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فرصت امروز: بازوی پژوهش��ی وزارت کار در یک گزارش تحلیلی به بررس��ی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و 
مصرف کننده در برخی از محصوالت کش��اورزی و دامی بین س��ال های ۹۷ تا ۹۹ پرداخت و از رد پای تورم تولید بر 
مصرف گزارش داد. یافته های این گزارش نشان می دهد که شکاف زیادی بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده 
وجود دارد و تغییرات قیمت تولیدکننده برخی از محصوالت کشاورزی به خوبی در قیمت های مصرف کننده منتقل...
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اتاق تهران

آنط��ور ک��ه از آمار رس��می 
برمی آید، در فصل اول امس��ال 
رشد اقتصادی آن هم با رقم های 
باال رخ داده است. بانک مرکزی 
می گوید، رش��د اقتصادی فصل 
بهار با نف��ت 6.2 درصد و بدون 
نفت 4.۷ درصد بوده اس��ت، اما 
گزارش مرکز آمار ایران نش��ان 
از رش��د ۷.6 درص��دی با نفت 
و 4.6 درصدی ب��دون نفت در 
فصل به��ار س��ال ١4٠٠ دارد. 
همچنین به گفت��ه مرکز آمار، 
گ��روه صنایع و مع��ادن در این 
مدت رش��د ١3.8درص��دی را 
به ثبت رس��انده اند، اما س��وال 
این اس��ت که آیا بخش صنعت 
و معدن کش��ور هم این رشد را 

لمس کرده است یا خیر؟
همانطور که آمارهای رس��می 
ش��ش  در  حت��ی  می گوین��د، 
ماه گذش��ته هم رش��دهایی در 
اقتص��اد و بخش ه��ای صنعت و 
معدن رخ داده اس��ت، اما بحث 
بر س��ر این اس��ت که تحریم ها 
هن��وز پابرجاس��ت و وضعی��ت 
آن فرقی نکرده اس��ت. البته در 
چند هفته گذشته صحبت هایی 
عنوان شده، اما هنوز اثرش را در 
صنعت ندیده ای��م. عالوه بر این،  

به دلیل تغییراتی که در 
2وزارتخانه و ساختار ...
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فرص��ت امروز: با ش��یوع کرونا ب��ود که بس��یاری از غول های 
فناوری به طراحی اپلیکیشن های کاربردی برای شناسایی ویروس 
کووید-١۹ دس��ت زدند و به موازات استقبال از این اپلیکیشن ها، 
بحث ها درباره نقض حریم خصوصی کاربران نیز بیشتر شد، چراکه 
این کار عمال باعث شد تا غول های فناوری به اطالعات شهروندان 
دسترس��ی بیش��تری پیدا کنند و جنگ و جدال تازه ای بین دره 
س��یلیکون و دولت های جهان به وج��ود آید. این اتفاق همچنین 
باعث افزایش گمانه زنی درباره رابطه فناوری و تقویت خودکامگی 
شد. البته همانطور که قابل پیش بینی بود، این موضوع محدود به 
پاندمی کرونا نماند و گزارش های مختلفی چه در جوامع ش��رقی 
و چه غربی درباره همکاری ش��رکت های فناوری با پلیس منتشر 
شد که حریم ش��خصی کاربران را نقض کرده است. در تازه ترین 
نمونه، پلیس آمریکا به دنبال اطالع��ات جغرافیای کاربران برای 
حل پرونده های جنایی اس��ت. برای »زاکاری مک کوی« س��اکن 
شهر گینزوایل در ایالت فلوریدای آمریکا، یک عصر ساده زمستانی 
سپری می شد و او غافل از آنکه در معرض تحقیقات آنالین پلیسی 
قرار گرفته اس��ت، در نزدیکی خانه خود دوچرخه سواری می کرد. 
البته شروع تحقیقات آنالین پلیس آمریکا به قبل تر از این تاریخ 
برمی گشت؛ وقتی در نخستین روزهای سال 2٠2١ میالدی یک 
پست الکترونیکی هشداردهنده از طرف شرکت گوگل به صندوق 
ورودی »مک کوی« ارس��ال شد. در این ایمیل گفته شده بود که 
اداره پلیس آمریکا، اطالعات کاربری او را درخواس��ت کرده است 
و او پیش از انتش��ار این اطالعات توس��ط گوگل، تنها یک هفته 
فرصت دارد تا به دادگاه برود و همه داده های ش��خصی موردنیاز 
را در اختی��ار مأموران پلیس قرار دهد. »مک کوی« بعدها متوجه 
ش��د که این درخواست اطالعات ش��خصی او به خاطر سرقت از 

خان��ه یکی از همس��ایگانش بوده، آن هم درس��ت در زمانی که او 
مشغول دوچرخه سواری بوده است. شرکت گوگل این هفته برای 
نخس��تین بار اعالم کرد در سال 2٠2٠ میالدی، ١١ هزار و 554 
حکم مکان یابی جغرافیایی را از س��وی سازمان های اجرای قانون 
دریافت کرده اس��ت تا براس��اس آن اطالعات شخصی مربوط به 
کاربران خود را در اختیار مقامات قضایی و امنیتی بگذارد و در واقع 
به دستور پلیس ایاالت متحده وارد حریم شخصی کاربران شود. 
گ��وگل در گزارش خود توضیح داد که در س��ال 2٠١۹ میالدی 
8 هزار و 3۹6 مورد و در س��ال 2٠١8 میالدی نیز ۹82 مورد از 
این گزارش ها دریافت کرده بود. »مک کوی« یکی از صدها نفری 
بود که ناخواسته درگیر جست وجوهای آنالین پلیس آمریکا شد. 
ش��واهدی که او را به  عنوان مظنون پرونده س��رقت معرفی کرد، 
محل س��کونت و محل دوچرخه س��واری او بود و پلیس با ارسال 
حکم قضایی از گوگل خواست تا تمام موقعیت های جغرافیایی این 
ش��خص در بازه زمانی مشخص را ارائه دهد. در واقع »مک کوی« 
در زمان اش��تباه و در یک مکان اش��تباه قرار گرفته بود و همین 
مسئله باعث ش��د که با دادخوست گوگل و پلیس فدرال آمریکا 
مواجه ش��ود و در نهایت اطالعات او در معرض خطر انتشار برای 

مأموران پلیس قرار بگیرد.
دس��تورهای قضایی برای دسترس��ی به اطالع��ات جغرافیایی 
کاربران از طریق مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی به طور فزاینده 
به یکی از ابزارهای تحقیقاتی برای مراکز اجرای قانون تبدیل شده 
اس��ت. کارشناس��ان و منتقدان این فرآیند استدالل می کنند که 
این یک روند نگران کننده اس��ت و با توج��ه به اینکه هیچ قانون 
مشخصی در این زمینه وجود ندارد، این قبیل دستورهای قضایی 
می تواند حریم ش��خصی کاربران را نقض کند. آنها نگران هستند 

که افزایش به کارگیری این روش نشان دهنده آغاز یک دوره جدید 
اس��ت که در آن سازمان های اجرای قانون، راه های خالقانه تری را 
پیدا کرده اند تا اطالعات ش��خصی کاربران را آسان تر از غول های 
فناوری دریافت کنند. به عقیده این دسته از کارشناسان، نهادها و 
حوزه های قضایی از این مکانیسم نه چندان کنترل شده در زمینه 
اجرای قوانین جدید و بحث برانگیز اس��تفاده می کنند و به عبارت 
دیگ��ر، هر زمان که پ��ای یک قانون جدید و مخالفان آن به میان 
می آید، این فرآیند را پیش می گیرند تا افراد مشکوک و موردنظر 

خود را در کوتاه ترین زمان شناسایی کنند.
»کالب کنی��ون«، وکیل مدافع »مک کوی« که به تازگی درگیر 
این مش��کل شده اس��ت، در این خصوص می گوید: »تا زمانی که 
داده ه��ا وجود دارد، مأم��وران پلیس به راحت��ی می توانند به آن 
دسترس��ی داشته باشند. در شرایط کنونی کافی است یک مأمور 
پلی��س تصمیم بگیرد ب��رای زیرمجموع��ه داده هایی که پیش تر 
جمع آوری شده است، احضاریه دریافت اطالعات شخصی بیشتر 
را درخواس��ت کند و این حکم قضایی به سرعت در اختیار او قرار 
می گیرد. مأم��وران پلیس برای انجام وظایف خود دس��ت به هر 
تالشی می زنند و این اتفاق همان چیزی است که در جریان حکم 
بازرس��ی اطالعات آنالین می تواند تبعات فراوانی را هم به همراه 

داشته باشد.«
وکالیی نظیر »کنیون« و کارشناس��ان حریم ش��خصی بر این 
باورند که درخواست های قضایی تنها برای دسترسی به اطالعات 
ش��خصی کاربران و مش��خص ش��دن موقعیت جغرافیایی ختم 
نمی شود و مأموران پلیس پیش از این اقداماتی را برای شناسایی 
کلمات کلیدی جست وجو شده در فضای مجازی هم انجام داده اند 
ک��ه این اتفاق در قالب یک حکم عمومی برای انبوهی از کاربران 

مجازی اعمال ش��ده بود و هم اکن��ون در اصالحیه چهارم قوانین 
حریم شخصی آمریکا برای ردیابی کلمات جست وجوشده توسط 
کاربران آنالین، یک اقدام غیرقانونی محس��وب می شود. با وجود 
این، س��ازمان پلیس فدرال هم اکنون می تواند بدون آنکه شخص 
خاصی را در نظر بگیرد، اطالعات مربوط به کلمات جست وجوشده 
توسط انبوه کاربران در فضای مجازی را به صورت قانونی در اختیار 
داشته باش��د. اینطور می توان گفت که پلیس فدرال آمریکا با در 
دس��ت داش��تن حکم جس��ت وجوی معکوس همچنان از طریق 
داده ه��ای مجازی به  دنب��ال مظنون می گردد و با ش��رکت های 
بزرگ فناوری به یک تعامل رسیده است تا هر زمان که نیاز بود، 
فهرس��تی از افراد و اطالعات آنها را برای تحقیق در اختیار داشته 
باشد. برای درخواس��ت های قضایی مربوط به شناسایی موقعیت 
جغرافیایی، ش��رایط به این صورت بررس��ی می شود که هر کاربر 
در یک مکان خاص و در یک زمان خاص می تواند مظنون باش��د 
و تحت تحقیقات بیش��تر قرار بگیرد. این مس��ئله به معنای ارائه 
اطالعات جزئی تر و دقیق تر کاربران از س��وی شرکت های فناوری 
اس��ت. برای درخواس��ت های قضایی مربوط ب��ه کلمات کلیدی 
جست وجوشده توسط کاربران نیز فرآیند مشابهی دنبال می شود 
و در این مورد مجموعه کلماتی که در بازه زمانی مشخص توسط 
کاربران جست وجو شده است، توسط مأموران پلیس مورد بررسی 
قرار می گیرد. »کنیون« که از وکالی سرش��ناس جرایم سایبری 
در آمریکاس��ت، بر این باور است که تحقیقات مأموران پلیس در 
کلمات جست وجوش��ده آنالین بسیار وسیع تر از بررسی موقعیت 
جغرافیایی کاربران در حال انجام اس��ت و این اتفاق بدون اطالع 
کاربر صورت می گیرد، زیرا دس��تورهای مربوط به جست وجو در 
کلم��ات کلیدی موردنظر کاربران لزوما یک فرد خاص را زیر نظر 

نمی گیرد و با یک جنایت خاص مرتبط نیس��ت. بنابراین پلیس 
می تواند به گروهی از افراد در سراس��ر جهان مظنون شود که در 
یک بازه زمانی مشخص، اصطالحات خاص را جست وجو کرده اند. 
او در ای��ن باره می گوی��د: »من از این اتف��اق به عنوان حکم های 
دیجیتالی واقعی یاد می کنم که ب��دون هیچ گونه پیوند با دنیای 
فیزیکی صادر می شود و در نهایت افراد واقعی در دنیای فیزیکی را 
زیر نظر می گیرد.« گروه های حامی حریم شخصی کاربران بر این 
باورند که شرکت های فناوری با توسعه ویژگی های جدید، اطالعات 
کاربران را به گونه ای فهرست بندی می کنند که قابلیت جست وجو 
در آنها آسان می شود و به  صورت موازی دسترسی مأموران پلیس 
به این اطالعات دسته بندی ش��ده هم افزایش می یابد. یکی از این 
ویژگی ها، عملکرد تشخیص موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان 
)CSAM( اس��ت که ش��رکت اپل برای آن سازوکار ویژه در نظر 
گرفته است و با تحلیل دقیق داده ها، تصاویر مربوط به سوءاستفاده 
جنس��ی از کودکان را شناس��ایی می کند. »آلبرت فاکس کان«، 
بنیانگذار پ��روژه نظارت بر فناوری در این زمینه توضیح می دهد: 
»تحقیق و تفحص در اطالعات شخصی کاربران، آسیب پذیری ها را 
در این زمینه بیشتر می کند و راه های بیشتری را برای سوءاستفاده 
از ای��ن اطالعات می گش��اید. این سوءاس��تفاده می تواند توس��ط 
دولت های مستبد، مجریان قانون و یا هکرها انجام شود. بنابراین 
هیچ فردی در مقابل دست درازی به اطالعات ایمن نخواهد بود.« 
به عقیده او، عادی سازی این مکانیسم ها بسیار نگران کننده است 
و در نهایت می تواند راه را برای دسترس��ی غیرقانونی به اطالعات 
شخصی کاربران و سوءاستفاده از آنها باز کند. در یک کالم، هر بار 
که یکی از این حکم های قضایی امضا می ش��ود، قانون حمایت از 

حریم شخصی کاربران بیشتر نقض می شود.

بازوی پژوهش��ی بخ��ش خصوصی در ادامه سلس��له گزارش های 
»پایش تحوالت جهانی«، این بار به تحوالت خاورمیانه و روابط ایران 
با کشورهای عضو شوراي همکاري خلیج فارس پرداخته و می نویسد: 
»روابط ایران با کشورهاي عضو شوراي همکاري خلیج فارس در چهار 
دهه اخیر با برخی فراز و نشیب ها همراه بوده است. مجموعه روندها و 
متغیرهاي اثرگذار در سطوح داخلی، منطقه اي و جهانی در سال هاي 
گذشته به گونه اي شکل گرفته که وجه منازعه آمیز این روابط فزاینده 
بوده که اوج آن را می توان در مرحله نخست در سال هاي پس از بهار 
عربی و در مرحله دوم پس از خروج آمریکا از برجام مش��اهده کرد؛ 
در این چارچوب، روابط تهران با اعضاي ش��وراي همکاري، ناهمگون 
بوده اس��ت؛ روابط ایران با برخی مانند عربستان و بحرین نه چندان 
دوستانه، با کشورهایی مانند عمان و کویت همکاري آمیز و با امارات 

متغیر و در سطوح اقتصادي و سیاسی متفاوت دنبال شده است.
در س��ال هاي اخیر و در نتیجه برخی روندهاي اساسی در سطوح 
منطق��ه اي و جهانی ازجمله جنگ یمن، اختالف��ات داخلی اعضاي 
ش��وراي همکاري، تمایل آمریکا به کاهش نقش آفرینی در تحوالت 
منطقه غرب آسیا و توافقات موسوم به ابراهیم، روابط ایران با شوراي 
همکاري دچار دگرگونی و پیچیدگی هاي بسیاري شده است. عالوه بر 
اینکه تحوالت مربوط به دو متغیر مهم یعنی مذاکرات منطقه اي میان 

ایران و عربستان و برنامه جامع اقدام مشترک )برجام(، همچنان در 
هاله اي از ابهام قرار دارد که این خود بر دشواري تحلیل روابط ایران 

با همسایگان جنوبی می افزاید.«
مرکز پژوهش های اتاق ایران در این گزارش به بررسی مؤلفه هایی 
همچ��ون کاهش تمرکز آمریکا بر غرب آس��یا و حرکت این کش��ور 
به س��مت سیاس��ت موازنه از راه دور، ت��الش دولت های عربی برای 
تنوع بخش��ی به منابع درآمدی، اختالفات در شورای همکاری خلیج 
فارس و عادی س��ازی روابط اعراب و اس��رائیل به  عن��وان روندهای 
اصلی مؤثر بر محیط پیرامونی ایران پرداخته و از میان این مؤلفه ها، 
»عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل« را بیشتر مورد توجه قرار داده 
اس��ت. این گزارش درباره انگیزه برقراری این روابط از س��وی اعراب 
می افزاید: »عدم قطعیت نسبت به تضمین های امنیتی ایاالت متحده، 
کشورهایی چون عربس��تان و امارات را به سمت متنوع سازی روابط 
خود س��وق داده اس��ت. در این میان، اسرائیل به  عنوان گزینه ای که 
در وهله نخس��ت تمایل مقابله با فعالیت های منطق��ه ای ایران دارد، 
از البی گس��ترده ای در آمریکا و اروپا برخوردار اس��ت و مهمتر اینکه 
می تواند ب��ه لحاظ نظامی، امنیتی و اطالعاتی به تأمین بخش��ی از 
نیازهای دولت های عربی حاش��یه جنوبی خلیج فارس بپردازد، مورد 
توجه آنها قرار گرفته اس��ت. به طور متقابل، این وضعیت به اسرائیل 

هم این امکان را می دهد که حضور ایران در سوریه و نزدیکی آب های 
مدیترانه را از طریق نفوذ در خلیج فارس، باب المندب و دریای سرخ 
موازنه کند.« به عبارت دیگر، »افزایش حضور اقتصادی، سیاس��ی و 
نظامی اس��رائیل در منطقه خلیج فارس بر منافع ملی ایران اثرگذار 
خواهد بود. این تأثیرات البته کشور به کشور متفاوت است و به سطح 
و نوع روابط ایران با اعضای شورای همکاری از یک سو و میزان ارتقای 

روابط اسرائیل با این کشورها از سوی دیگر بستگی دارد.«
در بخش دوم این گزارش، متغیرهای مؤثر بر تحوالت آتی شامل 
گفت وگوهای ایران و عربس��تان و مذاک��رات وین برای احیای برجام 
بررسی شده است. مرکز پژوهش های اتاق ایران می گوید: »دو رقیب 
سنتی یعنی ایران و عربستان متأثر از مسائل پیرامون جنگ یمن و 
پایان ریاست جمهوری ترامپ در آمریکا، تمایل تهران برای برقراری 
روابط اقتصادی و سیاس��ی با همسایگان جنوبی و استفاده از برخی 
منافع حاشیه ای آن ازجمله آغاز دوباره حج تمتع و عمره مفرده و نیز 
گردشگری طبیعت و سالمت، انگیزه مذاکره دارند، اما باوجود محتمل 
بودن کاهش روابط منازعه آمیز میان ایران و عربستان، به مجموعه ای 
از دالیل ازجمله توسعه روابط عربستان با اسرائیل، انگاره ها و مسائل 
ایدئولوژیک و درک تهدیدآمیز بودن سیاس��ت های منطقه ای تهران 
ازس��وی ریاض پیشبرد سیاس��ت کاهش تنش با دش��واری مواجه 

خواهد بود. همچنین مذاکرات احیای برجام سبب ایجاد حساسیت ها 
و نگرانی هایی در فضای ش��ورای همکاری خلیج فارس ش��ده است. 
همسایگان جنوبی ایران به دالیل گوناگون ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک 
و امنیت��ی و اقتص��ادی تقویت روابط ایران با غ��رب را بدون در نظر 
گرفتن منافع و نگرانی های ش��ان برنمی تابند و تجربه خروج آمریکا 
از برجام نش��ان داد که آنها برای کارش��کنی در این مسیر حاضر به 
انج��ام اقدامات زیادی هس��تند.« بازوی پژوهش��ی بخش خصوصی 
در جمع بندی این گزارش، س��ه سناریو برای آینده برجام را متصور 
می ش��ود و می نویسد: »نخس��ت اینکه ایران به دنبال بازگشت همه 
طرف ها به برجام اولیه اس��ت. بنابراین برج��ام مطلوب ایران، همان 
برجامی است که سال 2٠١5 امضا شده و طرفین بدون قید و شرط 
باید به تعهدات آن بازگردند. از این رو سناریو نخست می تواند احیاي 
برجام اولیه باشد که به معناي تحقق خواست ایران است. هرچند که 
در ای��ن وضعیت نیز ایران بخش هایی از برجام اولیه ازجمله بندهاي 
موسوم به مکانسیم ماشه را در راستاي منافع خود نمی داند. در نقطه 
مقابل، غربی ها چندان تمایلی به احیاي برجام اولیه با همان س��یاق 
محتوایی و متنی ندارند و دقیقا به همین دلیل اس��ت که بازگش��ت 
به یک متن مشترک که س��ال ها پیش توافق شده، نیاز به چند ماه 
مذاکره پیدا کرده و هنوز نیز نتیجه اي حاصل نشده است. آمریکا به 

توافق جامعی می اندیشد که مسائل اقتصادي تنها بخشی از آن است 
و حوزه هاي موشکی و منطقه اي در آن وجود داشته باشد، زیرا از این 
طریق می تواند نگرانی هاي متحدان منطقه اي خود را مرتفع کند. پس 
سناریو مطلوب براي آمریکا و اروپا، توافق طرفین بر سر یک چارچوب 
تکمیلی نسبت به برجام 2٠١5 است که برجام پالس نام دارد. سناریو 
س��وم این است که طرفین بین دو وضعیت باال، یعنی برجام 2٠١5 
و برجام پالس بتوانند به متن و محتواي مش��ترکی دس��ت یابند. با 
توجه به اینکه از یکسو ایران تمایلی به پذیرش برجام پالس نداشته 
و مذاکره در مسائل موشکی و منطقه اي را خط قرمز خود می داند و از 
سوي دیگر طرف غربی نیز منافع کنونی خود را در بازگشت به نسخه 
اولیه برجام نمی داند، ش��اید توافق بر سر متن سومی محتمل باشد؛ 

به این معنا که طرفین بخشی از خواسته هاي خود را تعدیل کنند.
اما روند فعلی تحوالت مرتبط با برجام نشان می دهد در کوتاه مدت 
توافقی در دس��ترس نیس��ت و هم ایران و هم طرف غربی، آمادگی 
الزم براي رس��یدن به نقطه مشترک را ندارند. به همین دلیل، تداوم 
وضعی��ت فعلی و چن��د دور مذاکرات احتمالی در آینده، س��ناریوي 
محتمل تري است. در چنین وضعیتی که به فرسایشی شدن مذاکرات 
می انجامد، ممکن است چین و به ویژه روسیه در مواضع برجامی به 

غرب نزدیک شوند.«

روابطایرانوشورایهمکاریخلیجفارسبهکدامسومیرود؟
3سناریویآیندهبرجام

چطورمیتواندموکراسیرادربرابرفناورینجاتداد؟

دیکتاتورهایدیجیتالی

نکاتیبرایتقویتهوشمالی
۹تصمیممالیسادهبرایبهبودوضعیتاقتصادی

انس��ان ها روزانه با کلی تصمیم اقتصادی رو به رو هس��تند. این تصمیمات شاید گاهی اوقات بسیار ساده 
به نظر برس��د، اما تاثیر پایداری بر روی وضعیت مالی افراد دارد. با این حس��اب اگر ش��ما به دنبال بهبود 
وضعت اقتصادی تان هس��تید، باید هر کدام از تصمیم ه��ای روزمره تان در حوزه مالی را با دقت نظر باالیی 
بگیرید. این امر در ابتدا بسیار سخت و حتی غیرممکن به نظر می رسد، اما با اندکی تمرین به شما فرصت 
عالی برای بهبود مهارت های مالی تان خواهد داد.  بس��یاری از افراد همیشه به دنبال شرایطی برای زندگی 
ساده و بهتر هستند. شاید انتخاب های مالی در این میان مهمترین نکته برای کاهش مشکالت پیش روی 
شما از نقطه نظر اقتصادی باشد. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی زندگی تان در حوزه حرفه ای...



فرصت امروز: بازوی پژوهشی وزارت کار در یک گزارش تحلیلی به بررسی 
رابط��ه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده در برخی از محصوالت 
کشاورزی و دامی بین سال های ۹۷ تا ۹۹ پرداخت و از رد پای تورم تولید 
ب��ر مصرف گزارش داد. یافته های این گزارش نش��ان می دهد که ش��کاف 
زی��ادی بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده وجود دارد و تغییرات 
قیمت تولیدکننده برخی از محصوالت کشاورزی به خوبی در قیمت های 
مصرف کننده منتقل ش��ده است و عامل بسیار مهمی در تغییرات قیمت 
مصرف کننده به شمار می آید. همچنین تاثیرگذاری قیمت های تولیدکننده 
بر قیمت های مصرف کننده به صورت آنی بوده و در بیشتر موارد در همان 
دوره تاثیر خود را به جای می گذارد. از سوی دیگر، هزینه های واسطه گری 
و هزینه های انتقال و همینطور هزینه های بس��ته بندی محصول، از جمله 
مهمترین عوامل ایجاد ش��کاف بین این دو نوع قیمت بوده و محاس��به و 

تحلیل آن می تواند راهنمای خوبی برای سیاست گذاران اقتصادی باشد.
هزین��ه حمل و نقل، هزینه بس��ته بندی و ف��رآوری، باالبودن ضایعات 
محصوالت کش��اورزی در فاصله تولید تا فروش، سوءاستفاده دالالن، عدم 
ثبات قواع��د صادرات و واردات محصوالت کش��اورزی، غیرحرفه ای بودن 
صادرکنندگان محصوالت کش��اورزی در عدم صادرات مازاد تولید، فقدان 
هیأت نظارت کارآمد برای کنترل مس��تمر قیمت ها از سوی دولت و عدم 
وج��ود تعاونی ه��ای فروش م��واد اولیه به تولیدکنن��ده و خرید تضمینی 
محصوالت تولیدی، هشت عاملی است که به اعتقاد مرکز آمار و اطالعات 
راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شکاف قیمت تولیدکننده و 

مصرف کننده محصوالت کشاورزی دامن می زند.
بررسیتغییراتقیمتیمحصوالتکشاورزی

تامی��ن غذا و خوراک یک��ی از مهمترین نیازهای اولیه بش��ر بوده و در 
معیش��ت خانوارها س��هم بزرگی را ایفا می کند؛ به نحوی که هرگونه تغییر 
قیم��ت در محصوالت این بخش می تواند معیش��ت خانوارها به  طور ویژه 
خانوارهای کم درآمد را دچار مش��کل کن��د. از این رو آنالیز عوامل موثر بر 
قیمت محصوالت کش��اورزی که به دست خانوارها می رسد، امری مهم و 
ضروری است. اگر فاصله بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده زیاد 
باشد، باعث می شود که افزایش قیمت ها سود الزم را برای تولیدکنندگان 
بخش کش��اورزی نداش��ته و بخش قابل توجهی از ای��ن بخش همچنان 
نیازمند کمک های حمایتی و مستقیم دولتی باشند. از سوی دیگر، کاهش 
قیمت تولیدکننده محصوالت کشاورزی در برخی سال ها عالوه بر آسیب 
رساندن به بخش کش��اورزی موجب شده تا معیشت کشاورزان نیز دچار 

مشکل شود.
در بخ��ش نخس��ت این گ��زارش ب��ه مقایس��ه روند متوس��ط قیمت 
تولیدکنن��ده و مصرف کنن��ده برنج در کش��ور در فصول پاییز س��ال های 

۹۷ تا ۹۹ پرداخته ش��ده است. این بررس��ی حاوی چند نکته مهم است. 
نخس��ت اینکه متوس��ط قیمت تولیدکننده و مصرف کننده برنج در تمام 
دوره ها افزایش��ی بوده اس��ت. دوم اینکه رشد متوسط قیمت تولیدکننده 
از رشد متوس��ط قیمت مصرف کننده بیشتر بوده است. همچنین بررسی 
نسبت متوس��ط قیمت مصرف کننده به متوسط قیمت تولیدکننده نشان 
می ده��د قیمت مصرف کننده برنج در کش��ور به  طور میانگین حدود 3.١ 
برابر قیمت تولیدکننده آن اس��ت. این میزان در مقایسه با افزایش قیمت 
سایر محصوالت از روند معقول تری برخوردار است. نکته مهم دیگر اینکه 
به دلیل اینکه برنج یک کاالی اساس��ی و مهم است، از این رو افزایش بیش 
از حد قیمت این محصول می تواند تاثیرات نامطلوبی را بر معیشت و رفاه 
خانوارها بگذارد. در بخش دوم این گزارش به مقایسه روند متوسط قیمت 
تولیدکننده و مصرف کننده گوشت گوسفند در کشور در فصول سال های 
۹۷ تا ۹۹ پرداخته ش��ده است. این بررس��ی حاوی چند نکته مهم است؛ 
مورد اول اینک��ه روند این دو نوع قیمتی در طول دوره به خوبی همدیگر 
را دنبال می کنند. مورد دوم اینکه ش��کاف بین این دو قیمت، بسیار زیاد 
است؛ به طوری که نسبت متوسط قیمت مصرف کننده به متوسط قیمت 
تولیدکننده حدود 2.5 برابر است. دیگر اینکه بیشترین میزان رشد متوسط 
قیمت تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل مربوط به زمستان ۹۷ 

بوده که این عدد برابر ١5٠درصد بوده است.
در بخش س��وم روند متوسط قیمت تولیدکننده و مصرف کننده گوشت 
گوساله در فصول سال های ۹۷ تا ۹۹ مقایسه شده است. این بررسی حاوی 
چند نکته مهم اس��ت. مورد اول اینکه این دو نوع قیمت نه تنها در روند 
بلکه در ش��دت کاهش یا افزایش در بی��ن دوره های مختلف نیز همدیگر 
را همراهی می کنند. مورد دیگر اینکه ش��کاف بین قیمت مصرف کننده و 
تولیدکننده در این محصول در تمام دوره ها بس��یار زیاد است؛ به نحوی که 
نسبت متوسط قیمت مصرف کننده به متوسط قیمت تولیدکننده به طور 
میانگین 2.6 برابر اس��ت. در بررس��ی های رس��می این موض��وع به  دلیل 
هزینه های کشتار، حمل ونقل و واسطه گری مرتبط دانسته شده است. در 
نهایت اینکه بیش��ترین میزان رشد متوسط قیمت تولیدکننده نسبت به 
فصل مشابه سال قبل مربوط به زمستان ۹6 و کمترین این میزان مربوط 
به بهار ۹۹ است. طبق آمارهای رسمی، قیمت تولیدکننده گوشت گوساله 
در به��ار ۹8 برابر ب��ا 36هزار و 454تومان بوده ک��ه در بهار ۹۹ به میزان 

2۹هزار و ۷١١ رسیده است.
همسوییوهمخوانیتورمتولیدومصرف

در بخش چهارم این گزارش به مقایسه روند متوسط قیمت تولیدکننده 
و مصرف کننده ش��یر گاو در فصول س��ال های ۹۷ تا ۹۹ پرداخته ش��ده 
اس��ت. از آنجا که ش��یر به  عن��وان یک محصول اساس��ی و مهم مصرفی 

خانوارها است، شناسایی روند قیمت و ساختار بازار آن می تواند در زمینه 
سیاست گذاری و اعطای یارانه برای دولت مفید باشد. بررسی های رسمی 
نشان می دهد اوال قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده به  شدت همدیگر 
را هدایت می کنند و همسو با یکدیگر هستند. مورد دیگر اینکه بیشترین 
رشد متوسط قیمت تولیدکننده شیر گاو نسبت به سال قبل در بازه زمانی 
مذکور مربوط به س��ال ۹۹ و بیشترین رشد متوسط قیمت مصرف کننده 

نسبت به سال قبل نیز مربوط به سال ۹8 است.
در بخش پنجم به مقایسه روند متوسط قیمت تولیدکننده و مصرف کننده 
سیب درختی در کشور در فصول سال های ۹۷ تا ۹۹ پرداخته شده است. 
این بررسی ها حاکی از آن است که شکاف بین این دو نوع قیمت در برخی 
فصول بس��یار زیاد و در حد 2.۷ برابر اس��ت؛ در حالی که در فصول دیگر 
این ش��کاف قیمتی کمتر بوده است. در بخش ششم نیز این بررسی برای 
پرتقال انجام شده است و نتایج بررسی ها نشان می دهد این دو نوع قیمت، 
همدیگر را به خوبی دنبال می کنند و دیگر اینکه ش��کاف بین این دو نوع 
قیمت، بس��یار زیاد و حدود 3.4 برابر اس��ت. این نسبت در فصل پاییز هر 

سال بسیار بیشتر از فصل زمستان همان سال است.
در بخ��ش دیگ��ر این گ��زارش همچنین به بررس��ی متوس��ط قیمت 
تولیدکنن��ده و مصرف کننده گوجه فرنگی در ب��ازه زمانی مذکور پرداخته 
شده است. این مقایسه نشان می دهد متوسط قیمت مصرف کننده نهایی 
این محصول نیز همانند محصوالت قبلی در اکثر دوره های مورد بررس��ی، 
روند متوس��ط قیمت تولیدکننده را دنبال می کند. مورد دوم اینکه شکاف 
بی��ن این دو نوع قیمت در برخی فصول بس��یار اس��ت؛ به صورتی که این 
نس��بت 4.4 برابر و در برخی فصول این ش��کاف قیمت��ی کمتر بوده و در 
حد ١.8 برابر اس��ت. دیگر اینکه با توجه به اینکه قیمت های تولیدکننده 
و مصرف کننده نوس��انات ش��دیدی در طول دوره دارند، می توان گفت که 
تولیدات گوجه فرنگی گلخانه ای و بوته ای در فصل های مختلف، عاملی برای 
باالبودن نوس��انات قیمتی بوده اس��ت. همچنین یکی دیگر از عوامل مهم 
موثر در شکاف بین این دو نوع قیمت می تواند به صادرات این محصول به 
خارج از کشور، هزینه های حمل ونقل و وجود واسطه گران در این بازار باشد 

که موجب افزایش قیمت های داخلی می شود.
نهایتا در بخش هشتم این گزارش به بررسی متوسط قیمت تولیدکننده 
و مصرف کننده سیب  زمینی در فصول سال های مذکور پرداخته شده است. 
این بررسی ها نشان می دهد متوس��ط قیمت تولیدکننده و مصرف کننده 
سیب زمینی در طول دوره نوسانات شدیدی دارد. همچنین در اکثر دوره ها، 
قیمت مصرف کننده از قیمت تولیدکننده تبعیت می کند. در نهایت اینکه 
شکاف بین این دو نوع قیمت برای سیب زمینی در برخی فصول بسیار زیاد 

و در حد سه برابر و در برخی فصول دیگر این شکاف قیمتی کمتر است.

چهعواملیبهشکافتورمتولیدومصرفدرمحصوالتکشاورزیدامنمیزند؟

رد پای تورم تولید بر مصرف

شاخص قیمت مصرف  کننده در این س��ال  ها شرایط ناگواری داشته 
و    نوس��ان نرخ ارز، مهمتر                                          ین عامل تاثیرگذار بر نرخ تورم بوده که فشار 
قابل توجهی را به قیمت  ها  وارد کرده اس��ت .    در ابتدای دهه ۹٠ با آغاز 
تحریم  ه��ای   نفتی و بانکی نرخ ارز تا س��ه براب��ر افزایش یافت و همین 
موضوع نرخ تورم را به باالی 3٠ درصد در س��ال ١3۹١ رساند .    در سال 
١3۹2 نی��ز نرخ تورم تا 35 درصد افزایش یاف��ت اما با روی کار آمدن 
دولت حسن روحانی با وجود تحریم  ها، آرامش نسبی در فضای اقتصاد 
کالن ایجاد شد و دولت توانست رکورد مطلوبی در کنترل تورم به ثبت 
برساند . بدین ترتیب،    با کنترل نقدینگی و نظم و انضباط سیاست  های 
  پولی و بانکی نرخ تورم در س��ال ١3۹3 به ١5 درصد رس��ید و در سال 
١3۹4 تک  رقمی ش��د . سپس    با اجرای برجام در سال ١3۹5 و تثبیت 
نرخ ارز، تورم تک رقمی هم در اقتصاد ایران به مدت بیش از دو س��ال 

تثبیت شد .
   این رویه اما از سال ١3۹۷ با خروج آمریکا از برجام بهم خورد .    تکانه 
تحریم  ه��ا  به اقتصاد ایران، ن��رخ ارز را ملتهب س��اخت و بهای دالر از 
مح��دوده زیر 4 هزار تومان تا نزدیکی 3٠ هزار تومان در س��ال ١3۹۹ 
پیش رفت .    همین موضوع نرخ تورم را به باالی 3٠ درصد رس��اند تا بار 
دیگر اقتصاد ای��ران همزمان با رکود با تورم ویران کننده همراه ش��ود . 
   کس��ری بودجه ایجادشده ناشی از کاهش شدید درآمدهای ارزی اجازه 
کنترل تورم با ابزارهای پولی را گرفت تا همچنان در سال ١4٠٠ یکی 
از مهمتر                                          ین دغدغه  های   اقتصاد ایران، مهار این ش��اخص کلیدی باشد . 
اگر احیای برجام اتفاق بیفتد، دولت  می  تواند امیدوار باشد که با افزایش 

درآمدهای ارزی امکان کاهش کسری بودجه را پیدا کند و از این طریق 
بتواند ش��رایط را برای کنترل نرخ تورم ایجاد کند .    از این رو نرخ تورم 
به غیر از احیای روابط بین  المللی، نیاز غیرقابل انکاری به سیاست  های 
  مناس��ب پولی داخلی دارد تا ب��ه مانند س��ال  های ١3۹6-١3۹3 این 

شاخص مهار شود .
مطالعات نشان می  دهد تورم وقتی رخ می  دهد که تقریبا همه قیمت  ها 
 ش��روع به باال رفتن می  کند .    از این رو تورم با افزایش قیمت یک کاالي 
خ��اص که به دالیل مختل��ف در بازارهاي مختلف رخ می  دهد متفاوت 
اس��ت .    وقتی مسئله اي تا این حد فراگیر است دیگر نمی  توان در سطح 
خرد با آن مقابله کرد .    تورم وقتی رخ می  دهد که رش��د پول سریع تر از 
رش��د تولید کاالها و خدمات در اقتصاد است .    مثال در اقتصاد ١2 واحد 
پول و س��ه س��یب وجود دارد .    قیمت هر سیب چهار تومان خواهد بود . 
   حال اگر پول به 2٠ واحد برس��د اما تعداد سیب به چهار واحد، قیمت 
هر س��یب پنج تومان خواهد ش��د .    در این مثال، رشد پول 66 درصد و 
رشد کاال 25 درصد بوده و به همین دلیل قیمت آن افزایش یافته است . 
   همین فرمول را نیز می  توان در مورد کل اقتصاد صادق دانست .    اگر رشد 
پول س��ریع تر از رشد کاال باشد، پول به دنبال کاال خواهد چرخید و به 

عبارتی قیمت همه کاالها افزایش خواهد یافت.
اگر قرار باش��د تورم کاهش یابد نباید رش��د پول شدید اتفاق بیفتد . 
   ممکن است س��وال شود پس چرا تاکنون رش��د پول زیاد بوده است؟ 
پاسخ این است که وقتی دولت کسري بودجه می  آورد از بانک مرکزي 
می  خواه��د پول چاپ کن��د تا آن پول  ها  را به کارمن��دان و پیمانکاران 

ط��رف قرارداد دهد .    کارمندان و پیمانکاران پ��ول را به خانه می  برند تا 
خرج کنند . س��پس    فروشندگان احس��اس می  کنند که خریداران روي 
قیمت  ه��ای    باالتر ق��درت خرید دارند و می  توانند قیم��ت را باال ببرند. 
کم کم همه جامعه احس��اس می  کنند که این مس��ئله خاص بازار آنها 
نیس��ت و اقتصاد متورم شده اس��ت .    به تدریج انتظارات جامعه به این 
سمت می رود که قرار است همه قیمت  ها افزایش یابد .    بنابراین همه در 
قراردادها و معامله  های    خود رشد قیمت را فرض می  گیرند  و چون همه 

چنین انتظاری دارند در عمل همه قیمت  ها افزایش می  یابد.
از ای��ن تحلیل، این راه  حل بیرون می  آی��د که اگر می  خواهیم تورم 
ایجاد نش��ود، باید کسري بودجه دولت مهار ش��ود و دولت بتواند به 
ان��دازه درآمدش خرج کند .    اگ��ر دولت به دالیل مختلف نتوانس��ت 
هزینه  های��ش را در کوتاه  م��دت کنترل کند، به ج��اي اینکه از بانک 
مرکزي بخواهد تا پول چاپ کند، باید از جامعه استقراض کند یعنی 
به مردم اوراق بدهی بفروش��د تا نیاز کوتاه  مدت خود را مرتفع کند و 
بعدا آن قرض را برگرداند .    البته دولت  ها  مثل ش��رکت  ها  لزومی ندارد 
که نقدي اداره ش��وند .    همانطور که شرکت  ها همواره مقداري بدهی 
به شبکه بانکی خواهند داشت و هیچ وقت بدهی  شان صفر نمی  شود، 
دولت نیز می  تواند همیش��ه مقداري بدهی به جامعه داشته باشد و با 
انتشار اوراق جدید و فروش آن به مردم، قرض قبلی خود را بپردازد . 
   اگر دولت در این مس��یر افراط نکند و بیش از حد اوراق منتشر نکند 
که اعتبارش مخدوش ش��ود، می  تواند ب��دون اینکه به جامعه تورمی 

تحمیل کند، کسري بودجه را رفع نماید.

دولتچگونهمیتواندتورمرامهارکند؟

درآرزویتورمتکرقمی

یادداشت

بهسویاقتصادنرمال

علینقیب
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

آنطور که از آمار رسمی برمی آید، در فصل اول امسال رشد اقتصادی 
آن ه��م با رقم های باال رخ داده اس��ت. بانک مرکزی می گوید، رش��د 
اقتص��ادی فصل بهار با نفت 6.2 درص��د و بدون نفت 4.۷ درصد بوده 
اس��ت، اما گزارش مرکز آمار ایران نشان از رشد ۷.6 درصدی با نفت و 
4.6 درصدی بدون نفت در فصل بهار س��ال ١4٠٠ دارد. همچنین به 
گفته مرکز آمار، گروه صنایع و معادن در این مدت رشد ١3.8درصدی 
را به ثبت رسانده اند، اما سوال این است که آیا بخش صنعت و معدن 

کشور هم این رشد را لمس کرده است یا خیر؟
همانطور که آمارهای رس��می می گویند، حتی در شش ماه گذشته 
هم رش��دهایی در اقتصاد و بخش های صنعت و معدن رخ داده است، 
اما بحث بر س��ر این است که تحریم ها هنوز پابرجاست و وضعیت آن 
فرقی نکرده است. البته در چند هفته گذشته صحبت هایی عنوان شده، 
اما هنوز اثرش را در صنعت ندیده ایم. عالوه بر این،  به دلیل تغییراتی 
ک��ه در وزارتخانه و س��اختار به خاطر تغییر دول��ت رخ داده، مقداری 
تصمیم گیری و کارها کند ش��ده اس��ت. حاال مسئوالن و دولت هرچه 
زودتر به ثبات برگردند، شاهد این رشدی که اعالم شده، خواهیم بود 

و از آن وضعیت اسفناک و رشدهای منفی رهایی پیدا خواهیم کرد.
در کن��ار ای��ن صحبت ها، هنوز هم کرون��ا را داریم. البته کل جهان 
هنوز با آن درگیر هستند، اما اصوال کرونا در دنیا اثر خودش را گذاشته 
است. حتی کشورهایی که کسری بودجه نداشتند دچار کسری بودجه 
شده اند. کرونا معضالت بیکاری را با خود آورد و بدهی های کشورها و 
ش��رکت ها را افزایش یافت. از طرفی هم کاهش ارزش افزوده تولید از 
اثرات کرونا بود. حتی کشورهای ثروتمند ذخیره های خود را استفاده 
کردند تا توانستند سرپا بایستند. مسائل و مشکالت اقتصاد ایران تنها 
به این موارد خالصه نمی شود و مسئله لوایح اف ای تی اف را هم داریم. 
امیدوار هستم که این مسئله در درون کشور حل شود تا همه بتوانند 
از آن نفع ببرند و حضور ایران در جهان تثبیت شود. حاال برخی گمان 
می کنند اگر تحریم ها برداشته ش��ود و لوایح اف ای تی اف در کشور به 
تصویب برس��د، همه مس��ائل و مش��کالت یک مرتبه برطرف خواهد 
شد. اما باید بدانیم که هیچ مشکلی یک شبه برطرف نمی شود. شاید 
چندین س��ال طول بکشد تا مشکالت و کسری ها برطرف شود. امروز 
دهک های پایین جامعه ایران زیر خط فقر هستند. ما وقتی می توانیم 
بگوییم اقتصادمان یک اقتصاد نرمال و متوسط جهان است که افراد زیر 
خط فقر در کشور 5 درصد جامعه باشند. بنابراین برای رسیدن به این 

مهم هم سالیان سال زمان الزم است.

کروناشاغالنکدامبخشهاراافزایشداد؟
عبوراثرکروناازاشتغال

نتایج یک پژوهش نش��ان می دهد اگرچه تحت تاثیر کاهش شیوع 
کرونا از تعداد شاغالن بخش های آموزش، پست و مخابرات و بهداشت 
و مددکاری اجتماعی کاسته شده، اما در مقابل تعداد شاغالن برخی از 
فعالیت های اقتصادی نظیر امالک و مستغالت، خرده فروشی و تعمیر 

وسایل نقلیه موتوری با افزایش روبه رو بوده است.
براساس نتایج طرح آمارگیری از نیروی کار مرکز آمار ایران در بهار 
سال های ١3۹۹ و ١4٠٠، تعداد شاغالن در بهار امسال نسبت به بهار 
پارسال افزایش داشته که مهمترین دلیل آن، کاهش تاثیر شیوع کرونا 
و ایجاد رونق در برخی از فعالیت های اقتصادی بوده است. طبق گزارش 
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، تعداد شاغالن بخش خدمات 
در بهار امس��ال نسبت به فصل مشابه سال قبل ١6٠ هزار نفر افزایش 
داشته است. این در حالی است که نسبت به بهار سال ١3۹8 با ریزش 
588 ه��زار نفری نیروهای کار در این بخش روبه رو بوده ایم. در بخش 
هتل و رس��توران همچنان ریزش نیروهای کار مش��اهده می شود به 
نحوی که تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا 25 هزار و 62١ نفر از شاغالن 

این بخش کاسته شده هرچند که این کاهش به شدت قبل نیست.
بخش فروش و نگهداری، تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت 
و خرده فروشی سوخت خودرو نیز در حالی که در بهار ١3۹۹ کاهش 
تعداد ش��اغالن را نش��ان می دهد، در بهار ١4٠٠ ب��ا افزایش 55 هزار 
نفری روبه رو ش��ده است. ش��اغالن بخش خرده فروشی با 62 هزار نفر 
افزایش همچنان به روند افزایش��ی خود ادامه می دهد. در بخش اداره 
امور عمومی نیز آمارها از رش��د تعداد ش��اغالن به حدود 42 هزار نفر 
خبر می دهد که این افزایش با تجمع مجوزهای اس��تخدام در ارتباط 

بوده است.
همچنین در حوزه فعالیت های مربوط به امالک و مستغالت، تعداد 
شاغالن در مقایسه با بهار سال گذشته افزایش داشته و به بیش از 2٠٠ 
هزار نفر رس��یده است، اما در بهار امسال بخش آموزش با کاهش 85 
هزار نفری نیروهای کار همچنان روند کاهشی تعداد شاغالن را دنبال 
می کند و در مقایس��ه با بهار ١3۹8 بی��ش از 2١4 هزار نفر کاهش را 

نشان می دهد.
براس��اس این گزارش، در حوزه فعالیت های خدماتی همچون پست 
و مخابرات و واسطه گری مالی، تعداد شاغالن در بهار امسال نسبت به 
بهار سال گذش��ته کاهش یافته است. در بخش بهداشت و مددکاری 
اجتماعی نیز بیش از 45 هزار نفر از شاغالن کاسته شده که البته دلیل 
ای��ن امر کاهش فعالیت مطب ها و کلینیک های خصوصی تحت تاثیر 

شیوع کرونا بوده است.
در همی��ن حال، آخری��ن آمارهای وزارت صمت نش��ان می دهد از 
ابتدای امسال تا پایان مردادماه در مجموع ١۷86 نفر برای بهره برداری 
معدنی مشغول ش��دند که ١۹.3 درصد معادل 426 نفر کمتر از افراد 
مش��غول شده در پنج ماهه ابتدایی س��ال گذشته است؛ این در حالی 
است که از تعداد صدور تمامی مجوزهای معدنی در این مدت کاسته 
شده و تنها هزینه اکتشاف ١٠٠ درصد افزایش یافته است. در مجموع 
طی پنج ماهه نخست امس��ال میزان صدور همه مجوزهای معدنی و 
میزان اش��تغال در معادن به واس��طه پروانه بهره برداری نسبت به  پنج 
ماهه نخس��ت پارسال کاهشی بوده و تنها هزینه صرف شده به جهت 
عملیات اکتشاف افزایشی ثبت شده است. همچنین پنج ماهه امسال 
معادل 353 فقره پروانه اکتش��اف صادر شده که نسبت به 384 فقره 
صدور پروانه اکتشاف صادرشده در مدت مشابه سال گذشته کاهش 8 

درصدی داشته است. 
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فرصت امروز: براس��اس آخرین گزارش ش��رکت شاپرک، در مردادماه 
امس��ال بیش از 3 میلیارد و ١6١ میلیون تراکنش انجام شده که حدود 
۹٠ درص��د از کل ای��ن تراکنش ها از طریق کارتخوان های فروش��گاهی 
بوده اس��ت. این یعنی کارتخوان ها ۹٠ درصد تراکنش های مالی کش��ور 
را ش��امل می ش��وند. با اینکه با روی کار آمدن دستگاه های کارتخوان یا 
همان پوز، این روزها میزان حمل و نقل و استفاده از پول نقد به حداقل 
رس��یده و اغلب تراکنش ها از این طریق انجام می ش��ود، اما جدیدترین 
آمار شاپرک از کاهش تعداد دس��تگاه های کارتخوان در دو شهر تهران 
و اصفهان نیز خبر می دهد. به طوری که تعداد دس��تگاه های کارتخوان 
شهر تهران به میزان ٠.١۷ درصد و شهر اصفهان به میزان ٠.3١ درصد 
در تیرم��اه و مردادم��اه کاهش پیدا کرده اس��ت. هرچند ب��ا این وجود 
استان تهران همچنان مقام نخست را در بین استان های کشور به لحاظ 
تع��داد کارتخ��وان فعال دارد و پس از تهران نیز اس��تان های خراس��ان 
رضوی، اصفهان، فارس و خوزستان به ترتیب بیشترین تعداد کارتخوان 

فروشگاهی مردادماه را داشته اند.
همچنین س��هم ابزار پذی��رش اینترنتی از تع��داد کل تراکنش ها در 
مردادماه 6.2۷ درصد، س��هم ابزار پذیرش موبایلی 3.5۷ درصد و سهم 
کارتخوان های فروش��گاهی نیز ۹٠.١۷ درصد بوده است. از سوی دیگر، 
۹8.65 درصد از مبلغ تراکنش های ش��اپرکی انجام شده مربوط به خرید 
کاال و خدمات و ١.35 درصد نیز به پرداخت قبض و خرید ش��ارژ تلفن 

همراه اختصاص داشته است.
بیشترینمبلغتراکنشهایکارتیمرداد

بسیاری از مردم در طول شبانه روز از طریق کارتخوان فروشگاهی اقدام 
ب��ه خرید و ف��روش کاال و خدمات می کنند. یک��ی از آمارهای قابل تأمل 
که در گزارش اخیر ش��اپرک قابل مشاهده است، میزان پراکندگی مبلغی 
تراکنش ها از طریق ابزار کارتخوان فروش��گاهی به عنوان یکی از سه ابزار 
پذیرش شبکه است. بر این اساس در گزارش مردادماه شاپرک، سه دامنه 
مبلغ��ی زیر 5هزار تومان، بین 5 تا 25 هزار تومان و باالی 25 هزار تومان 
در نظر گرفته ش��ده تا مشخص شود بیشترین تعداد تراکنش های کارتی 
برای کدام بازه مبلغی بوده اس��ت؟ بررس��ی آمارها نش��ان می دهد که در 
مردادماه امسال حدود ۹2 درصد کل تراکنش ها دارای ارقام زیر 5٠٠ هزار 
توم��ان بوده و 44 درصد تعداد تراکنش ها با ای��ن ابزار نیز باالی 25 هزار 

تومان بوده است.
براس��اس این گ��زارش، مطابق آمارهای منتشرش��ده بیش��ترین تعداد 
تراکنش های ابزار کارتخوان فروش��گاهی دارای مبلغ��ی بین 5تا ١5هزار 
تومان بوده اس��ت. همچنی��ن ١3.۹4 درص��د تعداد تراکنش ه��ای ابزار 
کارتخوان فروش��گاهی، مبل��غ کمتر از 5هزار تومان را داش��ته اند. 36.68 
درصد تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی نیز در بازه مبلغی 5 هزار تا 
25 هزار تومان بوده اند و در نهایت 44.85 درصد تراکنش های مردادماه با 

مبلغ باالی 25 هزار تومان انجام گرفته اند.
همچنین در بخش دیگر این گ��زارش به تعداد تراکنش های کارتخوان 
در بازه های باال پرداخته ش��ده اس��ت. نتایج بررس��ی ها نشان می دهد که 
در مردادماه امس��ال تعداد تراکنش های با مبلغ کمتر از 5 هزار تومان در 
ابزار کارتخوان فروش��گاهی برابر با 3۹۷ میلیون و 423 هزار و 223  عدد 
تراکنش بوده اس��ت. همچنین تعداد تراکنش ه��ای با مبلغ بین 5 هزار و 
25 هزار تومان برابر با یک میلیارد و 45 میلیون و 4۹١ هزار و 3۹3 عدد 
تراکنش بوده و کل تعداد تراکنش های با مبلغ باالی 25 هزار تومان برابر با  
یک میلیارد و 2۷8 میلیون و 6٠4 هزار و 3۷۷ عدد تراکنش است. بنابراین 

با توجه به دامنه مبلغی ابزار کارتخوان فروش��گاهی می توان بیان کرد که 
نزدیک به ۹١.۹۹ درصد تراکنش های ابزار پذیرش کارتخوان فروش��گاهی 

دارای مبلغ کمتر از 5٠٠ هزار تومان بوده است.
فاصلهیکمیلیونیتراکنشدهکاولوآخر

نکته دیگر گزارش شاپرک، فاصله یک میلیون تومانی مبلغ تراکنش دهک 
اول تا دهک آخر در مردادماه است و این فاصله در دومین ماه تابستان به 
چیزی حدود یک میلیون و 4٠٠ هزار تومان رسیده است. محاسبه نسبت 
برای مبلغ تراکنش ها، بیانگر توزی��ع نابرابر مبلغی تراکنش های پرداخت 
الکترونیک کارتی اس��ت که روند غیرمتمرکز آن نشان دهنده تغییر ارزش 
تراکنش های این شبکه همراه با تغییرات اقتصادی جامعه است. بررسی ها 
نشان می دهد نسبت دهکی در مقایسه نقطه به نقطه رشد منفی بیش از 
23 درصدی و در مقیاس ماهانه نیز رش��د بی��ش از منفی 2 درصدی در 
مرداد داش��ته است. در مقیاس ماهانه، متوسط مبلغی تراکنش های دهک 
دهم رش��د بیش از 2 درصدی و متوسط مبلغی دهک اول نیز رشد بیش 
از 4 درصد را تجربه کرده اس��ت که در نهایت منجر به رش��د منفی 2۷.2 
درصدی نس��بت به متوسط قیمت دهک دهم به دهک اول را در مقیاس 
ماهانه نشان می دهد. همچنین نس��بت دهکی در مردادماه نسبت به ماه 

گذشته روند کاهشی داشته، به طوری که نسبت دهکی در مردادماه نسبت 
به تیرماه رشد منفی 88.١3 واحدی را تجربه نموده است.

با توجه به اطالعات داده ش��ده، متوس��ط مبلغ تراکنش های خرید کاال 
و خدم��ات در ده��ک آخر قیمتی در ابزار پذیرش اینترنت��ی باالتر از ابزار 
کارتخوان فروش��گاهی اس��ت و این امر بیانگر این موضوع اس��ت که ابزار 
پذی��رش اینترنتی، ابزار مطلوب انج��ام تراکنش های خرید در دهک دهم 
اس��ت. همانطور که اشاره شد، به طور متوس��ط ۹٠ درصد تراکنش ها )۹ 
دهک( در ابزار های کارتخوان فروشگاهی و اینترنتی مربوط به خرید کاال و 

خدمات با مبلغ کمتر از ١٠٠ هزار تومانی بوده است.
گفتنی است براس��اس اعالم شاپرک، بیش از 262 میلیون تراکنش در 
مردادماه امس��ال ناموفق بوده است. از مجموع 3 میلیارد و 424 میلیون و 
١٠2 هزار و 538 عدد تراکنش انجام شده در مردادماه امسال، 3 میلیارد 
و ١6١ میلی��ون و 4۹١ هزار و 384 عدد آن موفق و 262 میلیون و 6١١ 
هزار و ١54 مورد تراکنش ها نیز ناموفق بوده است. در حال حاضر در شبکه 
پرداخ��ت الکترونیک کارتی، خطا ها در پن��ج گروه خطای صادرکنندگی، 
خطای پذیرندگی، خطای ش��اپرکی، خطای کاربری و خطای کسب و کار 

طبقه بندی می شوند.

سهم۹2درصدیتراکنشهایکارتیکمتراز500هزارتومان

۵ شهری که بیشترین کارتخوان را دارند
مســــکن

رشد2.5برابریتقاضایمسکننشانمیدهد
رونقبازارمسکندرآخرینماهتابستان

تقاضای خرید مسکن در کل کشور و شهر تهران در شهریورماه امسال 
رشد 2.5 برابری نسبت به ماه گذشته داشت؛ آمارهای غیررسمی هم از 

افزایش 2 درصدی قیمت حکایت دارد.
 به گزارش ایس��نا، بازار مسکن به لحاظ حجم معامالت با جهش 
قابل توجهی در شهریورماه نسبت به مردادماه مواجه شد. آمارهای 
خام ثبت ش��ده از معامالت مسکن، رشد ١55 درصدی قراردادهای 
خرید و فروش در تهران و افزایش ١48 درصد در کل کشور را نشان 
می دهد. در ش��هریورماه تعداد ۹١24 مورد خرید و فروش ملک در 
پایتخت انجام ش��ده و در کل کش��ور این رقم 53 هزار و ١١6 فقره 
بوده اس��ت. در واق��ع بازار ملک به لحاظ حجم تقاضا با رش��د 2.5 
برابری در کل کش��ور و شهر تهران نس��بت به ماه قبل مواجه شد. 
از سوی دیگر آمار س��امانه های ملکی از افزایش ١.5  برابری حجم 
عرضه در مقایس��ه با م��رداد حکایت دارد. با ای��ن حال قیمت های 
پیش��نهادی حدود 2 درصد افزایش پیدا کرده که با توجه به رش��د 
س��نگین معامالت، رقم قابل توجهی محس��وب نمی شود و بازار در 

یک رونق غیرتورمی قرار گرفته است.
جدا از آنکه معموال در ش��هریورماه با افزایش جابه جایی خانوارها 
قبل از بازگش��ایی مدارس مواجه می ش��ویم به نظر می رسد امسال 
عامل ثانویه ای نیز در تحرک نس��بی بازار مسکن در مقایسه با پنج 
ماه قبل از آن تاثیرگذار بوده اس��ت. رش��د تقاضای خرید ملک در 
آخری��ن ماه از نیمه اول س��ال تا حد زیادی به تغیی��ر انتظارات از 
گش��ایش در ارتباطات بین الملل و تاثیر آن بر اقتصاد کشور مربوط 

می شود.
بررسی ها نش��ان می دهد تا قبل از شهریورماه این برداشت وجود 
داش��ت که دولت جدید به سمت احیای برجام حرکت خواهد کرد، 
اما به تدریج این گمانه زنی ایجاد ش��د که ممکن است مذاکرات به 
طول بینجامد. به همین دلیل بخش قابل توجهی از سرمایه گذاران 
اقدام به خرید دارایی های ثابت کردند. با وجود آنکه در ش��ش ماهه 
نخس��ت امس��ال حجم معامالت مسکن در کل کش��ور کاهش 3۷ 
درصد و در تهران افت 48 درصد داشته، به یکباره در شهریورماه با 

جهش تقاضا برای خرید ملک مواجه شدیم.
با اینکه هنوز آمار بانک مرکزی درخصوص تحوالت بازار مس��کن 
شهر تهران ارائه نشده، اطالعات سامانه های ملکی از رشد دست کم 
2 درصدی قیمت های پیش��نهادی نسبت به مردادماه حکایت دارد. 
رش��د حجم عرضه به همراه افزایش تقاضا و افزایش نسبی قیمت ها 
بازار مس��کن را در آس��تانه رونق غیرتورمی قرار داد. طبق گزارش 
بانک مرکزی از معامالت مس��کن شهر تهران، در فروردین ماه ١.2 
هزار فقره، در اردیبهش��ت 3.۹ هزار، در خرداد 5.١ هزار، در تیرماه 
5.١ هزار و در مرداد 5.5 هزار قرارداد خرید و فروش مس��کن انجام 
شده است. در ش��هریورماه اما براساس اطالعات خام سامانه امالک 
و مس��تغالت ۹.١ هزار قرارداد خرید و فروش ملک در تهران منعقد 

شده که ممکن است آمار قطعی بیش از این تعداد باشد.
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آمارهای8ماههگذشتهنشانمیدهد
استقبالازسرمایهگذاریغیرمستقیم

در مدت هش��ت ماه��ه اخیر، نهادهای مالی توس��عه کمی و کیفی 
یافتند و س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم در میان س��هامداران با اقبال 
بیش��تری مواجه ش��د. در گزارش حاضر، نهادهای مالی در سه قالب 
صندوق های س��رمایه گذاری، ش��رکت های س��رمایه گذاری و س��ایر 

نهادهای مالی در هشت ماه گذشته بررسی شده است.  
تعداد صندوق های سرمایه گذاری تا انتهای دی سال گذشته، 258 
صندوق اعالم شده اند که پس از هشت ماه به 28۷ صندوق رسید که 
حکایت از رشد ١١ درصدی دارد. همچنین ارزش دارایی صندوق های 
س��رمایه گذاری که ت��ا دوره منتهی به 3٠ دی م��اه ١3۹۹، معادل4 
میلی��ون و 424 ه��زار و 4١2 میلیارد و 42 میلی��ون ریال بود، به 5 
میلی��ون و 52٠ ه��زار و ۹5٠ میلیارد و 8٠5 میلی��ون ریال تا دوره 
منتهی به 3١ ش��هریورماه رس��ید و افزایش 3٠ درص��دی را به ثبت 

رساند.
* صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت: تعداد این نوع از صندوق ها 
تا تاریخ 3١ ش��هریورماه امس��ال نس��بت به تاریخ 3٠ دی ماه ١3۹۹ 
مع��ادل 8.5١ درص��د افزایش یافت و از 86 صن��دوق به ۹4 صندوق 
رس��ید. ارزش دارایی صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت نیز با 
22.85 درص��د افزایش، از 3 میلیون و 3۷ هزار و 8۷٠ میلیارد و ۷6 
میلیون ریال به 3 میلیون و ۹3۷ هزار و 6۹4 میلیارد و 628 میلیون 

ریال به رسید.
* صندوق های سرمایه  گذاری در سهام: تعداد این نوع از صندوق ها 
تا تاریخ 3١ ش��هریورماه امس��ال نس��بت به تاریخ 3٠ دی ماه ١3۹۹ 
مع��ادل 6.85 درص��د افزایش یافت و از ۷3 صن��دوق به ۷8 صندوق 
رس��ید. ارزش دارای��ی صندوق های س��رمایه گذاری در س��هام نیز با 
١4.48درص��د افزایش، از 4۹3 ه��زار و 422 میلیارد و ١١١ میلیون 

ریال به 563 هزار و 8۷4 میلیارد و 3۹٠ میلیون ریال رسید.
* صندوق س��رمایه گذاری مختلط: تعداد این ن��وع از صندوق ها تا 
تاریخ 3١ شهریورماه ١4٠٠ نسبت به تاریخ 3٠ دی ماه ١3۹۹ معادل 
5 درصد افزایش یافت و از 2٠ صندوق به 2١ صندوق رسید. در حالی 
 که ارزش دارایی صندوق های س��رمایه گذاری مختلط با 3.۹١ درصد 
کاهش، از 28 هزار و 866 میلیارد و 2١۷ میلیون ریال به 2۷ هزار و 

۷3۷ میلیارد و ۹5۹ میلیون ریال رسید.
* صندوق های سرمایه  گذاری اختصاصی بازارگردانی: تعداد این نوع 
از صندوق ها تا تاریخ 3١ ش��هریورماه ١4٠٠ نسبت به تاریخ 3٠ دی 
م��اه ١3۹۹ معادل ١5.5 درصد افزایش یافت و از 58 صندوق به 6۷ 
صندوق رس��ید. ارزش دارایی صندوق های سرمایه گذاری اختصاصی 
بازارگردان��ی ب��ا 45.۷١ درصد افزایش، از 662 ه��زار و ۷۹8 میلیارد 
و ۷۹8 میلی��ون ریال ب��ه ۹65 هزار و ۷88 میلی��ارد و 64٠ میلیون 

ریال رسید.
* صندوق ه��ای س��رمایه  گذاری در اوراق به��ادار مبتن��ی بر کاال: 
تع��داد این نوع از صندوق ها تا تاریخ 3١ ش��هریورماه ١4٠٠ نس��بت 
ب��ه تاریخ 3٠ دی م��اه ١3۹۹ معادل ١6.66 درص��د افزایش یافت و 
از ش��ش صندوق به هفت صندوق رس��ید. ارزش دارایی صندوق های 
س��رمایه گذاری در اوراق به��ادار مبتنی بر کاال نیز ب��ا 2۷.۷6 درصد 
افزایش، از ١۹ هزار و 454 میلیارد و 84٠ میلیون ریال به 24هزار و 

855 میلیارد و ١88 میلیون ریال رسید.
در مجم��وع، براس��اس آماره��ای به  دس��ت آم��ده از صندوق های 
س��رمایه گذاری، تعداد 2 میلی��ون و 4۹5 هزار و 8۷3 س��رمایه گذار 
غیرمس��تقیم طی دوره ش��ش ماهه منتهی به 3١ شهریورماه امسال 
ج��ذب ای��ن صندوق ه��ا ش��ده اند. همچنی��ن مجموع ش��رکت های 
س��رمایه گذاری و هلدینگ ه��ا نی��ز حکایت از افزای��ش 6.١ درصدی 
در تع��داد ای��ن ش��رکت  ها دارد. بر این اس��اس، تعداد ش��رکت های 
س��رمایه گذاری و هلدینگ ه��ا از 2١4 ش��رکت در تاریخ 3٠ دی ماه 
١3۹۹ به 22۷ ش��رکت در تاریخ 3١ ش��هریور امسال رسید. در عین 
حال در سایر نهادهای مالی نیز رشد 8.32 درصدی در تعداد مشاهده 

شد و از ۷2١ شرکت به ۷8١ شرکت رسید.
در میان س��ایر نهادهای مالی نیز تعداد ش��رکت های سبدگردان از 
افزایش قابل توجهی برخوردار ش��دند و از 35 ش��رکت به 4۹ شرکت 
طی هشت ماهه یادشده رسیدند که نشان از افزایش 4٠ درصدی در 
تعداد دارد. براس��اس آمارهای به  دس��ت آمده، می توان گفت با توجه 
به ریس��ک سرمایه گذاری در سال ١3۹۹ و همچنین توسعه نهادهای 
مال��ی و رفع انحص��ار از آنها، س��رمایه گذاری غیرمس��تقیم در میان 
سهامداران با اقبال بیشتری مواجه شده و صندوق های سرمایه گذاری 

نیز رشد داشته اند.

دریچــه

فرصت امروز: بورس تهران نخستین روز کاری پاییز را سبزپوش آغاز کرد 
و نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای با رش��د 35 هزار و 653 واحدی حدود 2.۷ 
درصد ارتفاع گرفت. این روند در دومین روز کاری پاییز با شدتی کم ادامه 
یافت و شاخص کل بورس در روز یکشنبه، چهارم مهرماه با 2 هزار و 6٠١ 
واحد افزایش به رقم یک میلیون و 424 هزار واحد رسید. در معامالت این 
روز بیش از 5 میلیارد و ۷35 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش 5٠ هزار و 32٠ میلیارد ریال داد و ستد شد. همچنین شاخص کل 
با معیار هم وزن با یک هزار و ۹88 واحد کاهش به 42٠ هزار و ۹54 واحد 
و شاخص قیمت هم وزن با یک هزار و 254 واحد رشد به 265 هزار و 622 
واحد رس��ید. شاخص بازار اول 4 هزار و 435 واحد افزایش و شاخص بازار 

دوم 2 هزار و 623 واحد کاهش داشتند.
در معامالت یکش��نبه ١6١ نماد مثب��ت و 23١ نماد منفی بودند که 
از می��ان آنها گس��ترش نفت و گاز پارس��یان، ملی صنای��ع مس ایران، 
س��رمایه گذاری غدی��ر، گروه مپن��ا، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس و 
پاالیش نفت بندرعباس بیش��ترین تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند. 
گروه فلزات اساس��ی هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه 262  میلیون و 643 هزار برگه س��هم به ارزش 5 هزار و 6۷۷ 
میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. در آن سوی بازار س��رمایه نیز شاخص 
فراب��ورس بیش از 5١ واحد کاهش داش��ت و به رق��م 2٠ هزار و 8٠6 

واحد رسید.
بورسروزهایسبزخواهدداشتیاقرمز؟

آمارها نش��ان می دهد نرخ س��ود بین بانکی از ١۹درص��د فراتر رفته 
اس��ت. هم��گام با افزایش انتش��ار اوراق بدهی و افزایش ن��رخ بهره این 
اوراق و نرخ س��ود بین بانکی، رش��د ش��اخص بورس هم محدود ش��ده 
و حتی از هفته نخس��ت ش��هریور تا پایان همین  م��اه با ١3درصد افت 
مواجه ش��ده اس��ت. انتظار می رود در نیمه دوم س��ال  جاری نرخ بهره 
همچنان به رش��د فزاینده  اش ادامه دهد و ش��تاب انتش��ار اوراق بدهی 
دولتی هم بیش��تر شود. این روند ریس��ک بازار سهام را افزایش خواهد 
داد. شاخص کل بورس تهران از ابتدای خرداد ماه شروع به رشد کرد اما 
در هفته نخس��ت شهریور ماه روند صعودی شاخص یکباره متوقف شد و 
ظرف مدت کوتاهی ١3درصد افت کرد. بررس��ی ها نشان می دهد نزول 
ش��اخص های بورس همزمان با افزایش انتش��ار اوراق بدهی و رشد نرخ 

بهره این اوراق رخ داده است.
دولت تا مردادماه امس��ال ١6هزار و 5٠٠ میلیارد تومان اوراق بدهی 
منتش��ر کرده بود، اما ظرف چند هفته گذش��ته این رقم یک باره تا مرز 
45 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. طبق گزارش های بانک مرکزی در 
آخرین حراج هفتگی، ١3هزار و 2٠٠میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی 
فروخته ش��د. آمارهای فرابورس نیز نش��ان می دهد حجم معامالت این 

اوراق در بازار ثانویه در نیمه نخس��ت سال با ۹٠٠درصد افزایش از مرز 
هزار میلیارد تومان عبور کرده اس��ت. این موضوع بر ارزش صندوق های 
س��رمایه گذاری با درآمد ثابت، که بخش عمده نقدینگی ش��ان را صرف 
خرید اوراق بدهی می کنند نیز اثر گذاشته و به رشد 3٠درصدی ارزش 
این صندوق ها منجر ش��ده اس��ت؛ به  طوری که ارزش این صندوق ها از 
286هزار میلیارد تومان در بهمن  ماه پارسال به 3۷٠هزار میلیارد تومان 
در پایان تابستان امسال رسیده و نشان می  دهد بخشی از نقدینگی بازار 

سهام در حال انتقال به بازار اوراق بدهی است.
آمار ها نش��ان می ده��د در آخرین حراج بانک مرک��زی، صندوق های 
سرمایه  گذاری بخشی از منابع شان را دوباره از بازار سهام خارج و صرف 
خرید اوراق بدهی کرده ان��د، چنانکه حجم خرید اوراق بدهی آنها فقط 
در یکی از سررسید های این اوراق به 5 هزارو ۷٠٠میلیارد تومان رسیده 
اس��ت. دولت در تالش است با انتشار اوراق بدهی از یک طرف به جنگ 
ت��ورم ب��رود و از طرف دیگر کس��ری بودجه  اش را جب��ران کند. انتظار 
می رود با توجه به کم کاری دولت قبل در انتش��ار اوراق بدهی طی نیمه 
نخست سال، حجم انتشار اوراق بدهی در نیمه دوم سال افزایش زیادی 
پیدا کند. این موضوع می تواند بازار س��هام را به ش��دت تحت  تأثیر قرار 
دهد. برخی برآوردها نش��ان می دهد احتماال دولت در نیمه دوم س��ال 
دست کم ١5٠هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر خواهد کرد و این 
موضوع می تواند، بخش زیادی از نقدینگی را از بازار س��هام، راهی بازار 
اوراق بدهی کند و به افت ش��اخص های ب��ورس بینجامد. اقتصاددانان 
می گویند که اگرچه انتش��ار اوراق بده��ی در کوتاه مدت آثار مثبتی بر 
نرخ تورم و کاهش کس��ری بودجه دولت دارد، اما باید انتشار این اوراق 
با قواعد خاصی دنبال شود تا به بورس و تولید آسیب وارد نشود. به زعم 
تحلیلگران، رش��د یک باره حجم انتش��ار ای��ن اوراق و نرخ بهره به فرار 
س��رمایه از بورس به سمت بازارهای تورم زا منجر خواهد شد و حتی به 

تولید هم آسیب خواهد زد.
ریسکهایتهدیدکنندهمعامالتبورس

همچنین یک کارشناس بازار سرمایه، نوسان گیری روزانه را مانعی در 

مقابل کسب بازدهی مناسب از روند صعودی بورس می داند و می گوید: 
عالق��ه به نوس��ان گیری، معام��الت روزانه و س��رمایه گذاری مس��تقیم 
معامله گران کم تجربه به چالش��ی جدی در معامالت بورس تبدیل شده 
و موجب شده تا عمده فعاالن بازار از رشدهای بازار جا بمانند و بازدهی 

مناسبی را از روندهای صعودی شاخص بورس دریافت نکنند.
نیما میرزایی با بیان اینکه ایجاد جامعه چند ده میلیونی سرمایه گذاران 
بورس��ی به عنوان ام��ری مبارک برای اقتصاد تحریمی ایران محس��وب 
می ش��ود، می افزاید: در کن��ار این موضوع رفتارهای هیجانی از س��وی 
س��هامداران کماکان بی��ش از حد انتظ��ار بوده و گاهی ب��ا تصمیمات 
هیجان��ی خود منجر به ایجاد روند غیرطبیعی در معامالت بازار س��هام 
می ش��وند. تاکنون اقدامات مثبتی توسط س��ازمان بورس برای هدایت 
سهامداران و استفاده از روش های غیرمستقیم صورت گرفته اما متقاعد 
کردن بخش زیادی از مردم برای ورود سرمایه های خود به این صندوق 
و روش های دیگر، اقدامی دشوار است و مسیری طوالنی پیش روست.

او آغ��از فروش س��هام عدالت را دیگر ریس��ک تهدیدکننده معامالت 
ب��ورس عنوان می کن��د و ادامه می دهد: عجله در فروش س��هام عدالت 
می تواند منجر به ریزش هیجانی قیمت س��هام شود، این در حالی است 
که طی چند وقت گذش��ته رئیس س��ازمان ب��ورس از برنامه ریزی این 
س��ازمان برای به کار گرفتن روش جدید فروش س��هام عدالت خبر داد 
ک��ه می تواند زمینه س��از امیدواری جهت عدم تاثیرپذی��ری بازار از آغاز 

فروش سهام عدالت باشد.
ب��ه گفته میرزای��ی، در وضعیت فعلی معامالت بورس مس��ائلی مانند 
نوسانات نرخ بهره، موضوع قیمت گذاری دستوری و نیز احتمال افزایش 
نرخ س��وخت و خوراک صنایع، جزو مس��ائل نگران کننده معامالت بازار 
هستند که با رفع آنها می توان شاهد کاهش نگرانی ها و نیز تاثیر مثبت 
بر روند بازار بود. برخالف تصور فعاالن بازار س��رمایه که معتقد به تاثیر 
منفی اجرایی شدن برجام به دلیل کاهش احتمالی نرخ دالر هستند، این 
اقدام در مجموع به ضرر بورس نیس��ت و در نهایت کمکی برای جهش 

سودآوری شرکت ها خواهد بود.

بازارسرمایهدر6ماههدومبهکدامسمتمیرود؟
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تداومنابسامانیدربازارجوجهیکروزه
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی با بیان اینکه 
قیمت جوجه یک روزه مجددا افزایش یافته و به بیش از 8٠٠٠تومان 
رس��یده است، گفت بایستی برای جلوگیری از سودجویی و حمایت 
از مصرف کنن��ده و تولیدکننده برای عرضه جوجه یک روزه مس��یر 

مشخصی تعریف شود.
حبیب اس��داهلل نژاد در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه اگر وزارت 
جهاد کش��اورزی به عنوان متول��ی تولید و تنظیم بازار قصد کنترل 
قیم��ت جوجه، تنظیم بازار مرغ، جلوگیری از س��ودجویی و پایمال 
ش��دن حق تولیدکننده را دارد بایستی برای توزیع و عرضه جوجه 
یک روزه فرآیند و مس��یر مش��خصی تعریف کند، اظه��ار کرد: باید 
دقیقا مشخص ش��ود براساس چه سازوکاری جوجه یکروزه باید  از 

واحدهای مرغ مادر خارج  شود و به واحد مرغ گوشتی برسد.
وی ادام��ه داد: واحده��ای مرغ مادر بایس��تی مکلف ش��وند که 
براساس حواله های جهاد و یا حواله های تشکل ها، جوجه را با نرخی 
که نیازمند اصالح اس��ت، تحویل دهند و اگ��ر این واحدها تحویل 
جوجه با نرخ مصوب را رعایت نکردند، الزم اس��ت  س��امانه بازارگاه 
برای آنها مس��دود ش��ود.  این راحت ترین راه موجود است و نیاز به 

تعریف هیچ فرآیند پیچیده ای ندارد.  
قیمتمرغوجوجهبایداصالحشود

وی قیم��ت 42٠٠تومانی مصوب برای جوجه را س��رکوب قیمت 
دانست و گفت: قیمت واقعی و منطقی جوجه بیش از 5٠٠٠تومان 
بوده و الزم اس��ت ب��رای حمایت از تولید هم قیم��ت جوجه و هم 
قیمت مرغ اصالح شود. نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران 
گوش��تی کشور تصریح کرد: اینکه فاصله بین جوجه ریزی زیاد شود 
یا از تولیدات مرغداران مس��تقل 2٠ درصد کم شود و یا اینکه یک 
دس��تورالعمل ابالغی در عرض کمتر از یک هفته چندین بار اصالح 
شود، ناشی از کار غیرکارشناسی است و راهکار نتیجه بخشی نیست.
به گفته وی در ماه گذش��ته 6 میلی��ون قطعه جوجه ریزی بدون 
مجوز انجام ش��ده اس��ت. یعنی واحدهای مرغ م��ادر نهاده دولتی 
دریاف��ت کرده اند، اما جوجه با نرخ مص��وب تحویل نداده اند. ضمن 
اینک��ه واحدهای مجوزدار هم جوجه های ی��ک روزه را بیش از نرخ 

مصوب خریداری کردند.
وی در ادام��ه گفت: در حال حاضر قیمت جوجه یک روزه در بازار 

به بیش از 8٠٠٠ تومان رسیده است.
نهادههایدامیباتاخیرشارژمیشود

اس��داهلل نژاد در پایان به وضعیت نهاده های دامی نیز اش��اره کرد 
و گف��ت: تاخیر در ش��ارژ نهاده دامی در س��امانه ب��ازارگاه و تاخیر 
در ارس��ال و بارگی��ری ای��ن نهاده ها از دیگر مش��کالت پیش روی 
تولیدکنندگان است. وقتی نهاده دیر به دست مرغدار برسد مرغدار 
مجبور اس��ت در دوره پرورش نهاده موردنیاز خود را از بازار آزاد با 

قیمت های باال تهیه کند.

نماگربازارسهام

عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودروی کشور آزادس��ازی واردات خودرو را مانع توسعه 

صنعت خودروی کشور عنوان کرد.
رض��ا رضایی در گفت وگو با خبرنگار خبرخ��ودرو، با توجه به تصویب 
طرح آزادس��ازی واردات خودرو در مجلس اظهار داش��ت: در ش��رایطی 
که کش��ور ب��ا محدودی��ت ارز مواج��ه اس��ت واردات خ��ودرو اقدامی 
غیرکارشناس��انه اس��ت و اگر ارزی نیز وجود دارد شایس��ته است که به 

صنعت خودروی کشور تزریق شود تا این صنعت جان بگیرد.
وی ب��ا بیان اینکه واردات خودرو تنها مس��کنی برای حل مش��کالت 
صنعت خودروی کش��ور اس��ت، عنوان کرد: با خ��روج دولت از صنعت 
خودرو و عدم دخالت آن در تعیین مدیران ش��رکت های خودروس��ازی 
و همچنی��ن با سیاس��ت گذاری صحیح و توجه ب��ه فرصت ها و تهدیدها 
می ت��وان چالش های موج��ود در این صنعت را به راحت��ی رفع کرده و 

صنعت خودروی کشور را از وضعیت کنونی نجات داد.
عض��و هی��أت مدیره انجم��ن تخصصی صنای��ع همگ��ن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خودرو کش��ور در ادام��ه بیان کرد: با توج��ه به کمبود 
ارز در کش��ور دولت می توان��د فرصتی را در اختیار خودروس��ازان قرار 
ده��د تا بتوانند از طریق داخلی س��ازی میزان ارزب��ری را تا حد زیادی 

کاهش دهند و از س��وی دیگر از مدیران عامل خودروسازی بخواهد که 
محصوالت خود را ظرف مدت زمان معینی توسعه دهند.

رضایی تصریح کرد: علی رغم فرمایش��ات مقام معظم رهبری و شعار 
س��ال که تحت عنوان رفع موانع تولید نام گذاری ش��ده، اما همچنان با 
تصمیماتی نظیر آزادس��ازی واردات ش��اهد موانع توسعه صنعت خودرو 
هس��تیم. این در حالی اس��ت ک��ه ورود خودروهای خارجی به کش��ور 
مش��کلی از این صنعت حل نخواهد کرد. وی با تاکید بر این موضوع که 
دولت جدید نباید مرتکب اشتباهات دولت قبل در مورد صنعت خودرو 
شود، افزود: از آنجا که در حال حاضر همه زنجیره تولید خودرو از تولید 
م��واد اولیه تا تامین نقدینگی در اختیار دولت اس��ت لذا دولت فعلی با 
مدیریت صحیح می تواند به سهولت چالش های این صنعت را رفع کند.

عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودروی کشور قیمت گذاری دستوری را بزرگترین مشکل 
این صنعت عنوان و بیان کرد: قیمت خودرو باید براس��اس قیمت تمام 
ش��ده تعیین شده و سود معقولی برای قطعه س��از و خودروساز در نظر 
گرفته ش��ود و از طرف دیگر محدودیت هایی نیز ب��رای تولیدکنندگان 

تعیین شود تا طبق ضوابط موجود به فعالیت خود ادامه دهند.
رضای��ی یادآور ش��د: هنگامی ک��ه صحبت از اص��الح قیمت خودرو 

می شود مس��ئوالن نیروی انسانی مازاد در خودروسازی ها را در افزایش 
قیمت تمام شده موثر می دانند. اگرچه حضور نیروهای انسانی تحمیلی 
در ش��رکت های خودروس��ازی را نمی ت��وان انکار کرد، ام��ا تاثیر آن بر 

افزایش قیمت تمام شده قابل توجه نیست.
وی با اش��اره به راهکارهای اصالح قیمت خودرو اذعان داشت: یکی از 
راهکارهایی که وزیر جدید صمت باید در این زمینه انجام دهند جبران 
مابه التفاوت قیمت تمام ش��ده با س��ود معقول در بازار و یا آزادس��ازی 
قیم��ت خودرو اس��ت و در گام های بعدی با تامی��ن نقدینگی موردنیاز 
خودروس��ازان و قطعه س��ازان تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ ها را 

کاهش دهند و بدین ترتیب زمینه رشد تیراژ خودرو را فراهم کنند.
عض��و هیأت مدی��ره انجمن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خ��ودرو کش��ور درب��اره واردات خودروه��ای هیبریدی و 
الکتریک��ی که در مصوبه مجلس نیز به آن اش��اره ش��ده اس��ت، گفت: 
قطعا وجود خودروهای برقی در کش��ور به نفع همگان اس��ت، اما تعداد 
خودروهای برقی که می تواند وارد کش��ور شود عدد قابل توجهی نیست 
که در کاهش آلودگی هوا تاثیرگذار باشد. لذا به جای واردات خودروهای 
برقی می توان خودروس��ازان داخلی را یاری کرد تا با ارتقای محصوالت 

خود به سمت تولید خودروهای برقی حرکت کنند.

آزادس��ازی قیمت ها در بازار خودرو زمانی منطقی به نظر می رس��د که 
واردات هم آزاد باش��د و دس��ت مش��تری برای انتخاب منصفانه از میان 
مدل ه��ای مختلف خودرو ب��ا قیمت های مختلف، باز باش��د، در غیر این 
صورت، بازار خودرو »همین آش و همین کاس��ه« را ش��اهد خواهد بود، 
جایی که خودروساز از تولید متضرر می شود و مشتری هم ناچار به خرید 

در یک بازار انحصاری خواهد بود.
فیسبوکتوییترپاکتاشتراکگذاریازطریقایمیلچاپ

به گزارش سایت خبرمهم، آزادسازی مجدد واردات خودرو به ایران، حاال 
مردم را سردرگم کرده است. ماجرا از این قرار است که این طرح، تاکنون 
دو مرتبه میان مجلس و ش��ورای نگهبان دست به دست شده و البته، در 
این میان بس��یاری از صاحبان این خودرو ها و فعاالن بازار خودرو، متضرر 
شده اند. این وضعیت، اما زمانی عجیب تر به نظر می رسد که بدانیم »مرکز 
پژوهش های مجلس« هم به این طرح ایراد گرفته است، آن هم در حالی 

که طرح در نهایت به تصویب مجلس رسیده است!
رفتوبرگشتودوبارهبرگشت

طرح »آزادس��ازی واردات خ��ودرو«، چندی پیش ب��ا تصویب اولیه در 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب قرار گرفت. این 
در حالی است که شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی خودرو، مبنی 
ب��ر واردات محصوالت هیبریدی با تعرفه صفر ای��راد گرفته و آن را مغایر 
با سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد. به این ترتیب، طرح به 
مجلس برگش��ت و کمیسیون صنایع مجلس، ماده مذکور را با اصالحاتی 
در چارچوب »آزادسازی مشروط واردات« دوباره به شورای نگهبان ارجاع 
داد؛ طرحی که مورد تایید شورا هم قرار گرفت. اما بعد، مرکز پژوهش های 
مجلس، دوباره به همین طرح ایراداتی وارد کرد که عمدتا به نگرانی ها در 

مورد کمبود ارز در کشور بر می گشت.
با این حال، طرح در نهایت و دوباره، تصویب مجلس را گرفت و موجب 
ش��د قیمت خودرو های خارجی در بازار ایران، ناگهان و به شدت بشکند: 
در مدتی کوتاه، تقریبا همه فروشنده شدند و خریداران، به انتظار کاهش 

بیش��تر قیمت ها نشستند. با این همه، ش��ورای نگهبان، در کمال تعجب، 
مصوب��ه را ی��ک بار دیگر به مجل��س عودت داد و ترم��ز کاهش قیمت ها 
کش��یده ش��د. ظاهرا دلیل عودت مصوبه، به »بحران ارزی« ایران و ارزبر 
ب��ودن واردات خ��ودرو برمی گش��ت. همزمان، از این س��و و آن س��و هم 
مخالفت هایی با آزادس��ازی دوب��اره واردات خودرو به ایران باال گرفت و به 
عنوان نمونه، محس��ن مجتهد شبستری، عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، در سخنانی واردات خودرو به ایران را موجب »از دست رفتن حیثیت 
نظام« دانس��ت. حاال، اما صحبت از این اس��ت که واردات خودرو به کشور 
موافقت ه��ا را دریافت کرده و حتی ش��ورای نگهبان هم عمال مخالفتی با 
کلیت موضوع ندارد و بحث تنها بر سر جزییاتی است که دیر یا زود توسط 
بهارستان نش��ینان، اصالح خواهند ش��د، اما راهی که تا اینجا طی شده و 
راهی که باید از این پس طی ش��ود، تا واردات خودرو بار دیگر در ایران از 

سر گرفته شود، طوالنی تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.
بحثبرسر»ارز«است

براساس طرح اولیه مجلس )که از آن به آزادسازی واردات خودرو تعبیر 
شده اس��ت( هر شخص حقیقی و حقوقی می توانس��ت نسبت به واردات 
خودرو در قالب یکی از دو روش »در ازای صادرات کاال« یا »واردات بدون 

انتقال ارز« اقدام کند.
این دو روش برای ورود خودرو های خارجی با هدف »اس��تقالل واردات 
خودرو از تعهد ارزی سیاس��ت گذار« طراحی شده بود و به عبارت ساده، با 
توجه به کمبود ارز در کشور، سیاست گذار قصد داشته زلف واردات خودرو 

را به بحث ارزی گره نزند.
این طرح اولیه، پس از اعمال اولین دور از اصالحاتی که به دنبال ایراد 
شورای نگهبان بر طرح اعمال شدند، تغییراتی کرد. در اصالحیه ماده 4 
کمیس��یون صنایع آمده بود که »هر شخص حقیقی و حقوقی می تواند 
ب��ه ازای صادرات خودرو یا قطعات یا س��ایر کاال ها و خدمات مرتبط با 
ان��واع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نس��بت به 
واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی )هیبریدی( یا واردات خودروی 

بنزینی یا گاز س��وز با برچسب انرژی B و باالتر یا دارای شاخص ایمنی 
سه ستاره یا باالتر براس��اس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش 

صادراتی اقدام کند.«

چراطرح»آزادسازیوارداتخودرو«میاننهادهایمختلفدستبهدستمیشود؟

تقویت صنعت خودروی کشور بر واردات خودرو ارجحیت دارد
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اخبار

ایالم –منصوری: وزیر نفت: با توسعه فاز دوم این پاالیشگاه، ظرفیت 
تولیــد آن از 6.8 میلیون مترمکعب کنونی به 10.2 میلیون مترمکعب 
در روز می رســد تا گامی در مسیر تأمین خوراک پایین دست و بخش 
میعانات گازی مربوط به حوزه صنایع پتروشیمی و همچنین گاز مورد 

نیاز بخش های خانگی، صنایع و نیروگاهی برداشته شود.
به گزارش روابط عمومی، جواد اوجی وزیر نفت در بازدید از پاالیشگاه 
گاز ایالم با بیان اینکه برای تامین گاز فاز دوم این پاالیشگاه پنج حلقه 
چاه در تنگ بیجار حفاری شده و تاسیسات سر چاهی  در حال تکمیل 
می باشد، افزود: خرید و نصب کمپرسورهای تقویت فشار در دست اقدام 
اســت. وی با اشار به اینکه فاز دوم این واحد صنعتی به پیمانکار واگذار 
شده و قرار است طی 30 ماه آینده تکمیل شود، اظهار داشت: با اجرای 
این طرح، ظرفیت تولید در این مجموعه 50 درصد افزایش خواهد یافت .
وزیر نفت ابراز امیدواری کرد که طرح توســعه فاز دوم پاالیشگاه گاز 
ایالم ظرف 30 ماه آینده تکمیل شــود و با احداث پارک پلی پروپیلن و 
دیگر اقدام ها،  زنجیره ای منســجم از باالدست تا پایین دست در استان 
شــکل گیرد. وزیر نفت از کارکنان تالشــگر در طرح های صنعت نفت 
در اســتان ایالم قدردانی و اظهار داشــت: انتظار می رود  که طرح های 

برنامه ریزی شده در موعد مقرر به بهره برداری برسند.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم در این بازدید از رشد چشمگیر 
تولید و افزایش بهره وری در استحصال محصوالت این پاالیشگاه از ابتدای 

سال جاری تاکنون نسبت به مدت مشابه آن در سال قبل خبر داد.
روح اله نوریان افزود: در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقالب و 
تحقق شعار" تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها "،  از ابتدای سال جاری  
تاکنون محصول گاز مایع 156 درصد، گوگرد 6 درصد، میعانات گازی 
8 درصد، اتان 28 هزار تن که در مدت مشــابه سال قبل تولید نداشته 
و مجموع وزنی تمامی محصوالت تولیدی این پاالیشــگاه به میزان 10 

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه سبد تولیدات 
این واحد صنعتی متنوع اســت، گفت: این پاالیشــگاه از لحاظ تنوع و 
سبد محصوالت تولیدی،مطابق با پاالیشگاه پارس جنوبی است و تقریباً  

زنجیــره کاملی از اتان، متان، گاز مایع خام، میعانات گازی و گوگرد در 
این واحد صنعتی تولید می شود و از این منظر، دارای تنوع محصوالت 
تولیدی اســت که هم برای صنایع پایین دستی و هم در چرخه اقتصاد 

داخلی کشور و درآمدزایی، نقش تاثیرگذاری دارد.
نوریــان با بیان اینکه در حال حاضر در این پاالیشــگاه امکان تزریق 
روزانه 5.8 میلیون متر مکعب گاز طبیعی به شبکه سراسری گاز وجود 
دارد، افزود: ظرفیت تولیدی روزانه پاالیشگاه گاز ایالم 250 تن گوگرد، 

۴30 تن اتان، 500 تن میعانات و 650 تن گاز مایع خام است.
نوریان افــزود: با تکمیل فاز 2 یک واحد تثبیــت میعانات گازی به 
ظرفیت 600 متر مکعب در روز، یک واحد شیرین سازی به ظرفیت 3.۴ 
میلیون متر مکعب در روز، یک واحد استحصال گوگرد  به ظرفیت 170 

تن در روز به ظرفیت پاالیشگاه اضافه می شود.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در بخش دیگری از سخنانش با 
اشــاره به اینکه فاز 2 این مجموعه وارد فاز اجرایی شده است،: کارهای  
مطالعات و طراحی اولیه فاز دوم پاالیشگاه که در سنوات گذشته انجام 
شــده بود، در ســال 99 کارهای پیمان ســپاری آن شروع شد و تهیه 
اســناد پیمان و انتخاب پیمانکار و مشــاور آن نیز انجام  و کار مناقصه 
برگزار شده است، از اواخر سال گذشته پیمانکار فاز دوم توسط شرکت 
مهندسی  توســعه گاز ایران انتخاب و رسماً قرارداد شرکت پیمانکار از 

اوایل اردیبهشت ماه سال جاری ابالغ و مشغول کار شده است.

اهواز- شــبنم قجاوند: آب رســانی به شــهروندان و روستاییان 
شهرهای دچار تنش آبی در حوزه ی عملیاتی شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مسجدسلیمان که از ابتدای فصل گرما در استان خوزستان شروع 

شده و تا پایان فصل گرما و برطرف شدن این معضل ادامه می یابد .
آب رسانی به شــهروندان و روستاییان شهرهای دچار تنش آبی در 
حوزه ی عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان که از 
ابتدای فصل گرما در استان خوزستان شروع شده و تا پایان فصل گرما و 

برطرف شدن این معضل ادامه می یابد .
در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت و با عنایت 
و مســاعدت مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان، 
عملیات آب رسانی با تانکر به شهروندان و روستاییان شهرهای واقع در 

حوزه ی عملیاتی این شرکت با جدیت در حال انجام است .
در این راســتا و با افزایش تنش آبی در روستاهای شهرستان اندیکا 
و درخواســت اداره آب و فاضالب این شهرستان از ابتدای مرداد تاکنون 

تعداد 132 ســرویس آب رسانی با تانکر به روستاهای شهرک طالقانی 
،تاقا.روستای امیرالمومنین ،شهرک میثم،شهرک یاسر،حوزه علمیه،.ناص
رخسرو،جعفرآباد،دورآب،منصورآباد،احمدبلد،حیدرآباد،گرگه،دولیجان 
،بتواز،تلخاب نظر،چه ریته،معدن شن،اقلیا با همت اداره ترابری شرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد و طی آن حدود 2 هزار 

متر مکعب برابر با 2میلیون لیتر آب شرب میان روستاییان شهرستان 
اندیکا توزیع گردید . در همین مقطع زمانی تعداد 170 سرویس با حجم 
2 هزار و 550 متر مکعب معادل 2 میلیون و 550 هزار لیتر آب شرب 
میان اهالی روســتاهای شهولی،شکرآب،کالوسه،جه جه،16میل،تنگ 
پل،تنگ تلفن،امیر آباد سرگچ،گلیخون،پاگچ لهبری،گچ خلج،محمد آباد 
تمبی،چم فراخ،دومده،قلعه مدرسه،چهاربیشــه تمبی چمفراخ،امیرآباد 
یکمهه،پرچک،بتوند،یکمهه،گلستان از توابع شهرستان مسجدسلیمان 
توزیع گردید . تأمین آب شرب روستاییان شهرستان های مسجدسلیمان 
و اندیکا در مجموع خدماتی معادل مبلغ 2 میلیارد و 756میلیون ریال 
برای شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان هزینه غیرمستقیم 
در بر داشته است . گفتنی است ، پیش از این و در ماه های خرداد و تیر، 
عملیات آب رسانی و توزیع 86۴ هزار لیتر آب شرب میان روستاییان 17 
روستای شهرستان مسجدسلیمان توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان صورت پذیرفته است.

قم- خبرنگار فرصت امروز: رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره 
به حمایت قاطع این نهاد از مدیریت شهري در قم گفت: در جهت حل 
مشکالت حقوقی پروژه زمزم، پارکینگ کاظمی و سایر موارد مطروحه تا 

جایی که مقررات اجازه دهد، دستور مقتضی صادر می شود.
به گزارش شــهرنیوز،  حجت االسالم والمسلمین مظفری رئیس کل 
دادگســتری قم به همــراه معاونین، رئیس دادگاه انقالب اســالمی و 
دادســتان عمومی و انقالب در دیدار رئیس و اعضای شــورای اسالمی 
شــهر قم اعتماد مردم و انتخاب اعضای شورای اسالمی شهر را تبریک 
گفت و اظهار امیدواری کرد که این دوره نیز شــورای اســالمی شــهر 
مقدس قم مانند دوره های پیشــین، منشأ برکات زیادی باشد. وی نهاد 
شورای اســالمی شهر را به عنوان نهادی که صالحیت آن بسیار فراگیر 
بوده نام برد و اظهار داشــت: این پارلمان محلی در اکثر شئون مربوط 
به شــهروندان دارای اختیارات و درعین حال تکالیف است و متناظر با 
همین اختیارات می تواند منشــأ اثرات و برکات زیادی باشد. رئیس کل 
دادگســتری اســتان قم با بیان اینکه بحمداهلل رئیس این دوره شورای 
اسالمی شهر خود از قضات باسابقه بوده که به مسائل ریز حقوقی اشراف 

کامل دارند که جای خرسندی است گفت: در خصوص حل پرونده های 
اجرانشده کمیسیون های ماده 100 به عنوان یکی از مشکالت، سابق بر 
این پیشنهاد اتی جهت حل این مشکل توسط رئیس شورای اسالمی شهر 
با این جانب مطرح شده بود که راه حل خوبی به نظر می رسد و بنده با آن 
موافق هستم. وی ضمن اعالم حمایت قاطع خود از مدیریت شهری، ابراز 
کرد: در جهت حل مشــکالت حقوقی پروژه زمزم، پارکینگ کاظمی و 
سایر موارد مطروحه تا جایی که مقررات اجازه دهد، دستور مقتضی صادر 
می شود. حجت االسالم والمسلمین مظفری در رابطه با موضوع فرودگاه 
اذعان کرد: مشــکالتی که مربوط به دســتگاه قضایی بوده اعم از حکم 
قلع وقمع و مسائل کیفری از طریق اعمال ماده ۴77 قانون آیین دادرسی 
کیفری، حل شــده است و در جهت حل کامل این پروژه مهم، تشکیل 
کمیسیون مشترکی متشکل از مســئولین استان، نمایندگان مجلس 
ضرورت دارد و حضور نمایندگان شورای اسالمی شهر در این کمیسیون 
بسیار کمک کننده خواهد بود. وی ادامه داد: با توجه به وضعیت اقتصادی 
حاکم بر کشور باید یک کمیته ویژه با حضور تمام مسئوالن تصمیم ساز 
اســتانی برای پیشــبرد و افتتاح فرودگاه قم تشــکیل شود. رئیس کل 

دادگستری اســتان قم تأکید کرد: وضعیت حجاب در قم یک تصمیم 
و سلیقه شخصی نیست بلکه دست های پشت پرده ای به دنبال تخریب 
چهره شهر مقدس قم و قبح زدایی از فرهنگ عفاف و حجاب هستند و 
دادگستری قم با افرادی که بخواهند به صورت هدفمند در زمینه حجاب 

اقدامات ناهنجاری انجام دهد برخورد خواهد کرد.
وی خاطرنشــان کرد: رویکرد دســتگاه قضایی از رویه دادخواست 
و شکایت محوری در ســال های گذشته، به سمت ایجاد معاونت هایی 
متنوعی برای احقاق حقوق عامه و سایر کمیته های اجتماعی و حقوقی 

برای حفظ حقوق مردم و رفع موانع تغییریافته است.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: مدیرکل حفاظت محیط زیست 
آذربایجان شــرقی با اشــاره به اینکه پتروشیمی و پاالیشگاه تبریز جزو 
صنایع ذاتاً آالینده هستند، گفت: محیط زیست استان این 2 مجموعه 

را آالینده دانســته اما عوارض آالیندگی آنها در سال های قبل از سوی 
مجموعه شهری پیگیری نشده است.

حســن عباس نژاد در جلسه کمیته محیط زیست و خدمات شهری 
شــورای اسالمی کالنشــهر تبریز اظهار کرد: طرح های توسعه شهری 
بایستی با شــاخص های محیط زیستی و کاهش آلودگی ها متناسب 
باشد. وی افزود: ضروری است نقش محیط زیست در توسعه و میزان بهره 

مندی از شاخص های توسعه کالنشهر تبریز افزایش یابد.
عباس نژاد ادامه داد: خروجی توسعه بایستی تضمین کننده ارتقای 
شاخص های زیست محیطی و ساختار فنی و نظارتی سازمان حفاظت 

محیط زیست شود. وی با تاکید بر اینکه توسعه شهری بایستی شهروند 
محور باشد، گفت: توزیع مناسب و متناسب امکانات در مناطق مختلف 
شــهری و رعایت اصل بهره مندی از امکانات شــهری در حداقل زمان 
ممکن می تواند در کاهش آلودگی های شــهری خصوصا آلودگی هوا 
موثر باشــد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان با اشاره به وظایف 
شهرداری ها بر اساس ماده 55 قانون شهرداری ها خصوصا آلودگی های 
درون شهری، اظهار امیدواری کرد که تعامل بیشتر و سازنده با اعضای 
جدید شورای شهر تبریز منجر به افزایش و ارتقای شاخص های زیست 

محیطی کالنشهر تبریز خواهد شد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلســتان به 
همــراه کاروان خدمت در جمع اهالی روســتای طاویر حضور یافت.دکتر 
غالمعلی شــهمرادی به همراه نماینده مردم علی آباد در مجلس شورای 
اسالمی و مسئوالن این شهرستان در دیدار با مردم روستای طاویر از نزدیک 

با آنها گفتگو کرد.وی که در حین دیدار با مردم این روستا با صدا و سیمای 
مرکز گلستان گفتگو کرد ضمن تشریح اقدامات انجام شده توسط مخابرات  
در این روســتا گفت: اولویت برنامه های ســال 1۴00 در مخابرات استان 
توسعه ارتباطات در روستاهاست.وی افزود: شناسایی نیازهای مخابراتی در 

روستاها با بازدیدهای دوره ای صورت گرفته و با توجه به اینکه در شرایط 
کنونی  خدمات و سرویسهای مخابراتی در امور آموزشی و معیشتی مردم 
بســیار مورد نیاز است بنابراین ارائه با کیفیت آن مورد تاکید بوده و تمام 

فعالیتها و برنامه های مخابرات بر این اساس برنامه ریزی شده است.

وزیر نفت در بازدید از پاالیشگاه گازایالم:

ظرفیت تولید پاالیشگاه گاز ایالم افزایش می یابد

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و در ماه های مرداد و شهریور انجام شد ؛
توزیع بیش از چهار و نیم  میلیون لیتر آب شرب میان روستاییان شهرهای مسجدسلیمان و اندیكا

حمایت دستگاه قضایی از مدیریت شهری قم

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی:

پتروشیمی و پاالیشگاه تبریز جزو صنایع آالینده هستند

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در جمع اهالی روستای طاویر

معاون عملیات فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی:
تالشگران ذوب آهن اصفهان با عزم جهادی در سنگر تولید حضور فعال دارند

اصفهان- قاسم اسد: مراسم فرهنگی، رزمی گرامیداشت چهل و یکمین 
سالگرد جنگ تحمیلی و هفته دفاع مقدس  در ذوب آهن اصفهان 31 شهریورماه 
همزمان با اولین روز از هفته دفاع مقدس و به منظور یادآوری  رشــادت ها و 
حماســه های  شهدا ، رزمندگان و سایر ایثارگران و خانواده های شان در سال 
های دفاع مقدس و  همچنین ارج نهادن به فداکاری های شهدای مدافع حرم 
و امنیت و شهدای ســالمت برگزار شد.  در این مراسم که همچون سال های 
گذشته به همت ستاد برگزاری مراسم هفته دفاع مقدس ذوب آهن اصفهان و با 
محوریت حوزه مقاومت بسیج شهید تندگویان در محوطه یادمان شهدای گمنام 
شرکت برگزار گردید، جمعی از فرماندهان نظامی وانتظامی استان ، روحانیون و مسئولین نهادهای دولتی شهرستان لنجان ، مدیران ، 
بسیجیان و سایرکارکنان و مجاهدان جبهه صنعت و جمعی از خانواده های معظم شهدا و ایثارگران حضور داشتند، برنامه های متنوعی به 

اجرا درآمد و تعدادی از خانواده های شهدای دفاع مقدس، مدافع حرم و جبهه سالمت و درمان منطقه مورد تقدیر قرار گرفتند.
 دفاع مقدس در ایران اسالمی با فرهنگ حسینی پیوند خورده است

سردار سرتیپ نیلفروشان معاون عملیات فرماندهی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در این مراسم گفت : هفته دفاع مقدس یادآور 
روزهای جهاد و مقاومت ، ایثار و شهادت است. در سال جاری نیز این هفته با اربعین حسینی همراه شده و به ما و نسل های بعدی پیام 
می دهد که دفاع مقدس در ایران اســالمی با فرهنگ حســینی پیوند خورده است. وی افزود : تمام مردم وکارکنان کارخانه هایی مانند 
ذوب آهن اصفهان نیز با ایثارگری و تقدیم شهدای بزرگوار توطئه دشمن را خنثی نمودند. پیشرفت های فنی و موشکی کشور در حال 
حاضر نیز از تجربیات دفاع مقدس و فعالیت سرداران شهید حاج قاسم سلیمانی و حسن تهرانی مقدم است.  سردار سرتیپ نیلفروشان 
اظهار داشت : در دوران دفاع مقدس،فرمانده گردان امام حسین )ع( لشگر نجف بودم، بسیاری از نیروهای گردان که امروز در جبهه صنعت 
حضور فعال دارند را امروز در این مراسم مالقات کردم. نفراتی که زمان جنگ دوشادوش هم خط های دشمن را می شکستند و پیروزی 
های بزرگی را برای این نظام به ارمغان آوردند.همچنین شهدایی که  جزء همرزمان من در میدان های مختلف بودند ، فرزندانشان در این 

شرکت مشغول به فعالیت هستند . 

در بازدید سرپرست شهرداری رشت از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری ؛
 ارتقا سرانه فضای سبز شهری از اولویتهای مهم شهرداری رشت 

رشت- خبرنگار فرصت امروز: بهارمست گفت: حذف زوائد بصری، کاشت 
گلهای فصلی، توجه به وضعیت پارکهای ســطح شهر در برنامه سازمان سیما، 
منظر و فضای سبز شهری قرار گیرد. بهارمست گفت: حذف زوائد بصری، کاشت 
گلهای فصلی، توجه به وضعیت پارکهای ســطح شهر در برنامه سازمان سیما، 
منظر و فضای ســبز شهری قرار گیرد.  به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری رشت - علی بهارمست در دیدار صبح امروز شنبه 3 
مهر ماه 1۴00 با رئیس و معاونین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری طی 
سخنانی با تاکید بر اینکه باید تالش نمائیم تا سرانه فضای سبز شهر رشت را به 
نقطه مطلوب و واقعی برسانیم، اظهار کرد: توزیع عادالنه فضای سبز در محالت یک ضرورت است و همه شهروندان باید دسترسی الزم به 
بوستانها و فضای سبز را در کوتاهترین فاصله از محل سکونت خود داشته باشند.  وی در بخش دیگری از سخنان خود المانهای سطح شهر 
را جزو شاخصه های شهری عنوان کرد و گفت: انتخاب طرح المانهای سطح شهر به دلیل ماندگاری و اثرگذاری بسیار حائز اهمیت بوده و 
میبایست با وسواس و نظارت دقیق انجام پذیرد و المانها با بهره گیری از هنرمندان و متخصصین ساخته شود که نماد هویت شهری تلقی 
گردد. علی بهارمست ادامه داد: متاسفانه در رشت فاقد نورپردازی مناسب معابر و ساختمانها میباشیم که در این راستا باید عملکرد بهتری 
ارائه شود. سرپرست شهرداری رشت، ساماندهی تابلوهای اصناف را از دیگر مواردی دانست که باید مورد توجه قرار گیرد تا از بهم ریختگی 

وضعیت بصری سطح شهر جلوگیری گردد.

مدیرعامل آبفای هرمزگان:
آب خلیج فارس به جمعیت شش هزار نفری رضوان می رسد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: در مراسمی با حضور استاندار هرمزگان، نمایندگان هرمزگان در مجلس شورای اسالمی طرح 
آبرسانی به رضوان از خط انتقال آب خلیج فارس به استان کرمان و یزد آغاز شد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان، امین قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در مراسم کلنگ زنی این پروژه افزود: از زمان بهره برداری 
پروژه آبشیرینکن یک میلیون متر مکعبی بندرعباس با دستور و پیگیری استاندار هرمزگان و نمایندگان مجلس شورای اسالمی، استفاده 
حداکثری از این ظرفیت به عنوان یک کلکتور اصلی در مسیر تا مرز استان کرمان در دستور کار شرکت آب و فاضالب هرمزگان قرار گرفت. 
وی افزود: در راســتای اســتفاده سهم هرمزگان از این ظرفیت، در ابتدا آب شهر خمیر و روستاهای مسیر از این پروژه در دستور کار قرار 
گرفت که خوشبختانه بصورت کامل انجام و مردم این شهر از آب شرب پایدار بهره مند شدند و دومین منطقه بهره مند از این آبشیرین 
کن، رضوان بود که عملیات آن امروز آغاز شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان ادامه داد، در ادامه دریافت سهم هرمزگان از این 
ظرفیت، نیاز آبی روستاهای شمال بندرعباس از خط مذکور تامین خواهد شد.همچنین با دستور استاندار هرمزگان طرح تامین آب حاجی 
آباد در آینده از این خط انجام خواهد شد. قصمی در تشریح جزئیات این پروژه افزود: در قدم اول، آب رضوان از خط انتقال آب خلیج فارس 
به استان کرمان با ظرفیت 30 لیتر بر ثانیه تامین خواهد شد. وی ادامه داد، با اجرای 7 کیلومتر خط انتقال از ایستگاه شماره 3 خط انتقال 

آب خلیج فارس، آب خلیج فارس به رضوان خواهد رسید و در افق طرح نیز شهر فین از این خط بهره مند خواهد شد.

1۰ طرح راهسازی در چهارمحال و بختیاری در حال اجراست
شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز: معاون مهندسی و ســاخت اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از اجرای 10 طرح 
راهسازی در این استان خبر داد و گفت: از این تعداد 9 طرح ملی و یک طرح استانی است. حمید ربیعی ا افزود: احداث راه آهن مبارکه به 
سفیددشت به شهرکرد در چهار قطعه از مهمترین این طرح هاست که در حال حاضر از پیشرفت 57 درصدی برخوردار شده است. وی 
ادامه داد: برای این مسیر ریلی 2 ایستگاه پیش بینی شده است که ایستگاه نخست در منطقه سفیددشت در حال احداث است و ایستگاه 
شــهرکرد نیز انتخاب پیمانکار شده و عملیات اجرایی آن ظرف 10 روز آینده در منطقه رحمتیه آغاز می شود. ربیعی تصریح کرد: طرح 
راهسازی شهرکرد به شلمزار به ناغان، چهارخطه بروجن به لردگان، لردگان به ایذه، تیران به سامان، اردل به دوپالن و کنارگذر شمالی 
بروجن از دیگر طرح های مهم راهسازی استان به شمار می رود. معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری 
از اجرای 290 کیلومتر بزرگراه در استان از ابتدا تاکنون خبر داد و گفت: 1۴0 کیلومتر بزرگراه دیگر و 55 کیلومتر راه اصلی نیز در استان 
حال اجراســت. ربیعی با اشــاره به اجرای 11 کیلومتر تونل در استان، اظهار داشت: تاکنون تنها حفاری تونل زره به پایان رسیده است و 
تکمیل آن به اعتبار قابل توجهی نیاز دارد و چنانچه اعتبار مناسبی به طرح اختصاص یابد پیش بینی می شود کمتر از 2 سال تکمیل شود. 

مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان مرکزی خبر داد: 
 توزیع  یک هزارو ۲۶ بسته اقالم تحصیلی در استان مرکزی 

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در این آیین 
گفت: این بسته های تحصیلی دراختیار دانش آموزان 2 مقطع ابتدایی و متوسطه 
قرار گرفت. عبداهلل واحدی افزود: ارزش ریالی هر بســته برای مقطع تحصیلی 
ابتدایی یک میلیون و نهصد و هشتاد هزار ریال و برای دانش آموز دوره متوسطه 
2 میلیون و صد و هشــتاد هزار ریال اســت. وی ادامه داد: بسته های مذکور از 
محل موقوفات مرتبط و حمایت خیران تامین و بین نیازمندان توزیع شده است. 
مدیرکل اوقاف و امورخیریه اســتان مرکزی اظهار داشت: افراد نیازمند از سوی 
مراکز افق امامزادگان و معتمدان محلی از کسانی انتخاب می شوند که زیرپوشش  
هیچ یک از دستگاه های حمایتی دولتی نیستند. واحدی اضافه کرد: از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون 2هزار و 322بسته اقالم تحصیلی 

بین دانش آموزان نیازمند استان مرکزی توزیع شده است. 

اجرای روکش آسفالت حفاظتی برای نخستین بار در استان گیالن 
رشت - خبرنگار فرصت امروز: فریبرز مرادی،مدیر کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان گیالن از آغاز اجرای  عملیات روکش آسفالت حفاظتی برای 
نخستین بار در استان )در محورهای  رشت – الهیجان و رشت – امامزاده هاشم 
( به طول50کیلومتر خبر داد. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
گفت: آســفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ که نوعی آسفالت سرد حفاظتی، 
ترمیمی است که با هدف آب بندی سطحی و جوان سازی آسفالتهای قبلی که 
دارای خرابی های سطحی، کچلی، شن زدگی و گودافتادگی بر اثر حرکت خودرو 
ها و ترک های تا عرض 2 سانتی متر می باشد استفاده می شود. وی افزود: هزینه 
ی این پروژه حدود 350 میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات ملی تامین شده است. وی در ادامه مزایای استفاده از این نوع آسفالت را 
برشمرده و خاطر نشان نمود: اجرای ناهمواریهای طولی و عرضی، پرکردن گود افتادگیها، درزها و ترکهای کم عمق و سطحی، جلوگیری 
از نفوذ آب به بدنه ی راه، جلوگیری از نشست و ایجاد ترک به دلیل انعطاف پذیری ناشی از مصرف پلیمر و ضخامت پایین در کنار اجرای 

فوق سریع از جمله مزایای اجرای این نوع آسفالت می باشد.  

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: دادســتان عمومی و انقالب 
اســالمی مرکز آذربایجان شرقی با انتقاد از بی توجهی نسبت به تعیین 
شعارهای سال از سوی مقام معظم رهبری، گفت: این شعارها نباید در 

سربرگ های ادارات برای موارد تبلیغی استفاده شود.
بابک محبوب علیلو در جمع خانواده های شــهدای شهرستان تبریز، 
افزود: رهبر معظم انقالب بیش از یک دهه اســت که شعارهای سال را 
حول مســائل اقتصادی، تولید و اشتغال انتخاب و معرفی می  کنند، اما 
برخی از مسووالن به نصب چند بنر در مقابل ادارات و سازمان ها اکتفا 

می کنند و این فرمایش فقط زینت بخش سربرگ ها می شود. وی با تاکید 
بر اینکه رهنمودها و فرمایشات مقام رهبری در تمام مسایل باید نصب 
العین مردم و مســووالن باشد، اظهار کرد: اگر امروز در عرصه های بین 
المللی حرفی برای گفتن داریم و حرف خود را به کرسی می نشانیم به 
مدد رهبری حکیمانه و مدبرانه معمار کبیر انقالب و تدابیر مقام معظم 

رهبری و جان فشانی شهدای گرانقدر است.
محبوب علیلو از خانواده های شــهدا به عنوان پشتوانه سرمایه های 
اجتماعی کشور یاد کرد و با بیان اینکه همه مدیون این عزیزان هستیم، 
یادآور شد: تکریم و احترام به خانواده شهدا و ایثارگران از وظایف مهم و 
اولیه تک تک افراد جامعه اســت و در این میان رسالت مسووالن بسیار 
سنگین تر می باشد. وی با بیان اینکه خانواده های شهدا پایبند ارزش های 
واقعی نظام جمهوری اســالمی ایران هستند و در تمامی عرصه ها این 
وفاداری خود را نشــان داده اند، گفت: این خانواده ها حتی در موضوع 
آزادســازی زندانیان جرایم غیرعمد نیز فعالیت های گسترده ای دارند. 

مدیرکل زندان  های آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با ارایه گزارشی 
از مساعدت های خیرین برای ازادسازی زندانیان، گفت: از ابتدای امسال 
تاکنون تعداد 2۴7 نفر با کمک خیران استان و بخشی هم با همکاری و 

همراهی خانواده های شهدا از زندان آزاد شده اند.
جوادی تعداد زندانیان جرایم غیرعمد آذربایجان شــرقی را در حال 
حاضر ۴1۴ نفر اعالم و اضافه کرد: برای آزاد سازی این تعداد از زندانیان 
نیازمند 220 میلیارد تومان وجه نقد هســتیم. مدیرعامل ســتاد دیه 
آذربایجان شــرقی نیز با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون یک هزار و 
766 خانواه متوفی در اســتان بخشی از هزینه ضیافت و احسان خود را 
صرف آزادی زندانیان کرده اند، اعالم کرد: از این تعداد 35 نفر را خاناده 
های معظم شهدای استان تشکسل می دهند. اسماعیل تقی پور اظهار 
کرد: هر خّیری که برای آزاد سازی یک زندانی 10 میلیون تومان به ستاد 
دیه کمک کند، بقیه مبلغ بدهی را ستاد دیه پرداخت خواهد کرد، تا نیت 

خیران برای آزاد سازی زندانی مدنظر عملی شود.

دادستان تبریز:

شعارهای سال جنبه تبلیغاتی نیابد
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ایدههایبازاریابیبرایفصلپاییز

بهقلم:لوراکاور
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

فصل پاییز هنوز از راه نرسیده است، اما در دنیای بازاریابی برنامه ریزی برای هر فصل نیازمند آماده سازی 
اس��ت. اگر ش��ما هم به فکر راه اندازی یک کمپین یا اقدامی بازاریابی در فصل پاییز هستید، باید از همین 
حاال برنامه های تان را آماده کنید، در غیر این صورت امکان بازاریابی به طور ناگهانی و یک شبه را نخواهید 
داش��ت. اس��تارباکس در میان تمام کسب و کارها خیلی زود به س��راغ کمپین پاییزی رفته است. بر این 

اساس از چند روز پیش دسترسی به منوی پاییزی این برند مشهور فراهم شده است. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نکات اساسی برای اجرای ایده های بازاریابی فصلی با تمرکز بر 
روی پاییز است. بدون تردید این فصل برای بسیاری از مشتریان جذابیت های زیادی دارد. با این حساب 
یک برنامه ریزی درست به شما امکان بهره مندی از مزایای این فصل را خواهد داد. در ادامه برخی از نکات 

اساسی در این راستا را مورد بررسی قرار می دهیم. 
برنامهریزیزودهنگامبرایبازاریابیپاییزی

همانطور که درباره برد استارباکس گفتیم، برنامه ریزی برای بازاریابی در فصل پاییز یا هر فصل دیگری 
بای��د پی��ش از موعد صورت گیرد. به طور معمول برنامه ریزی بازاریابی برای برندهای بزرگ ١2 تا ١8 ماه 
زمان نیاز دارد. این امر درباره کسب و کارهای کوچک بسته به اندازه و مقیاس بازاریابی شان کمتر خواهد 
بود. بنابراین ش��ما باید دس��ت کم یک یا دو ماه پیش از شروع ش��دن فصل پاییز برنامه های تان برای این 

فصل را در ذهن داشته و دست کم یک هفته قبل از وارد شدن به این فصل در صدد اجرای آن باشید. 
یکی از بهترین معیارها برای شناس��ایی زمان مناسب در راستای شروع برنامه بازاریابی پاییزی توجه به 
میزان اس��تفاده از هشتگ پاییز و سایر هشتگ های مرتبط با این فصل است. اینطوری شما بدون دردسر 

از وضعیت مشتریان و استقبال آنها از فصل جدید مطلع خواهید شد. 
رونماییازمحصوالتتازه

پاییز فصلی مناس��ب برای رونمایی از محصوالت تازه و همچنین شخصی س��ازی آنها محسوب می شود. 
اغلب کافه ها و رس��توران های مش��هور در سراسر دنیا یک منوی فصلی نیز در کنار منوی ثابت شان دارند. 
همین امر موجب اس��تقبال ویژه مشتریان از این کافه ها و رس��تورا ن ها در مقایسه با رقبای شان می شود. 
اگر ش��ما هم به فکر بازاریابی در پاییز هس��تید، به احتمال زیاد رونمایی از یک نس��خه ویژه محصول یا 

شخصی سازی خدمات تان ایده خوبی خواهد بود. 
اگر شما نگاهی کوتاه به برندهای حوزه خوراکی بیندازید، اغلب آنها برنامه ای ویژه برای شروع هر فصل 
دارن��د. ای��ن برنامه ها تا زمانی که فصل مورد نظر به طور کامل تغییر نکرده باش��د، ادامه خواهد داش��ت. 
بنابراین شما باید برنامه تان برای فصل پاییز را دست کم تا روزهای آخر این فصل ادامه دهید، در غیر این 

صورت شاید امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان را نداشته باشید. 
تعاملبامشتریانهمراهباحالوهوایپاییزی

وقتی صحبت از پاییز می ش��ود، هالووین یکی از رویدادهای مهم برای مردم در سراسر دنیا خواهد بود. 
این رویداد جذاب برای بسیاری از افراد فرصتی به منظور سرگرمی و اندکی وقت گذرانی در کنار دوستان 
اس��ت. با این حساب اگر شما به دنبال فرصتی مناس��ب برای تعامل با مشتریان هستید، هالووین یکی از 

بهترین گزینه ها خواهد بود. 
کمپین ه��ای بازاریاب��ی برای فصل هالووین باید دقیقا حال و هوای این بازه زمانی را داش��ته باش��د. به 
عالوه، شما فرصت عالی برای تعامل بیشتر با مشتریان نیز خواهید داشت. بنابراین در شبکه های اجتماعی 
هدف ش��ما باید تعامل و دریافت بازخوردهای بیشتر از مش��تریان باشد. اینطوری در یکی از جذاب ترین 

رویدادهای ساالنه ارتباط نزدیکی با مشتریان تان پیدا خواهید کرد.
عرضهمحدودمحصوالتجدیدبهبازار

فصل پاییز نشانه نزدیک شدن به سال جدید میالدی نیز هست. اغلب برندها برای سال جدید میالدی 
برنامه های زیادی به منظور رونمایی از محصوالت تازه دارند. با این حس��اب اگر ش��ما به دنبال رونمایی از 
محصوالت تازه تان در س��ال جدید هس��تید، به احتمال زیاد دردسرهای زیادی پیش روی تان خواهد بود. 
یکی از دردسرهای موردنظر حجم باالی رقابت میان برندها خواهد بود. این امر شما را با مشکالت زیادی 

از نظر فروش محصوالت مواجه می سازد. 
یک��ی از ایده های جذاب برای عرضه محصوالت در س��ال جدید میالدی پیش نمایش آنها یا دس��ت کم 
عرضه محدودش��ان در فصل پاییز اس��ت. یک��ی از نمونه های جذاب در این رابطه مرب��وط به برند کرفت 
)Kraft( اس��ت. این برند در روزهای پایانی تابس��تان و درست زمانی که حال و هوای پاییز در بسیاری از 
بازارهای دنیا ش��روع شده بود، چند نس��خه محدود از بستنی مک اند چیز )Mac & Cheese( را روانه 
بازار کرد. این بس��تنی ها تازگی زیادی برای مش��تریان داشت و تمام آن در مدت زمانی محدود به فروش 
رس��ید. نکته جالب اینکه برنامه اصلی کرفت عرضه کامال این محصول تازه در پاییز و س��پس سال جدید 
میالدی اس��ت. با این حس��اب مشتریان این برند یک نس��خه اولیه از محصول را دریافت کرده و تعریف و 

تمجیدهای آنها از این محصول در شبکه های اجتماعی کامال به نفع کرفت خواهد بود. 
تمرکزبررویاحساساتمشتریان

فصل پاییز فقط مربوط به تغییر یک فصل نیس��ت، بلکه احساس��ات بس��یار زیادی نی��ز برای مردم به 
هم��راه دارد. اگر ش��ما از فصل پاییز خوش ت��ان بیاید، به احتمال زیاد آن را با انواع کاپش��ن و لباس های 
تقریبا زمس��تانی به یاد خواهید آورد. این امر به خوبی حس و حال موردنیاز برای بازاریابی در این فصل 

را نشان می دهد. 
اگر شما خیلی خوب بر روی احساسات مورد عالقه مردم در فصل پاییز تمرکز کنید، کمپین بازاریابی تان 
عال��ی و بی عیب خواهد بود. بنابراین از همین حاال بای��د تمرین های اولیه برای این نوع بازاریابی را انجام 

دهید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
مش��تریان در بازارهای مختلف اغلب با احساسات شان خرید می کنند. بنابراین تالش برای تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان بر این اس��اس ایده بسیار جذاب و کاربردی خواهد بود. شما به این ترتیب امکان جلب 

نظر مشتریان به سادگی هرچه تمام تر را خواهید داشت. 
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انسان ها روزانه با کلی تصمیم اقتصادی رو به رو هستند. 
ای��ن تصمیمات ش��اید گاهی اوقات بس��یار س��اده به نظر 
برس��د، اما تاثیر پایداری ب��ر روی وضعیت مالی افراد دارد. 
با این حساب اگر شما به دنبال بهبود وضعت اقتصادی تان 
هس��تید، باید هر کدام از تصمیم های روزمره تان در حوزه 
مالی را با دقت نظر باالیی بگیرید. این امر در ابتدا بس��یار 
س��خت و حتی غیرممکن به نظر می رس��د، ام��ا با اندکی 
تمری��ن به ش��ما فرص��ت عالی ب��رای بهب��ود مهارت های 

مالی تان خواهد داد. 
بس��یاری از افراد همیشه به دنبال شرایطی برای زندگی 
ساده و بهتر هس��تند. شاید انتخاب های مالی در این میان 
مهمترین نکته برای کاهش مش��کالت پیش روی ش��ما از 
نقطه نظر اقتصادی باشد. این امر به شما برای تاثیرگذاری 

ب��ر روی زندگ��ی ت��ان در ح��وزه حرف��ه ای و 
همینطور ش��خصی کمک می کند. اغلب افراد 
فقط مدیریت گردش مالی حساب بانکی شان را 
جزئی از فرآیند مدیری مالی و هوش اقتصادی 
قلمداد می کنند. اگرچه این نکته اهمیت بسیار 
زیادی دارد، اما در صورت بی توجهی ش��ما به 
س��ایر تصمیم ه��ای مالی تان ب��ه احتمال زیاد 
شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 

هدف نخواهید داشت. 
ه��دف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از 
نکات مه��م در تصمیم گیری ه��ای مالی افراد 
اس��ت. این تصمیم ها به ط��ور معمول برای هر 
فردی در دنیای کسب و کار و همینطور زندگی 
ش��خصی روی می دهد. بنابرای��ن توصیه های 
م��ورد بحث در ای��ن مقاله ب��ه گروهی خاص 
اختصاص ن��دارد. در ادامه برخی از نکات مهم 
برای بهب��ود هوش مال��ی و تصمیم گیری های 

بهتر را با هم مرور خواهیم کرد. 
1.درخواستبرایخدمات

پسازفروشخانه
اغل��ب کارآفرینان و حتی کارمندان س��اده 
در ش��رکت های مختلف برای خرید خانه مدت 
زی��ادی را صبر می کنند. این امر ش��امل تهیه 
بودجه الزم ب��رای خرید و همچنین تعمیر آن 
در صورت نیاز اس��ت. بدون تردید ش��ما وقتی 
یک خان��ه را خری��داری می کنی��د، تمایل به 
اس��تفاده از آن در بهترین حالت ممکن دارید. 
هرگونه مشکلی که پس از خرید خانه به چشم 
ش��ما بیاید، به احتمال زیاد دیگر برگشت پذیر 
نیست. این امر یعنی شما خانه ای را خریده اید 
که دیگر امکان پس دادنش را ندارید و از همه 
مهمت��ر اینکه ای��رادات اصل��ی اش را هم تازه 

متوجه شده اید. 
اگر ش��ما به دنبال تصمیم گیری های مالی خوب هستید، 
باید اول از همه درباره خرید خانه آنها را به کار گیرید. این 
امر به شما فرصت مناسبی در راستای شروع کارتان خواهد 
داد. بس��یاری از افراد حتی پس از خرید چندین خانه هم 
باز دچار اش��تباهات رایج می شوند. توصیه مالی این بخش 
برای شما استفاده از تضمین پس از خرید یا همان خدمات 

پس از فروش خانه است. 
بس��یاری از ش��رکت های بزرگ ساخت و س��از به هنگام 
فروش خانه ها به مش��تریان تضمین خدمات پس از فروش 
می دهند. در این صورت اگر مش��کلی ب��رای خانه تا مدت 
زمانی مش��خص پیش بیاید، ش��رکت مذک��ور آن را بدون 
دریافت هزینه ای از ش��ما تعمیر خواه��د کرد. در برخی از 
موارد حتی پول خرید خانه نیز به ش��ما برگردانده ش��ده و 
معامله فس��خ می ش��ود. نکته مهم در این میان درخواست 
ب��رای چنین خدمات��ی در زمینه انجام معامل��ه مربوط به 
خرید خانه است. شاید طرف فروشنده از همان ابتدا چنین 
گزینه ای را به ش��ما پیش��نهاد نکند، اما بدون تردید اصرار 
ش��ما نقش مهمی در افزودن آن ب��ه فرآیند معامله خواهد 
داش��ت. به این ترتیب شما امکان بهره مندی از یک معامله 

منطقی و مناسب را خواهید یافت. 
2.پساندازبرایخرجهایمشخص

بس��یاری از م��ردم هزینه های مش��خصی در طول ماه یا 
س��ال های پشت سر هم دارند. ش��ما قرار نیست همیشه با 
اتفاق های غیرمنتظره و هزینه های باال در زندگی تان رو به 
رو ش��وید. همین امر ام��کان برنامه ریزی برای درآمدتان را 
فراهم می کند. بس��یاری از م��ردم برای کوچک ترین بخش 
درآمدشان نیز حسابی برنامه دارند. این امر امکان پس انداز 
ی��ا حتی صرف هزینه بیش��تر ب��ر روی خرج ه��ای دائمی 

زندگی شان را فراهم می کند. 
وقتی ش��ما یک برنامه مش��خص درب��اره هزینه های تان 
داش��ته باش��ید، دیگر نیازی به نگرانی باب��ت تامین مالی 
نخواهد بود. این امر درباره تجربه کس��ب و کارهای بزرگ 
نیز مصداق دارد. اگر ش��ما به خوب��ی از هزینه های تان در 
طول سال خبر داش��ته باشید، امکان پس انداز بیشتر برای 
تامین مالی آن برنامه ها و پرهیز از بروز مشکل مالی را پیدا 
می کنید. این امر بدون تردید گزینه ای بهتر در مقایس��ه با 
قرض کردن پول اضافی ب��رای تامین مالی خرج ها خواهد 

بود. 
گاه��ی اوقات اف��راد ب��رای پس انداز کردن درآمدش��ان 
مش��کالت بس��یار زیادی دارند. این امر اغلب اوقات ناشی 
از ناتوان��ی ب��رای برنامه ریزی مناس��ب در زمینه پس انداز 
درآمدها و بودجه های در دس��ترس است. درست به همین 
خاط��ر برخ��ی از برندها در ط��ول زمان با شکس��ت های 
س��نگین مواجه می شوند. اگر شما به دنبال پرهیز از چنین 

تجربه هایی در زندگی تان هس��تید، باید از همین حاال یک 
برنامه پس انداز مشخص داشته باشید. 

الگوب��رداری از دیگ��ران و حتی ش��رکت های بزرگ در 
زمین��ه پس انداز به هیچ وجه ایده نامناس��بی نیس��ت. این 
امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی روند گردش مالی تان 
کمک می کند. همچنین تمرینی مناس��ب برای آمادگی در 
راستای مدیریت یک کسب و کار واقعی خواهد بود. به این 
ترتیب ش��ما امکان بهره مندی از مزایای گسترده پس انداز 

در زندگی شخصی و حرفه ای تان را خواهید داشت. 
3.چانهزنیبرایقیمتنهایی

خری��د محص��والت مختلف همیش��ه نیازمن��د پرداخت 
هزینه ای مش��خص نیس��ت. بس��یاری از محصوالت در بازار 
براس��اس توافق خریدار و فروش��نده معامله می شود. با این 
حساب ش��ما همیش��ه امکان چانه زنی با طرف مقابل تان را 
دارید. این امر به ش��ما برای خرید یک محصول با هزینه ای 
کمت��ر کمک خواهد ک��رد. بدون تردید کمتر کس��ی خرید 
همراه با چانه زنی را دوست نخواهد داشت. بنابراین شما باید 
قدرت چانه زنی تان را به طور قابل مالحظه ای تقویت کنید. 

اگر ش��ما به تازگی در زمینه مالی مس��تقل شده باشید، 
به احتمال زیاد چانه زنی برای تان بسیار سخت خواهد بود. 
نکت��ه مهم در این میان ضرورت اس��تفاده از نکات مربوط 
به چانه زنی برای بهبود وضعیت مالی تان اس��ت. شاید این 
توصیه بس��یار س��اده و ابتدایی به نظر برس��د، اما به شما 

فرصت خوبی برای بهبود وضعیت مالی تان می دهد. 
یکی از س��اده ترین نمونه ه��ا درباره چانه زنی در زندگی 
ش��خصی مربوط ب��ه تهیه خدم��ات موردنیاز خانه اس��ت. 
اغلب خانه ها به طور س��االنه نیازمند برخی از رسیدگی ها 
و هزینه های پایه ای هس��تند. بر این اس��اس شما با صرف 
مق��دار مش��خصی هزینه امکان ب��ه روز رس��انی وضعیت 
خانه تان و کاس��تن از احتمال خرابی های بزرگ را خواهید 
داش��ت. اگر ش��ما تا به حال به فکر چانه زنی در این راستا 
نبوده اید، به احتمال زیاد توصیه این بخش برای تان تازگی 
خواهد داش��ت. وقتی ش��ما امکان تهیه خدمات موردنیاز 
خانه تان با س��طح پایین ت��ری از قیمت نهایی را دارید، چرا 
نباید چانه زنی را مدنظر قرار دهید؟ این امر به ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی ب��ازار در زندگی حرفه ای تان به عنوان 

کارآفرین هم کمک خواهد کرد. 
4.توجهبهوضعیتحساببانکی

برخ��ی از افراد به هنگام خرج حقوق ش��ان به طور کامل 
وضعیت حس��اب بانکی و تعادلش را از یاد می برند. ش��اید 
این امر یک اتفاق رایج باش��د، اما در صورت ادامه داش��تن 
در بلندمدت ش��ما را با مشکالت مالی گسترده ای رو به رو 
خواه��د کرد. امروزه اغلب کارآفرینان برای اینکه همیش��ه 
کس��ب و کارش��ان وضعیت مالی مثبتی داش��ته باشد، به 
طور مداوم گردش حساب های ش��ان را چک کرده و از بروز 

هرگونه عدم تعادلی در آن پرهیز می کنند.
وقتی حساب کسب و کار شما دچار عدم تعادل شود، به 
احتمال زیاد مش��کالت مالی به زودی ظاهر می شوند. این 
امر میزان تمایل س��رمایه گذارها برای همکاری با شما را به 
ط��ور قابل مالحظه ای کاهش خواهد داد. همچنین ش��اید 
آنقدر وضعیت مالی شما وخیم شود که حتی توانایی ادامه 

فعالیت کاری را هم نداشته باشید. 
ماج��رای فوق درباره کس��ب و کارها به خوبی در زندگی 
ش��خصی نیز مصداق دارد. اگر ش��ما حواس تان به وضعیت 
تع��ادل حس��اب بانکی تان نباش��د، ش��اید خیل��ی زود با 
بدهی های س��نگین مواجه ش��وید. امروزه برخی از بانک ها 
به مشتریان ش��ان ام��کان پیش خرید محصوالت و س��پس 
برداش��ت هزینه خرید از حقوق ماه بعدش��ان را می دهند. 
ای��ن امر اگرچه گزینه ای کارب��ردی برای افراد در طول ماه 
محس��وب می ش��ود، اما در صورت بی توجهی به س��رعت 
حقوق ش��ما را تمام خواهد کرد. بنابراین وقتی قصد خرید 
یک محصول را دارید، باید پیش خودتان محاسبه دقیقی از 

وضعیت مالی تان پس از انجام دادن خرید موردنظر داشته 
باش��ید، در غیر این صورت خریدتان به س��ادگی وضعیت 

مالی شما را به هم خواهد زد. 
5.استفادهازبیمهعمرارائهشدهازسویمحلکارتان

اغلب کسب و کارها ملزم به بیمه کارمندان شان هستند. 
این امر اهمیت بسیار زیادی برای شما از نقطه نظر فعالیت 
کاری در بازار دارد. هر فردی تمایل به اس��تفاده از خدمات 
بیمه پس از بازنشس��تگی دارد. ای��ن امر در کنار یک بیمه 
عمر مناس��ب به ش��ما فرص��ت یک زندگی بی دردس��ر در 
دوران بازنشستگی را خواهد داد. اگر شما به هنگام شرکت 
در مصاحبه ه��ای اس��تخدامی ش��رکت های مختلف از آنها 
وضعیت بیمه ش��ان را جویا شوید، به راحتی امکان انتخاب 
بهترین فرصت کاری را خواهید داش��ت. این امر به ش��ما 
فرصت عالی برای تجربه یک کارنامه کاری موفق و س��پس 

استراحت در دوران بازنشستگی را می دهد. 
برخی از ش��رکت ها فقط در صورت درخواست کارمندان 
ب��ه آنها بیمه عمر ارائه می کنند. با این حس��اب ش��ما باید 
همیش��ه درخواست موردنظر را از ش��رکتی که در آن کار 

می کنید، مطرح نمایید. 
6.سرمایهگذاریبررویدوران

بازنشستگی
دوران بازنشس��تگی برای هر ف��ردی مهم و 
اساس��ی است. هیچ کس دوس��ت ندارد پس از 
یک عمر فعالیت کاری در دوران بازنشس��تگی 
هم مجبور به انجام کار در شرکت های مختلف 
باش��د. درس��ت به همین خاطر سرمایه گذاری 
برای دوران بازنشس��تگی اهمیت بسیار زیادی 

دارد. 
بازنشس��تگی  دوران  اینک��ه  ب��رای  ش��ما 
مناسبی داش��ته باش��ید، نیازی به برنامه های 
عجی��ب و غری��ب نداری��د. همینک��ه اندک��ی 
پس ان��داز و همچنی��ن اس��تفاده از طرح های 
بیمه بازنشس��تگی را مدنظر ق��رار دهید، تمام 
کارها به طور مناس��ب پیش خواهد رفت. یکی 
از ن��کات جالب در زمینه اس��تفاده از خدمات 
مربوط به بازنشستگی امکان ثبت نام در طرح 
بیمه ه��ای مختلف از همان ابتدای ش��روع به 
کارتان در بازار اس��ت. اینط��وری پس از مدت 
زمانی مش��خص ب��ه طور خ��ودکار از خدمات 

بازنشستگی بهره مند خواهید شد. 
7.ایجادیکبرنامهبازپرداختبدهی

بدهی یکی از دردس��رهای بزرگ در زندگی 
ش��خصی و حرفه ای محس��وب می شود. وقتی 
ش��ما بدهی باالیی داشته باش��ید، باید به طور 
مداوم تم��ام درآمدتان را ب��رای آن اختصاص 
دهی��د. در ای��ن صورت به احتم��ال زیاد دیگر 
پول چندانی برای اس��تفاده در زندگی تان باقی 
نخواهد ماند. در دنیای کسب و کار نیز استفاده 
از قرض های مداوم و نداشتن برنامه در راستای 
بازپرداخت آنها به س��رعت وضعیت کس��ب و 
کاران را نامتع��ادل خواهد ک��رد. اگر وضعیت 
مالی نامطلوب ش��ما برای مدت زمان��ی طوالنی ادامه پیدا 

کند، شما خیلی زود از بازار کنار خواهید رفت. 
توصی��ه مال��ی این بخ��ش ب��ر روی برنامه ری��زی برای 
پرداخ��ت بدهی ها و س��پس دریافت ان��واع وام یا قرض از 
مناب��ع مختل��ف تاکید دارد. این امر به ش��ما ب��رای بهبود 
وضعی��ت مالی تان کمک ش��ایانی خواهد ک��رد. همچنین 
دیگر خب��ری از تهدیدات مختلف در زمینه ورشکس��تگی 
مال��ی کام��ل نیز در می��ان نخواهد بود.  ام��روزه برخی از 
نرم افزارها یا موسس��ه های مالی مسئولیت ایجاد تعادل در 
بازپرداخت بدهی های ش��ما را برعهده می گیرند. اس��تفاده 
از خدمات چنین موسس��ه هایی اغلب اوقات برای کسب و 
کارها منطقی و مقرون به صرفه اس��ت. شما با چنین کاری 
دس��ت کم از بازپرداخت س��ر موعد بدهی های تان مطمئن 
خواهید ش��د. با این حس��اب دیگر مشکلی در زمینه حفظ 
تعادل مالی تان نخواهید داشت. البته طراحی یک جدول و 
درج زمان مقرر برای بازپرداخت هر بخش از بدهی نیز ایده 

مناسب دیگری در این میان خواهد بود. 
8.پساندازبرایشرایطاضطراری

ش��رایط اضط��راری فق��ط در دنیای کس��ب و کار روی 
نمی ده��د. گاهی اوقات ش��ما در زندگی ش��خصی تان نیز 
ش��رایط اضطراری مالی خواهید داش��ت. این امر ش��ما را 
بیش از هر زمان دیگری به یک بودجه مناس��بی برای رفع 
مشکل موردنظر نیازمند می کند. اگر شما در این میان یک 
پس انداز ویژه برای ش��رایط اضطراری داشته باشید، دیگر 

نیازی به نگرانی نخواهید داشت. 
ب��دون تردید پس انداز بیش��تر ب��رای بس��یاری از افراد 
خوش��ایند نیس��ت. با این حال ش��ما باید بیش از همه به 
فکر شرایط مالی ناگوار و اتفاقات غیرمنتظره باشید. با این 
حس��اب پس انداز بخش��ی از درآمدتان در این شرایط ایده 

بدی نخواهد بود. 
۹.درخواستبرایافزایشحقوق

اغلب کارمندان در دنیای کس��ب و کار به طور مداوم به 
دنبال بهبود کیفیت کاری ش��ان هس��تند. ای��ن امر یکی از 
نکات مهم برای فعالیت بهینه در بازار محس��وب می ش��ود. 
وقت��ی ش��ما مهارت های ت��ان در طول زم��ان افزایش پیدا 
می کن��د، بهترین گزینه در این میان ت��الش برای مذاکره 
با مدیران ش��رکت به منظور افزایش حقوق تان است. شاید 
این امر در ابتدا اندکی سخت باشد، اما اگر شما مهارت های 
متعددی را یاد گرفته باش��ید، به احتمال زیاد ش��رکت تان 
تمایل باالیی برای اس��تفاده از شما خواهد داشت. این امر 
به معنای امکان استفاده از فرصت های تازه و ارتقای حقوق 
ماهانه خواهد بود. چنین امری وضعیت مالی شما را به طور 

قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. 
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