهه نخست 
ســال ۱۴۰۰( بیش از نه کیلومتر شیب شــیروانی اجرا شده است. وی 
درپایان خاطرنشان کرد: برای ارتقای ایمنی در تقاطعات همسطح نیز  با 
پیگیری های به عمل آمده بزودی در دو تقاطع خشکرود-بوئین زهرا و 
حسین آباد-خشکرود شهرستان زرندیه نیز اجرای روشنایی نقطه ای به 

بهره برداری خواهد رسید.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز:

حیات ما در سایه دفاع مقدس تضمین شده است

آیت اهلل العظمی علوی گرگانی از مراجع تقلید:

هّم و غّم کمیته امداد باید اشتغال نیازمندان باشد

سرپرست شهرداری اهواز:

حل نهایی بحران دفع آب های سطحی و فاضالب منوط به تخصیص اعتبارات ملی است

 راه اندازی سامانه "پایش و مدیریت رخدادها" 
در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

پس از نزدیک به سه سال؛
ایرباس »آتا« به ناوگان فعال این شرکت هواپیمایی بازگشت

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی خبرداد:

اجرای پنج کیلومتر روکش آسفالت در محور خان آباد-رازقان شهرستان زرندیه

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن:
لزوم تكمیل مخازن سوخت نیروگاه ها برای تولید برق پایدار در زمستان

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مخازن ســوخت نیرگاه لوشان در حال 
تکمیل شــدن است و در فصل های پاییز و زمســتان با شدت بیشتری ادامه 
خواهد یافت. » بهمن داراب زاده « مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای گیالن 
با اشاره به لزوم تکمیل ذخیره مخازن سوخت نیروگاه ها برای تولید برق پایدار 
در زمستان، گفت: سوخت اول نیروگاه ها برای تولید انرژی برق، گاز است که با 
توجه به افزایش مصرف گاز خانگی در زمستان و ضرورت تامین سوخت گاز برای 
مصارف خانگی در ماه های سرد، طبیعی است که تامین گاز نیروگاه ها در فصل 
زمستان با محدودیت مواجه شود که برای جبران این کمبود و تداوم تولید برق 
پایدار در فصل زمستان، باید سوخت دوم نیروگاه ها که گازوئیل است، جایگزین سوخت گاز  شود. وی با اشاره به لزوم اتخاذ تمهیدات الزم 
برای تأمین سوخت نیروگاه ها در پاییز و زمستان امسال، گفت: مخازن سوخت دوم نیروگاه ها که گازوئیل است در حال تکمیل شدن است.

برخورداری 97 درصدی شهرها و 8/99 درصدی روستاهای شهرستان 
بوشهر از نعمت گاز

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهر 
از اجرای قریب به 99۵ کیلومتر شــبکه گازرســانی در ۴ شهر و ۲۸ روستای 
شهرستان بوشهر خبر داد.« به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان بوشهر ، 
مهندس رحمانی مدیر عامل شرکت گاز استان بوشهرگفت : با اجرای این میزان 
شبکه گذاری ، ضریب نفوذ گازرسانی در بخش شهری به 9۷ درصد و در بخش 
روستایی این شهرســتان ۸/99 درصد رسیده است. وی گفت: از مجموع 99۵ 
کیلومتر شبکه گذاری گاز در شهرستان بوشهر که با تالش شبانه روزی کارکنان 
این شرکت رقم خورده اســت ۷۷۲ کیلومتر شبکه گذاری  در شهر ها و ۲۲۳ 
کیلومتر در روستا ها می باشد. رحمانی تصریح کرد: تنها یک شهر شهرستان بوشهر فاقد گاز بوده و آن شهر جزیره خارگ است و در صورت 
اجرایی شدن طرح خط دریایی، قابلیت گازرسانی به جزیره خارگ نیز مهیا خواهد شد. رحمانی در ادامه افزود: این شرکت تا به امروز موفق 
به نصب ۴۰ هزار و ۲99 انشعاب در شهرستان بوشهر شده است که از این میزان، ۳۵۴۷9 انشعاب در شهر ها و ۴۸۲۰ مشترک در روستا 
های شهرستان نصب شده است . رحمانی در پایان گفت:  ۶۵ هزار و ۵۰۵ مشترک در شهرستان بوشهر از گاز طبیعی بهرمند می باشند 

که ۶۲۱۸۲ مشترک در شهرها و ۳۳۲۳ مشترک در روستا ها از گاز استفاده می کنند .

سوخت رسانی پایدار در هرمزگان
بندر عباس - خبرنگار فرصت امروز: در جلســه تامین و توزیع سوخت 
استان در مورد تقویت سوخت رسانی به نقاط دور افتاده و صعب العبور تصمیم 
گیری شــد. به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
هرمزگان،در این جلسه مرتضی عابدینی سرپرست منطقه هرمزگان با اشاره به 
در پیش بودن تغییرات آب و هوایی طی ماه های آینده از مســئولین واحدهای 
عملیاتی خواست با در نظر گرفتن ظرفیت های ایجاد شده و میزان مصرف سوخت 
بخش های مختلف اســتان، نســبت به پیش بینی ارسال بموقع سوخت از هم 
اکنون برنامه ریزی الزم را انجام دهند. مرتضی عابدینی افزود: در تامین سوخت 
استان هیچ دغدغه ای نداریم چرا که همکاران این شرکت در کنار توزیع سوخت استان که به خوبی انجام می شود؛ وظیفه خطیر تامین 
سوخت جزایرخلیج فارس از طریق اسکله های نفتی و تامین ۶۳درصد سوخت کشور را از طریق خطوط انتقال فرآورده  برعهده دارند. در 
این جلسه واحدهای مختلف از جمله بازرگانی، تامین و توزیع، سامانه هوشمند ، روسای نواحی و انبارهای نفت از وضعیت سوخت رسانی 

گزارشی ارائه دادند. 

تعویض و توسعه 1۲۰ متر شبكه خط انتقال آب، در شهرک اندیشه 
شهرستان ایوان

ایالم-منصوری: مدیر امور آب و فاضالب شهرســتان ایوان گفت: ۱۲۰ متر از شــبکه فرسوده خط انتقال آب در »شهرک اندیشه« 
شهرستان ایوان اصالح و تعویض شد.   به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب ایالم، فتح اله بهروزی با اشاره به ضرورت تعویص 
خطوط فرسوده و مستهلک افزود: با توجه به فرسوده بودن خط انتقال آب در »شهرک اندیشه« شهرستان ایوان، تعویض بخشی از این 
شبکه مذکور که به شدت دچار فرسودگی شده بود، در دستور کار قرار گرفت. وی عنوان کرد: عملیات اصالح شبکه آب به طول ۱۲۰  
متر و با استفاده از لوله پلی اتیلن  به قطر ۶۳  میلیمتر طی ۱۰ ساعت تالش مستمر پرسنل این امور  به طول انجامید. مدیر امور آب و 
فاضالب شهرستان ایوان ضمن رضایتمندی از اجرای این پروژه، گفت: خط لوله قبل، ضمن فرسودگی و شکستگی های فراوان، باعث می 
شد که فشار آب در آن خط پایدار نباشد و موجب هدر رفت بسیار زیاد آب بشود،  که با تعویض این شبکه بحمداهلل این مشکل هم برطرف 
شد. بهروزی در پایان خاطر نشان کرد: امسال فعالیت های موثری در زمینه اصالح و توسعه شبکه توزیع آب شهر انجام گرفته و اصالح 
شبکه توزیع آب شهرستان با اولویت مناطق و محالت قدیمی در حال انجام است و تمامی تالش نیروهای امور  آب و فاضالب شهرستان،  

برخورداری مردم از آبی سالم، بهداشتی و با کمیت و کیفیت و پایدار است.

 نشست تخصصی نماز و سالمت اداری ویژه مدیران شرکت گاز 
مازندران برگزار شد

ساری – دهقان : نشست تخصصی نماز و سالمت اداری ویژه مدیران شرکت 
گاز مازندران با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان برگزار شد. به گزارش مازندران 
به نقل روابط عمومی، " حجت االسالم عباسعلی ابراهیمی" مدیر ستاد اقامه نماز 
استان گفت: نماز، بهترین راه رسیدن به کمال و قرب الهی است و نمازگزار باید 
تالش بیشتری برای نزدیکترشدن به خداوند و انجام کارهای نیک و کسب اخالق 
حســنه داشته باشد. وی افزود: نماز از چند جهت بازدارنده گناه است، اول اینکه 
ریشه گناهان و کبر و غرور را می خشکاند چرا که ریشه بسیاری از گناهان، غرور و 
خودپسندی است و ابلیس نیز با وجود عبادت چند هزار ساله خود بدلیل این صفت 
غلط از مقام عبودیت افتاد و به شیطان و رجیم تبدیل شد. مدیر ستاد اقامه نماز مازندران ادامه داد: نماز یاد خداست و یاد خدا بازدارنده است و 
اقامه نماز، نمازگزار را از افتادن در دام شیطان و ارتکاب گناه حفظ می کند. دکتر ابراهیمی گفت: حضور مدیران و روسای ادارات در نماز جماعت 

و تاکید بیشتر آنها بر حضور کارکنان در نماز جماعت می تواند باعث رونق بخشیدن و حضور گسترده کارکنان در صفوف نماز جماعت شود.

ارزیابی الگوی ایجاد شهر 15 دقیقه ای در کالنشهر رشت
محمد آگاه پناه : کارشناس  شهرداری رشت

امروزه شهر ها  وسیع تر می شوند و از شهر به کالن شهر و بعد به مادرشهرها تبدیل خواهند شد. بسیاری از مشکالت کالنشهرها در نتیجه 
بی توجهی به عناصر و اجزای اصلی ساختار فضایی شهر و نحوه سازمان یابی کاربری ها و دسترسي به آنها مي باشد. با توجه به نامناسب 
بودن توزیع فضایي خدمات، تمرکز جمعیت،  الگوی کاربری زمین و نظام حمل و نقل و مباحث زیست محیطي و عدم دسترسي مطلوب آن 
برنامه ریزان شهري و شهرسازان بدنبال چاره اي جهت تسهیل عملکرد فضایي اجزاي شهري در قالب شهرهایي با دسترسي مطلوبتر )شهر 
۱۵ دقیقه اي( مي باشند. تا بتوانند بین ویژگی های فضایی، کالبدی و ساختار فضایی یک شهر و کیفیت های عملکردی آن ارتباط متقابل 
برقرار نمایند. بزرگ تر شدن شهر ها به این معنی است که برای مالقات با یک پزشک یا یک خرید باید کیلومتر ها در شهر جابه جا شویم. 
پروژه شهر ۱۵ دقیقه ای بر این باور استوار است که شهر ها باید تغییراتی ایجاد کنند تا به مکانی ایمن تر، پاک تر و عادالنه تر تبدیل شوند. 
در شهر ۱۵ دقیقه ای ضمن بهره گیري از توسعه زیرساخت های حمل ونقل تالش می شود زیرساخت های حیاتی در بخش های مختلف 
به صورت یکسان توزیع گردند. طی سالهای اخیر، کالنشهر رشت با دارا بودن حدود ۸۰۰ هزار نفر جمعیت توسعه و رشد قابل مالحظه ای را 
تجربه کرده است. عدم برقراری موازنه میان رشد جمعیت این شهر و نیازهای جامعه شهری از یک سو و زیرساخت های اجتماعی و کالبدی 
شهر از سوی دیگر، عدم آمادگی بافت شهری در پذیرش اتومبیل، فقدان دور اندیشی در طراحی شبکه حمل و نقل و مکانیابي کاربري ها، 
شهر را با مشکالت فراوانی مواجه کرده است. از جمله این مشکالت می توان به ساخت و سازهای بی رویه، تخریب اراضی پیرامون شهر، 
ترافیک، فقدان ســهولت  الزم در تامین نیاز های شــهروندان و دسترسی به مراکز خدماتی مختلف، هزینه های باالی زیست محیطی و 
اقتصادی، و غیره اشاره کرد.بررسي ها نشان مي دهد که خدمات آموزشي، بهداشتي و سایر امکانات در نواحي مختلف شهر رشت متناسب 
با توزیع جمعیت نیست. تمرکز بي رویه امکانات و خدمات شهري در دو یا چند منطقه از شهر رشت یکپارچگي و به هم پیوستگي شهري را 
مختل ساخته است. کالنشهر رشت با توزیع ناموزون خدمات و امکانات در مناطق شهری خود در حال حاضر شرایط مطلوبی را دارا نیست 
و شهروندان برای بهره گیري از خدمات و امکانات مسیرهای طوالنی را با خودرو یا پیاده میپیمایند. این تحقیق مي تواند الگوي مناسبي را 
براي مدیران شهري به منظور ارائه بهتر خدمات شهري در اختیار آنان قرار دهد و راهنماي مناسبي براي آنها باشد. اهمیت و ارزش شهر ۱۵ 
دقیقه ای رشت ازآنجا معلوم مي شودکه مي تواند ابزار مناسبي براي دستیابي به یک توازن منطقي بین مناطق مختلف در اختیار مسئولین 
و شهروندان قرار دهد. توجه به رهیافت توازن منطقي،کاهش ناهمگوني و نابرابریهاي منطقه اي در فرآیند برنامه ریزي، مستلزم مطالعه و 

شناخت اهمیت و خصوصیات هر منطقه با توجه به جایگاه آن منطقه درکل سیستم منطقه اي مي باشد.

آذربایجــان شــرقی - ماهان فــالح: نماینــده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با تاکید بر ضرورت گرامیداشت هفته 
دفاع مقدس، گفت: حیات ما در سایه دفاع مقدس تضمین شده است و 

باید آن را گرامی داشت.
حجت االســالم محمدعلی آل هاشــم در دیدار فرماندهان نظامی و 
انتظامی آذربایجان شــرقی و اعضای ستاد گرامیداشت چهل و یکمین 
سالگرد هفته دفاع مقدس اســتان با ایشان، افزود: شهدای دوران دفاع 
مقدس به ما حیات دوباره داده و جانبازان، ایثارگران و آزادگان نیز اقتدار 

و عزت کنونی را برای ما در سطح جهان به ارمغان آورده اند.
وی با بیان اینکه صبوری پدران و مادران شهدا فراموش ناشدنی است، 
اظهار داشت: عظمت دفاع مقدس را نباید فراموش کرد و قدر آن را باید 

دانست زیرا مرور تاریخ نشان دهنده اهمیت آن است.
امام جمعه تبریز با اشــاره به اینکه بهتر است با مرور تاریخی ببینیم 
کجا بودیم و به کجا رسیده ایم و آنهایی که جنگ را علیه ما آغاز کردند 
و دوســتان آن ها به کجا رسیده اند، بیان کرد: تاریخ با خودش عبرت ها 
دارد و از منظر باورهای اعتقادی، اجتماعی، ارادی و سیاســی تابلوهای 

گوناگونی را به تصویر می کشد.
حجت االســالم آل هاشم با اشــاره به وقایعی که در طول تاریخ برای 
مدعیانی چون فرعون، قارون، صدام، حســنی مبارک و امثال آنان روی 
داده، ادامه داد: عظمت و صالبت کشور ما در سایه فداکاری های نیروهای 
مسلح اعم از سپاه، ارتش، بسیج، جهاد سازندگی و نیروهای مردمی حفظ 
شده است. وی یادآوری کرد: صدام، از حمایت همه جانبه ابرقدرت هایی 

چون آمریکا و شــوروی سابق برخوردار بود و به دست همین آمریکا به 
دارآویخته شد و شوروی سابق نیز به کشورهای مختلف تجزیه شد.

امــام جمعه تبریز با بیان اینکه هم اکنون نیز ابهت آمریکا روز به روز 
کاهش می یابد و ضعف آن نمایان می شود، اظهار داشت: این کشور نیز 
در آینده به سرنوشت شوروی سابق گرفتار خواهد شد و هم اکنون تجزیه 
ایالت متحده آمریکا به گوش شــنیده می شود و ۲۴ درصد از مردم این 

کشور نیز با تجزیه ایالت متحده آمریکا موافق هستند.
حجت االسالم آل هاشم، با اشــاره به بازگشت ناوگروه نیروی دریایی 
ارتش جمهوری اسالمی ایران از مراســم رژه ساالنه روسیه پس از ۷۶ 
روز به کشــور، افزود: حضور این ناوگروه به همراه ۵۰ شناور و چندین 
جنگنده در این مراسم در کنار هیات های دیگر کشورها نشان از اقتدار 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در دریاهاست. وی با اشاره 
به اهمیت و ارزش باالی دریانوردی نظامی جمهوری اســالمی ایران و 
حضور در اقیانوس اطلس شمالی، اظهار داشت: این ماموریت نخستین 
حضور نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران در نیمکره شمالی 

و طوالنی ترین دریانوردی نظامی کشور با تجهیزات تولید داخلی است.
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5سخنرانیTEDکهشمارابهمدیریبهترتبدیلخواهدکرد

بهقلم:آدانازیالکو
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

برند TED به این خاطر که از افراد موفق سراسر جهان در حوزه های مختلف دعوت می کند 
تا سخنرانی هایی را داشته باشند و در نحوه ارائه آنها نیز اصولی دارند که به جذابیت فوق العاده 
اقدامات آنها منجر ش��ده اس��ت در جه��ان محبوبیت فوق العاده ای دارن��د. در این زمینه یکی از 
حوزه هایی که همواره چالش برانگیز محسوب می شود، مدیریت و کارآفرینی است. در این رابطه 
استفاده از توصیه ها و تجربیات افراد، کمک خواهد کرد تا مسیر هموارتری داشته باشید. با توجه 
به وجود هزاران ویدئو در این شبکه، بسیار مهم است که بهترین ها را بشناسید. درواقع حتی در 
بهترین حالت ممکن نیز شما زمان برای بررسی تمامی ویدئوها حتی در یک حوزه هم نخواهید 
داش��ت. به همین خاطر در ادامه پنج سخنرانی ای را بررسی خواهیم کرد که بدون شک شما را 

به سمت تبدیل شدن به مدیری بهتر، می کشاند. 
١-آنچه یک رهبر بزرگ نیاز دارد

سخنران: رزلیند تورس
در ای��ن س��خنرانی خانم تورس که خ��ود از متخصصان حوزه رهب��ری و مدیران عامل جهانی 
محس��وب می شود، به بررس��ی الزامات رهبری در ابعاد بزرگ پرداخته است. درواقع بسیاری از 
افراد مدیریت یک تیم کوچک را به خوبی انجام می دهند. با این حال با بزرگ تر شدن تیم، ترس 
افراد نیز بیش��تر می ش��ود و این امر بر روی عملکرد آنها تاثیرگذار است. دلیل اصلی این امر نیز 
به خاطر عدم آگاهی از تکنیک هایی اس��ت که باید در این مرحله به اجرا بگذارید. در این رابطه 
شما باید تغییراتی را در الگوهای قدمی خود اعمال نمایید که شما را به سمت مدیریت موثرتر، 
س��وق می دهد. سه سوال اصلی از نظر س��خنران این است که باید بدانید که خودتان و برند در 
چه وضعیتی قرار دارد و چه چالش هایی پیش رو اس��ت؟ تنوع ش��رکت به چه میزان اس��ت؟ آیا 

جسارت رها کردن تکنیک های قدیمی و اتفاقات گذشته را داریم؟ 
2-عادت های شگفت انگیز متفکران بزرگ

سخنران: آدام گرانت 
اگرچه بس��یاری از افراد تصور می کنند که افراد موفق، انس��ان هایی با قدرت های ویژه هستند. 
ب��ا این حال آقای گرانت با ذک��ر مثال های متعدد، این موضوع را به اثبات می رس��اند که حتی 
موفق تری��ن افراد، عمال امتیاز ویژه ای ندارند. با این حال رعایت برخی از نکات، کمک می کند تا 
از اقدامات رایجی که عمال همه ما در طول روز انجام می دهیم، بهترین نتایج ممکن را به دست 
آورند. به عقیده وی تنها راه موفقیت در هر زمینه ای، تفکر خالق است که برای آن راهکارهای 
جالبی نیز معرفی می شود. درواقع وی بر این باور است که بهترین کارآفرین ها و مدیران، آنهایی 

هستند که تفکر خالق را در خود تقویت کرده اند. 
3-رهبری روزانه 

سخنران: درو دادلی
نکته بس��یار تأسفبار این است که افراد معموال بین مدیریت و رهبری، تفاوتی قائل نمی شوند. 
این امر در حالی است که شرکت به یک رهبر نیاز دارد که مدیریت نیز در دل آن نمایان خواهد 
بود. در این زمینه داشتن روتین و یک سطح استاندارد که همواره از خود ارائه دهید، امری بسیار 
مهم بوده و کامال حیاتی اس��ت. درواقع اگر صرفا در برخی از مواقع، به مانند یک رهبر باش��ید، 
ابدا کافی نخواهد بود. تحت این ش��رایط س��وال اصلی این است که چگونه می توان به این سطح 
دست پیدا کرد؟ در ابتدا الزم است تا به این نکته توجه داشته باشید که رهبری، تنها به شرکت 

و کسب و کار محدود نبوده و در هر بخشی از زندگی، می تواند تحول ساز باشد. 
4-راز اصلی تبدیل شدن به یک رهبر تاثیرگذار

سخنران: جیم وایت 
آق��ای وایت که خود تجربه س��ال های مدیریت خطوط هوایی مختل��ف را برعهده دارد. از یک 
روش متفاوت برای رهبری استفاده کرده است که باعث شده تا سابقه کاری وی، کامال درخشان 
باش��د. درواقع اکثر افراد عادت دارند که از افراد مهم و رده باالی ش��رکت، مشورت بگیرند و آنها 
را در تصمیم گیری ها دخالت دهند. درواقع بیشترین توجهات مدیران، به سمت این افراد است. 
ب��ا این حال وی کامال متفاوت عم��ل می کند و پایین ترین رده ها را در اولویت اول قرار می دهد. 
به نظر وی این افراد بیش��ترین ارتباط را با جامعه هدف دارند و این امر باعث می شود تا نظرات 
آنها، واقعی تر باش��د. همچنین برای پیش��برد اهداف، نیاز است که حتی ساده ترین افراد شرکت 
نیز اس��تقالل الزم در عملکردهای خود را داشته باش��ند. این امر باعث بروز خالقیت های بسیار 
خوبی خواهد شد. بدون شک استفاده از تجربیات دیگران، یکی از اقدامات مهم در زمینه کسب 

موفقیت است که تجربه آقای وایت، بدون شک برای هر مدیری فوق العاده خواهد بود. 
5-آیا نیازی به رعایت قوانین از پیش تعیین شده است؟ 

سخنران: ایو موریو 
در اکثر ش��رکت ها شاهد این موضوع هستم که قوانینی رعایت می شود که مدت ها قبل ایجاد 
ش��ده اند. ب��ا این حال آیا قوانین قدیمی قدرت پاس��خگویی به نیازهای جدی��د را دارند؟ با ذکر 
مثال های متعدد، آقای موریو این نکته را به اثبات می رس��اند که یک مدیر موفق، باید قوانینی 
بدون توجه به موارد رایج داشته باشد. درواقع هدف اصلی تنها رشد شرکت است و در این زمینه 
حتی اگر معروف ترین قوانین نیز نمی تواند باالترین حد نتایج را به همراه داشته باشد، باید کنار 
گذاشته شود. در این سخنرانی شما با اصول تشخیص قوانین بد آشنا خواهید شد. درواقع نیازی 
نیست که شما از همان ابتدا نگاه منفی داشته باشید و تمامی قوانین را تغییر دهید. این امر خود 
امری زمانبر و در برخی از موارد ممکن اس��ت با نتایج بدتر همراه باش��د. همچنین نکته دیگری 
که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که هر قانون، ظرفیت زمانی خاص خود را دارد که 

الزم است تا قدرت تشخیص آن را پیدا کنید. 
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با نزدیک ش��دن به ماه های پایانی س��ال، شاهد معرفی 
برترین ها در حوزه های مختلف هستیم. در این رابطه سال 
اخی��ر به خاطر ش��یوع جهانی ویروس کرون��ا با یک اتفاق 
ویژه همراه بوده است. براساس آمارها استفاده از اینترنت با 
رشدی تاریخی همراه بوده که قرنطینه خانگی دلیل اصلی 
آن محس��وب می ش��ود. در این رابطه حضور در شبکه های 
اجتماعی، بیش��ترین زمان را به خ��ود اختصاص می دهد. 
در این زمینه آیا از ١٠ ش��بکه اجتماعی برتر س��ال 2٠2١ 
اطالع دارید؟ براساس نظرسنجی ها، بسیاری از افراد تصور 
می کنن��د که تیک ت��اک در حال حاضر چهارمین ش��بکه 
اجتماعی برتر جهان محسوب می شود. با این حال واقعیت 
این اس��ت که جایگاه اصلی این برند چینی در رتبه هفتم 
اس��ت. آگاهی از این فهرس��ت به شما کمک خواهد کرد تا 
برای فعالیت تجاری در شبکه های اجتماعی، تصمیم گیری 
بهتری را داش��ته باش��ید. در ادامه ١٠ مورد برتر س��ال را 

بررسی خواهیم کرد. 
Facebook-1

تعدادکاربرفعال:2.7میلیاردنفر
ق��رار گرفتن فیس ب��وک در صدر فهرس��ت پرکاربرترین 
ش��بکه های اجتماعی، به یک س��نت تبدیل شده است که 
به نظر می رس��د تغییری در آن حداقل تا هفت سال آینده 
رخ نخواه��د داد. این ش��بکه با در اختیار داش��تن مالکیت 
واتس اپ و فیس بوک، بدون ش��ک در وضعیتی رویایی قرار 
دارد. فعالی��ت در زمین��ه واقعیت مج��ازی و ارز دیجیتال 
که دو ترند مهم محس��وب می ش��وند، به خوبی نگاه رو به 
جلوی این برند را نش��ان می دهد. به ص��ورت میانگین هر 
ش��ش ثانیه یک کاربر جدید به این ش��بکه محبوب اضافه 
می ش��ود که آماری فوق العاده است. با این حال این شبکه 
در جایگاه س��وم پربازدیدترین سایت ها قرار دارد. در رتبه 
اول گوگل با 92,5 میلیارد و در رتبه دوم یوتیوب با 34,6 
میلیارد نفر اس��ت. به همین خاطر به نظر می رسد که اگر 
این برن��د بخواهد جایگاه خود را مس��تحکم تر نماید، باید  
این بخ��ش را تقویت کند. همچنین تجرب��ه موفقیت آمیز 
تیک تاک، این نکته را به اثبات رسانده است که فیس بوک 
بای��د به محتواه��ای ویدئویی خصوصا م��وارد کوتاه، توجه 
بیش��تری را داشته باشد. رس��وایی های امنیتی این شبکه، 
در چند س��ال اخیر باعث ش��ده اس��ت تا میزان محبوبیت 
آن کاهشی ش��دید را داشته باش��د که مدیران این شبکه 
برای این وضعیت نیز باید برای سال آینده برنامه ای داشته 
باش��ند. بیشترین کاربر فیس بوک نیز مربوط به کشور هند 
با 29٠ میلیون نفر اس��ت که در این زمینه آمریکا با ١9٠ 
میلی��ون نفر در رتبه دوم قرار دارد. اگرچه باور این موضوع 
سخت است. با این حال اندونزی با ١4٠ میلیون کاربر، در 
جایگاه س��وم ای��ن رتبه قرار دارد. این امر به خوبی نش��ان 
می دهد که فیس بوک باید بر روی محبوبیت خود خصوصا 
در کش��ورهای اروپایی، برنامه های جدی داش��ته باشد. در 
این زمینه روابط نه چندان خوب هند با چین، باعث ش��ده 
تا ش��بکه های اجتماعی این شرکت این بازار پرجمعیت را 
از دس��ت بدهند ک��ه خود از جمله مهم ترین دالیل رش��د 

فوق العاده فیس بوک است. 
YouTube-2

تعدادکاربرفعال:2.2میلیاردنفر
در زمینه اش��تراک گذاری ویدئ��و، یوتیوب را باید برندی 
بی رقیب به حس��اب آورد. سیاست ش��ریک کردن افراد در 
س��ود تبلیغات باعث شده است تا ش��اهد فعالیت حرفه ای 
بس��یاری از تولیدکنن��دگان محتواهای ویدئوی��ی در این 
شبکه باشیم. به صورت کلی اگر بخواهیم کیفیت محتواها 
را مقایس��ه کنیم، یوتیوب در باالترین جایگاه قرار دارد. به 

همین خاطر نیز بس��یاری از تحلیلگران بر این باور هستند 
ک��ه برای رقاب��ت با این برند، چاره ای جز اجرای سیاس��ت 
مش��ابه وجود ن��دارد. نکته ای که باید به آن توجه داش��ته 
باشید این است که یوتیوب تحت مالکیت گوگل قرار دارد 
که محبوب ترین مرورگر جهان محسوب می شود و این امر 
فضا را برای فعالیت و رش��د هرچه بیشتر، مهیا کرده است. 
با این حال انتقاد جدی ای که به این شبکه وارد است، عدم 
برنامه درست برای ارتباط کاربران با یکدیگر است. درواقع 
یوتیوب از بازاره��ای الزم برای چت کردن برخوردار نبوده 
و این امر مش��کلی است که باید در سال های آینده، شاهد 
بهبود آن باش��یم. بیش��ترین تنوع سنی کاربران نیز به این 
ش��بکه اختصاص دارد. نکته جالب این است که در آمریکا، 
یوتیوب حتی محبوب تر از فیس بوک اس��ت. پس از آمریکا 
که بیش��ترین تعداد کاربر را با ١6,4 درصد در اختیار دارد، 
هند با 9,2 و ژاپن با 4,8 درصد در رتبه های بعدی هستند. 
تمرکز بیش��تر بر روی محتواهای غیرویدئویی، می تواند به 

رشد به مراتب بیشتر این برند منجر شود. 
WhatsApp-3

تعدادکاربرفعال:2میلیاردنفر
در زمینه ارتباطی، واتس اپ را باید برندی بدون رقیب به 
حساب آورد. س��رعت باال در کنار امنیت فوق العاده، باعث 
ش��ده است تا این برنامه طرفداران بسیاری را داشته باشد. 
با این حال این ش��بکه، برخالف س��ایر رقبای خود، برنامه 
بازاریابی نداشته و درآمدزایی آن نیز به مراتب کمتر است. 
به همین خاطر اگر مدیران این شبکه تمایل به رشد بیشتر 
دارن��د، باید امکان��ات متنوع تری را برای اش��تراک گذاری 
ان��واع محتوا، ایج��اد صفحه و خصوصا درآمدزایی داش��ته 
باش��ند. بیشترین تعداد کاربر این شبکه نیز به ترتیب برای 
هند)39٠ میلی��ون کاربر(، برزی��ل)١٠8 میلیون کاربر( و 

آمریکا )75 میلیون کاربر( است. 
Facebook Messenger-4

تعدادکاربرفعال:1.3میلیاردنفر
س��رویس پیام رسان فیس بوک که از سال 2٠١١ فعالیت 
خود را ش��روع کرده است در رتبه چهارم این فهرست قرار 
دارد. پ��س از خرید واتس اپ توس��ط فیس ب��وک، مدیران 
این ش��بکه، ش��یوه کار این برند را م��ورد تاکید قرار دارند 
و تغییرات جدید باعث ش��د تا س��رعت رش��د آن افزایشی 
چش��مگیر را پیدا کن��د. از مزیت های ای��ن برنامه، ارتباط 
الزم با فیس بوک اس��ت که باعث می شود تا برای برندهای 
تجاری نیز کاربرد زیادی را داش��ته باش��د. بیشترین تعداد 
افرادی که از این ش��بکه اس��تفاده می کنند، در گروه سنی 

25 تا 34 سال قرار دارند. 
Instagram-5

تعدادکاربرفعال:1.2میلیاردنفر
اینس��تاگرام را باید محبوب ترین بس��تر اشتراک گذاری 
عک��س در جه��ان ب��ه حس��اب آورد ک��ه تح��ت مالکیت 
فیس بوک اس��ت. این شبکه توس��ط کارمند سابق گوگل، 
کوین سیستروم راه اندازی شد. نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باش��ید این است که پدیدآمدن مقوله اینفلوئنسر از 
این شبکه آغاز شده است. این شبکه اجتماعی محبوب ترین 
بس��تر برای افراد مش��هور و برندها محسوب می شود و در 
مقایس��ه با سایر گزینه ها، اینس��تاگرام آمار بهتری را دارد. 
میزان تعامل آن نیز حتی از فیس بوک نیز بیش��تر اس��ت. 
در زمینه میزان محبوبیت، دو کشور هند و آمریکا مشترکا 
ب��ا بی��ش از ١4٠ میلیون کاربر، رتبه نخس��ت را دارند. در 
رتبه های بعدی نیز برزیل و اندونزی به چشم می خورد. در 
این زمینه اگر اینستاگرام بتواند به بستری مناسب تر برای 
مکالمات و اش��تراک گذاری ویدئو تبدیل شود، بدون شک 

شانس قرار گرفتن در بین سه شبکه اصلی را دارد.
WeChat-6

تعدادکاربرفعال:1.1میلیاردنفر
از بین تمامی پنج گزینه ای که تا به اینجا بررس��ی ش��د، 
همه آنها به کشور آمریکا تعلق دارد. با این حال در جایگاه 

س��وم نام یک برند چینی به چشم می خورد. این پیام رسان 
در س��ال 2٠١١ کار خود را ش��روع کرده و با توجه به بازار 
چند میلیاردی کش��ور خود، س��ریعا مراحل رشد را سپری 
کرد. با این حال رس��وایی شنود اطالعات، باعث شده است 
تا در چند س��ال اخی��ر محوبیت آن خصوص��ا در خارج از 
کش��ور چین، به ش��دت کاهش پیدا کند. امکان دسترسی 
ب��ه اتاق های گفت و گو براس��اس موقعیت مکانی، از جمله 
طرح ه��ای نوآورانه ای بود که باعث ش��د تا به یک باره این 

شبکه مورد توجه جدی قرار گیرد. 
TikTok-7

تعدادکاربرفعال:689میلیوننفر
دیگر ش��بکه اجتماعی چینی فهرست، تمرکز خود را بر 
اش��تراک گذاری ویدئوهای کوتاه قرار داده است که این امر 
باعث ش��ده تا بسیاری از رکوردها را جا به جا کند. در این 
زمین��ه این نکته ضروری اس��ت که تیک ت��اک، کامال تازه 
کار محس��وب می شود و فعالیت خود را از سال 2٠١7 آغاز 
کرده اس��ت. با این حال وجود امکانات س��اخت ویدئوهای 
خالقانه باعث ش��ده تا سرعت رش��د فوق العاده ای را داشته 
باش��د. در دو سال گذش��ته نیز این برنامه، بیشترین تعداد 
دانلود از اپ اس��تورهای مطرح را داش��ته اس��ت. به همین 
خاط��ر بس��یاری از تحلیلگران بر این باور هس��تند که اگر 
ش��اهد تداوم سرعت رشد این ش��رکت باشیم، تا پنج سال 
آینده حتی می تواند به رقیب اصلی فیس بوک تبدیل شود. 
در این زمینه ذکر این نکته ضروری اس��ت که تیک تاک با 
تحریم آمریکا مواجه ش��ده که این مسئله در سرعت رشد 
آن نیز تاثیرگذار بوده اس��ت. در صورت آنکه چنین اتفاقی 
رخ نمی داد، این ش��بکه حتی می توانست جایگاه باالتری را 

هم به دست آورد. 
QQ-8

تعدادکاربرانفعال:617میلیوننفر
اگرچه از زمان انتش��ار نس��خه اولیه این پیام رسان بیش 
از 2٠ س��ال می گ��ذرد، ب��ا این حال در مقایس��ه با س��ایر 
رقبای خود، کمتر ش��ناخته ش��ده اس��ت. قابلیت ترجمه، 
از ویژگی های بس��یار جذاب آن محس��وب می شود که در 
س��ایر گزینه ها به چش��م نمی خ��ورد. درواقع این ش��بکه، 
محبوب ترین پیام رس��ان کش��ور چین محسوب می شود. با 
این حال نگاه منفی به ش��بکه های چینی، دلیل اصلی عدم 
رش��د آن در سایر کشورها محسوب می شود که برای رشد 

بیشتر نیاز است تا برای آن برنامه های جدی ارائه گردد. 
Douyin-9

تعدادکاربرانفعال:600میلیوننفر
این ش��بکه را باید شرکت مادر تیک تاک به حساب آورد 
ک��ه صرفا بر روی ب��ازار داخلی متمرکز اس��ت و تخصصی 
در زمین��ه ف��روش فعالیت دارد. نکته جالب این اس��ت که 
ای��ن برنامه، طرح ه��ای متنوعی ب��رای درآمدزایی کاربران 
خود دارد. این امر در حالی اس��ت که در تیک تاک چنین 
طرح��ی وجود ندارد. با این حال اگر برای بازار کش��ورهای 
دیگر، برنامه ریزی نشود، بدون شک زمینه رشد نیز محدود 
خواهد بود و احتماال در فهرس��ت سال آینده، شاهد حضور 
این برن��د متفاوت نخواهی��م بود. در ای��ن زمینه ذکر این 
نکته ضروری اس��ت که ش��بکه های دیگ��ری نظیر تلگرام، 
اسنپ چت و ردیت وجود دارد که با توجه به امکانات متنوع 
و عدم محدود نبودن به کش��ور، می توانند رقیبان این برند 

برای جایگاه نهم باشند. 
Sina Weibo-10

تعدادکاربرانفعال:511میلیوننفر
این ش��بکه که ش��باهت زیادی به توییت��ر دارد، در بازار 
داخلی موفق ش��ده اس��ت تا بیش از 3٠ درص��د کاربران 
اینترنت را به سمت خود جذب نماید. در این رابطه آمارها 
حاکی از آن اس��ت ک��ه در حدود 95 درص��د کاربران این 
شبکه، چینی هستند. به همین خاطر نیز برای رشد نیاز به 

هدف قرار دادن بازار کشورهای دیگر است. 
dreamgrow.com:منبع
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