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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

سقف بعدی قیمت طال، سکه و ارز کجاست؟

حرکت شتابان بازارها 
در مهرماه

فرصت امروز: قیمت دالر در حالی در چند روز گذشته دوباره اوج گرفته و به بیش از 28 هزار تومان رسیده که 
به اعتقاد کارشناس��ان، نبود چشم انداز روشن برای احیای برجام و بی ثباتی بازارها، مهمترین دلیل اوج گیری بازار 
ارز اس��ت. گزارش ها نش��ان می دهد تقاضا برای خرید ارز در بازار افزایش یافته و قیمت دالر به بیش از 28 هزار و 
300 تومان رس��یده اس��ت. قیمت هر دالر آمریکا از ابتدای خردادماه تاکنون 23درصد رشد کرده است که به  نظر 
می رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد که به تشدید تورم و بی ثباتی در بازار منجر می شود. با توجه به آنکه...

 بازار سیاه خودروی خارجی
در راه است
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چرا دهه 90 دهه از دست رفته اقتصاد ایران است؟

تحفه سیاست برای اقتصاد
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فرصت امروز: معامالت بازار سـهام در اولین هفته مهرماه با بازدهی 3.6درصدی شـاخص کل به پایان 
رسـید. بعد از دو هفته نزولی باالخره سمت خرید بازار نیز تا حدودی فعال شد و قیمت عمومی سهام 

با لیدری پتروشـیمی   ها در مسـیر رشد قرار گرفت. به نظر می رسد این بار نیز عامل مذاکرات 
هسته   ای مهمترین نقش را در هدایت معامالت ایفا کرد. به نظر می رسد عدم بازگشت سریع...

با رشد 36 هزار واحدی در معامالت دهمین روز مهرماه رخ داد

سبزپوشی بورس تهران در مهرگان

نگـــاه
حال و هوای جامعه ایران از 

نگاه »نیویورک تایمز«
از تحریم تا کرونا

در  تایم��ز«  »نیوی��ورک 
گزارش��ی به قلم »ویوان یی« 
ب��ه حال و ه��وای این روزهای 
و  پرداخ��ت  ای��ران  جامع��ه 
دانش��جوی  »امی��ر،  نوش��ت: 
مهندسی  ارش��د  کارشناس��ی 
ته��ران  دانش��گاه  از  بی��رون 
نشس��ته و در م��ورد بازاریابی 
دیجیت��ال فک��ر می کن��د، اما 
اینس��تاگرام  که  اس��ت  نگران 
ه��م مانن��د برنامه ه��ای دیگر 
مح��دود ش��ود. او در نظر دارد 
یک ش��رکت راه ان��دازی کند، 
این اس��ت  ام��ا پیش بینی اش 
که تحریم ه��ای آمریکا و تورم 

شدید راه او را ببندد.«
به گ��زارش »انتخ��اب«، در 
»نیوی��ورک  گ��زارش  ادام��ه 
»امیر  اس��ت:  آم��ده  تایم��ز« 
می گوی��د هر بار که او س��عی 
می کن��د برنامه ری��زی کن��د و 
کسب و کاری راه بیندازد، این 
تالش بی فایده به نظر می رسد. 
به گفته خودش، او از ش��رایط 
می ترسید و می خواست بعد از 
را ترک  ای��ران  فارغ التحصیلی 
کند. او می گوی��د: »من فردی 
2۴ س��اله هس��تم و نمی توانم 
تصور کنم که در ۴۵ س��الگی 
زندگی خوبی داشته باشم. من 
نمی توانم آینده خوبی را تصور 

کنم. هر روز به رفتن 
2فکر می کنم. هر روز...

26 صفر 1۴۴3 - س�ال هفتم
شماره   1872

8 صفحه - ۵000 تومان
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فرصت امروز: آگاهی بخشی به مردم می تواند واکسن هراسی در جوامع را به حداقل 
برساند. در حالی که پزشکان و کارشناسان سالمت، واکسیناسیون همگانی را تنها 
راه بازگش��ت به زندگی عادی و روزمره می دانند، مدتی است که واکسن هراسی در 
کشورهای مختلف به مشکل تازه ای برای مقابله با کرونا تبدیل شده است؛ آن هم در 
حالی که این ترس با انواع شایعه ها و اطالعات نادرست و بزرگنمایی عوارض واکسن 
در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تشدید می شود و مردم را در مقابل این دوراهی 
قرار می دهد که واکسن بزنند یا نه. این دوراهی باعث شده تا گروهی از شهروندان 
از جمله سالمندان و افراد دارای بیماری زمینه ای برای تزریق واکسن قانع نشوند و 
یا تنها تمایل به تزریق یک واکسن خاص داشته باشند. طبق نتایج نظرسنجی اخیر 
)ایسپا( که در شهریورماه انجام شده است، 1۴ درصد شهروندان ایرانی اصال تمایلی 
به تزریق واکسن کرونا ندارند. همچنین مردان )17.2 درصد( بیشتر از زنان )11.3 
درصد(، مجرد ها )17.8 درصد( بیشتر از متأهل ها )13.۴ درصد( و شهروندان فاقد 
تحصیالت دانشگاهی )1۵.7 درصد( بیشتر از شهروندان دارای تحصیالت دانشگاهی 

)11.3 درصد( گفته اند که تمایلی به زدن واکسن ندارند.
در این راستا، لزوم واکسیناسیون کرونا و مقابله با واکسن هراسی به راهبرد بسیاری 
از نهادها و سازمان ها در سطح جهان تبدیل شده و از جمله یوتیوب به عنوان دومین 
پلتفرم محبوب جهان با بیش از 2 میلیارد کاربر فعال ماهانه، نقش مهمی در مواجهه 

مخالفان واکسن با شبکه های بهداشت دولت ها پیدا کرده است.
یوتیوب 130 هزار فیلم و ویدئو را حذف کرد

روزانه شاهد انتشار ویدئوهای فراوانی از سوی گروه ها و افراد ضدواکسن هستیم 
که عالوه ب��ر ارائه راهکارهای درمانی عجیب و بی اهمیت خواندن بیماری کرونا، با 
ادعاهایی واهی و ایجاد کمپین های »نه به واکسیناس��یون«، زمینه ساز بی اعتمادی 
کاربران به واکسن کرونا شده اند. یوتیوب که تاکنون تالش های زیادی برای مقابله با 
انتشار اخبار جعلی در بحران کرونا داشته، این بار پا را فراتر گذاشته و برای مسدود 

کردن تمامی محتواهای ضدواکسن، اعالم آمادگی کرده است.
این غول رس��انه های اجتماعی از سیاس��تی گس��ترده در جدال ب��ا اخبار غلط 
منتشرشده بر این پلتفرم خبر داده و گفته است که این سیاست گسترده در مورد 
همه واکس��ن های تأییدشده از سوی س��ازمان جهانی بهداشت که در حال حاضر 
تزریق می شوند، اعمال خواهد شد. یوتیوب اعالم کرد از سال گذشته تاکنون بیش از 

130هزار ویدئوی انتشار یافته در کانال های مختلف این شبکه اجتماعی را به  دلیل 
نقض قوانین و سیاس��ت های این پلتفرم در زمینه انتشار اخبار غلط درباره واکسن 
کرونا حذف کرده است، اما طبق سیاست جدید، اگر کانالی سه بار در مدت 90 روز 

این خط مشی را نقض کند، از بستر یوتیوب حذف خواهد شد.
سخنگوی یوتیوب یادآور شد که این شرکت همچنین کانال های مرتبط با چندین 
فعال برجسته ضدواکسن از جمله »روبرت اف کندی جونیور« و »جوزف مرکوال«، 
پزشک متخصص پوکی اس��تخوان را مسدود کرده است. مرکوال هم در واکنش به 
این مسدودس��ازی در بیانیه ای نوشت: »ما در سراسر جهان متحد هستیم و هرگز 
با ترس زندگی نخواهیم کرد. ما در کنار هم خواهیم ایستاد و آزادی خود را دوباره 
به دس��ت می آوریم. ما واکس��ن اجباری را نمی پذیریم.« در همین حال، »کندی« 
هم که از اعضای خانواده سیاس��ی برجس��ته ایاالت متحده آمریکاس��ت، نسبت به 
مسدودشدن کانال یوتیوب خود واکنش نشان داده و در بیانیه ای گفت: »در تاریخ 
هیچ موردی وجود ندارد که سانسور و محرمانه بودن، باعث پیشرفت دموکراسی یا 

سالمت عمومی شود. درباره واکسن های کرونا هم همینگونه خواهد بود.«
یوتیوب حساب های دیگر فعاالن برجسته ضدواکسیناسیون مانند »ارین الیزابت« 
و »ش��ری تنپنی« را نیز حذف کرده اس��ت. همچنین دو کانال آلمانی زبان شبکه 
دولتی RT روس��یه به دلیل انتش��ار اطالعات غلط کووید-19 مس��دود شده است. 
هرچند یوتیوب اعالم کرد که قبل از تعطیلی، به RT هشدار داده است، اما مسکو 

تهدید به مسدودسازی یوتیوب کرده است.
سخنگوی یوتیوب درباره راهبرد مقابله با واکسن هراسی گفته: »هر محتوایی که 
واکسن های تأییدشده را باعث اوتیسم، سرطان یا ناباروری و همچنین قابل ردیابی 
شدن افراد واکسینه شده می داند، حذف خواهیم کرد، هرچند این کار نیز مانند هر 
به روزرس��انی دیگری به زمان نیاز دارد. به روز رسانی خط مشی، یک گام مهم برای 
مقابله با اطالعات غلط واکس��ن و سالمت در پلتفرم ماس��ت. ما به سرمایه گذاری 
گسترده در سیاست هایی که اطالعات باکیفیت را برای کاربرانش به ارمغان می آورد، 

ادامه می دهیم و از آنها در برابر اخبار جعلی و غلط محافظت می کنیم.«
هجوم اطالعات غلط در شبکه های اجتماعی

این پلتفرم که متعلق به گوگل است، ممنوعیت مشابهی در مورد اطالعات غلط 
در مورد واکس��ن هایی به جز کووید-19 داشته است. یوتیوب سیاست جدید را به 

ادعاهای گمراه کننده در مورد واکسن های قدیمی تر مانند واکسن سرخک، آنفلوآنزا 
و هپاتیت B نیز گسترش می دهد. هرچند یوتیوب با سیاست های جدید خود متهم 
به اعمال سانس��ور شده اما باید گفت این مسدودسازی ها حد و مرزهایی دارد و به  
عنوان مثال، ویدئوهایی که درباره سیاست های واکسن، آزمایش های جدید، موفقیت 
تاریخی و ش��هادت شخصی افراد اس��ت، به شرطی که قوانین دیگر نقض نشوند یا 
کانال به  عنوان ابزاری برای تردید در واکسیناس��یون تلقی نشود، مجاز خواهد بود. 
همچنین یوتیوب ویدئویی را که والدین در مورد واکنش منفی کودک به واکس��ن 
صحبت می کنند، حذف نمی کند، اما یک کانال اختصاص داده ش��ده به والدین که 

چنین توصیفاتی را ارائه می دهد، حذف می کند.
سال هاس��ت که محققان درباره انتش��ار محتواهایی با اطالعات غلط درباره انواع 
واکسن در شبکه ها هشدار می دهند و حاال نتیجه آن را می توان در کاهش سرعت 
پذیرش واکسن کووید-19 در ایالت های محافظه کار آمریکا مشاهده کرد. گزارش ها 
نشان می دهد که ویدئوهای یوتیوب اغلب به  عنوان یک منبع محتوای مرجع توسط 
مردم ش��ناخته می ش��ود و هر یک از محتواهای غلط یا ادعاهای واهی، به سرعت 
در پلتفرم های��ی مانند فیس ب��وک و توئیتر وایرال می ش��وند و گاهی ده ها میلیون 
بازدیدکننده دارد. به  همین دلیل هم برخی معتقدند که سیاست جدید این شبکه 
اجتماعی، یوتیوب را با فیس بوک و توئیتر بیش از پیش هماهنگ می کند، اما دلیل 
وایرال شدن ویدئوهای یوتیوب چیست؟ یوتیوب یک پلتفرم تأثیرگذار است و مردم 
روزانه بیش از یک میلیارد س��اعت ویدئو در جهان بر بستر یوتیوب، دومین پلتفرم 
اجتماعی محبوب جهان مشاهده می کنند. افراد باالی 18سال روزانه ۴1.9 دقیقه 
در یوتیوب وقت می گذرانند و متوسط فیلم های یوتیوب نیز حدود 12 دقیقه است. 
بنابراین یوتیوب به ابزاری قدرتمند برای تبلیغات مثبت یا منفی تبدیل شده است.

»ایولین دوک«، مدرس دانشکده حقوق هاروارد در زمینه فضای آنالین و اطالعات 
غلط می گوید: »سیاس��ت های یک پلتفرم بر همه شبکه های اجتماعی دیگر تأثیر 
می گذارد و نمی توان به این مسائل به  صورت پلتفرم به پلتفرم فکر کرد، همان طور 
که گروه های ضدواکسیناس��یون اینگون��ه فکر نمی کنند. ما باید ب��ه طور کلی به 

اکوسیستم اینترنت فکر کنیم.«
فعاالن برجس��ته ضدواکسن مدت هاس��ت که با کمک الگوریتم های شبکه های 
اجتماعی و در اولویت قراردادن پست هایی درباره کرونا، توانسته اند مخاطبان زیادی 

جذب کنند. یک مرکز غیرانتفاعی به نام»مرکز مقابله با نفرت دیجیتال« امس��ال 
 Disinformation« نتایج تحقیقی را منتشر کرد که نشان می دهد گروهی به  نام
Dozen«، متشکل از 12 نفر مسئول به اشتراک گذاری 6۵ درصد از کل پیام های 
ضدواکسن در رسانه های اجتماعی هستند. در ماه جوالی هم کاخ سفید با استناد 
به این تحقیق از شرکت های فناوری انتقاد کرد که اجازه داده اند اطالعات غلط در 
مورد ویروس کرونا و واکسن ها گسترش یابد و این موضوع باعث تنش بین دولت و 
فیس بوک شد. چند نفر از افراد حاضر در این گروه، دیگر در یوتیوب کانال ندارند، 
به عنوان مثال تعداد فالوورهای مرکوال در فیس بوک و اینستاگرام بیش از3 میلیون 
نفر و در توئیتر بیش از 320هزار نفر است. حساب فعاالن برجسته ضدواکسیناسیون 
مانند مرکوال و کندی در فیس بوک و توئیتر همچنان فعال است، اگرچه اینستاگرام 

که متعلق به فیس بوک است، حساب کندی را به حالت تعلیق درآورده است.
رویارویی فیس بوک و توئیتر با اخبار اشتباه

البت��ه یوتیوب تنها غول رس��انه های اجتماعی نیس��ت که با چالش گس��ترش 
نظریه های توطئه کووید-19 و به طور کلی، اطالعات غلط پزشکی سر و کار دارد و 
سایر شبکه های اجتماعی ازجمله فیس بوک و توئیتر هم از همان آغاز شیوع کرونا 
با مشکلی به  نام انتشار اخبار دروغ و غلط دست و پنجه نرم می کنند. هر دوی این 
شبکه های اجتماعی تاکنون تالش های بسیاری برای مقابله با منتشرکنندگان چنین 
اخباری داش��ته اند. فیس بوک در این ماه تالش جدیدی را برای مقابله با گروه های 
خشونت آمیز و توطئه آغاز کرده که یکی از آنها، حذف یک شبکه آلمانی است که 

اطالعات غلطی درباره کووید-19 منتشر می کرد.
فیس بوک در ماه فوریه اعالم کرد که پس��ت هایی با ادعاهای اشتباه در مورد 
واکس��ن ها، از جمل��ه اینکه بدن افراد با درگیر ش��دن با بیم��اری کرونا ایمنی 
بیشتری نسبت به زمان دریافت واکسن پیدا می کند، حذف کرد. اما این پلتفرم 
همچن��ان مقصدی محبوب برای افرادی اس��ت که درب��اره اطالعات غلط بحث 
می کنن��د. توئیتر هم در ماه مارس سیاس��ت خود را معرف��ی کرد و مجازات به 
اشتراک گذاری اخبار دروغ درباره ویروس کرونا و واکسن های موجود را توضیح 
داد، اما این ش��رکت قبل از اینکه افراد را به دلیل نقض سیاس��ت اطالعات غلط 
کرونا برای همیش��ه از حضور بر بس��تر این پلتفرم ممنوع کند، پنج بار به آنها 

فرصت می دهد.

شی جین پینگ، کمپین خود علیه سرمایه داری و بازار آزاد در چین را آغاز 
کرده است. او برای تحکیم اقتدارگرایی اش در گام اول به نظارت و کنترل بیشتر 
بر بازار و غول های سرمایه و میلیاردرها پرداخت و در گام بعدی در صدد بسط 

بیشتر اصول ایدئولوژیک خود در سطح اجتماعی است.
ب��ه گزارش »اکونومیس��ت«، این اقدام��ات اما عمال اقتصاد چی��ن را دچار 
بحران کرده است، رکود به کس��ب وکارها رسیده و مردم برای بازدهی بیشتر 
پس اندازهای خود را در بخش امالک س��رمایه گذاری می کنند. رئیس جمهور 
چین افزایش بدهی را میوه سمی سوداگری مالی و میلیاردرها را مایه استهزای 
اصول مارکسیسم می داند. کسب وکارها باید به راهنمایی های دولت اعتنا کنند؛ 
حزب باید به تمام ابعاد زندگی مردم نفوذ داشته باشد. اینکه آیا شی می تواند 
ش��رایط جدید خود را تحمی��ل کند، آینده چین و نبرد میان دموکراس��ی و 

دیکتاتوری را شکل خواهد داد.
کمپین او به لحاظ گستردگی و بلندپروازی قابل توجه است. او این کمپین 
 ،Ant Group را در س��ال 2020 آغاز کرد؛ زمانی که عرضه اولیه گروه آنت

وابس��ته به غول فناوری علی بابا، را مس��دود کرد و به سرعت به جلو می تازد، 
به طوری ک��ه تاکنون 2هزار میلیارد دالر ثروت را از میان برده اس��ت. دی دی 
Didi، شرکت وس��یله نقلیه کرایه چینی نیز برای عرضه سهامش در آمریکا 
مورد مجازات قرار گرفته اس��ت. تجارت در تبادل رمزارزها نیز ممنوع ش��ده؛ 
چراک��ه کم یا بیش دارای آموزش انتفاعی اس��ت. بازی های کامپیوتری برای 
کودکان بد است. بنابراین باید به  شدت نوبت بندی شود. چین به خانواده های 
بزرگ تری نیاز دارد. بنابراین سقط جنین باید کاهش یابد. الگوها باید مردانه و 
افراد مشهور وطن پرست باشند. شی جین پینگ، بنیان گذار تمام این چیزهایی 

است که در مغز کودکان شش ساله تکرار می شود.
این موضوع نیز به اقتدارگرایی بی رحمانه اضافه شده است. شی جین  پینگ 
به عنوان رئیس جمهور، رقبای خود را حذف کرده و بیش از یک میلیون اویغور 
را محبوس کرده اس��ت. او بحث و مناظره را مهار می کند و مخالفت را تحمل 
نخواهد کرد. کمپین اخیر نشان خواهد داد که او فردی است که حتی به قیمت 
وجود کاهش س��رعت رش��د و در عذاب افتادن مردم، به دنبال غصب قدرت 

است یا مردی قوی است که می خواهد تعصب را با واقعیت گرایی تعدیل کند. 
دیدگاه او مبنی بر اینکه کنترل حزبی نیاز به همسو بودن کسب وکارها با دولت 

و مسئولیت شناسی است، سرنوشت 1.۴ میلیارد نفر را تعیین خواهد کرد.
شی با مشکالتی واقعی دست و پنجه نرم می کند. بسیاری از این مشکالت 
در غرب نیز وجود دارند. یکی از این چالش ها نابرابری است. شعار امروز »رفاه 
مش��ترک« اس��ت که نشان می دهد چگونه چین کمونیس��ت به اندازه برخی 
کش��ورهای سرمایه داری، نابرابر باقی مانده است. بیش از 20درصد خانوارهای 
چینی ۴۵درصد از درآمد کشور را در اختیار دارند. 30درصد از ثروت خانوارهای 
چینی هم در اختیار یک درصد از جمعیت این کشور است. نگرانی دیگر، نفوذ 
غول های تکنولوژی است که متهم به رقابت ناعادالنه، فساد جامعه و دسترسی 
بدون محدودیت به اطالعات ش��خصی افراد هستند )که تنها دولت این امتیاز 
را دارد(. مورد سوم، ضعف استراتژیک محسوب می شود، به ویژه این تهدید که 

دشمنان مانع دسترسی به کاالها و تکنولوژی های حیاتی می شوند.
ادامه در صفحه آخر

گزارش »اکونومیست« از آینده اقتصادی اژدهای زرد
واقعیت جدید چین مملو از خطر است

دومین پلتفرم محبوب جهان برای مخالفان واکسیناسیون ناامن می شود

مقابله با واکسن هراسی به سبک یوتیوب

ایجاد برند شخصی با 5 راهکار ساده
هوش��مندانه ترین اقدام در هر زمینه ای این است که به دنبال ساده ترین اقدامات باشید. این امر باعث خواهد 
شد تا رسیدن به یک هدف سریع تر باشد و انرژی کمتر را هم از ما بگیرد. با این حال برای پیدا کردن ساده ترین 
اقدامات چه اقدامی را انجام می دهید؟ در این رابطه همواره این احتمال وجود دارد که مواردی اشتباه را انتخاب 
کنید. تحت این شرایط طبیعی است که با نتایج دور از انتظار مواجه شوید. با این حال اگر کارشناس ها در رابطه با 
یک موضوع نظری را اعالم کنند، طبیعی است که می توان به آنها اعتماد باالیی را داشت. در رابطه با برند شخصی 
ذکر این نکته ضروری است که چنین اقدامی می تواند در موفقیت های شغلی تاثیر بسزایی را داشته باشد و ابدا 
در جهت خالف برند شرکت نخواهد بود. درواقع این دو مورد می توانند به خوبی یکدیگر را تقویت کنند. بدون 
شک اگر اقدامات نادرستی برای برندسازی شخصی خود انجام دهید، ممکن است اعتبار برند نیز خدشه دار شود...
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اقتص��اد ای��ران در دهه 90 فراز و فرودهای��ی را تجربه کرد که به تعبیر 
اغل��ب اقتصاددانان می توان این دهه را »دهه از دس��ت رفته« نامید. کما 
اینکه رش��د اقتصادی در دهه گذشته نزدیک به صفر درصد بوده و شاهد 
دو موج تحریمی گس��ترده در ابتدا و انتهای آن بوده ایم. در واقع دردهای 
اقتصاد ایران به واسطه رخدادهای دهه 90 به درجه ای             از دیرپایی رسید که 
سیاسی  ترین                                          رویداد سال 1۴00 را به اتفاقی اقتصادی بدل ساخت . اصوال 
   انتخابات ریاست جمهوری برای تعیین رئیس دولت باید برگرفته از فعالیت 
احزاب و گروه های   سیاس��ی باش��د، اما در غیاب احزاب سیاس��ی، عوامل 
مختلفی باعث ش��د تا این رویداد سیاس��ی به رخ��دادی اقتصادی تبدیل 
شود که یکی از آنها  به فضای اقتصاد کالن بازمی  گردد .    افول شاخص های 
  اقتصادی و بی ثباتی آن به خصوص در یک دهه گذشته، شرایطی را ایجاد 
کرد تا انتخابات 1۴00 به اقتصادی  ترین                                          انتخابات پس از انقالب بدل شد ؛ 
   به طوری که مهمتر                                          ین پرس��ش  ها  در مورد مسائل اقتصادی شکل گرفت، 
وعده  ه��ا  برپایه اقتصاد بنا ش��د و برای اولین بار پای بازار س��رمایه نیز به 

انتخابات ریاست جمهوری باز شد.
تجرب��ه دهه 90 نش��ان می  دهد ک��ه باالترین بی  ثباتی ه��ا  در اقتصاد، 
زمانی حادث ش��ده که فضای سیاس��ت به التهاب کش��یده ش��ده است . 
   صدور بخش��نامه  ها  و تورم مقررات   خلق الساعه و متناقض جزو مهمترین   

                                       عوامل بی  ثبات کننده فضای کس��ب و کار شناخته می  شوند، اما این رویه 
در ش��رایطی به راه افتاده اس��ت که فضای سیاس��ت داخلی و بین  المللی 
به س��وی بی  ثباتی پیش رفته اس��ت .    با این حس��اب در تمام این سال ها، 
اقتصاد از ناحیه سیاست، هزینه های   سنگینی را متحمل شده که آثار آن 

در شاخص های اقتصادی نمایان شده است .
اقتصاد ایران در دهه ای که گذشت

دهه جدید برای دولت جدید با اولویت های   اقتصادی آغاز ش��ده اس��ت . 
   اقتص��اد در یک دهه گذش��ته باالترین درجه بی ثبات��ی را تجربه کرد، اما 
اقتصاددان��ان به خوبی می دانند که بخش زیادی از این بی  ثباتی اقتصادی 
ناش��ی از تحوالت سیاسی بوده است .    آنچه اقتصادگردانان طلب می کنند، 
بازگشت آرامش به فضای اقتصاد کالن است تا کسب و کارها و فعالیت های 

  اقتصادی بتوانند در مس��یر منطقی قدم بردارند  و با رقبای خارجی رقابت 
کنند. اوایل دهه 90 بود که ش��کل جدید تحریم  های   اقتصادی که فروش 
نفت ایران را محدود می  کرد و نقل و انتقاالت مالی را به چالش می  کشید، 
از راه رس��ید و باالترین س��طح از بی  ثباتی اقتصادی تا آن زمان را رقم زد . 
   سطح التهاب اقتصادی به حدی رسید که در زمان جنگ هشت ساله هم 
تجربه نشده بود .    اختالف بر سر برنامه هسته ای             ایران، روابط بین  المللی را 
تحت تاثیر قرار داد و اقتصاد  مهمترین                                          قربانی سیاست شد .    ارزش پول ملی 
در چند ماه به یک س��وم رس��ید و بازارهای مالی، سطح التهاب باالیی را 
تجربه کردند .    کاهش درآمدهای ارزی، کسری بودجه را افزایش داد تا نرخ 
تورم نقطه به نقطه تا س��طح ۴0 درصدی پیش برود .    در سال 1391 نرخ 
رش��د اقتصادی به منفی7.8 درصد رسید تا پس از شاخص تورم، شاخص 

رشد اقتصادی نیز به بدترین وضعیت خود برسد .    
سپس از س��ال 1392 تا سال 1396 شرایط سیاست داخلی و خارجی 
به س��وی آرامش پیش رف��ت و همین موضوع پیام مهم��ی برای اقتصاد 
داش��ت .    انتخابات ریاست جمهوری در س��ال 1392 چشم انداز مثبتی در 
جهت آرامش  بخشی به فضای اقتصاد به وجود               آورد، به طوری که بدون لغو 
تحریم  ها، ثبات اقتصادی به ارمغان آمد .    بهای ارز ثابت ماند و نرخ تورم با 
سرعت بی  سابقه ای پایین آمد تا تک  رقمی شد .    سقوط نرخ رشد اقتصادی 
نیز ابتدا متوقف شد و در سال 139۵ با لغو تحریم  ها، باالترین رکورد خود 
را به ثبت رساند .    رشد 12.۵ درصدی در سال 139۵ مرهون صادرات نفت 
بود، اما در س��ال 1396 نیز رشد همه بخش های   اقتصاد ادامه پیدا کرد تا 

اینکه بی  ثباتی دیگری در سال 1397 از راه رسید.
ورود ترامپ به کاخ سفید، معادالت برجام را بر هم زد .    خروج آمریکا از 
این معاهده بین المللی، بازگش��ت تحریم ها  را این بار به شکل سخت  تری 
به دنبال داش��ت .    اگر در نوبت قبل صادرات نفت ایران تا 800 هزار بشکه 
در روز مجاز ش��مرده ش��ده بود، در این دوره ترامپ به دنبال صفر کردن 
ص��ادرات نفت ایران بود و تحریم  ها  با ش��دت و حدت بیش��تری در همه 
زمینه ها  به اجرا گذاشته شد تا بار دیگر ثبات اقتصاد کالن قربانی سیاست 
ش��ود .    پس از بی  ثباتی اقتصادی ناشی از تحریم  های   جدید، شاخص  ها  بار 
دیگر زیر تیغ رفتند.    نرخ رش��د اقتصادی برای سه سال متوالی منفی شد 
و نرخ تورم نقطه به نقطه تا ۵0 درصد پیش��روی کرد .    کاهش سرمایه  گذار                          
 ی در اقتصاد، بازار کار را دچار چالش کرد و سایر شاخص های   اقتصادی و 

اجتماعی را به دنبال خود پایین کشید.

سیاست مهم است اما اقتصاد مهمتر
تجربه یک دهه گذش��ته برای اقتصاد ایران، درس های   بزرگی به یادگار 
گذاش��ت .    مجموع نوس��ان اقتصادی که در دو سال ابتدایی این دهه و سه 
س��ال پایانی آن به اوج خود رسید، نش��ان داد که بی  ثباتی فضای اقتصاد 
کالن چگونه تمامی ارکان اقتصاد و شاخص ها  را تحت تاثیر قرار می  دهد . 
   در س��وی مقابل، طی پنج سال میانی دهه 90 آرامش اقتصادی حتی در 
شرایط تحریم به واسطه تزریق امید در فضای سیاست داخلی پابرجا بود. 
تجربه این دهه نش��ان داد که نتیجه دو دوره بی ثباتی در برابر پنج س��ال 
آرامش به رشد اقتصادی تقریبا صفر رسید .    در طول این دهه عمال اقتصاد 
ایران بزرگ تر نشده است و با توجه به رشد نرخ تورم در این دوره،  درآمد 
سرانه افت قابل توجهی را تجربه کرده است .    از همین رو آرامش بخشی به 

اقتصاد در سده پیش رو، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
نتایج پژوه��ش پارلمان بخ��ش خصوصی درب��اره اولویت های دولت 
سیزدهم نشان می دهد که بی ثباتی و عدم پیش بینی پذیري متغیرهاي 
اقتصادي به گس��ترش نااطمینانی و کاهش امنیت سرمایه گذاري منجر 
می ش��ود و تمایل فعاالن اقتصادي را براي سرمایه گذاري در بخش هاي 
محرک رشد کاهش می دهد .    یکی از عوامل بی ثباتی، تورم هاي باالست 
که امنیت س��رمایه گذاري را به مخاطره می اندازد .    آسیب شناس��ی نرخ 
تورم 13 کش��وري که توانسته اند طی یک ربع قرن رشدهاي باال داشته 
باش��ند، نشان می دهد که همه این کشورها هدف گذاري تورم تک رقمی 
داش��ته اند تا ثبات را به اقتصاد کالن بازگردانند .    به طور مثال، براس��اس 
داده هاي بانک جهانی، تورم در کش��ورهاي کره، مالزي و س��نگاپور در 
س��ال 1980 به ترتی��ب مع��ادل 28.7، 6.67 و 8.۵3 درصد بود که در 
سال 2019 به 0.38، 0.66 و 0.۵7 درصد رسید .    بررسی تورم همه این 
13 کش��ور در سال 2019، نش��ان از تورم هاي تک رقمی و یا نزدیک به 
صف��ر دارد ؛ حال آنکه ایران تورم هاي نزدی��ک به۴0 درصدی را در این 
س��ال ها تجربه کرده اس��ت .    تورم هاي باال باعث شده تا براساس گزارش 
پایش محیط کسب وکار اتاق بازرگانی ایران، غیرقابل پیش بینی بودن و 
تغییرات قیمت مواد اولیه در چند فصل اخیر همواره یکی از مش��کالت 
مهم کارآفرینان و فعاالن اقتصادي باشد. اهمیت ثبات اقتصادی و رابطه 
آن با نرخ تورم و رش��د اقتصادی نش��ان می دهد که          ثبات اقتصاد کالن، 
پیش ش��رط الزم براي س��رمایه گذاري و سپس رشد اقتصادی و اشتغال 

است.

چرا دهه 90 دهه از دست رفته اقتصاد ایران است؟

تحفه سیاست برای اقتصاد

چند وقتی اس��ت ک��ه برخی از مش��ترکان با قب��وض نجومی مواجه 
شده اند که ش��ائبه افزایش تعرفه برق را به وجود آورده است، اما آنطور 
که مس��ئوالن صنع��ت برق اعالم می کنند، این موض��وع صحت ندارد و 
تنها برای مش��ترکانی که بیش از دو برابر الگوی تعیین شده برق مصرف 
کنند، میزان برق مصرف ش��ده مازاد با تعرفه باالتر )میانگین نرخ تولید 

برق حاصل از انرژی های تجدیدپذیر( محاسبه می شود.
با اینکه در هفته های گذشته خاموشی کمتر شده، اما به موازات آن، 
س��ر و کله قبض های نجومی پیدا شده است؛ موضوعی که اعتراضات 
زیادی را به دنبال داش��ت و این س��وال را مطرح کرد که اگر افزایش 
قیمت جدیدی امس��ال رخ نداده پس چرا قبض ها گران تر ش��ده اند؟ 
به گزارش ایس��نا، آنطور که مسئوالن برقی کشور اعالم کردند، تغییر 
نرخ یا محاس��به قیمت برق تنها با تصویب مجس ش��ورای اسالمی و 
هیأت دولت صورت می گیرد که از سال 1396 به بعد مجلس شورای 
اس��المی تصمیم گیری در این خصوص را به هیأت دولت واگذار کرد. 
براس��اس مصوبه دولت که از س��ال 1396 به بعد اجرایی شده است، 
س��االنه تنها 7 درص��د به قیمت برق مصرفی همه مش��ترکان اضافه 
می ش��ود. براساس همین مصوبه، مش��ترکانی که مصرف برق آنها تا 
دو برابر بیش از الگوهای تعیین ش��ده باشد، )که این الگوها متناسب 
با ویژگی های جغرافیایی و دمایی هر منطقه تعیین ش��ده است( 16 
درصد نس��بت به بیش از سایر مشترکان مشمول افزایش قیمت برق 

می شوند.
البت��ه در صورتی که این گروه از مش��ترکان نی��ز مصرف برق خود را 

کاه��ش دهند، تنها مش��مول پرداخت همان 7 درص��د مندرج در بند 
2 خواهن��د ش��د. همچنین با تصمیم هیأت دولت، مقرر ش��ده اس��ت 
مش��ترکانی که بی��ش از دو برابر الگوی تعیین ش��ده برق مصرف کنند، 
میزان برق مصرف ش��ده مازاد ب��ر دو برابر با میانگین ن��رخ تولید برق 
حاصل از انرژی های تجدیدپذیر محاسبه می شود؛ موضوعی که ابهام در 

قبوض برق را ایجاد کرده در واقع همین مسئله است.
در این باره مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق می گوید: 
»82.۵ درص��د مش��ترکان زیر الگو ب��رق مصرف می کنن��د، یعنی 2۵ 
میلی��ون مش��ترک خانگی از 30 میلی��ون زیر الگو مصرف هس��تند. ۵ 
میلیون مش��ترک بیش از الگو مصرف دارند و از این تعداد فقط مصرف 
8۵0 هزار مش��ترک بیش از دو برابر الگو اس��ت که برای آنها نیز صرفا 
میزان مازاد بر دو برابر الگو با تعرفه متوسط خرید برق از تجدیدپذیرها 
محاس��به می ش��ود. در واقع تنها برای 2.6 درصد مش��ترکان که بسیار 

پرمصرف هستند قبوض نجومی صادر شده است.«
سخنگوی صنعت برق درباره اینکه چرا در سال های گذشته خبری از 
قبض های نجومی در صنعت برق نبود و این موضوع که گفته می ش��ود 
آیا صنعت برق از این طریق به دنبال رفع کمبودهای خود است، درست 
است یا خیر؟ پاسخ می دهد: »چنین موضوعی صحت ندارد. این افزایش 
تعرف��ه تنها برای 8۵0 هزار مش��ترک رقم خ��ورده و رقم و اعداد برای 
سایر مشترکان خیلی سنگین نیس��ت. تنها تفاوتی که نسبت به سال 
پیش اتفاق افتاده این اس��ت که برای 2.6 درصد مشترکان میزان مازاد 
مصرف براساس متوسط خرید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر محاسبه 

می شود و علت تفاوت قبض های امسال با سال گذشته نیز تنها همین 
موضوع است.«

به گفته رجبی مش��هدی، »1۴ درصد مش��ترک پرمصرف در کشور 
وجود دارد که از این تعداد 2.6 درصد مازاد تعرفه ش��ان براساس خرید 
برق از نیروگاه تجدیدپذیر محاسبه می شود، در واقع هزینه برق مصرفی 
مشترکان تا دو برابر الگو با تعرفه عادی مذکور محاسبه شده، اما مازاد بر 
آن با میانگین قیمت تمام شده انرژی های تجدیدپذیر محاسبه می شود. 
به عنوان مثال، اگر مشترکی 700 کیلووات ساعت مصرف داشته باشد، 
تا س��قف 600 کیلووات ساعت آن با تعرفه عادی محاسبه شده و 100 
کیلووات س��اعت آن با میانگین قیمت تمام ش��ده ان��رژی تجدیدپذیر 

محاسبه می شود.«
س��خنگوی صنعت ب��رق در پای��ان، توصیه ای هم برای مش��ترکان 
پرمصرف دارد و می افزاید: »مش��ترکان پرمصرف می توانند برای تامین 
برق موردنیاز خود اقدام به احداث مولدهای خورش��یدی کوچک کنند 
یا آنکه هزینه برق مصرفی خود را براس��اس میانگین قیمت تمام شده 

انرژی های تجدیدپذیر بپردازند.«
گفتنی است موضوعی که اخیرا به نقل از سخنگوی صنعت برق مبنی 
بر اینکه 8۵ درصد مشترکان خانگی بیش از دو برابر الگوی مصرف، برق 
مصرف کرده اند و این دست از مشترکان باید مبلغ زیادی را بابت قبوض 
پرداخت کنند، تکذیب شده که البته خبر مربوطه همچنان روی سایت 
ای��ن وزارتخانه قرار دارد و همین موضوع نیز ابهامات زیادی را به وجود 

آورد. هرچند صحبت های رجبی مشهدی این مسئله را شفاف کرد.

پشت پرده قبض های نجومی برای850 هزار مشترک برق

چرا قبوض برق نجومی شدند؟

نگـــاه

حال و هوای جامعه ایران از نگاه »نیویورک تایمز«
از تحریم تا کرونا

»نیوی��ورک تایمز« در گزارش��ی به قلم »ویوان ی��ی« به حال و 
هوای این روزهای جامعه ایران پرداخت و نوشت: »امیر، دانشجوی 
کارشناس��ی ارشد مهندسی بیرون از دانش��گاه تهران نشسته و در 
مورد بازاریابی دیجیتال فکر می کند، اما نگران است که اینستاگرام 
هم مانند برنامه های دیگر محدود شود. او در نظر دارد یک شرکت 
راه اندازی کند، اما پیش بینی اش این اس��ت که تحریم های آمریکا و 

تورم شدید راه او را ببندد.«
ب��ه گزارش »انتخاب«، در ادامه گ��زارش »نیویورک تایمز« آمده 
اس��ت: »امیر می گوید هر بار که او س��عی می کند برنامه ریزی کند 
و کس��ب و کاری راه بیندازد، این تالش بی فایده به نظر می رس��د. 
ب��ه گفته خودش، او از ش��رایط می ترس��ید و می خواس��ت بعد از 
فارغ التحصیلی ایران را ترک کند. او می گوید: »من فردی 2۴ ساله 
هستم و نمی توانم تصور کنم که در ۴۵ سالگی زندگی خوبی داشته 
باشم. من نمی توانم آینده خوبی را تصور کنم. هر روز به رفتن فکر 
می کن��م. هر روز به این فکر می کنم که اگر کش��ورم را ترک کنم، 

سرنوشت خانواده ام چه می شود؟«
این زندگی بسیاری از شهرنشینان تحصیلکرده در تهران، پایتخت 
ایران است که زمانی توافق هسته ای 201۵ با ایاالت متحده را یک 
روزنه  امید می دانس��تند. اما سه س��ال پیش، دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا از این توافق کنار رفت و مجددا تحریم های اقتصادی 
شدیدی را وضع کرد و باعث شد ایرانیان احساس کنند که از جانب 
آمریکایی ها آس��یب دیده اند. پس از سال ها تحریم، سوءمدیریت و 
همه گیری کرونا به راحتی می توان مش��کالت اقتصادی بی ش��مار 
ایران را ذکر کرد. از س��ال 2018، بس��یاری از قیمت ها بیش از دو 
برابر ش��ده است، سطح زندگی مردم کاهش یافته و فقر به ویژه در 
بین ایرانیان روس��تایی گسترش یافته اس��ت. به نظر می رسد همه 
به جز ثروتمندان شرایط ش��ان بدتر شده است. در این میان، طبقه 
متوس��ط نیز آسیب دیده اس��ت، به طوری که می توان شاهد عجله 
آنه��ا برای ترک کش��ور پس از فارغ التحصیل��ی، تأخیر در ازدواج و 

کاهش نرخ فرزندآوری بود.
خانم صابری یکی از افرادی اس��ت که در س��ن ازدواج قرار دارد. 
او و خانواده اش باید س��هم خود را از همه چیز هایی که زن و شوهر 
ب��ه آن نیاز دارند از جمله لوازم خانگی و لباس های جدید بپردازند. 
خانواده داماد نیز باید یک سرویس طال برای عروس تهیه کنند، اما 
پس از اینکه واحد پول ایران یعنی ریال تنها در چند س��ال حدود 
70 درص��د از ارزش خود را از دس��ت داد، دیگ��ر آنها نمی توانند از 
عهده این مخارج برآیند. نزول ارزش ریال دولت را مجبور کرد سال 
گذش��ته واحد جدیدی به نام تومان را معرفی کند تا چهار صفر از 
اسکناس را کاهش دهد، اما همه چیز از اجاره بها و قیمت پوشاک 
براس��اس دالر است، زیرا بیش��تر مواد اولیه وارداتی است. بنابراین 
ایرانیان پول بس��یار بیش��تری را صرف به دس��ت آوردن چیز های 

بسیاری کمتری می کنند.
براس��اس تجزیه و تحلیل ج��واد صالحی اصفهان��ی، اقتصاددان 
موسس��ه  پلی تکنیک ویریجینیا، درصد ایرانی��ان با درآمد کمتر از 
۵.60 دالر در مقایس��ه ب��ا کمتر از 10 درص��د در دهه قبل به 13 
درصد رس��یده اس��ت. در مناطق روس��تایی، جایی که حدود یک 
چهارم مردم در فقر زندگی می کنند، ش��رایط بدتر است، به طوری 
که این ش��اخص در سال 2019 میالدی به 22 درصد رسید. طبقه 
متوس��ط ایران این فشار را به خوبی احس��اس کرده است. به طور 
مثال، تلفن هوش��مند جدید آقای آریافر 70 درصد دس��تمزد یک 
ماه��ش را به خود اختصاص داده اس��ت. او می گوی��د: »موفقیت و 
پیشرفت در ایران سخت است، بنابراین شاید ترک ایران و رفتن به 

کشوری دیگر، تنها انتخاب من باشد.«
اما برای خانم صابری، خروج از ایران یک گزینه نبود. او می گوید: 
»این کشور، سرزمین من است. نمی توانم تصور کنم که آن را ترک 
کنم. ما باید ش��رایط آن را بهتر کنیم، نه اینکه فرار کنیم. ایرانیان 
بین احساس��اتی همچون ایمان و یأس در نوس��ان هستند و به این 
فک��ر می کنند که چگون��ه از موقعیتی خارج از کنترل خود بهترین 

استفاده را ببرند.«
در م��اه جوالی، مقامات ایرانی از راه حل��ی برای مقابله با بحران 
ازدواج در ایران رونمایی کردند و یک برنامه همسریابی را که توسط 
دولت مجاز شده است، ارائه دادند، اما برای جوانان ایرانی که مقامات 
مایل هستند آنها تشکیل خانواده بدهند و فرزندآوری داشته باشند، 
ش��اید مشکل اصلی این نباشد که فردی را برای ازدواج پیدا کنند. 
مش��کل اصلی، مس��ائل اقتصادی و هزینه های ازدواج است. به طور 
مثال، با افزایش 10 برابری قیمت طال، براساس برآورد جواهرسازان 
در چند سال گذش��ته، زوج های بیشتری جواهرات بدلی می خرند. 
برخی نیز با مراس��می کوچ��ک ازدواج می کنند، در حالی که برای 
ترک ایران، پول پس انداز می کنند. برخی هم ازدواج را به سال های 

بعد از 30 سالگی موکول کرده اند.
ن��رخ باروری در ایران از س��ال 200۵ ت��ا 2020 میالدی تقریبا 
30 درص��د کاه��ش یافت و ب��ه 1.8 کودک برای هر زن در س��ال 
2020 رس��ید. این امر دالیل مختلفی داش��ته اس��ت. افراد نگران 
بروز ناآرامی های بیش��تر حتی جنگ هستند. کسی نمی داند که آیا 
اقتصاد آنقدر قوی خواهد شد که بتواند زندگی خوبی را به کودکان 

هدیه دهد یا نه؟
زه��را نگارس��تان، 3۵ س��اله و میثم صالح 38 س��اله تا حدودی 
خوش ش��انس بودند. آنها ش��ش ماه قبل از اعمال مجدد تحریم ها 
توسط ترامپ ازدواج کردند. بالفاصله پس از آن، همه چیز هایی که 
آنها باید قبل از ازدواج می خریدند، دو برابر ش��د. خانم نگارس��تان 
می گوید: »آن زمان ش��رایط بد بود. ما فکر نمی کردیم اوضاع بدتر 
ش��ود.« این زوج می گویند که ه��ر دو تمایل دارند بچه بیاورند، اما 
این کار را همچنان به تأخیر می اندازند. آقای صالح می گوید: »شما 
می توانید نگاهی کامال عینی به مسائل داشته باشید یا می توانید از 
دریچه  ایمان ب��ه موضوع نگاه کنید و بگویید که خدا روزی بچه را 
می رس��اند، اما وقتی بچه بیاورید هر روز با واقعیت روبه رو می شوید 
و باید هزینه هایش را بپردازید.« با این حال، واقعیت این اس��ت که 
ثروتمندان تهران هنوز می توانند وس��ایل مورد نیاز خود را با قیمت 
مناسب از کالیفرنیا تهیه کنند و با اتومبیل های مدل باالی خود در 

خیابان ها ظاهر شوند.«
* ای��ن مطلب بیانگر دیدگاه »فرصت امروز« نیس��ت و تنها برای 

اطالع از نگاه رسانه های خارجی منتشر شده است.
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فرصت امروز: قیمت دالر در حالی در چند روز گذشته دوباره اوج گرفته 
و به بیش از 28 هزار تومان رسیده که به اعتقاد کارشناسان، نبود چشم انداز 
روشن برای احیای برجام و بی ثباتی بازارها، مهمترین دلیل اوج گیری بازار 
ارز اس��ت. گزارش ها نش��ان می دهد تقاضا برای خرید ارز در بازار افزایش 
یافته و قیمت دالر به بیش از 28 هزار و 300 تومان رسیده است. قیمت 
هر دالر آمریکا از ابتدای خردادماه تاکنون 23درصد رش��د کرده است که 
به  نظر می رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد که به تشدید تورم و 
بی ثباتی در بازار منجر می شود. با توجه به آنکه نرخ تورم ساالنه در پایان 
تابستان امس��ال به ۴۵.8درصد رسید، رشد بیشتر نرخ ارز می تواند فشار 
تورمی بیشتری را بر برخی دهک های درآمدی و هزینه ای در جامعه ایران 
وارد کند. حجم نقدینگی نیز به محدوده ۴000هزار میلیارد تومان رسیده 
و کس��ری بودجه دولت در حال افزایش اس��ت و با این ش��رایط نمی توان 
چندان امیدوار بود که تورم و به  دنبال آن قیمت ارز پایین بیاید. همچنین 
تحریم ها و نامش��خص بودن زمان مذاکرات برجام باعث ش��ده که جریان 
ورود ارز به کشور با محدودیت شدیدی مواجه باشد و همین موضوع یعنی 

کمبود ارز در مقابل افزایش تقاضا به گرانی دالر منجر می شود.
هفته گذشته رئیس جمهوری به مسئوالن بانک مرکزی دستور داد تا هرچه 
س��ریع تر برای بازگرداندن ارزهای بلوکه شده ایران اقدامات جدی انجام دهند؛ 
اتفاقی که به اعتقاد کارشناسان می تواند در کوتاه مدت و تا مشخص شدن تکلیف 
مذاکرات برجام تا حدود زیادی امید و ثبات را به بازار هدیه دهد. گفته می  شود 

رقم ارزهای بلوکه شده ایران در سایر کشور ها به 36 میلیارد دالر رسیده است.
پیش بینی قیمت ارز و سکه در ادامه سال

برخ��ی از صاحب نظران اقتصادی معتقدند در صورتی که تورم با همین 
ش��دت ادامه پی��دا کند، احتمال افزایش قیمت طال، س��که و ارز در نیمه 
دوم امسال به هیچ وجه بعید نیست. به گزارش خبرآنالین، روند تغییرات 
عددی بازارها در نیمه اول امس��ال، نشان از نوسانات قیمت ها در بازارهای 
طال، سکه و ارز دارد؛ به طوری که این بازارها در این مدت سبزپوش بودند 
و بازدهی مثبت را نصیب سرمایه گذاران خود کرده اند. آنطور که از اعداد و 
ارقام برمی آید، در نیمه اول امسال کمترین بازدهی سرمایه گذاری مربوط 

به بازار سکه و بیشترین مربوط به دالر بوده است. به این ترتیب، در شش 
ماه اول امس��ال نرخ دالر 11.1 درصد، طال 6.3 درصد، س��که امامی ۵.۴ 
درصد و ش��اخص بورس ۵.8 درصد رشد داش��ته است. بر همین اساس، 
قیمت طال در 186 روز اول سال 69 هزار و 300 تومان، سکه امامی 61۴ 

هزار تومان و دالر 2 هزار و 76۵ تومان سود داشته است.
اما این روزها رشد قیمت ها در بازارهای طال، سکه و ارز شدت بیشتری 
پیدا کرده است. از ابتدای مهرماه تاکنون قیمت دالر با رشد 9۵0 تومانی و 
هر گرم طالی 18عیار 12 هزار و 200 تومانی روبه رو بوده است. بسیاری از 
کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند در صورتی که تورم با همین 
ش��دت ادامه پی��دا کند، احتمال افزایش قیمت طال، س��که و ارز در نیمه 
دوم 1۴00 بعید نیس��ت. طبق آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم ساالنه 
شهریورماه برای خانوارهای کشور به ۴۵.8 درصد رسیده که نسبت به ماه 
قبل، 0.6 واحد درصد افزایش نشان می دهد. به باور تحلیلگران اقتصادی، 
واقعیت های بودجه 1۴00، نگرانی در مورد آینده برجام، حجم نقدینگی و 
کسری شدید بودجه دولت، از جمله دالیل اصلی رشد شتابان بازارهاست.

اصغر س��میعی، رئیس اس��بق کانون صرافان درباره رون��د آتی بازار ارز 
می گوید: »اگر بخواهیم بدانیم که سیاس��ت های فعلی تا چه حد ناصحیح 
اس��ت، در قدم اول چندنرخی بودن ارز محل سوال و اشکال است. مرحله 
بعد، غیرواقعی بودن قیمت ها هم محل اش��کال ق��رار می گیرد. یعنی در 
زمانی که نرخ تورم در کشور ما و کشورهای حوزه دالر بیش از 30 درصد 
اختالف نش��ان می دهد، اگر نرخ ارز به ط��ور منظم تغییر نکرد و افزایش 

نیافت، باید متوجه شد که اشکالی در کار است.«
س��میعی عنوان می کن��د: »وقتی مثال تفاضل نرخ تورم در کش��ور ما و 
کش��ورهای حوزه دالر 36 درصد ساالنه باشد، می باید روزانه نرخ ارز یک 
در هزار باال برود. یعنی اگر قیمت دالر 28 هزار تومان باشد، طبیعی است 
که روزانه 28 تومان یعنی هفته ای 200 تومان باال برود و اگر نرود، به این 
معناس��ت که فنر قیمت ها در حال جمع ش��دن است و این فنر تا ابد هم 
طاق��ت نم��ی آورد و در یک زمانی به یک علتی یا یک بهانه ای آزاد خواهد 
ش��د. بر این اس��اس، اگر در اول بهار امس��ال قیمت دالر 2۵ هزار تومانی 

صحیح بوده باش��د، طبعا اول تابس��تان قیمت دالر نمی تواند کمتر از 27 
هزار تومان باش��د و با توجه به نرخ های تورم و بهره در اول پاییز نرخ دالر 
29 هزار و ۵00 و اول زمس��تان 32 هزار تومان قابل پیش بینی است و با 
همین برنامه اول سال آینده نرخ 3۵ هزار تومان بسیار طبیعی خواهد بود.«

مسیر دشوار دولت برای کنترل تورم
ابراهیم محمدولی، رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران نیز درباره قیمت 
سکه و طال می گوید: »پیش بینی قیمت طال و سکه در شرایط کنونی کار 
مش��کلی اس��ت، اما با توجه به ش��روع دولت جدید، امید است این دولت 
بتواند آرامش نسبی در بازار ارز را حاکم کند. در حال حاضر برای قضاوت 
و پیش بینی عملکرد دولت هنوز زود است، اما نگاه فعاالن بازار بر این است 
که در بخش تولید و اقتصاد قدم محکمی برداشته خواهد شد تا بتواند بازار 
تولید، صادرات و عرضه و تقاضا را بهبود بخشد. برخی فعاالن بازار مدعی 
هستند که نرخ ارز در آینده نزدیک قطعا یک جهش قیمتی خواهد داشت؛ 
به عبارتی زمانی که این جهش قیمتی ارز رخ بدهد، قیمت س��که و طال 
نیز به تبع آن، افزایش خواهد یافت، بنابراین احتمال اینکه وارد کانال 1۵ 

میلیون تومان شود، دور از ذهن نیست.«
همزم��ان ب��ا رویکرد های کوتاه م��دت، اقتصاددانان به دولت پیش��نهاد 
می کنند در میان مدت با رفع تحریم ها جریان ورود ارز به کشور را تقویت 
کن��د و در بلندمدت گام های اساس��ی برای کاهش تورم ب��ردارد. اگرچه 
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با بیان اینکه افزایش تورم در شهریور به هیچ  
وجه مطلوب نیس��ت، گفته با اقداماتی که انجام خواهد شد ترمز افزایش 
قیمت ها کش��یده می ش��ود، اما اقتصاددانان اعتقاد دارند با وجود افزایش 
کس��ری بودجه دولت و رش��د نقدینگی، دول��ت و در نهایت حفظ ارزش 
پولی ملی در پیش دارد. به اعتقاد کارشناسان، جریان اقتصادی چه از نظر 
داخلی و چه بین الملل باید به این سمت برود که آتش انتظارات تورمی در 
مرحله اول بیش��تر از این برآشفته نشود و در مرحله بعدی کنترل شده و 
کاهش پیدا کند. در این بین کنترل رشد تورم گام اول به  حساب می آید 
زیرا زمانی که انتظارات تورمی باال باش��د، در واقع جنب  و  جوش هم زیاد 

خواهد بود؛ پس در این شرایط باید روند را معکوس کرد.

سقف بعدی قیمت طال، سکه و ارز کجاست؟

حرکت شتابان بازارها در مهرماه

////////////////////

//////

//////

حملونقلریلی

یک ماه از قول وزیر اقتصاد گذشت
سرنوشت نامشخص رئیس بانک مرکزی

دولت رئیسی در حالی کنترل تورم را یکی از اولویت های اصلی خود 
اعالم کرده است که طبق آمارها روند صعودی تورم همچنان ادامه دارد 
و برای مهار سرکشی این متغیر اقتصادی، باید سیاست ها و برنامه های 
بلندمدتی طراحی و اجرا ش��ود، اما در این زمینه تاکنون تکلیف طراح 
این سیاس��ت های کنترلی و س��کاندار بانک مرکزی به عنوان یکی از 
نهادهای قانونگذار در مهار تورم مشخص نشده است و معلوم نیست آیا 
گزینه جدیدی از سوی دولت برای هدایت این نهاد معرفی می شود یا 

همچنان رئیس کل فعلی به انجام وظیفه خود ادامه می دهد؟
به گزارش ایس��نا، با روی کار آمدن ه��ر دولت جدید در ایران، رویه 
تعیین رئیس کل بانک مرکزی اینگونه اس��ت که گزینه مدنظر دولت 
در ابتدا به پیشنهاد وزیر امور اقتصاد و دارایی به هیأت وزیران معرفی 
و پس از تأیید، حکم وی توس��ط رئیس جمهور صادر می ش��ود که او 
به مدت پنج س��ال مدیریت بانک مرکزی را به عهده خواهد داش��ت و 
انتخاب مجدد وی نیز بالمانع اس��ت. در این راستا، احسان خاندوزی، 
وزیر امور اقتصاد و دارایی در 13 شهریورماه سال جاری اعالم کرده بود 
که »برای معرفی رئیس کل بانک مرکزی گفت وگوهایی انجام شده و 
نتیجه آن در هفته های آینده اعالم خواهد شد«، اما هنوز خبری نشده 
است. اکنون تقریبا یک ماه از مشخص شدن کابینه دولت سیزدهم و 
شروع فعالیت آن می گذرد و دولت رئیسی هنوز برای بانک مرکزی به 
عنوان یکی از س��ه ضلع مهم تدوین و اجرای سیاس��ت های اقتصادی 
کش��ور گزینه ای برای سکانداری آن معرفی نکرده است. این در حالی 
اس��ت که وظایف مهمی برعهده بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده 
نظام پولی و اعتباری کشور از تنظیم و اجرای سیاست های پولی و ارزی 
گرفته تا نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری قرار دارد و اگر دولت به 
رئیس فعلی اعتقادی ندارد باید هرچه سریع تر گزینه مدنظر خود برای 
هدای��ت بانک مرکزی را معرفی کند. همچنین به اذعان کارشناس��ان 
و تحلیلگران اقتصادی از آنجا که مهار تورم در کنار س��ایر مس��ائل و 
مش��کالت حال حاضر اقتصاد ایران از اولویت بیشتری برخوردار است، 
یکی از گام های ابتدایی دولت برای ریشه کردن یا کنترل تورم، معرفی 
رئیس کل بانک مرکزی است، زیرا صالحیت و تخصص فردی که برای 
این سمت انتخاب می شود، در مهار تورم نقش مهمی دارد و می تواند تا 
حدودی بر کاهش یا کنترل انتظارات تورمی که یکی از عوامل موثر بر 

تورم باالست، اثرگذار باشد. 
از سوی دیگر، حضور تورم در اقتصاد ایران ریشه ای و ساختاری است 
و اجرای سیاس��ت های کوتاه مدت تنها برای مدتی می تواند مقداری از 
روند صعودی این متغیر را کم کند، اما ریشه کن شدن این بیماری در 
اقتصاد ایران به مجموعه اصالحات ساختاری و سیاست های بلندمدت 
نیاز دارد که در این زمینه باید سرنوش��ت سیاس��ت گذار بانک مرکزی 
)رئیس کل بانک مرکزی( برای بلندمدت مشخص شود تا سیاست های 

آن موثر واقع شود. 
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آینده ای که دالر برای بازار مسکن رقم می زند
نگاه مسکن به دالر

این روزها بسیاری از کارشناسان، آینده قیمت مسکن را به قیمت دالر 
گره زده اند؛ این در شرایطی است که در روزهای اخیر، قیمت دالر روندی 

جهشی را طی می کند. 
ب��ه گزارش خبرآنالین، تورم قیمتی در بازارها همچنان می تازد؛ از بازار 
طال و س��که تا ارز. به دنبال رش��د قیمت ها در بازار ارز، مس��کن هم این 
روزها سعی کرده وارد مدار قیمتی شود؛ تا جایی که آخرین گزارش مرکز 
آمار ایران، از رکورد تازه قیمتی در شهریورماه خبر می دهد. طبق گزارش 
مرکز آمار ایران، در آخرین ماه تابستان متوسط قیمت خرید و فروش یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی شهر تهران 31 میلیون و 703 هزار تومان بوده که نسبت به مردادماه 

2.۴ درصد افزایش داشته است.
بررسی ها نشان می دهد که در 93 روز تابستان امسال، میانگین قیمت 
مس��کن در ش��هر تهران 2 میلیون و 30 هزار تومان گران شده است؛ این 
یعنی رشد 6.8 درصدی. آخرین قیمتی که از مسکن در خردادماه 1۴00 
اعالم شده بود، 29 میلیون و 673 هزار تومان بود که این عدد در بازه سه 
ماهه تابستان امسال به 31 میلیون و 703 هزار تومان تغییر کرد. بنا به این 
گزارش، متوس��ط قیمت مسکن در تیرماه 30 میلیون و ۴۴ هزار تومان و 

مردادماه 30 میلیون و 970 هزار تومان بود.
اما بازار مسکن در نیمه اول 1۴00 چه روزهایی را گذراند؟ اعداد 
و ارقام رسمی نشان می دهد که مسکن اسفند سال 1399 را با عدد 
30 میلیون و 27۴ هزار تومان به پایان رس��اند، اما در فروردین ماه 
بنا به شرایطی که هر س��اله وجود دارد و بازارهای نیمه باز، قیمت 
مس��کن کاهش یافته و میانگین قیمت مس��کن 29 میلیون و 322 
ه��زار تومان اعالم ش��د. این عدد در اردیبهش��ت ماه به 28 میلیون 
و 796 ه��زار تومان رس��ید. ع��ددی که از میانگین قیمت مس��کن 
در خردادماه نیز منتش��ر ش��د، 30 میلیون و ۴۴ ه��زار تومان بود. 
ای��ن یعنی در بهار 1۴00 روندی نزولی را در بازار مس��کن ش��اهد 
بودیم؛ به طوری قیمت مس��کن 0.7 درصد کاهش داشته است. بر 
همین اساس، برآیند تغییرات قیمتی نشان می دهد که در نیمه اول 

امسال، رشد ۴.7 درصدی قیمت مسکن اتفاق افتاده است.
بس��یاری از کارشناسان، آینده قیمت مسکن در نیمه دوم امسال 
را به قیمت دالر گره زده اند؛ این در ش��رایطی است که در روزهای 
اخیر، قیمت دالر روندی جهش��ی را طی می کند. آخرین عددی که 
از دالر در بازار ارز دیده می شود، 28 هزار و 31۴ تومان است و این 
یعنی قیمت دالر در مهرماه 793 تومان گران شده است. به واسطه 
این ش��رایط، کارشناسان معتقدند در نیمه دوم سال افزایش قیمت 

مسکن خواهیم داشت.
در ای��ن باره محمدرضا فرهادی پور، کارش��ناس اقتصاد مس��کن 
می گوی��د: »با توجه به تورم تیر و مرداد امس��ال، مس��کن تا پایان 
س��ال ۴0 درصد گران تر خواهد ش��د. مگر آنک��ه درخصوص برجام 
و FATF توافق ش��ود و دالر وارد کش��ور ش��ود. ای��ن آمدن دالر 
اس��ت که در تثبی��ت قیمت دالر و کاهش آن تاثیرگذار اس��ت. در 
دوره دول��ت روحانی توافق ش��د، ام��ا دالرها آزاد نش��د.« محمود 
اوالد، دیگر کارش��ناس مس��کن نیز بر این باور است: »موضوع مهم 
در ح��ال حاضر، ایج��اد ثبات اقتصادی، حل مش��کل تورم و به راه 
انداخت��ن قطار اقتصاد و تجربه رش��د اقتصادی اس��ت، در غیر این 
صورت نمی توان به حل بحران مسکن در ایران امیدوار بود.« مهدی 
سلطان محمدی هم می گوید: »اگر دچار تورم افسارگسیخته نشویم 
و کس��ری بودجه افزایش نیابد و چشم اندازهای امیدبخش به افول 
ن��رود، انتظار نداریم که افزایش قیمتی که در طول س��ال های قبل 

اتفاق افتاد، امسال نیز رخ دهد.«

رشد 2.5 درصدی سهام عدالت در هفته اول مهر
سهام عدالت شما چقدر می ارزد؟

ارزش س��هام عدالت پس از دو هفته کاهش در هفته اول مهرماه با 
افزایش قیمت روبه رو ش��د تا بخش��ی از نگرانی افراد دارای این سهام 
کاسته شود. به گزارش فارس، حدود ۴9 میلیون نفر در کشور به دلیل 
داشتن برگه های مختلف سهام عدالت، هر روزه پیگیر اخبار پیرامون آن 
و البته تغییر قیمت نمادهای موجود در سهام عدالت و در کل قیمت 
س��هام عدالت هستند. این مسئله باعث شده بسیاری از نمادهایی که 
در سبد سهام عدالت قرار دارند، توجه بیشتری نسبت به سایر نمادها 
را به خود جلب کنند. ارزش سهام عدالت تابعی از شاخص کل بورس 
است. در روزها و هفته هایی که شاخص کل صعودی است، ارزش سهام 
عدالت نیز رشد می کند و در روزهای نزولی بازار سرمایه نیز ارزش سهام 

عدالت کاهش پیدا می کند.
درباره سهام عدالت در هفته گذشته، اخبار محدودی منتشر شد، اما یک 
خبر مهم برای جاماندگان دریافت سهام عدالت دست به دست چرخید. به 
عبارت دیگر، جاماندگان سهام عدالت همیشه به دنبال یک فرصت دیگر از 
سوی دولت برای ثبت نام هستند تا آنها نیز بتوانند از این موضوع استفاده 
کنن��د. محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس س��ازمان ب��ورس درباره آخرین 
تصمیمات برای سهام عدالت جاماندگان گفت: بحث تعیین تکلیف سهام 
عدالت جاماندگان در حال حاضر موضوع مجلس و دولت است و در سطح 
حاکمیتی باید درباره جاماندگان سهام عدالت تصمیم گیری شود و موضوع 

ارتباطی در حال حاضر با سازمان بورس ندارد.
او در پاسخ به این سوال که چه کسانی مشمول سهام عدالت جاماندگان 
می  ش��وند، ادامه داد: زمانی که سهام عدالت توزیع شد، عده  ای حواله های 
اولیه را دریافت کردند، اما در نهایت به آنها س��هامی نرس��ید و از س��وی 
دیگر وقتی ش��رایط امروز را بررسی می کنیم، می بینیم که عده ای همان 
شرایط دریافت سهام عدالت در آن مقطع زمانی گذشته را دارند و ممکن 
اس��ت با تخصیص دوباره سهام عدالت مشمول شوند، اما در نهایت دولت 
و مجلس درباره مش��موالن و به طور کلی بحث جاماندگان س��هام عدالت 

تصمیم می گیرد. 
در هفته گذش��ته ارزش س��هام عدالت حدود 2.33 درصد رشد داشته 
اس��ت. این مس��ئله در کنار رشد 3.6 درصدی ش��اخص کل بورس اتفاق 
افتاده است. سهام عدالت ۴09 هزار تومانی، ۴92 هزار تومانی، ۵32 هزار 
تومانی و یک میلیون تومانی به ترتیب 362، ۴3۵، ۴71 و 886 هزار تومان 
افزایش ارزش داش��ته است. ارزش س��هام عدالت در هفته گذشته به 10 
میلیون تومان، 12 میلیون تومان، 13 میلیون تومان و 2۴ میلیون و۵00 
هزار تومان رس��ید. قیمت سبد سهام عدالت هنوز نسبت به یک مردادماه 

سال 1399 با کاهش ارزش 36درصدی مواجه بوده است.

خبرخوان

فرص��ت امروز: معامالت بازار س��هام در اولین هفته مهرم��اه با بازدهی 
3.6درصدی ش��اخص کل به پایان رس��ید. بعد از دو هفته نزولی باالخره 
سمت خرید بازار نیز تا حدودی فعال شد و قیمت عمومی سهام با لیدری 
پتروش��یمی   ها در مسیر رشد قرار گرفت. به نظر می رسد این بار نیز عامل 
مذاکرات هسته   ای مهمترین نقش را در هدایت معامالت ایفا کرد. به نظر 
می رسد عدم بازگشت سریع به میز مذاکرات و برخی اظهارنظر ها از سوی 
دو سمت، اهالی تاالر شیشه ای را نسبت به شکل گیری یک توافق حداقل 
در کوتاه مدت ناامید کرده است. رشد تقاضا طی هفته گذشته نیز مرهون 
همین عامل بوده است؛ جایی که همین انتظارات در بازار ارز، نرخ دالر را 

به باالتر از 28 هزار تومان رساند.
در دومین هفته مهرماه نیز این روند با رش��د 36 هزار واحدی ش��اخص 
کل بورس در روز شنبه ادامه یافت و نماگر بازار از میانه کانال 1.۴ میلیون 
واحدی گذر کرد. در معامالت دهمین روز پاییز، ش��اخص کل بازار بورس 
ب��ا 36 هزار و ۴97 واحد افزایش ب��ه رقم یک میلیون و ۴73 هزار واحدی 
رسید. در این روز بیش از 7 میلیارد و 76 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 72 هزار و 873 میلیارد ریال داد و س��تد ش��د. همچنین 
ش��اخص کل با معیار هم وزن با ۴هزار و 31 واحد افزایش به ۴2۴ هزار و 
82۵ واحد و ش��اخص قیمت هم وزن با 2 هزار و ۵۴3 واحد رشد به 268 
هزار و 6۵ واحد رس��ید. شاخص بازار اول افزایش 30 هزار و ۵7۵ واحدی 
و ش��اخص بازار دوم، افزایش 61 هزار و ۵7۵ واحدی را تجربه کردند. در 
آن س��وی بازار سرمایه نیز آیفکس با رشد 396 واحدی از کانال 21 هزار 

واحدی عبور کرد.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

در جریان معامالت روز ش��نبه 2۴1 نماد بورس��ی مثب��ت و 1۵7 نماد 
منفی بودند که از میان آنها ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 3 
ه��زار و 6۴2 واحد، ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان ب��ا 3 هزار و 62 واحد، 
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با یک هزار و 781 واحد، شرکت معدنی 
و صنعتی گل گهر با یک هزار و 7۴1 واحد و شرکت گسترش نفت و گاز 
پارسیان با یک هزار و 703 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 
بورس داش��تند. در سوی مقابل نیز ش��رکت سیمان فارس و خوزستان با 
63 واحد، ش��رکت آس��ان پرداخت پرشین با ۵7 واحد، شرکت آلومینیوم 
ای��ران با ۴8 واحد، ش��رکت ایران خودرو با ۴۵ واحد و ش��رکت پرداخت 
الکترونیک س��امان کیش با ۴۵ واحد بیش��ترین تاثیر منفی را بر شاخص 

بورس گذاشتند.
همچنین آریان کیمیاتک )کیمیاتک(، پارس فوالد س��بزوار )فسبزوار(، 
پاالی��ش نف��ت بندرعباس )ش��بندر(، معدن��ی دماوند )کدما(، ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( و 
ایران خودرو )خودرو( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه شیمیایی 
ب��ا 1۵3 هزار و ۴09 معامله به ارزش 9 ه��زار و 319 میلیارد ریال، گروه 

فرآورده های نفتی با 62 هزار و 100 معامله به ارزش 7 هزار و 18۴ میلیارد 
ریال، گروه فلزات اساس��ی با 12۴ ه��زار و 1۵0 معامله به ارزش ۵ هزار و 
893 میلیارد ریال، گروه خودرو با 8۴ هزار و 283 معامله به ارزش ۴ هزار 
و 6۴8 میلی��ارد ریال و گ��روه کانه های فلزی با ۴6 هزار و ۴70 معامله به 

ارزش ۴ هزار و 13 میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل فرابورس با افزایش 396 
واحدی از کانال 21 هزار واحدی عبور کرد و به رقم 21 هزار و 301 واحد 
رس��ید. در معامالت دهمین روز مهرماه فرابورس ایران، بیش از 3 میلیارد 
و ۴86  میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 1۴۵ هزار و 878 
میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. در معامالت این بازار 187 نماد مثبت و 87 
نماد منفی بودند که از میان آنها  ش��رکت پلیمر آریاساسول با 90 واحد، 
شرکت بیمه پاسارگاد با 68 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس با ۵7 واحد، 
ش��رکت فوالد هرمزگان جنوب با 30 واحد و ش��رکت ذوب آهن اصفهان 
با 20 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص داشتند. در سمت 
مقابل نیز شرکت سنگ آهن گهر زمین با پنج واحد، بیمه اتکایی ایرانیان 
با ۴.8 واحد، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با سه واحد، بیمه دی با 
2.89 واحد و ش��رکت صنعتی مینو با 2.86 واحد بیشترین تاثیر منفی را 

بر شاخص فرابورس داشتند.

نرخ سود باالی بانکی؛ ترمز رشد بورس
سرانجام پس از دو هفته نزولی در پایان شهریورماه، معامالت بازار سهام 
در اولین هفته پاییز با رش��د 3.6 درصدی ش��اخص کل همراه ش��د و در 
اولین روز از هفته دوم پاییز نیز این روند با رش��د پرقدرت ش��اخص کل 
ادامه یافت. در این زمینه، یک کارش��ناس بازار س��رمایه به روند معامالت 
بورس در هفته اول مهرماه پرداخت و گفت: در هفته نخست پاییز روندی 
مش��خص در معامالت بازار سهام حاکم نبود و فضای موجود در بازار پر از 
فضای ابهام بود که منجر به تردید سهامداران برای ورود سرمایه های شان 
به این بازار شد. به دلیل وجود چشم اندازهای مثبت و منفی، خریداران و 
فروشندگان قادر به اتخاذ تصمیم مشخص برای سرمایه گذاری در این بازار 
نبودند که این امر باعث شد تا روندی غالب در معامالت هفته گذشته بازار 

وجود نداشته باشد.
امیرعلی امیرباقری با بیان اینکه ابهامات حاضر در معامالت بورس ناشی 
از دو بعد داخلی و خارجی است، افزود: از بعد خارجی مهمترین ابهام فعلی 
بازار، مقوله برجام، رفع تحریم ها و آزادسازی منابع ارزی است که می توانند 
تا حدودی منجر به ایجاد فش��ار بر روند معامالت بازار س��هام ش��ود. این 
موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که نرخ ارز متأثر از پارامترهای اقتصادی 
است و مسائل سیاسی چندان تاثیر شدیدی بر روند بازار ارز ندارند و عمدتا 

فرآیندهای سیاسی فقط می توانند منجر به ایجاد شتاب در روندها شوند.
او حجم نقدینگی را در مرز ۴ میلیون میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: 
با توجه به اینکه اکنون رشد اقتصادی خاصی در اقتصاد ایران وجود ندارد؛ 
بنابراین نقدینگی متأثر از تورم خواهد شد و ارزش آن تحت تاثیر این اتفاق 
با کاهش همراه می ش��ود. پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که 
رش��د اقتصادی ایران در میان مدت رخ خواهد داد. در ش��رایط حاضر و با 

توجه به حجم نقدینگی موجود در کشور، مهار تورم اجتناب ناپذیر است.
این کارش��ناس بازار س��رمایه به تاثی��ر فروش اوراق با نرخ س��ود باال و 
تاثی��ر آن بر رون��د معامالت بازار تاکید کرد و گفت: آفت س��رمایه گذاری 
در کش��ور نرخ باالی سود بانکی و اوراق است که این امر باعث می شود تا 
س��رمایه گذاران با تعلل اقدام به تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بازار 
سهام کنند. بهتر است تا هرچه زودتر در این زمینه چاره ای اندیشیده شود. 
این امر عالوه ب��ر اینکه باعث تاثیرگذاری بر روند معامالت بازار و افزایش 
حجم نقدینگی می شود، در شرایط فعلی می تواند به عنوان یکی از پایه های 

تورم تلقی شود.
وی س��پس به گزارش مثبت ش��رکت های بورسی اش��اره کرد و گفت: 
کارشناسان در انتظار چنین گزارشی در بازار بودند، این مسئله نشان دهنده 
آن اس��ت که س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه نس��بت به دیگر بازارهای 
سرمایه گذاری سودده خواهد بود، اما به شرط آنکه سرمایه گذاران از سبد 
مناسبی در بازار سرمایه برای سرمایه گذاری برخوردار و سهام آینده داری را 

برای این سبد انتخاب کرده باشند.

با رشد 36 هزار واحدی در معامالت دهمین روز مهرماه رخ داد

سبزپوشی بورس تهران در مهرگان

با وجود اینکه بارها تغییر واحد پول ملی مطرح ش��د، اما این موضوع 
به صورت جدی طی الیحه ای در س��ال گذشته از سوی هیأت دولت به 
تصویب رس��ید و در حال حاضر نیز باید منتظر ماند تا مش��خص ش��ود 
دولت رئیس��ی و مجلس جدید چه تصمیمی درباره اجرای حذف چهار 
صف��ر از پول ملی می گیرند؟ به گزارش ایس��نا، برای بار اول ایده حذف 
صفر از پول ملی در سال 1372 مطرح شد، اما این ایده هر بار به نتیجه 
مش��خصی نرسید تا سرانجام در نهم مردادماه سال 1398 هیأت دولت 

تصویب کرد که چهار صفر از پول ملی حذف شود.
پس از تصویب این الیحه )اصالح قانون پولی و بانکی کشور( در هیأت 
دولت، این موضوع برای طی تش��ریفات قانون��ی در تاریخ 30 مردادماه 
سال 1398 به مجلس شورای اسالمی ارسال شد و هفتم مهرماه 1398 
نماین��دگان مجلس ضمن تصویب یک فوری��ت این الیحه، آن را جهت 
بررس��ی های تکمیلی و ابع��اد مختلف اجرایی به کمیس��یون اقتصادی 

مجلس ارجاع دادند.
سرانجام این الیحه با انجام اصالحات جزئی در عنوان و متن در ششم 
بهمن 1398 مورد تصویب کمیس��یون اقتص��ادی مجلس قرار گرفت و 
مقدمات جهت طرح موضوع در جلسات صحن علنی مجلس فراهم شد.

پس از گذش��ت حدود ۴۵ روز از س��ال 1399، س��رانجام بررسی الیحه 
اصالح قانون پولی و بانکی کش��ور در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار 
گرفت که در جریان بررسی کلیات این الیحه سه نماینده به عنوان موافق 
و س��ه نماینده ب��ه عنوان مخالف صحبت کردند و نهایت��ا پس از اظهارات 
عبدالناص��ر همتی، رئیس کل وقت بانک مرکزی و اعالم نظر کمیس��یون 
اقتصادی مجلس به عنوان موافق تصویب کلیات الیحه اصالح قانون پولی و 

بانکی کشور کلیات این الیحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.
طبق این الیحه واحد پول ملی کشور از ریال به تومان تغییر کرده و چهار 
صفر نیز از پول ملی حذف می ش��ود؛ فرآیند اجرایی این طرح پنج سال از 
تاریخ تصویب قانون پیش بینی شده است. از پنج سال فرآیند اجرای طرح 
دو سال طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سه سال اجرای طرح یعنی 

تغییر واحد پول ملی از ریال به تومان به طول خواهد انجامید.
در این بین، بانک مرکزی در سال گذشته برای آشنایی مردم با ظاهر 
جدید اس��کناس ها اق��دام به رونمایی از ایران چ��ک 100 هزار تومانی، 
اس��کناس های 1000،2000 و۵000 تومانی جدید کرد که در طراحی 
این اس��کناس های جدی��د چهار صفر در این اس��کناس ها کمرنگ درج 
ش��ده و  از عناصر مذهبی، فرهنگی، هنری و تاریخی کش��ور اس��تفاده 
شده است؛ به گونه ای که پشت اسکناس  ۵000 تومانی از طرح آرامگاه 
حافظ شیرازی، پشت اسکناس  2000 تومانی از طرح مقبرةالشعرا تبریز 
و پش��ت اس��کناس  هزار تومانی از طرح آرامگاه شیخ الرئیس بوعلی سینا 
اس��تفاده شده است. همچنین روی ایران چک 100 هزار تومانی جدید 
از تصویر تخت جمشید و پشت آن از تصویر میدان گازی پارس جنوبی 

استفاده شده است . 
اما از آنجا که در خردادماه سال گذشته شورای نگهبان برخی ایرادات را به 
الیحه حذف چهار صفر از پول ملی وارد دانست و این موضوع باعث شد تا 
مجدد الیحه مربوطه به دولت بازگشت که در این زمینه، شورای نگهبان به 
بندی در الیحه حذف چهار صفر از پول ملی انتقاد داشت که براساس آن، 
تعهداتی در برابر صندوق بین المللی پول ایجاد شده بود که شورای نگهبان 

اعالم کرد این تعهدات به روشنی مطرح نشده و دارای ابهام است.
بدین منظور، جلس��اتی با رئیس کل بانک مرکزی پیرامون الیحه حذف 
چهار صفر از پول ملی برگزار و اعالم ش��د تا زمانی که ابهامات نس��بت به 
تعهدات به صندوق بین المللی پول رفع نشده، شورای نگهبان در مورد آن 
اظهارنظر قطعی نخواهد کرد. البته در نهایت با پاس��خ مصوبه کمیس��یون 
اقتصادی مجلس، این ابهام برطرف ش��د، اما در ادامه روند بررس��ی، مرکز 
پژوهش های مجلس الیحه اصالح قانون پولی و بانکی کش��ور را مغایر جزء 

»2« بند »9« سیاست های کلی نظام قانون گذاری ارزیابی کرد.

در این رابطه، اوایل سال جاری مقامات مسئول در بانک مرکزی اعالم 
کردند که تمامی ایرادات ش��ورای نگهبان ب��رای عملیاتی کردن حذف 
چه��ار صفر از پول ملی برطرف ش��ده و کار از نظ��ر بانک مرکزی تمام 
ش��ده است. بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر الیحه حذف چهار 
صفر از پول ملی در مجلس جدید و منتظر تایید نهایی در صحن علنی 
است، باید منتظر ماند تا مشخص شود در دولت جدید، آیا سیاست گذار 
به دنبال پیگیری و اجرای مصوبه حذف چهار صفر از پول ملی هس��ت 

یا خیر؟

حذف صفر از پول ملی منتظر اقدام دولت و مجلس

حذف 4 صفر از پول ملی به کجا رسید؟
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سهام خودرویی در بازار سرمایه به حاشیه رفتند
 یک کارشناس بازار سرمایه ضمن اشاره به وضعیت قیمت سهم های 
خودرویی در بازار بورس طی هفته گذش��ته به بیان تاثیر آزادس��ازی 
واردات بر این گروه از س��هم ها و رقابت پذیری بازار خودرو ناشی از آن 
پرداخت. همای��ون دارابی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، اظهار 
داش��ت: وضعیت س��هم های خودرویی در بازار س��رمایه همانند هفته 
گذشته یک روند رو به افت را تجربه می کند و دلیل آن به عدم تعیین 
تکلیف وضعیت قیمت گذاری دس��توری کاالی خودرو برمی گردد، به 
طوری که ضعف قیمت انواع س��هام های خودرویی موجب ش��ده، این 
گروه از س��هام در حاش��یه بازار س��رمایه قرار بگیرند. وی درخصوص 
سایر عوامل اثرگذار درون بورسی موثر بر وضعیت سهم های خودرویی 
در بازار س��رمایه افزود: در حال حاضر، مس��ئله بنیادین قیمت گذاری 
تنها عامل موثر و حائز اهمیت اس��ت. یک کارش��ناس بازار سرمایه در 
پاس��خ به این پرسش که یا آیا در صورت آزادسازی واردات خودرو این 
موضوع می تواند بر وضعیت سهم های خودرویی در بازار سرمایه اثرگذار 
باشد، گفت: واردات خودرو اقدام نادرستی است که با توجه به شرایط 
نامناسب قیمت گذاری و زیان دهی صنعت خودرو، به طور قطع بر شدت 
زیان ها و آس��یب های جدی وارده بر صنعت خودروی کشور می افزاید 
و به موازات آن، سهم های خودرویی نیز متأثر از تاثیرات منفی واردات 
خواهند ش��د. دارابی در پایان درخصوص این موضوع که آیا آزادسازی 
واردات براساس مصوبه ساماندهی صنعت خودرو موجب رقابتی شدن 
بازار این محصول خواهد ش��د، خاطرنش��ان کرد: در مبحث واردات به 
دلیل اینکه ورود ان��واع خودروها با کالس های مختلف اتفاق می افتد، 

آزادسازی واردات، به ایجاد رقابت در بازار منتج نخواهد شد.

وزیر صمت: در صورت قانونی شدن واردات 
خودرو آن را اجرا می کنیم

فاطمی امی��ن گفت در صورت قانونی ش��دن واردات خودرو آن را 
اجرا می کنیم، اما نظر ش��خصی من و وزارت صمت عدم واردات در 

شرایط فعلی کشور است.
به گزارش پایگاه خبری دانس��تنی آنالی��ن، رضا فاطمی امین در 
حاش��یه نشست هم اندیشی رؤس��ای اتاق های بازرگانی و جمعی از 
صادرکنندگان در پاس��خ به این س��وال که اگر طرح واردات خودرو 
توس��ط ش��ورای نگهبان تصویب و در نهایت تبدیل به قانون ش��ود 
واکن��ش وزارت صم��ت که پیش از این نس��بت ب��ه واردات موضع 
منف��ی گرفته بود چه خواهد بود، اظهار کرد: بحث قانون یک بحث 
جداست و بحث منطق اقتصادی یک بحث دیگر است. مسلما هرچه 

در قالب قانون تصویب شود ما مجری آن خواهیم بود.
وزیر صمت افزود: اما نظر کارشناس��ی من به عنوان مقام مسئول 
در ح��وزه صنعت و البته نظر رس��می وزارت صمت این اس��ت که 
واردات و ص��ادرات جری��ان حیات اقتصادی هر کش��وری اس��ت و 
همانط��ور که صادرات می کنیم باید واردات هم انجام دهیم اما این 

فرآیند باید هوشمندانه باشد.
وی ادامه داد: بنابراین وقتی تراز تجاری کش��ور مناسب باشد من 
مخالفتی ب��ا واردات خودرو نخواهم کرد و معتقدم بخش��ی از بازار 
باید با خودروی خارجی تأمین ش��ود تا در رقابت، قیمت و کیفیت 

شاهد بهبود باشیم.

نماگربازارسهام

در حال��ی که تمرکز بر تولید داخل تا ممنوعی��ت واردات لوازم خانگی 
پیش رفته، بنیاد شهید به دنبال واردات بیش از 6 هزار خودروی خارجی 
به نام جانبازان اس��ت. البته مش��خص نیست این واردات قرار است به کام 
چه کسانی باشد، اما در این شرایط پیش بینی بازار سیاه فروش خودرو های 

خارجی سخت نیست.
ب��ه گزارش بخش اقتصادی س��ایت خبرمهم، خ��ودروی خارجی بحث 
داغ این روزهاس��ت. پس از آنکه مجلس در یک مصوبه آزادش��دن واردات 
خودرو های خارجی را در دس��تور کار قرار داد، رئیس بنیاد ش��هید هم از 
واردات ۵ ت��ا 6 ه��زار خودرو خارجی برای جانب��ازان خبر داد. این خبر با 
واکنش ه��ای زیادی همراه بود. آیا جانبازان پش��ت فرم��ان این خودرو ها 
می نش��ینند یا حواله فروش��ی این خودرو ها قرار اس��ت بازار سیاه دیگری 

بسازد؟
ماجرای عجیبی در بازار خودرو در حال اتفاق است. دولت ابراهیم رئیسی 
اگرچه در بازار هایی مانند لوازم خانگی مخالف سفت و سخت واردات است 
و حتی در این زمینه حکم رهبری هم صادر ش��د و واردات هرگونه لوازم 
خانگی از کره ممنوع اعالم شد، اما در حوزه خودرو شاهد رویکرد متفاوتی 
هستیم. به نظر می رسد اقبال واردات در بازار خودرو زیاد است و در دولت 
س��یزدهم قرار است شاهد افزایش و آزادسازی خودرو های خارجی باشیم 

البته قرار نیست سود و منفعت این واردات به جیب مردم عادی برود.
چند وقت پیش بود که مجلس مصوبه ای را از سر گذراند که برمبنای آن 
واردات خودرو آزاد ش��ده و به تشخیص شورای رقابت خودرو های خارجی 
می توانند در س��قف و حجم ارزی مش��خص وارد کشور شوند. این مصوبه 
گرچه در شورای نگهبان رد شد، اما این به معنای منتفی شدن این مصوبه 
نبوده و شورای نگهبان از مجلس خواسته نحوه تامین ارز این خودرو ها را 
به صورت مفصل تر توضیح داده و بعد از آن مصوبه را برای تایید به شورای 

نگهبان بفرستد.
جزییات واردات خودرو برای جانبازان

در همین بحبوهه، در آن س��وی بازار واردات خودروی خارجی اتفاق 
عجی��ب البته معمولی در جریان اس��ت. اتفاق بع��دی در زمینه واردات 
خودرو های خارجی مربوطه به س��هم گیری بنیاد ش��هید از خودرو های 

خارجی اس��ت. چند روز پیش امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می، معاون 
رئی��س جمهور و رئیس جدید بنیاد ش��هید و امور ایثارگران از پیگیری 
برای واردات ۵هزار خودرو برای جانبازان خبر داد و گفت: »باید نزدیک 
به ۵ هزار خودرو به جانبازان تحویل داده شود، اما امکان واردات خودرو 
ب��ه جز از مناط��ق آزاد وجود ندارد. اینکه همه ۵ه��زار خودرو از طریق 
منطقه آزاد اروند وارد ش��ود یا از طری��ق توزیع در مناطق مختلف آزاد 
وارد ش��وند نیازمند آن اس��ت که بتوانیم پالک منطقه این خودرو ها را 
مخصوص جانبازان برای کل کش��ور تعریف کنیم. این مس��ئله نیازمند 

مصوبه هیأت وزیران است.«
رئیس جدید بنیاد شهید در حالی صحبت از واردات خودرو های خارجی 
ب��رای جانبازان کرده که 27 دی ماه پارس��ال معاون فن��ی گمرک ایران 
هرگونه مجوز جدید در رابط��ه با واردات خودرو برای جانبازان 2۵ درصد 
به باال و خانواده های معزز ش��هدا را تکذیب ک��رد و گفته بود: »مصوباتی 
که اخیرا در فضای مجازی و رس��انه ها در این باره مطرح ش��ده، هیچ گونه 
وجاهت قانونی ندارد.« بنابراین بحث واگذاری مجوز واردات خودرو خارجی 
به ۵ هزار جانباز از قبل مطرح بوده و حاال در دولت ابراهیم رئیسی مجددا 

زنده شده است.
طبق آخرین آمار اعالم ش��ده مربوط به تابس��تان دو سال پیش، تعداد 
جانبازان کش��ور حدود ۵83 هزار نفر است و از این میزان حاال قرار است 
۵ ت��ا 6 هزار نفر صاحب خودرو خارجی ش��وند. پی��ش از این نیز چنین 
تجرب��ه ای در بازار خودرو اتفاق افتاد. آن زمان با درخواس��ت رئیس بنیاد 
ش��هید از مسئوالن ارش��د دولتی و موافقت صورت گرفته، به استناد اصل 
138 قانون اساس��ی، مقرر شد تعداد 9200 خودرو با رعایت مصوبه دولت 
درخصوص ممنوعیت ثبت س��فارش خودرو های باالی 2۵00 س��ی سی، 
برای جانبازان 70 درصد با رعایت قوانین و مقررات گمرکی و اداری کشور، 

وارد کشور شود.
هدف از واردات خودرو خارجی به نام جانبازان

در آن دوران انتقادات��ی مطرح ش��ده بود که بازار س��یاهی برای چنین 
مجوز های موردی به وجود آمده است.

فربد زاوه، کارش��ناس خودرو در گفت وگو با رویداد 2۴ با اشاره به تجربه 

قبلی واردات خ��ودروی خارجی برای جانبازان توضیح می دهد: »در دوره 
محم��ود احمدی نژاد ه��م بحث واردات خودروی خارج��ی برای جانبازان 
مطرح شد و در ادامه هم به اجرا درآمد. در نیمه اول دهه 90 و با آزادسازی 
مجوز واردات خودرو برای جانبازان، ما ش��اهد این بودیم که حواله فروشی 
در ای��ن زمینه اتفاق افت��اد. کار به این صورت بود که ب��ه جانبازان باالی 
70 درصد مج��وز واردات خودروی خارجی تعلق می گرفت و با آنها اجازه 
داشتند طبق لیست گمرک یک عدد خودرو وارد کنند. همان زمان تعداد 

زیادی حواله خودروی جانبازی فروخته شد و بازار سیاهی ایجاد کرد.«
به گفته این کارش��ناس خودرو اساس��ا هدف از چنی��ن اقداماتی مانند 
واردات خودرو برای جانبازان، ارائه نوعی تس��هیالت به این قشر و از طرف 
دیگ��ر به کارگیری ابزار های مختلف برای عرضه خودروی خارجی در بازار 

است.
زاوه توضیح می دهد: »اکنون هم که رئیس بنیاد شهید خبر از واردات ۵ 
تا 6 هزار خودروی خارجی برای جانبازان داده است، با توجه به تجربه قبلی 
باید متوجه باشیم که این واردات به این معنا نیست که ۵ تا 6 هزار جانباز 
قرار است پشت رول ۵ تا 6 هزار خودروی خارجی بنشینند. بلکه این نوعی 
تسهیالت است که به این افراد داده می شود تا به هر شکلی که می خواهند 
از آن اس��تفاده کنند. عموما به دلیل اینکه همه جانبازان پول کافی برای 
خرید خ��ودروی خارجی ندارند، پس به س��مت ف��روش حواله آن پیش 
می روند و از فروش آن درآمدی کس��ب می کنند؛ بنابراین سیاست گذار به 
جای اینکه بیاید و تسهیالت نقدی به جانبازان پرداخت کند، مجوز واردات 
خودرو به آنها می دهد و از این طریق هم ۵ تا 6 هزار خودروی خارجی در 

بازار عرضه می کند و هم درآمدی را برای این قشر می سازد.«

بازار سیاه خودروی خارجی در راه است
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اخبار

اصفهان- قاسم اسد:  در این نشست که به همت کمیسیون معادن 
اتاق بازرگانى اصفهان برگزار شد عباس مقتدایى، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس شوراى اسالمى بر تمرکز دولت و شوراى عالى آب بر بحران 

زاینده رود تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومى اتاق بازرگانى اصفهان، در نشســت بررسى 
راهکارهاى جلوگیرى از فرونشســت اصفهان، که با حضور شــمارى از 
نمایندگان مجلس، و اعضاى هیئت نمایندگان اتاق بازرگانى اصفهان و 
همچنین مدیران کل و نمایندگان بخشهاى دولتى برگزار شد، گزارشات 
جامعــى از پژوهش هاى نهادهاى مختلف در راســتاى تبیین موضوع 

فرونشست اصفهان ارائه شد.
در این نشست، عباس مقتدایى، نماینده مجلس شوراى اسالمى ضمن  
تشکر از تالشهاى ارگان هاى مختلف در جهت ارائه گزارشات کارشناسى، 
گفت: علیرغم اینکه اقدامات  مختلفى در جهت رفع مشکل زاینده رود 
انجام شده است، اما هیچکدام  شایستگى رفع نیاز زاینده رود را نداشته و 
بستر ماتم زده زاینده رود نشانگر عدم کفایت اقدامات صورت گرفته است. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شوراى اسالمى، با تاکید بر این نکته 
که مردم اصفهان به کمتر از زاینده رود راضى نیستند، تصریح کرد: در 
این حوزه قوانین و مقررات مختلفى تصویب شده است اما مشکل اصلى، 

ناشى از کوتاهى در عرصه اجرا است؛ در حال حاضر بخشى از بى قانونى، 
خشکى بستر زاینده رود را محقق کرده است؛ اما باید در نظر گرفت که 
قوانین موجود هم اجرایى نشــده است و برخى از نهادهاى متولى این 

قوانین، خود عملکرد قبل را ندارند.
مقتدایــى با تاکید بر این موضوع که موضوع زاینده رود و احیاى آن 
مســئله اى محلى نیست، تصریح کرد: الزم است این موضوع در سطح 
ملى پیگیرى شــود و حضور فورى  رئیس جمهور و شــوراى عالى آب 
در اصفهان و دنبال کردن مســئله در تراز کشورى مطالبه  جدى مردم 

اصفهان است.
در بخش دیگرى از این نشســت حســینعلى حاجى، دیگر نماینده 
مجلس شوراى اسالمى ضمن قدردانى از  برنامه ریزى هاى اتاق بازرگانى 
اصفهان در جهت تبیین موضوع و گزارشات کارشناسى نهادهاى مختلف 
دولتى، تاکید کرد:از آنجاییکه فرونشست اصفهان فارغ از مسائل حوزه 
کشاورزى و غیره، آسیب جدى به بناهاى تاریخى اصفهان وارد مى کند 
و مسئله تنها مربوط به اصفهان نیست و مقیاس ملى دارد، بیان مسئله 
و گفتمان در ســطح ملى بسیار ضرورى اســت و الزم است در اولویت 

قرار داده شود.
حاجى پیشنهاد داد: الزم است ابتدا نشست تخصصى در اتاق بازرگانى 
ایران در رابطه با این موضوع برگزار شود و در کنار این ضرورى است تا 
از ظرفیت رسانه ها و فضاى مجازى در راستاى رسانه اى کردن مسئله 
فرونشست اصفهان در سطح کشورى با هدف اطالع عموم، استفاده شود.
مجتبى کاروان، رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانى اصفهان نیز  در 
این نشســت عنوان کرد: با توجه به شرایط و اتفاقات و مخاطرات پیش 
رو، اتاق بازرگانى اصفهان در تالش اســت تا با ایجاد همدلى و پیگیرى 
ســازمان هاى مربوطه را متحد کرده و با ایجاد سینرژى هرچه سریعتر 

مسئله فرونشست اصفهان خاتمه پیدا کند.

بندرعبــاس- خبرنگار فرصت امروز:  معــاون دریایى اداره کل 
بنادر و دریانوردى استان هرمزگان گفت: بیش از 4هزار و 700 عملیات 
راهنمایى کشتى ها در شش ماهه سال جارى به صورت شبانه روزى و 
بدون وقفه با ایمنى کامل به همت راهنمایان در بنادر استان انجام شده 
اســت. به گزارش روابط عمومى اداره کل بنادر و دریانوردى هرمزگان، 
«اسماعیل مکى زاده»با اشاره به فعالیت راهنمایان در بنادر هرمزگان طى 
شش ماهه اول سال 1400اظهار داشت:  این عملیات ها شامل پهلودهى، 
جداسازى و جابجایى شــناورها مى باشد که توسط 36 راهنما صورت 
گرفت است. وى با بیان اینکه خدمات راهنمایى کشتى به منظور ارتقا 
سطح ایمنى و امنیت بنادر ، آبراهه ها و حفاظت از محیط زیست در تمام 
بنادر مطرح دنیا در باالترین سطح ممکن و توسط نیروهاى متخصص 
و زبده انجام مى شود، ادامه داد: عملیات هاى راهنمایى کشتى براساس 

برنامه و بدون وقفه در شرایط متاثر از شیوع ویروس کرونا و گاها از مبدا 
کشورهاى درگیر با این ویروس به انجام رسید.

 مکى زاده گفت: در این مدت به منظور تامین ســوخت پاالیشــگاه 
بندرعباس بیش از 3 مورد عملیات  ( STS) کشــتى به کشتى سوپر 
تانکرها توســط راهنمایان به ثبت رسیده است. معاون دریایى اداره کل 
بنادر و دریانوردى استان هرمزگان در بخش دیگرى از صحبت هاى خود 
با اشــاره به فعالیت 16 موسسه آموزش دریانوردى در استان هرمزگان 
بیان کرد: 23 دوره عناوین آموزشى دریانوردى در این موسسه ها برگزار 
مى شود. به گفته مکى زاده، بنادر استان هرمزگان از 36 راهنما بهره برده 
که تعداد 17  نفر راهنماى ارشد، 12 نفر از آنها راهنمایان درجه دو، 4 
نفر راهنماى درجه ســه و تعداد 3 نفر دیگر را کارآموزان تشــکیل مى 
دهند. شایان ذکر است،  در حال حاضر 33 هزار نفر دریانورد در استان 
هرمزگان مشــغول فعالیت بوده که از این تعداد 153 بانوى دریانورد در 

گستره آبى هرمزگان فعالیت مى نمایند.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش واحد خبر مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهردارى رشت - متن بیانیه سید امیر حسین 

علوى، شهردار منتخب رشت به شرح ذیل است:
ِحیِم ْحَمِن الَرّ بِْسِم اَهللاِّ الَرّ

با سالم و احترام
با تصمیم رئیس و اعضاى محترم ششمین دوره شوراى اسالمى شهر 
رشت، امروز افتخار خدمتگزارى به شما شهروندان را در جایگاهى دیگر 

بر عهده خواهم داشت.
بر خود الزم میدانم مراتب ســپاس و قدردانى خود را از نماینده ولى 
فقیه در اســتان گیالن، فرمانده سپاه قدس گیالن، نمایندگان مجلس 
شــوراى اسالمى، استاندار گیالن، رئیس و اعضاى شوراى اسالمى شهر 

رشت، فرماندار شهرستان رشت، مجموعه مدیریت شهرى، اصحاب رسانه 
و به ویژه مردم شریف، فهیم و عزیز شهر رشت داشته باشم.

لذا از تمامى مسئوالن، نخبگان، فعاالن اجتماعى و سیاسى، جوانان، 
اصحاب رسانه، شهروندان و ... یارى میجوئیم تا براى ساختن رشتى ایده 
آل و آشتى شهروندان با مدیریت شهرى و شهر زیباى رشت تالش نموده 
و گامهاى موثرى برداشــته شود. در همین راستا با کمک و استعانت از 
خداوند متعال ، همدلى و همراهى شما شهروندان گرانقدر تمام تالش و 

همت خود را به کار خواهیم بست تا شهرى در خور نام رشت بسازیم.
در پایان از تمامى مسئولین ادارات، اشخاص حقیقى و حقوقى، اقشار، 
دوســتان و مردم فهیم شهر رشــت تقاضا دارم به جهت حفظ سیماى 
شــهرى و پرهیز از اقدامات غیر ضرورى از هر گونه نصب بنر و پالکارد 

تبریــک خطاب به اینجانب خوددارى نموده و در صورت تمایل مبالغى 
که صرف این امور خواهد شد را به حساب موسسه هاى خیریه شهرمان 

واریز فرمائید.
سید امیر حسین علوى
 شهردار منتخب رشت

  سارى – دهقان : حجت االسالم «سید حسین حسینى کارنامى» 
در سخنرانى وبینارى ویژه اربعین حسینى که از سوى ستاد هماهنگى 
کانون هاى فرهنگى مساجد مازندران  در روز شنبه 3مهرماه برگزار شد، 
با اشاره به جایگاه ایثار و شهادت و نقش آن در فرهنگ جوامع اسالمى 
گفت: این دو مولفه از مهم ترین درس ها و آموزه هاى عاشورا و ابا عبداهللا 
الحسین(ع) اســت. ب  ه گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومى،  
مســوول نهاد رهبرى دانشگاه علوم پزشکى مازندران اظهار کرد: ایثار و 
شــهادت پشتوانه بسیار معنوى و بزرگ و ذخیره اى است که مى تواند 
محرك براى جوامع اسالمى باشد.  وى بیان کرد: مردم جوامع اسالمى 
که غالباً به جهات مختلف با ایدیولوژى و فرهنگ ایثارگرى عجیبن بودند 
همواره در مظلومیت قرار داشــته و از سوى مستکبران به آنها ستم مى 

شــد، امروز نیز چنین اســت و در دنیاى غرب و شرق مى بینیم که تا 
چه اندازه برخى مستکبران بیرق ظلم و ستم را نسبت به برخى جوامع 
اســالمى دارند.  وى ابراز کرد:  فرهنگ ایثار و شــهادت مى تواند عزت 
مســلمین را حفظ کند و عامل محرك باشــد و یکى از مهم ترین پیام 
عاشــورا همین فرهنگ است.  حجت االســالم حسینى کارنامى گفت: 
سیدالشهدا از همان ابتداى حرکت، انسان هایى را دعوت و همراه خویش 
مــى کند که این دعوت و باور و آمادگى را دارند که خون خود را در راه 
خدا بدهند و از مال خویش براى ترویج دین نیز بگذرند.  مســوول نهاد 
رهبرى دانشگاه علوم پزشکى مازندران افزود: فرهنگ ایثار و شهادت در 
کربالى امام حسین(ع) یک میراث بود که در حال حاضر ضامن مقاومت 

در برابر ستمگران است.

اراك- فرناز امیدى: علیرضا کریمى با 8 رأى موافق و کسب اکثریت 
آراى اعضاى شوراى اسالمى به عنوان شهردار اراك انتخاب شد. سومین 
جلســه علنى شوراى شهر اراك با دســتور کار انتخاب شهردار شامگاه 
چهارشنبه برگزار شد. این جلسه پس از کش و قوس هاى مجدد به رأى 
گیرى انجامید و در پایا ن علیرضا کریمى با کسب 8 رأى موافق از 11 رأى 
به عنوان شهردار اراك انتخاب شد. علیرضا کریمى بومى استان مرکزى 
و متولد 1344 و داراى مدرك تحصیلى دکترى حقوق بین الملل است. 

وى به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومى استاندارى مرکزى در سال 
1371، مدیرکل بازرســى و نظارت استان همدان در سال هاى 74 و75، 
مدیرکل برنامه ریزى و هماهنگى امور اقتصادى اســتاندارى مرکزى در 
سال هاى 75 و76، عضویت هیئت مدیره سازمان تعاون شهر و روستاى 
استان مرکزى، فرماندار شهرستان خمین از سال 1390 تا 1393 فعالیت 
داشته است. ضمن اینکه وى ریاست مرکز تربیت معلم شهید باهنر اراك 
و مسئولیت مشاور حقوقى شرکت آلومینیوم اراك را نیز در کارنامه دارد.

نماینده مجلس در نشست بررسى راهکارهاى جلوگیرى از فرونشست اصفهان مطرح کرد:
حضور فورى رئیس جمهور و شوراى عالى آب در اصفهان و حل مشکل 

زاینده رود،محور مطالبات مردم اصفهان است

در شش ماهه اول سال 1400 محقق شد؛
 اجراى عملیات STS با هدف تامین سوخت پاالیشگاه بندرعباس

بیانیه شهردار منتخب رشت: 
براى آشتى شهروندان با رشت گام برخواهیم داشت

مسئول نهاد رهبرى دانشگاه علوم پزشکى مازندران؛ 
فرهنگ ایثار و شهادت در ادوار مختلف تاریخ ضامن حفظ عزت جوامع اسالمى بوده است

علیرضا کریمى به عنوان شهردار کالنشهر اراك انتخاب شد

معاون هماهنگى توزیع شرکت توانیر در گلستان:
30 هزار کیلومتر کابل خودنگهدار جایگزین شبکه فرسوده برق کشور شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: معاون هماهنگى توزیع شــرکت توانیر 
گفت: در دو سال اخیر 30 هزار کیلومتر کابل خودنگهدار جایگزین شبکه هاى 
فرسوده فشار ضعیف در کشور شده است.غالمعلى رخشانى مهر در حاشیه بازدید 
از شــبکه توزیع برق گنبدکاووس اظهارکرد: اعتبارات خوبى در زمینه تجهیز 
نیروگاه برق گنبدکاووس تخصیص مى یابد تا 100 دستگاه ترانسفورماتور 20 
کیلوولت براى این شهرستان خریدارى شده و ناوگان خودرویى هم تجهیز شود.

معاون هماهنگى توزیع شرکت توانیر افزود: همچنین سه اداره به مجموعه توزیع 
نیروى برق گنبد اضافه خواهد شد تا جوابگوى مشترکان این شهرستان شود.وى 
بیان کرد: موضوع رفع حریم فشار ضعیف و 20 کیلوولت از موضوعاتى است که در کل استان با مواجه هستیم که در صورت تأمین اعتبار 
50 درصدى از سوى سازمان مدیریت برنامه ریزى استان و استاندارى، 50 دیگر هم توسط شرکت توانیر تخصیص داده خواهد شد.رخشان  
مهر همچنین در بازدید از پست فشارقوى میرزاپانگ گالیکش هم با بیان اینکه اقدامات زیربنایى براى ایجاد برق پایدار در دستور کار است، 
گفت: از سال آینده مشکل قطعى هاى گسترده و خاموشى برنامه ریزى شده در کشور کاهش خواهد یافت.معاون هماهنگى توزیع شرکت 
توانیر بیان کرد: جایگزینى شبکه سیمى با کابل هاى خودنگهدار یکى از عمده ترین اقدامات انجام شده براى کاهش خاموشى ها بوده که در 

دو سال اخیر 30 هزار کیلومتر کابل خودنگهدار جایگزین شبکه هاى فرسوده فشار ضعیف در کشور شده است.

برترین هاى حوزه دریا و دریانوردى در استان بوشهر تجلیل شدند
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل بنادر و دریانوردى استان بوشهر 
گفت: به مناسبت هفته دریانوردى برترین هاى حوزه دریا و دریانوردى در استان 
بوشهر تجلیل شدند. به گزارش روابط عمومى اداره کل بنادر و دریانوردى استان 
بوشهر، سیاوش ارجمندزاده با تبریک هفته دریانوردى اظهار داشت: همزمان با 
گرامیداشت این مناسبت مهم سه موسسه آموزشى، یک شرکت کشتى سازى، 
2 مالک شــناور، یک شرکت کشتى سازى و شرکت راهبرى، تعمیر ونکهدارى 
شــناورهاى حســتحو ونجات دریایى مورد تجلیل قرار گرفتند. وى بیان کرد: 
شــرکت ناخداى جزیره یکى از شرکت هاى برجســته کشور در زمینه ساخت 
شناورهاى فلزى است که این مهم را با بهره گیرى از نیروهاى با دانش و توانمند بومى اجرایى کرده است. ارجمندزاده اظهار داشت: این 
شــرکت ظرف 10 سال گذشته 30 شناور فلزى ساخته که مجموع تولید آن با تولید سایر کارگاه  هاى جنوب کشور برابرى مى کند. وى 
گفت: مدیریت شرکت ناخداى جزیره از نقاط قوت و برجسته این شرکت است چراکه با تدبیر و درایت خود و با کمترین امکانات موفق به 
کسب عناوین ارزشمندى در حوزه ساخت شناورها ى خدماتى شده و در این بین براى نخستین بار در کشور موفق به طراحى و ساخت 
شناور لندینگ گرافت با ظرفیت ناخالص زیر 500 و قابلیت حمل 14 کانتینر 20 فوت شده است. ارجمندزاده ادامه داد: همزمان با هفته 

دریانوردى 2 مالک شناور برتر استان نیز به واسطه رعایت الزامات کنوانسیونMLC  برگزیده ومورد تجلیل قرارگرفتند . 

مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان:
اداره HSE  نقش مهمى در تداوم تولید نفت و نگهداشت تأسیسات ایفا مى کند

اهواز- شبنم قجاوند: به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی مدیرعامل 
شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان با حضور در ایستگاه شماره یک 
آتش نشــانی با کارکنان این ایستگاه و اداره HSE دیدار کرد و فرا رسیدن این 

مناسبت را به آنها تبریک گفت و از زحمات و خدمات آنها تجلیل کرد .
به مناسبت روز ملی ایمنی و آتش نشانی مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت 
و گاز مسجدسلیمان با حضور در ایستگاه شماره یک آتش نشانی با کارکنان این 
ایســتگاه و اداره HSE دیدار کرد و فرا رسیدن این مناسبت را به آنها تبریک 
گفــت و از زحمات و خدمات آنها تجلیل کرد  . مهندس علیرضا هیهاوند که از 
سوي داود کیانی مدیرعملیات، مهران نصیریان دوست مدیرمنابع انسانی و قاسم صالحی مورکانی رییس روابط عمومی همراهی می شد 
طی سخنانی در جمع کارکنان اداره HSE ، نقش این اداره و کارکنان آن را در تداوم تولید نفت و نگهداشت تأسیسات بسیار مهم و حایز 
اهمیت دانست و گفت: با سخت کوشی و اعمال مقررات و قوانین بخش HSE شاهد آن هستیم که عملیات تولید،تعمیرات و پشتیبانی از 

تولید در بخش هاي عملیاتی و غیرعملیاتی بدون هرگونه حادثه ي مهم و نگران کننده پیگیري و اجرا می شود .

مدیرکل کمیته امداد استان قم:
با خدمت بى منت به نیازمندان روح امام و شهدا 

و دل رهبر معظم انقالب را شاد کنیم
قم- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل کمیته امداد اســتان قم: با خدمت 
بى منت به نیازمندان، دشــمنان را مأیوس و روح امام و شهدا و دل رهبر معظم 
انقالب را شاد کنیم. به گزارش پایگاه اطالع رسانى کمیته امداد، اکبر میرشکار، 
مدیرکل کمیته امداد اســتان قم در مراسم گرامیداشت هفته دفاع مقدس که 
به هّمت پایگاه مقاومت بســیج شــهید آیت اهللا قاضى طباطبایى(ره) کمیته 
امداد اســتان قم در سالن اجتماعات شــهید نبى لو مجتمع فرهنگى حضرت 
معصومه(س) برگزار شده بود با اشاره به شرایط سخت زندگى و معیشت مردم و 
نیازمندان در تحریم هاى ظالمانه و شیوع ویروس کرونا خطاب به کارکنان این 
نهاد در استان قم گفت: اگر شما امدادگران در باز کردن گره از مشکالت نیازمندان توفیقاتى دارید، مرهون نیت خالص و روحیه بسیجى و 
انقالبى شما بوده است. وى امنیت کنونى کشور را نتیجه تدبیر مقام معظم رهبرى و هوشیارى نیروهاى مسلح کشور دانست و تصریح کرد: 
با توجه به اینکه امروز در جنگ اقتصادى با دشمن هستیم بهترین کارى که مى توانیم براى حفظ انقالب و امنیت کشور در موقعیت شغلى 

خود داشته باشیم و دشمن را مأیوس کنیم، خدمت به مردم به ویژه محرومان است. 

تقدیر و پیام تبریک مدیرعامل آبفاى گیالن بمناسبت روز آتش نشانى و ایمنى
رشت- خبرنگار فرصت امروز:   به گزارش دفتر روابط عمومى و آموزش 
همگانى شرکت آب و فاضالب استان گیالن، بمناسبت روز آتش نشانى و ایمنى، 
مدیرعامل این شرکت با اهداء گل و لوح تقدیر از زحمات ایثارگرانه آتش نشانان 
تقدیر و تشکر نمود. سید محسن حسینى رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آبفاى 
گیالن با اهداء گل و لوح سپاس ضمن تبریک هفتم مهرماه روز ملى آتش نشانى 
و ایمنى، از تالش ایثارگرانه آتش نشانان تقدیر و تشکر نمود. در بخشى از این لوح 
آمده است: "هفتم مهرماه روز ملى آتش نشانى و ایمنى" یادآور خدمات سخت 
و نفسگیر آنانى است که در راه نجات جان انسان ها از خودگذشتگى مى کنند و 

این کار جز عبادت و جهاد در راه خدا نیست و اجرى بى انتها در انتظار آنان است. متن کامل لوح به این شرح است:
برادر ارجمند جناب آقاى مهندس مؤمنى، ریاست محترم سازمان آتش نشانى و خدمات ایمنى کالنشهر رشت

 با سالم و احترام
آتش نشانان، قهرمانان گمنام جامعه هستند که شجاعت، قاطعیت و فداکارى همراهان همیشگى شان است. آتش نشانان با حماسه 
آفرینى هاى خود در نبرد با شعله هاى خانمان سوز، جوانه هاى امید را از بستر خاکسترها مى  رویانند. "هفتم مهرماه روز ملى آتش نشانى و 
ایمنى"یادآور دلیر مردانى است که با شجاعت و غیرت پا در خطرگاه آتش و حادثه مى گذارند و در راه حفظ ایمنى و سالمت هموطنان، 
جسم و جان پاك خود را نثار مى کنند. به پاس کوشش خالصانه جنابعالى و آتش نشانان خدوم و عزیز آن مجموعه، صمیمانه ترین سپاس 
خود و همکارانم در شرکت آب و فاضالب استان گیالن را به شما قهرمانان بى ادعا تقدیم مى نمایم و در کمال امتنان  این لوح سپاس 

تقدیم محضر ایثارگرانه شما مى گردد.

بازدید معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى تهران از پروژه هاى کالن 
شهردارى اسالمشهر

سحر عمروانى - اسالمشهر :عبدالرضا چراغعلى معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى تهران از روند تکمیل پروژه هاى عمرانى 
شهردارى اسالمشهر بازدید کرد . به گزارش مرکز ارتباطات شهردارى اسالمشهر معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى بهمراه مرسلپور 
فرماندار ، سلیمى رئیس و تعدادى از اعضاى شوراى شوراى شهر و محسن حمیدى شهردار منتخب اسالمشهر با حضور در محل اجراى 
پروژه هاى کمربندى شمالى ،پروژه مترو اسالمشهر و پارك شش و نیم هکتارى شهید سلیمانى در شهرك امام حسین بازدید و از نزدیک 
در جریان تکمیل این پروژه ها قرار گرفت. در این بازدید دکتر حمیدى شهردار منتخب اسالمشهر توضیحاتى پیرامون مشخصات فنى و 
روند پیشرفت این پروژه ها ارائه کرد و در ادامه مهندس چراغعلى ضمن تشکر از مجموعه مدیریت شهرى اسالمشهر در سخنانى بر لزوم 
تسریع در اتمام پروژه هاى در دست اقدام شهردارى تاکید نمود. معاون هماهنگى امور عمرانى استاندارى با مهم ارزیابى کردن پارك شهید 
سلیمانى گفت: براى ارائه خدمات هرچه مطلوبتر به شهروندان باید تمهیدات بیشترى از قبیل ایجاد ایستگاه اتش نشانى،احداث راه دسترسى 

و رینگ پیاده روى در پیرامون مجموعه و همچنین تکمیل بخشهاى باقیمانده توسط شهردارى بعمل آید.

ایالم- هدى منصورى: فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) در نشست 
خبرى با اصحاب رسانه و مطبوعات در مرز مهران:

زیرساخت هاى مرز مهران باید پاسخگوى پذیرش حداقل بین هشت 
تا 10 میلیون نفر زائر باشــد در حالى که ظرفیت ها و زیرساخت هاى 
شهر و پایانه مهران از کمترین امکانات و تجهیزات برخودار است که در 

شان این پایانه و اربعین نیست.
مســیرهاى دسترســى، ترابرى، سرویس هاى بهداشــتى، اسکان، 
ساختمان براى بهدارى و درمان، هتل و موارد دیگر از موارد مهمى است 

که توسعه آنها باید توسط مسووالن پیگیرى شود.
ســردار شاکرمى با گله مندى از روند احداث راه آهن در ایالم، اضافه 
کرد: احداث راه اهن و اتصال استان به خط آهن سراسرى به یک رویا و 
تراژدى براى مردم تبدیل شده و در حد حرف باقى مانده که امید است 
این طرح مهم و ضرورى در دولت جدید عملیاتى شود که به روان سازى 

ترافیک در ایام اربعین کمک شایانى مى کند. 
اربعین یک فرصت و نعمت از جانب امام حســین علیه الســالم به 
استان محسوب مى شود که باید از محل این فرصت مغتنم زیرساخت 

هاى ایالم افزایش یابد. 
اســتان ایالم محل تالقى اربعین و کاروان هاى راهیان نور است اما 
زیرســاخت هاى مناسب و در خور شــان زائران ندارد و مى طلبد تمام 
ادارات مرتبط با موضوع اربعین از جمله راه و شهرسازى یا دانشگاه علوم 
پزشــکى از طریق وزارتخانه هاى متبوع خود ســعى در اخذ اعتبارات 
گسترده کنند. اعتبارات ملى اربعین باید با توجه به نیازهاى استان ایالم 

حداقل 10 برابر افزایش یابد چرا که زیرســاخت هاى اربعین در استان 
ایالم بسیار ضعیف است.

احداث یک ســاختمان دائمى به عنوان بیمارســتان و درمانگاه در 
پایانه مرزى مهران یک ضرورت اجتناب ناپذیر اســت اگر چه هر سال 
بیمارستان صحرایى در مرز مستقر مى شود اما با احداث یک بیمارستان 

دائمى دیگر نیازى به دایر کردن بیمارستان صحرایى نیست.
سردار شاکرمى ایجاد مجموعه ها و مجتمع هاى رفاهى مختص زائران 
را یک ضرورت مهم برشــمرد و از دســتگاه هایى که داراى زمین هاى 
بالاستفاده در مسیر پایانه مرزى هستند، خواست این اراضى را در خدمت 

ستاد اربعین براى احداث مجتمع هاى مورد نیاز زائران قرار دهند. 
وى اضافه کرد: اربعین یک موضوع اتفاقى نیست. امسال هیچ کسى 
انتظار برگشــت زائرین از مرز مهران را نداشت، اما مردم خودشان این 

مسیر را انتخاب میکنند.
سردار شاکرمى از اصحاب رسانه به عنوان چشم بینا و مطالبه گر مردم 
خواست: این موضوعات و مسائل باید بصورت ویژه از طرف مسئولین ، 

سازمانهاى استانى و کشورى پیگیرى شده و به نتیجه برسد.

 زیرساخت هاى مرز مهران باید براى پذیرش 10 میلیون زائر ارتقا یابد
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توصیه هایی برای توسعه سریع کسب و کار 
پیش از آنکه دیر شود

به قلم: ایوان نیرمن
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

افزای��ش تعداد مش��تریان ی��ک برند نقط��ه پای��ان در بهبود 
وضعیتش محس��وب نمی شود. وقتی ش��ما در کسب و کارتان با 
مش��تریان بیشتر سر و کار داشته باشید، تازه اول دردسرهای تان 
خواهد بود. بس��یاری از کارآفرینان در فرآیند توسعه کسب و کار 
به دلیل عدم آش��نایی با وظایف جدیدش��ان به دردسر می افتند. 
همچنین برخی دیگر از کارآفرینان نیز هرگز فرصت مناسب برای 

توسعه کسب و کارشان را پیدا نمی کنند. 
اینکه ش��ما چطور باید کس��ب و کارتان را پیش از اینکه خیلی 
دیر ش��ود توس��عه دهید، پرسشی اساس��ی در عرصه کارآفرینی 
اس��ت. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از نکات کاربردی 
برای تاثیرگذاری بهتر بر روی فرآیند توسعه کسب و کار در زمان 
درس��ت اس��ت. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه را 

مورد بررسی قرار می دهیم. 
احتیاط را رعایت کنید

وقتی ش��ما در آس��تانه تجربه یک رشد س��ریع برای کسب و 
کارتان هس��تید، باید نهایت احتیاط را رعای��ت نمایید. برخی از 
برندها در چنین شرایطی حتی اندک احتیاط قبلی شان را هم به 
طور کامل کنار می گذارند. این امر مش��کالت بسیار زیادی برای 
آنها به همراه خواهد داش��ت. با این حس��اب ش��ما باید برخالف 
دیگ��ر برندها عمل کنید تا شانس��ی برای ادام��ه فعالیت در بازار 

داشته باشید. 
توصی��ه اساس��ی م��ا در ای��ن بخ��ش اس��تفاده از توصیه های 
کارش��ناس های حرفه ای به هنگام تجربه رشد سریع در کسب و 
کارتان است. چنین رشدی می تواند دالیل بسیار متنوعی داشته 
باشد. اگر شما به خوبی نسبت به دالیل این اتفاق آگاهی نداشته 
باش��ید، هر لحظه امکان مواجهه با مش��کالت اساسی در کسب و 

کارتان وجود دارد. 
توسعه کسب و کار در هر شرایطی در صورتی که احتیاط را به 
همراه داشته باشد، امکان موفقیت و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را خواهد داشت، در غیر این صورت به سرعت تمام شده و 

شما را در شرایط خطرناکی قرار می دهد. 
ریشه یابی شکست ها

ش��ما برای اینکه کس��ب و کارت��ان را در م��دت زمانی اندک 
توس��عه دهید، باید به دنبال ریش��ه شکست های قبلی تان باشید. 
بس��یاری از برندها در این میان هرگز به دلیل شکست های ش��ان 
فکر نمی کنند. درس��ت ب��ه همین خاطر به طور م��داوم در یک 
نقطه ثابت از بازار باقی می مانند. با این حس��اب ش��ما در صورت 
تحلیل درس��ت دلیل شکس��ت تان در بازار به خوبی امکان تعییر 

روند تاثیرگذاری بر روی مشتریان را خواهید داشت. 
نکته مهم اینکه مشتریان اغلب اوقات از برندهایی که به سرعت 
اشتباهات ش��ان را تحلیل کرده و در صدد جبران ش��ان هستند، 
اس��تقبال می کنند. به این ترتیب ش��ما به سادگی هرچه تمام تر 

امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان را خواهید داشت. 
اگر ش��ما در کسب و کارتان دردسرهای زیادی برای شناسایی 
ریش��ه ها و تحلیل دالیل شکست تان دارید، یک راهکار جایگزین 
همکاری با برخی از کارش��ناس ها یا موسسه های حرفه ای در این 
زمینه اس��ت. ش��اید این امر هزینه بیش��تری برای شما به همراه 
داشته باشد، اما از نظرات و تحلیل های دقیق و حرفه ای بهره مند 

خواهید شد. 
امروزه کارمندان هر شرکت اطالعات بسیار مهمی درباره دالیل 
شکس��ت ش��رکت ها دارند. این امر به دلیل ارتباط نزدیک آنها با 
مش��تریان و مشاهده دقیق روند پیگیری امور است. بنابراین شما 
ب��رای آگاه��ی از دالیل شکس��ت های قبلی ت��ان می توانید بدون 

دردسر سراغ کارمندان تان بروید.
تعهد به ارزش های اصلی برند

اگر ش��ما هر روز ی��ک ارزش تازه برای برندت��ان تعریف کنید، 
دیگر هیچ شانسی برای رسیدگی به ارزش های قبلی تان نخواهید 
داش��ت. برخی از برندها به طور مداوم ارزش های تازه برای کسب 
و کار خ��ود تعری��ف می کنند و در نهایت ب��ه هیچ کدام هم عمل 
نمی کنند. این امر موجب بدبینی مش��تریان به کس��ب و کار آنها 

خواهد شد. 
توصیه ما برای ش��ما در فرآیند توسعه سریع کسب و کار تعهد 
ب��ه ارزش های برند و تالش برای حفظ و تحقق ش��ان به بهترین 
شکل ممکن است. اگر ش��ما این نکته مهم را مدنظر قرار دهید، 
بسیاری از مش��کالت تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان حل 
ش��ده و به خوبی امکان پیگیری روند توس��عه س��ریع برندتان را 

خواهید داشت. 
entrepreneur.com :منبع

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

   یکشنبه   11 مهر 1400    شماره 1872   صفحه8  

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: مطهری، خیابان علی اکبری، پالک115

دفتر مرکزی: 88317738
سازمان آگهی ها: 88320960 

به قلم: سنوئل لیدز
نویسنده حوزه بازاریابی
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هوش��مندانه ترین اقدام در هر زمینه ای این است که به دنبال ساده ترین 
اقدامات باش��ید. این امر باعث خواهد شد تا رسیدن به یک هدف سریع تر 
باشد و انرژی کمتر را هم از ما بگیرد. با این حال برای پیدا کردن ساده ترین 
اقدام��ات چه اقدامی را انجام می دهی��د؟ در این رابطه همواره این احتمال 
وجود دارد که مواردی اش��تباه را انتخاب کنید. تحت این ش��رایط طبیعی 
اس��ت که با نتایج دور از انتظار مواجه ش��وید. با این حال اگر کارشناس ها 
در رابطه با یک موضوع نظری را اعالم کنند، طبیعی اس��ت که می توان به 
آنها اعتماد باالیی را داشت. در رابطه با برند شخصی ذکر این نکته ضروری 
اس��ت که چنین اقدامی می تواند در موفقیت های ش��غلی تاثیر بسزایی را 
داشته باشد و ابدا در جهت خالف برند شرکت نخواهد بود. درواقع این دو 
مورد می توانند به خوبی یکدیگر را تقویت کنند. بدون ش��ک اگر اقدامات 
نادرستی برای برندسازی شخصی خود انجام دهید، ممکن است اعتبار برند 
نیز خدشه دار شود. به همین خاطر نیز ضروری است که صرفا براساس تصور 
خودتان، اقدامی را انجام ندهید. در این راس��تا پنج راهکار ساده را بررسی 
خواهیم کرد که باعث می ش��ود تا به خوبی صاحب برندی شخصی شوید. 
نکته مهم این است که تمامی این راهکارها، در عمل نیز مورد آزمایش قرار 
گرفته و صرفا مباحثی تئوری محسوب نمی شود. به همین خاطر نیز نباید 

تردیدی داشته باشید. 
1-محتوایی ارزشمند و درگیرکننده ایجاد نمایید 

تولید محتوا یکی از اقدامات بسیار موثر در جهان امروز جهت برندسازی 
شخصی محسوب می شود. در این زمینه نیاز است که به دنبال موضوعاتی 
ارزشمند باشید که توجه به نیاز حال حاضر، شما را به این خواسته نزدیک 
می کند. برای درک بهتر این موضوع توصیه می شود که از ابزارهای تحلیل 
استفاده کنید. برای مثال این امر که بدانید چه موضوعاتی در سال جدید 
بیش��تر توسط جامعه هدف شما سرچ ش��ده است بدون شک امری بسیار 
مهم خواهد بود. در این رابطه نکته ای که بسیاری از افراد فراموش می کنند 
این است که صرفا ارزشمندبودن محتوا کافی نبوده و شیوه بیان آن، حتی 

مرحله ای مهمتر محس��وب می ش��ود. در این زمینه شما باید بدانید که با 
رعایت چه نکاتی، محتوای شما مخاطب را به خوبی درگیر می کند و منجر 
به دنبال کردن همیش��گی شما خواهد ش��د. برای مثال یکی از ساده ترین 
نکات این اس��ت که همواره در پایان، س��والی را مطرح کنید تا مخاطب به 
واکنش نشان دادن، متمایل شود. با این حال برای آگاهی از موارد بیشتر، 
تحلیل اقدامات بهترین های حوزه تولید محتوا، ش��ما را به نکاتی ارزشمند 
می رس��اند. به صورت کل��ی در این بخش می توانید م��واردی را به صورت 
آزمایشی نیز انجام دهید و فراموش نکنید که برای ایجاد جامعه مناسبی از 
مخاطبان، نیاز به اختصاص زمانی کافی است و این امر ابدا اتفاقی یک شبه 
نخواهد بود. اگر بخواهیم براس��اس تجربه های موجود قضاوت کنیم، شما 
نیاز به زمانی در حدود یک س��ال خواهید داشت. با این حال عملکرد شما 
می تواند این مقدار را کمتر و یا بیشتر نماید. همچنین فراموش نکنید که 
حوزه ها را با یکدیگر مقایسه نکنید. درواقع برخی از آنها محبوبیت همگانی 
دارند که مثال بارز آن را می توان تکنولوژی دانست. با این حال اگر در یک 
حوزه خاص فعالیت می کنید، طبیعی است که باید موفقیت را با توجه به 
بازار خود بس��نجید. درواقع ممکن اس��ت جذب ۵00 نفر دنبال کننده در 
یک حوزه، موفقیت باال محس��وب ش��ود و در حوزه ای دیگر حتی 10 هزار 
دنبال کننده هم چندان جذاب نباشد. به عنوان نکته پایانی توصیه می شود 
که تمرین زیادی را داش��ته باشید تا در نهایت بتوانید براساس یک سبک 
مناس��ب، اقدام نمایید. درواقع افزایش دانسته ها هنگامی که در عمل مورد 

استفاده قرار نگیرد، ابدا نتیجه ای را دربر نخواهد داشت. 
2-در زمینه نوشتن کتاب فعالیت کنید 

به صورت کلی برای برندسازی شخصی شما نیاز به دیده شدن خواهید 
داش��ت. با این حال این موضوع تنها زمانی در درازمدت برای شما و هدف 
تجاری تان نتیجه بخش است که به صورت حرفه ای باشد. بدون شک انتشار 
یک کتاب، نه تنها زمینه آشنایی افراد بیشتری را برای شما به همراه دارد، 
بلکه شخصیتی حرفه ای را را نیز در ذهن ایجاد خواهد کرد. در این زمینه 
ممکن اس��ت تصور کنید که اقدامات چاپ، امری سخت خواهد بود. با این 
حال نباید نگران باش��ید. درواقع شما می توانید با یک کتاب اینترنتی، کار 
خود را شروع کرده و پس از کسب شهرت اولیه، به سادگی با نشریات وارد 
همکاری ش��وید. در زمینه نویس��ندگی توصیه می شود که تنها به صورت 

تخصصی و تنها در حوزه کسب و کار خود فعالیت کنید. 

3-با مخاطبان صحبت نمایید
ش��ما می توانید در فضاهای مختلف این اقدام را انجام دهید. برای مثال 
می توانی��د یک کانال یوتیوب ایجاد کنید. پس از مدتی، زمینه س��خنرانی 
ش��ما نیز مهیا خواهد ش��د. در این رابطه توصیه می شود که تمرین کافی 
داش��ته باش��ید و نکات مهم را از طریق تحلیل سخنرانی های برنامه تد، به 

دست آورید. 
4-کسب دانش خود را افزایش دهید 

بدون ش��ک مخاطبان تمایل دارند که اطالعات مفیدی را به دس��ت 
آورند. تحت این ش��رایط صحبت کردن درباره موضوعات تکراری، باعث 
خواهد ش��د تا تمایزی میان ش��ما و دیگران وجود نداشته باشد. تحت 
این شرایط طبیعی است که اولویت افراد انتخاب آنهایی باشد که تجربه 
فعالیت باالتری را دارند. به همین خاطر شما بیاد دانش روز را به دست 

آورید که تنها از طریق مطالعه مداوم امکان پذیر است. 
5-تنها در یک حوزه فعالیت نمایید 

ای��ن احتمال وجود دارد که ش��ما تصور کنی��د می توانید موضوعات 
مختلفی را مورد توجه قرار دهید. با این حال این اقدام اگرچه در ظاهر 
تنوع محتواها را افزایش می دهد. با این حال باعث خواهد شد تا در هیچ 
موضوعی عمیق نشوید و نتوانید خود را به عنوان یک کارشناس، مطرح 
نمایی��د. به همین خاطر این امر که افراد ش��ما را خب��ره در یک حوزه 
مش��خص بدانند، به مراتب بهتر از هدف قرار دادن موارد مختلف است. 
همچنین نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که 
برای شناخته شدن، بسترهای مختلف را امتحان نمایید. برای مثال در 
حال حاضر کالب هاوس با سرعتی فوق العاده در حال محبوبیت جهانی 
اس��ت. در این زمینه با توجه به اینکه محوریت آن بر روی ارس��ال صدا 
است، شما می توانید از آن برای سخنرانی و ارتباط زنده با مخاطبان خود 

استفاده کنید. 
در آخر نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که دستیابی 
به تمامی این پنج هدف به تنهایی امری بس��یار سخت خواهد بود. درواقع 
شما نیاز به تیم تولید محتوا دارید که در کارها کمک باشند. به همین خاطر 
اگر خواهان کس��ب نتایج باال از برندس��ازی شخصی خود هستید، نباید از 

اختصاص بودجه برای آن واهمه داشته باشید. 
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ادامه از صفحه اول
با وجود این، کمپین ش��ی تهدیدی برای اقتصاد چین اس��ت و سرکوب ها سبب 
ش��ده کسب وکارها نیز سخت تر و کم سودتر شوند. حزب کمونیست در حال ایجاد 
چارچوبی قانونی بوده، ولی تغییرات بزرگ و از باال به پایین شی آنچنان سریع اعمال 
شده اند که مقررات خودسرانه به نظر می رسند. مثال »توزیع مجدد سوم« را در نظر 
بگیرید که در آن ش��رکت های تکنولوژی به دولت پول می دهند. موفقیت آش��کارا 
خطرناک شده اس��ت؛ اتفاقی که سبب می شود ش��رکت های خصوصی محتاط تر 
باشند. شرکت های دولتی و صنایع استراتژیک، چون نیمه هادی ها ممکن است از این 
شرایط سود ببرند؛ ولی نه کارآفرینان که منبع واقعی تحرک و پویایی چین هستند.

تم��ام اینها می توانند تهدیدی برای متالش��ی کردن اقتصاد چین باش��ند که 
همین حاال ه��م از کاهش بازده��ی در س��رمایه گذاری های زیربنایی، تاثیرات 
کاهش نیروهای کاری و افزایش تعداد افراد س��الخورده تحت فش��ار قرار دارد. 
بعد از ۴0س��ال رشد سرسام آور، بیشتر چینی ها با انتخاب های سختی که افول 
ش��دید و پایدار ایجاد می کند، کامال ناآش��نا هس��تند. به لحاظ سیاسی نیز این 
خطر وجود دارد که کمپین شی به یک کیش شخصیت مبدل شود. او بیش از 

هر رهبر دیگری از زمان مائو برای ایجاد تغییر، قدرت را در تصرف گرفته است.
شی که خود را آماده می کند تا با ادعای سومین دوره پنج ساله ریاست جمهوری 
در بیس��تمین کنگره حزب کمونیس��ت پروتکل ها را بش��کند، از این کمپین برای 
س��ازماندهی یک جایگزینی بزرگ در کارکنان، به عنوان اساس��ی برای س��رکوب 
ایدئولوژیک و به  دلیل در قدرت ماندنش اس��تفاده می کن��د. ولی هر کدام از اینها 
با خطر همراه هس��تند. یکی اینکه بوروکراس��ی س��بب شکس��ت او می شود. شی 
می خواهد بوروکراسی به سیگنال های بازار واکنش نشان دهد، ولی با وجود ترفیع ها 
و سرکوب ها مقامات چینی عصبی و ناراحت هستند. یکی از دالیل قطع برق در 20 
منطقه طی هفته های اخیر این بود که بوروکرات های وحشت زده ناگهان دریافتند 
ممکن است به اهداف کاهش انتشار کربن خود دست پیدا نکنند. مقامات ترسیده 
از متهم ش��دن به فساد و انحراف ایدئولوژیک توسط رقبای شان، دست روی دست 
گذاشته اند و کاری انجام نمی دهند. شکس��ت برای بوروکرات هایی که می خواهند 

ابتکار عمل را به  دست بگیرند، خطرناک است؛ موفقیت هم همین طور.
خطر دیگ��ر از س��رکوب ایدئولوژیک نش��أت می گیرد. »ش��وراهای بازبینی 
اخالق��ی« و »کلینیک ه��ای اخالق��ی« رفتارهای ارتدوکس��ی را با اس��تفاده از 

حس شرمس��اری عمومی اعمال می کنند. گرچه تا امروز هیچ چش��م اندازی به 
ب��دی »انقالب فرهنگی« دیده نمی ش��ود، مردم چین در حال از دس��ت دادن 
آزادی های ش��ان در تفکر و اظهارنظر هستند. ش��ی عالوه بر ترویج دکترینش، 
»نوس��تالژی قرمز« را نیز دوباره پررنگ کرده و مائوئیسم را به  عنوان مرحله ای 
حیاتی و مهم در س��اختن چین جدید معرف��ی می کند که قبل از کنگره حزب 
حمایت از او را افزایش می دهد و مورد آخر، سیاست خود شی است. در صورتی 
که به قدرت بچسبد، بحث جانشینی می تواند در بلندمدت به  شدت به بی ثباتی 
دامن بزند. در کوتاه مدت نیز اگر تالش او برای تحمیل یک واقعیت جدید طبق 
برنامه پیش نرود، ش��ی با انتخابی سرنوشت س��از میان پافشاری یا عقب نشینی 
روبه رو خواهد شد. تا اینجای کار، سرکوب محتمل تر از سازش به نظر می رسد. 
دولت های غربی نیز با شرکت های فناوری، نابرابری و امنیت ملی درگیر هستند. 
در آمری��کا، کنگره با در نظر گرفتن یک پیش فرض برای بدهی ملی بهتر عمل 
کرده اس��ت. برخی ممکن است نس��بت به عملکرد سریع شی برای انجام کارها 
حسادت کنند. ولی تصور اینکه او پاسخ های درست را در اختیار دارد، اشتباهی 

بزرگ خواهد بود.

ایجاد برند شخصی با 5 راهکار ساده

واقعیت جدید چین مملو از خطر است


