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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

مداخالت رئیس جمهور  ترکیه چطور لیر را بی ارزش کرد؟

 سیاست پولی
زیر تیغ مداخله

فرصت امروز: رسانه های غربی از وخامت حال اقتصاد ترکیه خبر می دهند و آنطور که »فایننشال تایمز«، »یورونیوز« 
و »رویترز« پیش بینی کرده اند، این وضعیت وخیم اقتصادی نهایتا به سرنگونی اردوغان منجر خواهد شد. بانک جهانی 
هم اخیرا هشدار داده که جمعیت افراد در فقر مطلق با افزایش 1.5 میلیون نفری به 8.4 میلیون نفر در ترکیه می رسد. 
حال س��وال این اس��ت که اقتصاد ترکیه چطور به این نقطه رسید؟ پاسخ این پرسش را باید در سیاست های دستوری 
رئیس جمهور  ترکیه جست وجو کرد و دید اقتصادی که در دو دهه گذشته در مسیر درست ریل توسعه قرار گرفته بود...

 افزایش تولید و واردات
به کمک صنعت خودرو می آید
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ایران مشتری جدی محصوالت کشاورزی روسیه می شود؟

به سوی دیپلماسی اکوسیستمی
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مدیریتوکسبوکار

4

فرصت امروز: بورس تهران پس از تجربه دو نیمه کامال متفاوت در هفته گذشته توانست با ثبت بازده 
هفتگی 0.3 درصدی بار دیگر برای ورود به ابرکانال 1.4 میلیون واحدی آماده شـود؛ اتفاقی که عمدتا 

به واسطه اخبار حمایتی رقم خورد. پس از آنکه معامالت بورس تهران در ابتدای هفته گذشته 
روند نزولی را تجربه کرد، از روز دوشنبه تغییر مسیر داد و وارد مدار صعودی شد، به...

شاخص کل بورس با رشد 42 هزار واحدی مجددا وارد کانال 1.4 میلیونی شد

بازگشت امید به بورس تهران

نگـــاه
بیشترین نگرانی ساکنان 

دنیا درباره چیست؟
از کرونا تا بیکاری

در جریان پاندمی کرونا، مردم 
متعددی  نگرانی ه��ای  جه��ان 
را از س��ر گذرانده ان��د، ول��ی به 
نظر می رس��د کرون��ا همچنان 
مهمترین دغدغه و نگرانی عمده 
آنهاس��ت؛ از جمل��ه نگرانی در 
مورد تداوم بحران کرونا و تبعات 
آن و حتی نگرانی در مورد آنچه 
زندگی پس��اکرونا برای انسان ها 
به هم��راه می آورد. بررس��ی ها 
نشان داده در کشورهای صنعتی 
نگرانی در مورد تغییرات جوی و 
تبعات آن بر روی محیط زندگی 
بیشتر از کشورهای دیگر است و 
این نگرانی در یک سال گذشته 
با س��رعت زیادی افزایش پیدا 
کرده اس��ت، اما در کش��ورهای 
در حال توس��عه، بیکاری و فقر 

اصلی ترین دغدغه مردم است.
 »Ipsos« موسسه مطالعاتی
ب��ه تازگی مطالع��ه ای در مورد 
مردم  نگرانی ه��ای  مهمتری��ن 
دنی��ا انج��ام داد ت��ا مش��خص 
کند مردم نگران چه مس��ائلی 
هستند. این موسسه فهرستی از 
موارد نگران کننده را در اختیار 
حدود ۲۰ ه��زار نفر از مردم در 
۲8 کش��ور دنی��ا ق��رار داد و از 
آنها خواس��ت تا س��ه موردی را 
ک��ه بیش از دیگر م��وارد باعث 
نگرانی آنها می شود، اعالم کنند. 
یافته ه��ای این مطالع��ه که در 

انجام  ج��والی ۲۰۲1 
2شد، نشان می دهد...

1 ربیع الثانی 1443 - س�ال هفتم
شماره   1894

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان
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فرصت امروز: در هفتمین جلس��ه کمیس��یون بازار پول و 
سرمایه اتاق تهران، انتظارات فعاالن بخش خصوصی از متولیان 
بازار سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و از توسعه بازار 
سرمایه، تسهیل ورود شرکت ها، حدف قیمت گذاری دستوری 
و آگاهی بخش��ی به بازیگران به عنوان مهمترین مطالبات و 
انتظارات بخش خصوصی از بازار سرمایه یاد شد. نمایندگان 
بخش خصوصی در این نشست مجازی با حضور نمایندگان 
س��ازمان بورس و فرابورس، توقعات خود از بازار س��رمایه را 
تشریح کردند و پیشنهاداتی نیز برای بهبود سازوکارهای این 
بازار ارائه داداند. در ابتدای این نشست، فریال مستوفی رئیس 
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران درباره هشت راهبرد 
اصالحی وزیر اقتصاد برای بازار سرمایه و بیمه توضیحاتی داد 
و فهرستی از انتظارات بخش خصوصی را برشمرد. او »تسهیل 
تأمین مالی بنگاه های بخش خصوصی در بازار بدهی از طریق 
انتش��ار انواع اوراق مالی اسالمی« و »تسهیل فرآیند تاسیس 
شرکت های سهامی عام« را از سازمان بورس خواستار شد و 
گفت: »طبق مفاد قانون تجارت براي تاس��یس شرکت هاي 
سهامي عام موسسین باید دست کم ۲۰ درصد سرمایه شرکت 
را خود تعهد کرده و حداقل 35درصد مبلغ تعهدش��ده را در 
حس��ابي به  نام شرکت در شرف تاسیس نزد یکي از بانک ها 
س��پرده کند. در صورتی  که طبق دستورالعمل نحوه صدور 
مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه )سهامی عام( که در تیرماه 
امسال ابالغ شده است، موسسین باید حداقل نصف سرمایه 
شرکت را خود تعهد کرده و 1۰۰درصد مبلغ تعهدشده را نزد 
یکي از بانک ها سپرده کنند. در این دستورالعمل، آورده غیرنقد 
صرفا به پروژه و متعلقات آن )زمین، ساختمان و ماشین آالت( 
محدود شده است و تنوع بیشتر در آورده غیرنقد قابل قبول، 

موجب استقبال بیشتر فعاالن از این ابزار خواهد شد.«
مصائب قیمت گذاری دستوری در اقتصاد

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران همچنین 
از »رفع موانع تامین مالی جمعی برای تأمین مالی بنگاه های 
کوچ��ک و متوس��ط« به عن��وان یک��ی دیگ��ر از مطالبات 

بخش خصوصی نام برد و افزود: »انتظار می رود اتاق تهران برای 
نهایی کردن ضوابط و دستورالعمل های بازار هدف فرابورس 
به عنوان بستری برای عرضه سهام شرکت های دانش بنیان و 
نوپا که طی دو سال گذشته مطرح شده ولی هنوز به مرحله 
اجرا نرسیده است، مورد مش��ورت قرار گرفته و پیش نویس 
دستورالعمل قبل از تصویب نهایی در اختیار اتاق قرار گیرد.« 
او س��پس بر ضرورت بازنگری در سقف تامین مالی براساس 
رتبه بن��دی اعتباری و بدون ضامن تاکید ک��رد و گفت: »در 
مصوبه اردیبهش��ت ماه 1399 هیأت مدیره س��ازمان بورس 
تا حداکثر معادل ۶۰ درصد میانگین س��ود دو سال گذشته 
با اخذ رتبه اعتباری BBB به باال برای ناش��ران بورسی دیده 
شده است که الزم است بازنگری شود.« تسریع و تسهیل در 
فرآیند پذیرش و عرضه سهام شرکت ها در بورس و فرابورس و 
ایجاد مسیر ویژه برای اعضای اتاق تهران و همچنین طراحی 
برنامه های ترویجی و آموزشی توسط شرکت اطالع رسانی و 
خدمات بورس و مرکز مالی ایران با نیازها و برنامه های اعالمی 
اتاق تهران از دیگر درخواست هایی بود که مستوفی به آن اشاره 
کرد. در ادامه نشست نیز عباس آرگون، نایب رئیس کمیسیون 
بازار پول و س��رمایه اتاق تهران به تاثیر مخرب قیمت گذاری 
دس��توری در اقتصاد ایران اشاره کرد و خواستار اقدام عاجل 
س��ازمان بورس برای لغو قیمت گذاری دستوری برای دفاع از 
س��هامداران شد. او همچنین نسبت به حذف دامنه نوسان و 
لزوم مش��ارکت و نظرخواهی از بخ��ش خصوصی در تدوین 

آیین نامه ها و دستورالعمل های سازمان تاکید کرد.
س��پس محس��ن انصاری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان 
بورس درباره انتظارات فعاالن بخش خصوصی از بازار سرمایه 
توضیحات��ی داد و با بی��ان اینکه »دس��تورالعمل بازار هدف 
فراب��ورس پیش از اب��الغ به منظور دریاف��ت نظرات بخش 
خصوصی به اتاق بازرگانی تهران ارس��ال خواهد شد«، گفت: 
»نهاد متولی قیمت گذاری دس��توری، سازمان بورس نیست 
و الزم اس��ت در این زمینه مطالبه گری جدی توسط اتاق به 
عنوان حامی حقوق سهامداران انجام گیرد.« انصاری با اشاره 

به آماده سازی طرحی برای تسهیل در پذیرش شرکت ها در 
بورس و فرابورس ادامه داد: »برای موضوع دامنه نوس��ان هم 
مطالعات تطبیقی انجام شده و تغییراتی در دستورالعمل آن در 
ماه های آتی و بعد از به ثبات رسیدن بازار اعمال خواهد شد. به 
منظور ایجاد شفافیت در بازار سهام نیز اقداماتی انجام گرفته که 
الزام صنایع تولیدی )به جز بازار پایه( به ارائه تحلیل حساسیت 
و الزام اطالع رس��انی زمین و ساختمان ناشران، از جمله این 
اقدامات است.« او ضمن اشاره به ارسال دستورالعمل حاکمیت 
شرکتی و دستورالعمل تعارض منافع برای نظرخواهی به اتاق 
تهران، بر ضرورت تعامل مستمر سازمان بورس با نمایندگان 

بخش خصوصی و فعاالن اقتصادی تاکید کرد.
تدوین طرحی برای تسهیل پذیرش شرکت ها

همچنین حجت اسماعیل زاده، معاون پذیرش فرابورس در 
این نشس��ت با اشاره به اینکه »در فرابورس، پذیره نویسی در 
بازار س��وم انجام گرفته و همه شرکت های پذیرش شده در 
این ب��ازار در بازاره��ای اول و دوم فرابورس نیز قابل پذیرش 
هستند«، گفت: »در ماه  اخیر، پنج پذیره نویسی در دستور کار 
قرار گرفته است که این تعداد پذیره نویسی در مجموع حدود 
75۰ میلیارد تومان، تامین مالی را به دنبال خواهد داشت.« او 
در مورد اصالحات موردنیاز برای دستورالعمل شرکت پروژه ها 
نیز گفت: »دستورالعمل مربوط به شرکت پروژه ها، دارایی های 
نامشهود برای شمولیت شرکت های دانش بنیان را به رسمیت 
نمی شناسد. همچنین عالئم تجاری، دانش فنی و آورده غیرنقد 
نیز در این دس��تورالعمل به رسمیت شناخته نشده است. در 
عین حال، شاید مهمترین تغییری که در دستورالعمل شرکت 
پروژه باید ایجاد شود، این است که پروژه هایی که تا حدودی 
تکمیل ش��ده و به صورت نیمه تمام هستند، بتوانند از این 
امکان بهره بگیرند. البته برای بررسی این اصالحات جلساتی 

برگزار شده و پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شده است.«
اسماعیل زاده با اشاره به اینکه درخصوص تسهیل فرآیند 
پذیرش نیز طرح جامعی تهیه شده است، توضیح داد: »طی 
سال گذشته حدود ۶۰ شرکت در فرابورس پذیرفته شده، در 

حالی که کل عرضه ش��رکت ها حدود ۲۰ شرکت بوده است؛ 
الزم  اس��ت به ش��رایط بازار و امکان عرضه شرکت ها در بازار 
س��رمایه نیز توجه شود.« او سپس با اش��اره به آماده نبودن 
ش��رکت هایی که درخواست پذیرش می دهند، این پیشنهاد 
را مطرح کرد که اتاق تهران با تش��کیل کارگروهی نسبت به 
آماده سازی ش��رکت های منتخب عضو خود برای پذیرش و 
عرضه سهام آنها در بازار اقدام کند تا فرآیند پذیرش و عرضه 
به صورت همزمان صورت گیرد. اسماعیل زاده همچنین نسبت 
به تعامل اتاق تهران و سازمان فرابورس برای آموزش اعضا و 
شرکت های منتخب بخش خصوصی تاکید کرد و سپس با 
اش��اره به ضوابط بازار هدف فرابورس افزود: »این بازار فضایی 
را ایجاد می کند که عموم مردم درگیر ریسک همه شرکت ها 
نباش��ند و با توجه به اینکه در دس��تورالعمل اخیر س��ازمان 
بورس، مفهوم س��رمایه گذاران حرفه ای به رسمیت شناخته 
شده، دس��تورالعمل مذکور برای شناسایی شرکت هایی که 
دارای ریسک باال هستند، مفید خواهد بود. همچنین ضوابط 
اختصاصی برای پذیرش اس��تارت آپ ها نیز در دست تدوین 
اس��ت.« ظریفه جلیلی، نماینده وزارت اقتصاد نیز با اشاره به 
اهمیت موضوع ش��فافیت در بازار سرمایه، بر حمایت وزارت 
اقتصاد از دستورالعمل بورس برای تقویت بازار اولیه، کاهش 
بوروکراسی، اصالح قوانین و مقررات، در راستای ایجاد شفافیت 

در بازار سرمایه، تاکید کرد.
محدودیت انتشار اوراق بدهی وجود ندارد

وحید روشن قلب، مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس 
نیز در این نشست با اشاره مباحث مطرح شده در مورد تفاوت 
میزان انتشار اوراق بدهی توسط شرکت های دولتی در قیاس 
با شرکت های خصوصی گفت: »محدودیتی نسبت به انتشار 
اوراق بدهی توس��ط بخش  خصوصی وجود ن��دارد، اما عدم 
آگاهی کافی نس��بت به این اوراق در س��طح جامعه و وجود 
برخی کاستی ها در زیرساخت های معامالت اوراق بدهی، منجر 
به آمار نامطلوب انتش��ار اوراق بدهی توسط بخش خصوصی 
شده است.« او با اشاره به شرایط مندرج در قانون تجارت برای 

تاسیس شرکت های سهامی عام توضیح داد: »اگرچه در قانون 
تجارت عنوان شده است که با ۲۰ درصد واریز سرمایه و تعهد 
مابقی امکان تاسیس شرکت وجود دارد، اما از دیدگاه سازمان، 
تاسیس شرکت سهامی عام با واریز اندک سهامداران موسس، 
ریسک عدم حصول نتیجه توسط شرکت را افزایش می دهد. 
با این وجود اما در صورت ارائه درخواست و ارائه دالیل منطقی 
برای کاهش واریز توسط سهامداران موسس، موضوع بررسی 
خواهد شد.« روش��ن قلب با اشاره به درخواست بازنگری در 
سقف تامین مالی براساس رتبه بندی اعتباری و بدون ضامن 
افزود: »برای آنکه ش��رکت های بیشتری بتوانند از این امکان 
بهره بگیرند، س��قف رتبه تعیین ش��ده کاهش یافته اس��ت. 
همچنین بازنگری در تامین مالی با حداکثر معادل ۶۰ درصد 
میانگین سود دو س��ال گذشته نیز منوط به تصمیم هیأت 

مدیره سازمان، با ارائه پیشنهادات و مدارک مستدل است.«
همچنین مجتبی نقدی، مع��اون دفتر تأمین منابع مالی 
وزارت صمت با اشاره به اینکه حدود 19 هزار طرح نیمه تمام 
با پیش��رفت فیزیکی باالی ۲۰ درصد در سطح کشور وجود 
دارد، نس��بت به ضرورت بازنگ��ری در آورده نقد و غیرنقد در 
دستورالعمل ش��رکت پروژه تاکید کرد. او همچنین با اشاره 
به ظرفیت مناسب بازار بدهی برای تامین مالی شرکت های 
س��هامی خاص درخواست کرد که فرآیندها و مزایای تامین 
مالی در این بازار برای اعضای اتاق تبیین شود تا شرایط تامین 
مالی بنگاه های بخش خصوصی از طریق انتش��ار انواع اوراق 

مالی اسالمی فراهم شود.
در ادامه جلس��ه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، 
سایر حاضران نیز به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند؛ 
از جمله علیرضا توکلی کاشی، نایب رئیس این کمیسیون بر 
اصالح دس��تورالعمل ش��رکت پروژه برمبنایIPO و کشف 
قیمت و انجام معامالت شرکت-پروژه براساس ساز و کارهای 
بازار تاکید کرد و مصطفی بهش��تی روی، کارشناس مسائل 
بانکی نیز خواستار فراهم شدن امکان انتشار اوراق بدهی قابل 

تبدیل به سهام شد.

پس از وعده و وعیدهای بی شمار بورسی سال گذشته، در حالی 
چش��م مردم به تابلوی معامالت بازار س��رمایه خشک شده است تا 
شاید بتوانند از این دریاچه سرخ اصل پول خود را پس بگیرند که باز 
هم وعده تقویت بازار سرمایه از سوی دولتمردان به گوش می رسد؛ 
وعده ای که کم و کیف و اساس آن دست کم هنوز مشخص نیست. 
به گزارش ایسنا، سهامدار بازار سرمایه حتما و قطعا وعده و وعیدهایی 
که در س��ال 1399 از سوی مسئوالن مرتبط و غیرمرتبط در مورد 
این بازار داده شد را به خاطر دارند. روزهایی که شاخص کل بورس 
هنوز قله ۲ میلیون واحدی را فتح نکرده بود و مسئوالن به بهانه های 
مختلف مردم را به سرمایه گذاری در بورس دعوت می کردند که این 
اتفاق در کنار آزادس��ازی سهام عدالت باعث شد تا پای حداقل 5۰ 

میلیون از مردم ایران به بورس باز شود.
مردمی که متاسفانه اکثرا بدون آگاهی و به صورت مستقیم در بازار 

سرمایه، سرمایه گذاری کرده و بسیاری از آنها سقف باالی سر خود را 
تبدیل به سهم هایی کردند که در یک سال گذشته کمتر رنگ سبز 
به خود دیده اس��ت. در هر صورت شاخص کل بورس سقوط خود 
را بعد از اینکه مرز ۲ میلیون واحد نیز گذش��ت آغاز کرد و از همان 
ابتدای کار باز هم وعده مسئوالن برای بهبود وضعیت بورس به گوش 
می رسید. وعده های کوتاه مدتی که گاه به دلیل فضای روانی مثبت 
ناشی از وعده تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به صندوق توسعه و 
تثبیت بازار سرمایه و گاه به دلیل اجبار حقوقی ها بر خرید سهام باعث 
سبز رنگ شدن بازار می شد، اما باز هم تمایل بازار به ریزش بود! به 
طوری که در سال گذشته شاخص کل بارها و بارها مرز یک میلیون 
و 5۰۰ هزار واحد را به دست آورد و دوباره از دست داد و همین سبز 
شدن گاه به گاه بازار و وعده های مسئوالن باعث می شد مردم به امید 

به دست آوردن اصل سرمایه خود در این بازار ماندگار شوند.

به هر حال هم اکنون در نیمه دوم سال 14۰۰ هستیم و بیشتر از 
یک سال از آغاز ریزش بازار سرمایه گذشته است، دولت عوض شده 
اما وضعیت بازار و وعده ها همانند گذشته است، چراکه شاخص کل 
بورس در تابس��تان سال جاری باز هم توانست کانال یک میلیون و 
5۰۰ هزار واحد را کس��ب کند، اما دوباره ورق بازار برگش��ت و روند 
نزولی در این بازار شاخص را در هفته های گذشته تا مرز یک میلیون 

و 34۰ هزار واحد کاهش داد.
در ای��ن روزهای بی ثبات بازار اس��ت که دوب��اره تقویت بازار 
س��رمایه به گوش می رس��د. به طوری که محسن رضائی، معاون 
اقتصادی رئیس جمهور طی یک هفته گذش��ته دو بار بر تقویت 
بازار س��رمایه تاکید کرده اس��ت. یک بار در نهم آب��ان ماه و در 
کمیس��یون اقتصادی مجلس بود که گفت: »برنامه های جدیدی 
برای بهبود ش��رایط داریم و به احتم��ال زیاد در آذرماه خبرهای 

خوبی به مردم خواهد رس��ید. دولت برای تقویت بازار س��رمایه 
اقدامات متعددی را پیگیری می کند؛ زیرساخت بازار سرمایه در 
حال تکمیل است، زیرا بسیاری از ابزارهای موجود مربوط به 5۰ 
س��ال گذشته بوده و سنتی است و بازار نمی تواند انعطاف داشته 
باش��د.« رضایی ب��ا بیان اینکه »از آنجا که بازار س��رمایه را برای 
آینده اقتصادی کشور بسیار مهم می دانیم، اهمیت فوق العاده ای 
برای آن قائل هس��تیم و آن را تقوی��ت می کنیم«، تصریح کرد: 
»س��هامداران این بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ آینده بورس 
بسیار خوب خواهد بود.« او همچنین در تاریخ 13 آبان و در پایان 
جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان خوزستان با بیان 
اینکه »بازار بورس تقویت خواهد شد«، گفت: »کل بازار بوس در 
حال برنامه ریزی و اصالحاتی اس��ت و دولت مصمم است که این 

اصالحات را ادامه دهد.«

قطعا تقویت بازار سرمایه اگر بر پایه اصول مشخص و شفافی باشد، 
می تواند مایه امیدواری سرمایه گذاران فعلی و باعث جذب نقدینگی 
بیشتر شود و منجر به پررنگ کردن نقش این بازار در چرخه تولید 
کشور شود، اما اینکه صرفا وعده تقویت بازار سرمایه از سوی معاون 
اقتصادی رئیس جمهور بدون هیچ نقشه راه مشخصی مکررا تکرار 
شود، این س��وال را در ذهن ایجاد می کند که آیا سناریوی نافرجام 
تقویت بازار سرمایه در سال 1399 تکرار خواهد شد؟ قاعدتا انتظار 
می رود که اگر دولت برنامه مش��خصی برای تقویت این بازار دارد به 
صورت شفاف اعالم و برنامه را عملیاتی کند، نه اینکه همانند دولت 
قبل که حتی 1۰ مصوبه نیز برای بهبود وضعیت بازار تعیین ش��د 
و تقریب��ا هیچ کدام رنگ اجرا به خود ندید، دوباره وعده ها عملیاتی 
نشوند و بهبود وضعیت بورس به سرابی برای سهامداران تبدیل شود. 

سهامداران باز هم به صبر دعوت می شوند اما دقیقا تا چه زمانی؟!

سناریوی نافرجام وعده تقویت بورس تکرار می شود؟

در هفتمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مطرح شد

 انتظارات بخش خصوصی از بازار سرمایه

افزایش بهره وری آژانس های دیجیتال با هک های کاربردی
اغلب اوقات کارمندان با برنامه کاری مشخص کیفیت بسیار باالتری از خودشان نشان می دهند. این امر باید از 
سوی تیم مدیریت کسب و کار به بهترین شکل ممکن ساماندهی شود، در غیر این صورت کارمندان به تنهایی 
همیشه مشکالتی برای کسب تمرکز الزم خواهند داشت.  توصیه ما در این بخش اختصاص ساعت ابتدایی روز 
برای تمرکز بر روی کار است. این امر به شما برای شروع روزتان با تمرکز و انرژی کافی کمک خواهد کرد. با این 
حساب اگر هرگونه مشکلی برای تمرکز بر روی یک کار داشته باشید، با این تکنیک رفع خواهد شد. البته یادتان 
باشد حضور در یک محیط آرام نیز شرط مهمی برای حفظ تمرکز در محیط کار خواهد بود.  وقتی صحبت از 
بهره وری می ش��ود، بس��یاری از افراد به دنبال افزایش تعداد نیروی کار هستند. شاید این امر یکی از درس های 
اساسی در زمینه افزایش بهره وری باشد، اما در دوره و زمانه کنونی دیگر کاربرد خاصی ندارد. شما به عنوان یک...



فرصت امروز: مطالعات نش��ان می دهد که جنگ آینده دنیا بر س��ر غذا 
و آب اس��ت و کش��اورزی به یکی از اولویت های مهم همه کشورها تبدیل 
می ش��ود. در حالی که خاورمیانه با خطر تغییرات اقلیمی روبه روس��ت و 
خشکس��الی و کمبود آب همین االن هم کش��ورهای منطق��ه را به تکاپو 
واداشته است، به نظر می رسد دیپلماسی اکوسیستمی مهمترین دیپلماسی 
در دسترس کشورها باشد. چنانکه »نیویورک تایمز« در گزارش اخیر خود 
درباره تبعات خروج آمریکا از افغانس��تان، از دیپلماسی اکوسیستمی برای 
بازگشت دوباره آمریکا به خاورمیانه سخن به میان می آورد و می نویسد: »ما 
در حال گذار از خاورمیانه ای که توسط قدرت های بزرگ شکل می گرفت، 
به س��مت خاورمیانه ای هس��تیم که تحت تأثیر مسائل طبیعی است. این 
تغییر، رهبران کشور ها را وادار خواهد کرد به جای دستیابی به اهداف شان 
از طریق مقاومت در برابر دش��منان دور و نزدیک، بر ایجاد انعطاف پذیری 
زیست محیطی برای کسب مشروعیت بیشتر تمرکز کنند. ما تازه در آغاز 
این تغییر پارادایم از مقاومت به انعطاف پذیری هستیم و منطقه با مسائلی 

همچون گرمای زیاد، جمعیت بیش از حد و کمبود آب روبه روست.«
به نوش��ته »نیویورک تایمز«، »سازمان ملل متحد اخیرا گزارش داد که 
افغانس��تان بر اثر بدترین خشکس��الی در بیش از 3۰ سال گذشته آسیب 
خواهد دید. کش��اورزان با مشکل مواجه می شوند، قیمت مواد غذایی باال 
می رود و 18.8 میلیون افغانستانی یعنی تقریبا نیمی از جمعیت این کشور 
در معرض ناامنی غذایی قرار می گیرند. بنابراین امروز با امور طبیعی روبه رو 
هس��تیم و دیپلماسی اکوسیس��تمی می تواند راهی پایدار برای مشارکت 
مجدد آمریکا در خاورمیانه باشد. واقعیت این است که در خاورمیانه جدید 

همه طرف ها از نظر اکولوژیکی به یکدیگر وابسته هستند.«
ظرفیت کشاورزی برای همکاری با روسیه

در همی��ن حال، بازوی پژوهش��ی مجمع تش��خیص مصلحت نظام در 
گزارش��ی به ظرفیت شناخته نشده بخش کشاورزی برای همکاری بیشتر 
ایران با روس��یه اشاره می کند و می نویسد: ایران ساالنه حدود 1۰ میلیارد 
دالر کاال های اساس��ی کش��اورزی وارد می کند و ضروری اس��ت که ایران 
اولویت واردات خود را تامین این محصوالت از کشور های همسایه از جمله 
روس��یه قرار دهد. براساس گزارش پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، به نظر می رسد روسیه با داشتن بزرگترین وسعت 

س��رزمینی در جهان از جمله زمین های کش��اورزی فرصت های بی پایانی 
برای توسعه موفقیت آمیز کش��اورزی در دست دارد. با این حال، موقعیت 
جغرافیایی نامساعد، شرایط آب و هوایی و سایر ویژگی های محیط طبیعی 
این فرصت ها را به میزان قابل توجهی محدود کرده اس��ت. کش��اورزی در 
روس��یه مجموعه ای از صنایع به هم پیوسته بوده که عمدتا در تولید مواد 
اولیه در فرآوری مواد غذایی به کار گرفته می ش��ود. برخی از ش��اخه های 
کش��اورزی مانند صنایع س��بزی کاری، باغبانی و دامداری نیز محصوالتی 
تولید کرده که نیاز به فرآوری نداش��ته و به صورت آماده عرضه می شوند. 
همچنین این محصوالت کش��اورزی مورد تقاضای تعدادی از صنایع دیگر 
هستند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با محصوالت کشاورزی مرتبط 
هس��تند. به عنوان مثال، محصوالت کش��اورزی روس��یه به طور فعال در 
صنایع داروسازی، نساجی و کفش استفاده می شود و حتی چندین نوع از 
مواد اولیه کشاورزی به عنوان پایه ای برای تولید سوخت های زیستی عمل 
می کنند. از نظر ساختار، کشاورزی در روسیه بخشی از یک انجمن بزرگ تر 

به نام مجتمع کشت و صنعت است.
براساس این گزارش، در سال های اخیر برداشت غالت در روسیه کاهش 
یافته است. با وجود این، روسیه همچنان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان 
غالت در جهان اس��ت. حجم تولید محصوالت کش��اورزی در روس��یه در 
پایان س��ال ۲۰۲۰ در مقایس��ه با س��ال ۲۰19 حدود 5.3 درصد افزایش 
قیمت داش��ته و به ۶.1 تریلیون روبل رسیده است. در همان زمان، تولید 
محصوالت زراعی 7.۲ درصد افزایش یافته و به 3.3 تریلیون روبل و تولید 
دام 3.۲ درصد افزایش یافته و به ۲.8 تریلیون روبل رسید. یکی از عوامل 
کلیدی افزایش تولید محصوالت کش��اورزی در س��ال ۲۰۲۰، برداش��ت 
غالت قابل توجه، افزایش تولید شیر و تولید دام برای کشتار بود. به گفته 
کارشناس��ان، با وجود نرخ رشد پایین تقاضا برای محصوالت کشاورزی در 
داخل کش��ور به دلیل کاهش درآمد جمعیت، همه گی��ری ویروس کرونا 
و ع��دم افزایش تعداد جمعیت، رش��د صنعت نه تنه��ا در زمینه افزایش 
بهره وری، بلکه به دلیل معرفی ظرفیت های جدید نیز تضمین می شود. این 
صنعت، تنها صنعتی بود که در دوران کرونا دچار رکود نشده و با اقدامات 
دولتی فدراسیون روسیه، این کشور نه تنها توانایی تامین خود، بلکه توانایی 

تامین کشور های دیگر را نیز در این حوزه دارا است.

ضرورت افزایش همکاری در بخش کشاورزی
آنطور که پژوهش��کده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص گزارش داده 
است، در روسیه طی سال گذشته میالدی بیش از ۲۰۰ پروژه بزرگ برای 
ساخت و بازسازی تاسیسات کشاورزی با حجم سرمایه گذاری 95۰ میلیارد 
روبل کلید خورده اس��ت که بیشتر سرمایه گذاری ها به دامداری اختصاص 
داده شده است. کش��اورزی یکی از معدود شاخه های بخش واقعی اقتصاد 
اس��ت که حتی در زمان بحران رشد مداوم را نشان می دهد. محرک اصلی 
توس��عه کشاورزی در بلندمدت در فدراس��یون روسیه، انتقال از استراتژی 
جایگزینی واردات به تولید صادرات محور است. اشباع بازار داخلی به تضعیف 
قیمت ه��ا و افزایش رقابت پذیری کاال ها در بازار های جهانی کمک می کند. 
در س��ال ۲۰15، حجم صادرات گوش��ت و محصوالت جانبی از روسیه به 
83.7 هزار تن رس��ید که ۶.3 درصد بیشتر از سال ۲۰14 است. همچنین 
برداش��ت دانه در سال ۲۰۲۰ بالغ بر 133.۰3 میلیون تن بوده است که از 
این مقدار 85.873 میلیون تن گندم اس��ت که این دومین برداشت بزرگ 
پس از آمار های رکورد سال ۲۰17 است. همچنین در سال ۲۰۲۰ در چهار 
گروه محصول، جایگزینی واردات پویاترین بوده است: محصوالت باغداری، 
س��بزیجات )در درجه اول گوجه فرنگی و خیار( و همچنین گوشت خوک 
و مرغ. به گفته مرکز فدرال توس��عه صادرات محصوالت کشاورزی روسیه، 
صادرات محصوالت کش��اورزی از فدراس��یون روسیه در سال ۲۰۲۰ تا ۲۰ 
دسامبر بالغ بر ۲8.3 میلیارد دالر بوده است که 1۶.۶ درصد بیشتر از رقم 
مش��ابه در سال گذشته است و سهم اصلی در عرضه محصوالت متعلق به 
غالت، ماهی و فرآورده های روغنی است. بازوی پژوهشی مجمع تشخیص 
مصلحت نظ��ام در انتهای این گزارش نوش��ت: بنابر بررس��ی های صورت 
گرفته به این مهم می رس��یم که فدراس��یون روسیه یکی از استراتژی های 
اصلی توس��عه خود را بر گس��ترش فعالیت خود در حوزه کش��اورزی قرار 
داده و برنامه های بلندمدت بس��یاری برای تحقق این هدف در پیش دارد. 
همچنین پیش بینی ش��ده است که جنگ آینده دنیا بر سر غذا و آب بوده 
و کش��اورزی هر کش��وری یکی از اولویت های مهم آن کش��ور محس��وب 
می ش��ود. بنابر مشکالت بس��یاری که ایران در حوزه آب و کشاورزی خود 
دارد، همکاری های هرچه بیشتر ایران با کشور های شمالی از جمله روسیه 

که ظرفیت های فراوان آن مورد بررسی قرار گرفت، الزم و ضروری است.

ایران مشتری جدی محصوالت کشاورزی روسیه می شود؟

به سوی دیپلماسی اکوسیستمی

رش��د قیمت خانه در شهر تهران در حالی در مهرماه امسال کم شد که 
تعداد معامالت مسکن نیز در این ماه کاهش یافت. آنطور که بانک مرکزی 
از تحوالت مس��کن پایتخت در اولین ماه فصل پاییز گزارش داده اس��ت، 
متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران 31 میلیون و ۶31 هزار 
تومان بوده که نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد کاهش و در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل 18.4 درصد افزایش یافته است. همچنین تعداد معامالت 
انجام شده در مهرماه حدود 5.5 هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل و ماه 
مش��ابه س��ال قبل به ترتیب ۲9.8 درصد و 3۶.8 درصد کاهش را نش��ان 
می دهد. درباره سمت و سوی مسکن در ادامه سال، یک کارشناس اقتصاد 
مس��کن می گوید: امسال به دلیل رکود معامالت مسکن، متناسب با تورم 
عمومی که بیش از 4۰ درصد بوده ش��اهد رشد قیمت مسکن نبودیم، اما 
در اولین مراجعات به بازار مسکن قیمت ها افزایش پیدا می کند که معموال 
در ماه های پایانی س��ال اتفاق می افتد، بنابراین شرایط فعلی مناسب ترین 
زمان برای خرید خانه است و فروشنده ها نیز تمایل زیادی به فروش دارند.

س��یدمحمد مرتضوی با اش��اره به اینکه انتظار کاهش حجم معامالت 
مس��کن در مهرماه را داش��تیم، در گفت وگو با ایس��نا، می افزاید: معموال 
ماه های مرداد و ش��هریور حجم جابه جایی ها افزایش پیدا می کند و سپس 
در فصل پاییز با کاهش خرید و فروش ها مواجه می ش��ویم. قیمت مسکن 
نیز ۰.۲ درصد در ش��هر تهران کاهش یافت که چندان اهمیت ندارد و در 

واقع بازار در ثبات نسبی به سر می برد.
او با بیان اینکه طرح »جهش تولید و تامین مسکن« امکان اجرا ندارد، 
ادامه می دهد: یکی از دالیل مهم ثبات بازار مسکن به طرح »جهش تولید 
و تامین مس��کن« مربوط می ش��ود. به هر حال چنین طرح هایی براساس 

وسعت و اندازه اش همیشه در ابتدا آثار روانی ایجاد می کند. وقتی صحبت 
از ارائه یک میلیون واحد در سال و 4میلیون در چهار سال می کنیم و یک 
س��ری دهک ها را مخاطب این طرح قرار می دهیم که قرار اس��ت خانه دار 
ش��وند بخش��ی از مردم که دنبال مسکن ارزان قیمت هستند ممکن است 

تأمل کنند تا بتوانند از این فرصت استفاده کنند.
این کارش��ناس بازار مسکن با طرح این سوال که طرح »جهش تولید و 
تامین مس��کن« تا چه اندازه قابلیت عملیاتی شدن را دارد؟ می گوید: اوال 
پروژه »جهش تولید و تامین مسکن« با این وسعت امکان پذیر نیست. اغلب 
کسانی که سالیان طوالنی در بازار مسکن حضور دارند معتقد هستند که 
نه تنها امکان ساخت 4 میلیون واحد در چهار سال وجود ندارد بلکه تورم 

شدیدی را به بازار مسکن تحمیل خواهد کرد.
ب��ه گفته مرتض��وی، در بخش مصالح س��اختمانی و نیروی انس��انی با 
کمبودهایی مواجه هس��تیم که ناشی از کاهش تولید مسکن در سال های 
اخیر بوده اس��ت. در حال حاضر سالیانه 3۰۰ تا 4۰۰ هزار واحد مسکونی 
احداث می شود که اگر بخواهیم یکباره این عدد را به یک میلیون واحد در 
سال برسانیم یعنی سه برابر فعلی نیاز به نهاده های ساختمانی، خدمات و 
نیروی انسانی داریم. به همین نسبت رقابتی در بازار ایجاد می شود که کل 

زنجیره را با رشد قیمت مواجه می کند.
وی ب��ا تاکید بر اینک��ه تزریق نقدینگی به بازار مس��کن منجر به تورم 
می شود، می افزاید: بازتاب و انعکاس تزریق نقدینگی شدید به بازار مسکن، 
افزایش قیمت است. به اعتقاد من منابعی که به این بخش تزریق می شود 
باید خیلی با حوصله و تأمل شده باشد. وقتی طرحی را ارائه می دهیم باید 
ب��ه آثار تورمی آن کام��ال توجه کنیم. به نظر من تورمی که امروز خودش 

را در بازار مس��کن نشان نداده ظرفیت و پتانسیل نمود در سال های آینده 
را خواهد داش��ت. بنابراین افزایش تدریجی و کنترل ش��ده قیمت مسکن 
را بهت��ر از خلق پول می دانم که مقدمات جهش قیمت در آینده را فراهم 
می کند. این کارشناس اقتصاد مسکن، دستیابی به هدف تولید سالیانه یک 
میلیون واحد مسکونی در 1۰ سال را منطقی می داند و ادامه می دهد: باید 
پروژه را متناس��ب با تقاضای فعلی بازار در نظر بگیریم و هر سال با شیب 
مالیم آن را افزایش دهیم تا به حدود یک میلیون واحد مطابق طرح جامع 
مس��کن برس��یم. در این مدت الزم اس��ت ابزارهایی برای عرضه و کنترل 
قیمت مصالح و کنترل دستمزدها به کار بگیریم. یکی از موثرترین روش ها 
ارائه تس��هیالت بانکی به خریداران است تا متناسب با قیمت های موجود 

اقدام به خرید کنند.
مرتضوی همچنین درباره پیش بینی بازار مسکن تا پایان سال 14۰۰ نیز 
می گوید: ما با موضوع تحریم های خارجی مواجه هستیم که همه سطوح 
اقتصادی را درگیر خود کرده اس��ت. خیلی از فعاالن اقتصادی نگاه شان به 
شکس��ته شدن یا نشدن تحریم ها اس��ت که تاثیرات جدی بر قیمت ارز و 
بازارهای همس��و با آن خواهد داشت. از طرف دیگر متناسب با تورم نیمه 
دوم سال، در ماه های بهمن و اسفند انتظار افزایش معامالت و رشد محدود 

قیمت را داریم که در حد تورم شش ماهه دوم خواهد بود.
به گفته وی، امس��ال به دلیل رکود معامالت مس��کن، متناسب با تورم 
بیش از 4۰ درصد عمومی شاهد رشد قیمت مسکن نبودیم، اما در اولین 
مراجع��ات به بازار مس��کن قیمت ها افزایش پیدا می کن��د که معموال در 
ماه های پایانی سال اتفاق می افتد، بنابراین شرایط فعلی مناسب ترین زمان 

برای خرید خانه است و فروشنده ها نیز تمایل زیادی به فروش دارند.

آیا االن زمان خوبی برای خرید مسکن است؟

سمت و سوی مسکن در نیمسال دوم 1400

نگــــاه

بیشترین نگرانی ساکنان دنیا درباره چیست؟
از کرونا تا بیکاری

در جریان پاندمی کرونا، مردم جهان نگرانی های متعددی را از سر 
گذرانده ان��د، ولی به نظر می رس��د کرونا همچنان مهمترین دغدغه و 
نگرانی عمده آنهاس��ت؛ از جمله نگرانی در مورد تداوم بحران کرونا و 
تبعات آن و حتی نگرانی در مورد آنچه زندگی پساکرونا برای انسان ها 
به همراه می آورد. بررس��ی ها نشان داده در کشورهای صنعتی نگرانی 
در مورد تغییرات جوی و تبعات آن بر روی محیط زندگی بیش��تر از 
کش��ورهای دیگر اس��ت و این نگرانی در یک سال گذشته با سرعت 
زیادی افزایش پیدا کرده اس��ت، اما در کش��ورهای در حال توس��عه، 

بیکاری و فقر اصلی ترین دغدغه مردم است.
موسسه مطالعاتی »Ipsos« به تازگی مطالعه ای در مورد مهمترین 
نگرانی ه��ای مردم دنیا انجام داد تا مش��خص کند م��ردم نگران چه 
مس��ائلی هس��تند. این موسسه فهرس��تی از موارد نگران کننده را در 
اختی��ار حدود ۲۰ هزار نفر از مردم در ۲8 کش��ور دنی��ا قرار داد و از 
آنها خواست تا سه موردی را که بیش از دیگر موارد باعث نگرانی آنها 
می شود، اعالم کنند. یافته های این مطالعه که در جوالی ۲۰۲1 انجام 
ش��د، نشان می دهد 3۶ درصد از مردم دنیا بحران کرونا را اصلی ترین 
نگرانی خود می دانند و 3۲ درصد اصلی ترین نگرانی خود را بیکاری و 
تبعات آن اعالم کرده اند. فقر و نابرابری اجتماعی و اقتصادی، سومین 
مسئله نگران کننده برای مردم دنیاست و 31 درصد گفته اند که نگران 
هستند در سال های آتی این بحران ها را تجربه کنند. همچنین فساد 
اقتص��ادی در رتبه چهارم و جرم و جنایت در رتبه پنجم نگرانی های 

مردم قرار دارد.
تغییر نگرانی های مردم در یک سال گذشته

نکته مهمی که در این مطالعه بررسی شده، روند تغییر نگرانی های 
مردم در یک سال گذشته است. به طوری که در جوالی سال قبل ۶5 
درصد مردم نگران بحران کرونا بودند ولی امروز تنها 3۶ درصد از این 
بحران به عنوان نگرانی اصلی خود نام می برند. در مورد بیکاری نیز این 
روند از حدود 47 درصد به 31 درصد رسیده است ولی سرعت کاهش 
نگران��ی مردم در این مورد کمتر از ن��رخ کاهش نگرانی آنها در مورد 
همه گیری کروناست. در بازه یک ساله مورد بررسی، نگرانی مردم در 
مورد مواجهه با فقر و افزایش نابرابری های اقتصادی و اجتماعی تغییر 
محسوسی نکرده است و دیدگاه آنها در مورد فساد اقتصادی و جرم و 

جنایت در طول این سال تغییر معناداری نداشت.
در بخش دیگر این گزارش به مقایسه میزان نگرانی مردم ساکن در 
کش��ورهای مختلف در مورد کرونا پرداخته شده است. با وجود اینکه 
نرخ متوس��ط نگرانی مردم دنیا در مورد کرونا 3۶ درصد اعالم ش��ده 
اس��ت، ولی 7۶ درصد از ساکنان کشور مالزی نگران همه گیری کرونا 
و تاثیر آن روی زندگی ش��ان هستند. آمارها نشان می دهد 59 درصد 
مردم ژاپن، 57 درصد ساکنان کره جنوبی و 5۲ درصد استرالیایی ها 
نگران همه گیری کرونا هس��تند. کمترین نگرانی در کشورهای سوئد 
و مجارس��تان و ترکیه گزارش ش��ده است. بررس��ی ها نشان می دهد 
14 درصد از س��اکنان س��وئد، 15 درصد از ساکنان مجارستان و ۲۲ 
درصد از مردم ترکیه نگران همه گیری کرونا هس��تند. در روسیه تنها 
3۰ درصد از مردم نگران این مس��ئله هس��تند. همچنین 41 درصد 
بریتانیایی ها و 35 درص��د از آلمانی ها در مورد همه گیری کرونا ابراز 
نگرانی کرده اند. با شیوع سویه دلتا در اغلب کشورهای دنیا، این نگرانی 
در جهان افزایش پیدا کرده اس��ت. به خصوص کشورهای صنعتی که 
س��هم زیادی از مردم را واکسینه کرده اند، حال با شیوع کرونای دلتا 

روبه رو شده اند و نگران ورود به یک بحران دیگر هستند.
از س��وی دیگر، ش��مار زیادی از مردم در دوران کرونا، شغل خود را از 
دس��ت دادند. بیکاری به خصوص برای افرادی که در مش��اغل خدماتی 
فعالیت می کردند، بیش از دیگران ب��ود. با وجود اینکه در ماه های اخیر 
در شماری از کشورها کاهش نرخ بیکاری تجربه شده ولی همچنان نرخ 
بیکاری مردم باالتر از نرخ بیکاری قبل از کروناست. به طور متوسط 3۲ 
درصد از مردم دنیا در مورد بیکاری اظهار نگرانی کرده اند ولی بیشترین 
نگرانی در آفریقای جنوبی وجود داش��ته است. آمارها نشان می دهد ۶۲ 
درصد از مردم ساکن در آفریقای جنوبی نگران بیکاری و از دست دادن 
منبع درآمدشان هستند. همچنین 55 درصد از ایتالیایی ها، 51 درصد از 
ساکنان کره جنوبی، 49 درصد از کلمبیایی ها و 49 درصد از مردم اسپانیا 
نگران بیکاری بودند. این سهم در هلند و آلمان و لهستان و آمریکا کمتر 
از دیگر کشورها بود. حدود 8 درصد از مردم هلند، 1۲ درصد از ساکنان 
آلمان، 13 درصد از مردم لهستان و 18 درصد از آمریکایی ها اظهار کردند 

بیکاری نگرانی اصلی آنها محسوب می شود.
کدام کشورها نگران فقر و فساد هستند؟

رش��د قیمت محصوالت کش��اورزی در دوره کرونا باعث شد تا هزینه 
تامین مواد غذایی افزایش یابد و نرخ فقر و گرس��نگی در جهان بیش��تر 
ش��ود. افزایش نرخ فقر در کشورهای در حال توسعه بیش از کشورهای 
صنعتی بود و س��ازمان ملل هشدار داد که بخش زیادی از موفقیت های 
حاصل شده در دنیا برای مبارزه با گرسنگی طی دو سالی که دنیا درگیر 
کرونا بود، رنگ باخت. در این میان، روس ها بیشترین نگرانی را در مورد 
فقر و نابرابری های اقتصادی دارند. با وجود اینکه برآیند نگرانی جهانی در 
مورد فقر 31 درصد گزارش ش��ده، ولی 58 درصد از س��اکنان روسیه از 
فقر و نابرابری اقتصادی ابراز نگرانی کرده اند. همچنین 45 درصد از مردم 
لهستان، 44 درصد از ساکنان کلمبیا و 4۰ درصد از مردم ترکیه نگران فقر 
بودند. در سوی مقابل، کشورهای عربستان و آمریکا و استرالیا قرار داشتند. 
چنانکه تنها 18 درصد از مردم عربستان، 19 درصد از ساکنان آمریکا و 
۲۲ درصد استرالیایی ها به دلیل احتمال تجربه فقر و افزایش نابرابری های 

اقتصادی اعالم نگرانی کرده اند.
از س��وی دیگر، نگرانی در مورد فساد اقتصادی، یکی از دغدغه های 
مهم مردم دنیاست. با وجود اینکه به طور متوسط 3۰ درصد از مردم 
دنیا نگران افزایش فساد اقتصادی هستند ولی در آفریقای جنوبی این 
نگرانی بیشتر است. چنانکه ۶۰ درصد مردم در آفریقای جنوبی نگران 
افزایش فساد اقتصادی هستند. این نگرانی در میان 55 درصد از مردم 
کلمبیا، 53 درصد از مردم پرو و 51 درصد لهستانی ها وجود دارد در 
حالی که تنها 9 درصد از مردم سوئد در این مورد ابراز نگرانی کرده اند 
و در فرانس��ه 11 درصد از مردم اعالم کردند به دلیل احتمال افزایش 
فس��اد اقتصادی در دوره پس��اکرونا نگرانند. 14 درصد آلمانی ها، 15 
درصد هلندی ها و 1۶ درصد استرالیایی ها نیز نگران فساد اقتصادی در 
کشور خود هستند. همچنین 14 درصد از مردم دنیا نگران تغییرات 
جوی و تاثیرات آن هس��تند و بیشترین نگرانی در این مورد در کانادا 
وجود دارد. این دغدغه برای س��اکنان کشورهای صنعتی نیز بیش از 

کشورهای در حال توسعه مطرح بوده است.
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فرص��ت امروز: رس��انه های غرب��ی از وخامت حال اقتص��اد ترکیه خبر 
می دهند و آنطور که »فایننشال تایمز«، »یورونیوز« و »رویترز« پیش بینی 
کرده اند، این وضعیت وخیم اقتصادی نهایتا به س��رنگونی اردوغان منجر 
خواهد ش��د. بانک جهانی هم اخیرا هشدار داده که جمعیت افراد در فقر 
مطلق با افزایش 1.5 میلیون نفری به 8.4 میلیون نفر در ترکیه می رسد. 
حال سوال این است که اقتصاد ترکیه چطور به این نقطه رسید؟ پاسخ این 
پرس��ش را باید در سیاست های دستوری رئیس جمهور  ترکیه جست وجو 
کرد و دید اقتصادی که در دو دهه گذش��ته در مسیر درست ریل توسعه 
قرار گرفته بود، چگونه با سیاست های اشتباه اردوغان در سراشیبی سقوط 

قرار گرفته و در حال حاضر از ریل تو سعه جا مانده است.
اقتصاددانان می گویند اش��تباه اصلی اردوغان ج��دا از بلندپروازی های 
سیاسی و تقابل با کش��ورها، همانا مواجهه غیرعلمی او با تورم شتابان به 
واس��طه طریق دستکاری نرخ بهره بوده است. دخالت های اردوغان در امر 
سیاس��ت گذاری نرخ بهره همچنین موجب کاهش ارزش لیر در برابر دالر 
ش��د، تا جایی که ارزش دالر در مقابل لیر طی پنج سال گذشته سه برابر 
ش��ده و در س��ال جاری میالدی نیز 3۰ درصد بیشتر شده است. بنابراین 
عجیب نیست که سیاست های دستوری و غیرعلمی رئیس جمهور  ترکیه 
باعث انحراف مس��یر رو به رش��د اقتصاد این کشور شده است و به اعتقاد 
رس��انه های غربی، این وضعیت در نهایت به س��رنگونی اردوغان از قدرت 

خواهد انجامید.
نتیجه دخالت اردوغان در سیاست پولی

در س��ال های گذشته ش��اهد آن بودیم که ارزش لیر ترکیه در یک بازه 
حدودا 1۰ س��اله سقوط س��نگینی داشت. بررس��ی ها حاکی از آن است 
ک��ه در اغلب افت های پله ای این ارز، سیاس��ت ها و دخالت های ش��خص 
رئیس جمهور این کش��ور اصلی ترین عامل س��قوط بوده است. به گزارش 
فارس، در س��ال های گذش��ته به غیر از برخی مواقع خاص همواره شاهد 
کاهش ارزش لیر ترکیه در بازار جهانی بوده ایم به گونه ای که ارزش لیر از 
1.17 لیر در برابر دالر در آگوس��ت سال ۲۰۰8 به 9.85 لیر در برابر دالر 
طی روزهای گذشته رسیده است. در واقع لیر در یک بازه زمانی حدود 1۲ 
س��اله و در حالی که ترکیه نه تحریم بود و نه با مش��کل خاصی در سطح 
بین الملل در این س��ال ها مواجه بود 85 درصد ارزش خود در برابر دالر را 

از دست داده است.

دخالت ه��ای رج��ب طی��ب اردوغان در سیاس��ت های پول��ی و برخی 
سنگ اندازی های سیاسی وی از جمله اصلی ترین دالیل سقوط ارزش لیر 
بوده اس��ت، از برکناری ناگهانی رئیس کل بان��ک مرکزی گرفته و اخراج 
دسته جمعی مدیران رده باالی این بانک گرفته تا نصب دامادش به عنوان 
وزی��ر اقتصاد در کنار تنش زایی با کش��ورهای هم پیمان از جمله اقداماتی 
ب��وده که همگی به ضرر لیر تمام ش��ده اس��ت. اردوغان سال هاس��ت که 
مخالف باالبردن نرخ بهره توس��ط بانک مرکزی اس��ت و بر این باور است 
که پایین آمدن نرخ بهره می تواند به رشد اقتصادی ترکیه کمک کند. این 
موضع گیری البته همواره با مخالفت جدی رؤسای بانک مرکزی، مدیران و 
کارشناسان روبه رو بوده است. البته ارزش لیر زمانی به خاطر تهدید تحریم 
آمریکا در موضوع دس��تگیری یک کش��یش آمریکایی به جرم جاسوسی 
سقوط کرد و زمانی هم به خاطر وقوع یک کودتای نافرجام در ژوئن سال 
۲۰1۶ ریخت، اما عمده دالیل سقوط ارزش لیر اقدامات مستقیم اردوغان 
بوده است. براساس این گزارش، ناامیدی ها نسبت به پیشرفت در مذاکرات 
بین آنکارا و واشنگتن در زمینه عقب نشینی آمریکا از تحریم ترکیه موجب 
شد تا ارزش لیر تنها در یک روز 5 درصد از ارزش خود را از دست بدهد. 
در آگوست ۲۰18 در حالی ارزش لیر پایین آمد که دولت وعده  برنامه های 
جدی��د اقتصادی داد و تالش کرد به س��رمایه داران اطمینان دهد تنش با 
آمری��کا را ح��ل خواهد کرد. در این زمان ارزش لیر ب��ه 5.5۶ لیر در برابر 
دالر رسیده بود که البته به خاطر آن بود که هیأت اعزامی دولت ترکیه به 
واش��نگتن در راضی کردن طرف آمریکایی به عنوان متحد این کشور در 
ناتو ناکام بود. به طور کلی تا ماه آگوس��ت ارزش لیر 31.5 درصد در برابر 
دالر نس��بت به ابتدای س��ال افت ارزش داشت و فقط در ماه آگوست هم 

11 درصد ریخته بود.
در روز هش��تم اکتب��ر ۲۰۲1 نیز ارزش لیر ترکیه ب��از هم در برابر دالر 
کاهش یافت و دلیل آن نگرانی ها نسبت به کارآمدی سیاست های پولی در 
این کشور در کنار افزایش ارزش دالر در بازارهای جهانی بوده است. در این 
روز اگرچه لیر توانست از 8.97 لیر در برابر دالر که پایین آمده بود تا 8.93 
باال رود، اما همچنان ۰.5 درصد از ارزش خود را از دست داد. کارشناسان 
بانکی می گویند دلیل کاهش ارزش لیر در این روز بی اعتمادشدن اردوغان 
ب��ه رئیس کل بانک مرک��زی ترکیه در زمینه اجرای سیاس��ت های پولی 

مدنظر وی بوده است.

ترس بازار از گزارش تورمی بانک مرکزی
همچنین ارزش لیر در معامالت 11 اکتبر امس��ال در برابر دالر کاهش 
یافت و به 8.97 لیر در برابر دالر رس��ید. اگرچه از یک طرف رش��د ارزش 
دالر در بازار جهانی عامل این اتفاق بود، اما نگرانی ها نسبت به سیاست های 
پولی آینده بانک مرکزی ترکیه مزید بر علت شد. یک ماه پیش از این اتفاق 
به صورت غیرمنتظره بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره در این کش��ور را یک 
درصد کاهش داد و به 18 درصد رساند. کارشناسان می گویند این مسئله 
نشان دهنده دخالت مستقیم اردوغان در سیاست گذاری های بانک مرکزی 
بوده است زیرا وی مخالف سرسخت باالبودن نرخ بهره است. در 14 اکتبر 
۲۰۲1 نیز به واسطه پیش بینی کاهش ارزش لیر، سرمایه گذاران به سمت 
تبدی��ل ارزه��ای خود به غیر از لیر روی آوردند و همین امر باعث ش��د تا 
ارزش لی��ر ترکیه کاهش یابد. رئیس جمهور ترکیه در این زمان س��ه نفر 
از سیاس��ت گذاران مخالف پایین آمدن نرخ بهره را اخراج کرد. در روز 14 
اکتبر شاهد آن بودیم که ارزش لیر به 9.18 لیر در برابر دالر کاهش یافت.

در ادام��ه این ماجرا، چند روز پیش )۲1 اکتبر( بود که ارزش لیر ترکیه 
کاه��ش یاف��ت و دلیل آن هم کاهش نرخ بهره توس��ط بانک مرکزی این 
کشور بود که به نوعی برخالف انتظارات یک شوک به بازار مالی این کشور 
محس��وب می ش��د. در این زمان کمال کلیک داراوغلو رهبر حزب مخالف 
دولت ترکیه گفته بود که این کاهش نرخ بهره که به دستور مستقیم رجب 
طیب اردوغان انجام گرفته، خیانت به کشور بوده است. دلیل غیرمنتظره 
بودن این کاهش نرخ بهره این بود که در حالی بانک مرکزی افدام به پایین 
آوردن ن��رخ بهره کرده بود که میزان تورم در ترکیه در حال افزایش بود و 
انتظار می رفت بانک مرکزی هم با افزایش نرخ بهره به س��مت کنترل آن 
برود. در واقع بانک مرکزی تحت فش��ار اردوغان نرخ بهره را به 1۶ درصد 
کاهش داد و همین مسئله باعث شد به یکباره حدود 4.5 درصد از ارزش 
لیر کاهش یابد. همچنین در روز ۲8 اکتبر س��ال جاری میالدی و مدتی 
مانده به انتشار گزارش بانک مرکزی ترکیه درباره نرخ تورم در این کشور 
شاهد آن بودیم که ارزش لیر در برابر دالر کاهش یافت. در واقع در این روز 
ارزش لیر به 9.5۲ لیر در برابر دالر رسید که دلیل آن هم پیش بینی اعالم 
افزایش تورم از سوی بانک مرکزی ترکیه بود و برخی از کارشناسان را به 
این نتیجه رس��انده بود که ممکن است این مسئله موجب شود که دوباره 

شاهد کاهش نرخ بهره در ترکیه باشیم.

مداخالت رئیس جمهور  ترکیه چطور لیر را بی ارزش کرد؟

سیاست پولی زیر تیغ مداخله

مجموع تراکنش های مرکز ملی تب��ادل اطالعات )GSB( در هفت ماه 
ابتدای امسال از مرز 93۰ میلیون تراکنش گذشته است.

در چهاردهمین جلسه کمیسیون توس��عه دولت الکترونیکی مقرر شد 
تمامی دس��تگاه های اجرایی کش��ور، برای تبادل اطالعات و اس��تعالمات 
الکترونیک��ی از گ��ذرگاه ملی خدمات دولت )GSB( اس��تفاده کنند. این 
درگاه ک��ه در مرک��ز ملی تبادل اطالع��ات وزارت ارتباطات ایجاد ش��ده، 
سامانه ای است که بس��تری را فراهم می کند تا دستگاه های اجرایی برای 
تبادل اطالعات با یکدیگر و گرفتن استعالمات سطح کالن، به جای اقدام از 
طریق سرویس الکترونیکی مجزا و شبکه ای، به این گذرگاه وصل  شوند و 
با توجه به استانداردها و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط 

به دولت را تبادل یا دریافت کنند.
این درگاه با هدف یکپارچه س��ازی خدمات دستگاه های دولتی و فراهم 
آوردن امکان دریافت اس��تعالمات میان دس��تگاهی بر بس��تر شبکه ملی 
اطالعات، راه اندازی ش��ده است. س��ازمان فناوری اطالعات ایران به عنوان 

مجری این مرکز از طریق سامانه گذرگاه ملی خدمات دولت، گزارش های 
دوره ای الزم از میزان بهره گیری از تراکنش های خدمات الکترونیکی بین 
دستگاهی و آمار آنها را  به دستگاه های اجرایی ذی ربط و وزارت ارتباطات 

و فناوری اطالعات ارسال می کند.
براس��اس این گزارش، رتبه نخس��ت برترین دس��تگاه ها براساس تعداد 
تراکنش به سازمان ثبت احوال اختصاص دارد. به این ترتیب، سازمان ثبت 
احوال کشور با ارائه 75 میلیون و 138 هزار استعالم که 49 درصد از کل 
تراکنش ها را به خود اختصاص داده، در جایگاه نخست برترین دستگاه های 
س��رویس دهنده قرار دارد. س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با 
44 میلیون تراکن��ش ۲9 درصد از تراکنش ها را به خود اختصاص داده و 
وزارت بهداش��ت با بیش از 7میلیون تراکنش رتبه سوم را دارد. همچنین 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران با 34 میلیون درخواس��ت، در بین 
سرویس گیرنده ها رتبه اول را دارد. سامانه »دولت همراه« سازمان فناوری 
اطالع��ات ایران با بیش از 17 میلیون درخواس��ت رتب��ه دوم و پس از آن 

وزارت بهداشت در رتبه بعدی قرار گرفته اند.
پردرخواست ترین دستگاه ها برای دریافت سرویس و استعالم، به ترتیب 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، س��ازمان فناوری اطالعات ایران، 
وزارت بهداش��ت، وزارت راه و شهرسازی، بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران،  سازمان بیمه سالمت، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان امور 
مالیاتی کشور و قوه قضائیه هستند که تعداد تراکنش های بین دستگاهی را 

به بیش از 151 میلیون تراکنش رسانده اند.
مجموع درخواس��ت های انجام ش��ده در مرکز ملی تب��ادل اطالعات در 
هفت ماه ابتدای امسال، از مرز 93۰ میلیون تراکنش گذشته است. میزان 
درخواست ها در فروردین بیش از 1۰۲ میلیون، در اردیبهشت بیش از 133 
میلیون، در خرداد بیش از 154 میلیون، در تیر بیش از 154 میلیون، در 
م��رداد بیش از 98 میلیون، در ش��هریور بی��ش از 135 میلیون و در مهر 
بیش از 151 میلیون درخواس��ت در مرکز ملی تب��ادل اطالعات به ثبت 

رسیده است.

ابراهیم رئیس��ی که پیش از ای��ن در مقام رئیس قوه قضائیه کارگروهی 
را مأمور کرده بود تا جلوی تعطیل ش��دن کارگاه ها و کارخانه های تولیدی 
بدهکار به بانک ها را بگیرند، حاال در مقام رئیس  جمهوری همین سیاست 
را با جدیت بیشتری دنبال می کند. او روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری 
استان سمنان اعالم کرد تعطیل  کردن کارخانه ها به  دلیل مطالبات بانک ها 
برخالف سیاس��ت های اصلی و کلی کشور اس��ت و هیچ بانکی حق ندارد 

کارخانه  ای را تعطیل کند.
رئی��س جمهوری در حالی این دس��تور را داد که طب��ق گزارش وزارت 
کش��ور در ماه های گذش��ته تعداد زیادی از بانک ها به دلیل مطالبات شان 
مجموعه های صنعت��ی را تملک و تعطیل کرده ان��د. احمد وحیدی، وزیر 
کش��ور نیمه مهر به رئیس  جمهوری نامه ای نوش��ت و اعالم کرد: »طبق 
گزارش بان��ک مرکزی 1793واح��د تولیدی تا خرداد امس��ال در تملک 

1۶بانک درآمده اند که فقط 4۰درصد آنها یعنی 75۰واحد، فعال اس��ت و 
1۰43واحد یعنی 75درصد آنها غیرفعال و تعطیل ش��ده اند. این وضعیت 
باعث ش��ده که 4۰درصد از ظرفیت تولید و صنعت ایران بدون اس��تفاده 

رها شود.«
ح��اال وزیر اقتص��اد و معاون بانک و بیمه او که به تازگی انتخاب ش��ده 
اس��ت باتوجه به دستور رئیس جمهور مس��ئولیت و مأموریت دارند تا بر 
روند وصول مطالبات بانک ها به  صورت مس��تمر نظارت داش��ته باشد؛ به 
شکلی که چراغ واحدهای تولیدی دارای صالحیت کافی برای ادامه فعالیت 
خاموش نشود و به جای تملک واحد تولیدی اعم از عرصه و اعیان، حسب 
ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه های وصول 
مطالبات )غیر از تملک واحد تولیدی( اقدام شود. خاندوزی به معاون خود 
دس��تور داده در صورتی که تضامین و متعهدان متعدد برای دین به واحد 

تولیدی وجود داشته باشد، بانک ها مکلفند در ابتدا از سایر اموالی که توقف 
یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی س��ازد طلب خود را بردارند و 
اگر واحدهای تولیدی به دلیل فنی و اجرایی قابلیت ادامه فعالیت نداشته یا 
مالک فعلی، صالحیت یا توان ادامه فعالیت نداشته باشد، بانک ها صرفا در 
صورتی می توانند نسبت به تملک واحد تولیدی اقدام کنند که این امر به 

هیچ  وجه به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران منجر نشود.
در سال های گذشته بس��یاری از واحدهای تولیدی و صنعتی به دالیل 
مختلفی مانند کرونا، نوس��انات ارزی، تحریم ها، موانع تولید، خشکسالی، 
رکود اقتصادی و... با چالش های جدی مواجه ش��ده اند و عمال نتوانسته اند 
طبق برنامه ریزی های شان تولید و درآمد داشته باشند و همین روند باعث 
شده تا توان بازپرداخت تسهیالت بانکی را از دست بدهند و عمال بدهکار 

شدید بانک ها باشند.

مرکز ملی تبادل اطالعات ۹30 میلیون تراکنش  را ثبت کرد

گزارش عملکرد خدمات دولت الکترونیک

رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داد

تعطیلی کارخانه ها به دلیل مطالبات بانک ها ممنوع

بانکنامه

رشد اندک دالر در صرافی های بانکی  
سکه به کانال 12 میلیون نزدیک شد

قیمت طال، سکه و ارز در بازار تهران در اولین روز هفته صعودی بود. در 
حالی که هر دالر آمریکا در بازار آزاد تهران دیروز با نرخ ۲7 هزار و 841 
تومان به فروش رسید، هر دالر در صرافی های بانکی با 5۰ تومان افزایش 
)نسبت به پنجشنبه هفته گذشته( به قیمت ۲7 هزار و ۶8 تومان داد و 
ستد ش��د. قیمت فروش یورو نیز با 1۰1 تومان به 31 هزار و 81 تومان 
رسید. قیمت خرید هر دالر ۲۶ هزار و 53۲ تومان و نرخ خرید هر یورو 
نیز 3۰ هزار و 4۶5 تومان اعالم شد. همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام 
بهار آزادی طرح جدید با افزایش 15۰ هزار تومانی به رقم 11 میلیون و 
88۰ هزار تومان رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 11 میلیون 
و 8۰۰ هزار تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و 17۰ هزار 
تومان، ربع سکه 3 میلیون و ۶5۰ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲ میلیون 
و ۲5۰ ه��زار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 
عیار به یک میلیون و 199 هزار تومان و هر مثقال طال به 5 میلیون و 195 
هزار تومان رس��ید. اُنس جهانی طال هم با ۲4 دالر افزایش نسبت به روز 

کاری گذشته به یک هزار و 818 دالر و 5۰ سنت رسید.

بیت کوین به کمتر از 35 هزار دالر می رسد؟
تغییر پیش بینی ها درباره بیت کوین

به نظر می رسد بیت کوین نوسان های شدیدی در راه دارد که قیمت 
آن را ش��اید به کمتر از 3۰ هزار دالر برساند. قیمت بیت کوین در یک 
سال گذشته از 15 هزار دالر به ۶۰ هزار دالر رسیده است. بسیاری از 
ناظران بازار ارزهای دیجیتال پیش بینی کرده بودند قیمت بیت کوین 
ت��ا پیش از پایان س��ال ۲۰۲1 به 1۰۰ هزار دالر می رس��د. بیت کوین 
به دلیل نگرانی س��رمایه گذاران درباره ت��ورم، به عنوان محافظی برای 
حفظ ارزش دارایی در جهان مورد توجه قرار گرفته است. نگرانی درباره 
تورم در 13 سال گذشته در ایاالت متحده آمریکا افزایش یافته است. 
قیمت بیت کوین در 1۲ ماه گذشته بیش از 3۰۰ درصد افزایش یافته 
و ۲ تریلیون دالر به ارزش بازار ارزهای دیجیتال افزوده است. براساس 
پیش بینی استراتژیست های جی پی مورگان، تشدید نگرانی های تورمی 
از س��پتامبر و اکتبر سال ۲۰۲1 به افزایش س��رمایه گذاری ها در بازار 
بیت کوین افزوده است. آنها فکر می کنند قیمت 73 هزار دالر در سال 
۲۰۲۲ برای بیت کوین قابل قبول است. همچنین اعالم شده بیت کوین 
نوسان های شدیدی در راه دارد که قیمت را حتی به کمتر از 3۰ هزار 
دالر می رساند. با این وجود، عالقه به بیت کوین به عنوان محافظی برابر 
تورم و جایگزین طال، حتی با اثربخشی کم در بازار، یک پیشرفت بزرگ 
برای این دارایی دیجیتال به شمار می رود. جی پی مورگان غول بانکی 
جهان پیشتر اعالم کرده بود قیمت بیت کوین ممکن است به 14۶ هزار 
دالر برسد. با وجود افزایش قیمت ارزهای دیجیتال، همچنان بسیاری 
از تحلیلگران نسبت به پیامدهای مالی ذخیره ارزش سرمایه در این بازار 
تردید دارند. با وجود رش��د 3۰۰ درصدی قیمت بیت کوین، مشاوران 
مالی از س��رمایه گذاران خرد می خواهند با سرمایه ضروری زندگی در 

بازار ارزهای دیجیتال سرمایه گذاری نکنند.

 سهم 11 درصدی بهداشت و درمان
از هزینه خانوارها

آمار رسمی بیانگر افزایش هزینه بهداشت و درمان خانوارهای ایرانی در چند 
س��ال اخیر و س��هم حدود 11.5درصدی از کل هزینه های آنها است. گزارش 
مرک��ز آمار ای��ران از وضعیت بودجه خانوار و توزیع درآمد نش��ان داده بود که 
متوس��ط هزینه خالص خانوارهای شهری در پایان سال 1399 به حدود ۶۲.1 
میلیون تومان رسیده که از این رقم 1۶.1 میلیون هزینه خوراکی و 4۶ میلیون 
غیرخوراکی بوده اس��ت. بررسی هزینه های انجام ش��ده در بخش بهداشت و 
درمان از این حکایت دارد که هزینه خالص آن نسبت به کل هزینه خانوارها در 
سال گذشته 11.۲9 درصد است که در مقایسه با سال 139۶ که 1۰.59 درصد 
بوده ، ۰.7 درصد رش��د دارد. س��هم بهداشت و درمان از کل هزینه خانوارهای 
شهری در سال 1397 حدود 11.39 و در سال 1398، 11.45 درصد بوده که 
باالترین حد در چهار سال گذشته بوده است. اما وضعیت هزینه های بهداشت و 
درمان در خانوارهای روستایی نشان می دهد که از 9.73 درصد در سال 139۶ 
به 11.49 درصد در س��ال گذش��ته افزایش دارد. هزینه درمانی روستاییان در 
س��ال 1397 حدود 11.39 درصد و در سال 1398 ، 11.39 درصد بود است. 
این در حالی اس��ت که متوس��ط هزینه خانوارهای روستایی در سال گذشته 
ح��دود 34 میلیون تومان بوده که 13.۶ میلی��ون آن هزینه خوراکی و ۲۰.4 

میلیون آن هزینه های غیرخوراکی است.
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عرضه 10 هزار میلیارد اوراق در روز سه شنبه
انتشار اوراق دولتی دوباره کلید خورد

انتش��ار اوراق دولتی و تاثیر آن بر بازار سرمایه که این روزها مورد بحث 
زیادی از سوی فعاالن بازار سرمایه قرار گرفت، دوباره پس از گذشت هفت 
هفته مجددا آغاز ش��د. با پر شدن سقف برداشت دولت از تنخواه و تبعات 
استقراض از بانک مرکزی چون افزایش پایه پولی، رشد تورم و تحت تاثیر 
قرار گرفتن معیشت مردم، بهترین راه پیش روی دولت برای تامین کسری 
بودجه خود، انتش��ار اوراق است که به اعتقاد کارشناسان باید بازار اوراق از 
طریق افزایش س��ود و کاهش سررسید برای مردم جذاب کرد، اما آخرین 
اعالم رئیس کل بانک مرکزی حاکی از آن اس��ت که دولت برنامه ای برای 
افزایش نرخ اوراق ندارد.  در این بین، آنچه از عملکرد دولت در سال جاری 
ثبت شده بیانگر این است که تا پایان مرحله هجدهم برگزاری حراج اوراق، 
3۲ هزار و 35۶ میلیارد تومان اوراق بدهی و 1۰ هزار و 89۰ میلیارد تومان 
اوراق سلف نفتی فروخته شده  است. البته آماری که وزارت اقتصاد از میزان 
اوراق فروخته شده اعالم کرده، متفاوت است، به گونه ای که طبق اعالم این 
وزارتخانه بیش از 13۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی مربوط به 
اوراق در بودجه سال 14۰۰ دیده شده که عملکرد آن تا شهریورماه بیش 
از 1۲۶ هزار میلی��ارد تومان بوده که 81 هزار میلیارد تومان آن به عنوان 

اسناد خزانه و 45 هزار میلیارد تومان نیز در بازار باز فروش رفته است.
هجدهمین مرحله فروش اوراق بدهی 3۰ ش��هریور برگزار ش��د و از آن 
زمان هیچ اوراق جدیدی منتشر نشد تا اینکه بازار اولیه حراج اوراق بدهی 
پس از بیش از یک ماه سکوت خود را شکست و روز گذشته )شنبه( بانک 
مرک��زی در اطالعیه ای اعالم کرد: ب��رای 18 آبان 1۰ هزار میلیارد تومان 
اوراق عرضه می کند و دلیل شکس��ت سکوت مجوز جدید سران به دولت 
رئیسی بوده است. سررسید این اوراق که با نماد اراد عرضه می شود مرداد 
14۰1 و آبان 14۰1 منتش��ر خواهد ش��د، آراد 91 با نرخ سود اسمی 15 
درصد و سررس��ید مرداد عرضه می شود و نرخ سود اسمی آراد 9۲ که در 

آبان سررسید می شود 1۶ درصد خواهد بود.
در حالی که به دولت مجوز انتشار اوراق برای شش ماهه سال جاری داده 
شده اس��ت، برخی فعاالن بازار سهام مخالف انتشار اوراق هستند و تصور 
می کنند دلیل نزول بازار سهام عرضه این اوراق است که حول این موضوع 
در هفته های اخیر بحث های زیادی ش��کل گرفت. فعاالن بازار سرمایه در 
حالی اوراق را مقصر ریزش بورس می دانند که در نیمه نخس��ت سال تنها 
43 هزار و ۲45 میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که از این میان سهم 
بازار سرمایه تنها ۲۲ هزار و 351 میلیارد تومان بوده است و خریدار بخش 
دیگر اوراق بانک ها بوده اند. این در حالی اس��ت که س��ال گذشته با وجود 
انتقادات فراوان نس��بت به عملکرد ضعیف دولت در فروش اوراق بدهی، تا 
پایان هفته دوم آبان حدود 73 هزار میلیارد از این اوراق فروخته شده  بود 
که برای امسال کاهش بیش از 4۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته نش��ان می دهد. بنابراین تا دو روز دیگر انتشار اوراق برای ماه های 
باقی مانده از سال جاری از سر گرفته می شود که از انتشار اوراق به عنوان 

مهره کلیدی دولت برای مهار تورم با تبعات منفی کمتری یاد می شود.

رشد 54 درصدی ارزش معامالت بورس کاال 
در هفته دوم آبان

براس��اس آماره��ا در هفته دوم آبان ماه )هفته منتهی ب��ه 14 آبان(، ۲ 
میلیون و ۲43 هزار تن انواع کاال به ارزش 183 هزار میلیارد ریال در بازار 
فیزیکی بورس کاالی ایران مورد دادوس��تد قرار گرفت که نسبت به هفته 
نخست همین ماه به ترتیب رشد 31 درصدی و 54 درصدی را در حجم و 
ارزش معامالت تجربه کرد. به گزارش پایگاه خبری بورس کاال، معامله 5۲۶ 
هزار تن فوالد و ۲۶۰ هزار تن سنگ آهن در کنار فروش یک میلیون تنی 
شرکت های سیمانی، از اتفاق های جذاب هفته گذشته بورس کاال به شمار 
می رود. در هفته اخیر در تاالر محصوالت صنعتی و معدنی یک میلیون و 
874 ه��زار تن ان��واع کاال به ارزش بیش از 1۲3 هزار و 344 میلیارد ریال 
معامله شد. در این تاالر یک میلیون  و 44 تن سیمان، 5۲۶ هزار و 18۲ 
تن فوالد، ۲۶۰ هزار تن س��نگ آهن، ۲7 هزار تن آهن اس��فنجی، 7 هزار و 
9۰۰ ت��ن روی، 4هزار و 71۰ تن آلومینیوم، 4هزار و 37۰ تن مس، ۲8۰ 
تن سولفور مولیبدن، 3۰ تن کنسانتره فلزات گرانبها و دو کیلوگرم شمش 
طال داد و س��تد شد. در هفته معامالتی مذکور در دو بخش داخلی و 
صادراتی تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی، 3۶4 هزار و 994 تن 
انواع کاال به ارزش 58 هزار  و 895 میلیارد ریال به فروش رس��ید. 
در این تاالر 1۰8 هزار و 11 تن قیر، 98 هزار تن وکیوم باتوم، 75 
هزار و 94۲ تن مواد پلیمری، 4۲ هزار تن لوب کات، 38هزار و 3۶5 
ت��ن مواد ش��یمیایی، 3 هزار و 3۲۰ تن روغن پای��ه، ۲48 تن عایق 
رطوبتی و 8۶۰ تن گوگرد معامله شد. همچنین 4 هزار و ۲۶۲ تن 

کاال هم در بازار فرعی بورس کاالی ایران به فروش رسید.
گفتنی اس��ت بررسی عملکرد بورس کاالی ایران در سال گذشته نشان 
می دهد که با وجود همه سختی های اقتصادی در این سال و سایه برخی 
چالش ها از جمله قیمت گذاری دستوری در چند برهه زمانی، اما اقدام های 

توسعه ای مهمی در این بازار رقم خورده است.

با افزایش چشمگیر قیمت فروش رخ داد
شوک عربستان به بازار نفت

عربستان یک روز پس از بی اعتنایی اوپک پالس به درخواست آمریکا 
برای عرضه بیشتر نفت، شوک دیگری به بازار وارد کرد و قیمت فروش 
رسمی همه گریدهای نفتی خود برای همه خریداران را باال برد. شرکت 
آرامکوی س��عودی قیمت فروش رسمی گرید نفتی سبک عرب الیت 
برای مشتریان آسیایی در دسامبر را دو دالر و 7۰ سنت باالتر از قیمت 
پایه نف��ت عمان/دبی تعیین کرد که باالت��ر از افزایش یک دالر و 4۰ 
سنتی در نوامبر بود. این شرکت قیمت عرب الیت برای منطقه شمال 
غربی اروپا را 3۰ س��نت پایین قیمت پایه ICE Brent تعیین کرد و 
قیمت فروش به آمریکا را یک دالر و 75 س��نت در هر بش��که باالتر از 
ش��اخص ASCI اعالم کرد. تحلیلگران هفته گذش��ته در نظرسنجی 
بلومبرگ پیش بینی کرده بودند این تولیدکننده دولتی قیمت ها را بین 
5۰ س��نت تا یک دالر افزایش می دهد. اوپک پالس پنجش��نبه گذشته 
درخواس��ت جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا برای افزایش س��ریع تر تولید 
نفت را نادیده گرفت و برنامه قبلی خود برای افزایش تولید روزانه به میزان 
4۰۰ هزار بش��که در ماه میالدی آینده را تصویب کرد. تحلیلگران انتظار 
دارند بازار نفت در پی این تصمیم اوپک پالس تا پایان سال با محدودیت 

عرضه درگیر بماند.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران پس از تجربه دو نیمه کامال متفاوت در هفته 
گذش��ته توانست با ثبت بازده هفتگی ۰.3 درصدی بار دیگر برای ورود به 
ابرکانال 1.4 میلیون واحدی آماده شود؛ اتفاقی که عمدتا به واسطه اخبار 
حمایت��ی رقم خورد. پس از آنکه معامالت ب��ورس تهران در ابتدای هفته 
گذش��ته روند نزولی را تجربه کرد، از روز دوش��نبه تغییر مسیر داد و وارد 
مدار صعودی ش��د، به طوری که ب��ه تدریج صفوف فروش کاهش یافت و 
س��هامداران در سمت خرید فعال ش��دند. این چرخش معامالت در پایان 
هفته موجب بازگش��ت امیدواری به معامالت تاالر شیش��ه ای شد و حاال 
بس��یاری در انتظار تداوم این روند صعودی هس��تند؛ روندی که در اولین 
روز این هفته با رش��د قابل توجه 4۲ هزار واحدی تداوم یافت و ش��اخص 
بورس تهران با رشد قابل توجه 4۲ هزار واحدی برای چندمین بار در طول 

هفته های گذشته وارد کانال 1.4 میلیون واحدی شد.
در جری��ان معامالت روز ش��نبه 15 آبان ماه، بی��ش از 5 میلیارد و 44 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 58 هزار و 848 میلیارد 
ریال داد و ستد شد. شاخص کل بورس با رشد 4۲ هزار و ۲۲1 واحدی به 
رقم یک میلیون و 44۰ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با 
11 هزار و 91۲ واحد افزایش به 38۶ هزار و ۲54 واحد و شاخص قیمت 
ه��م وزن ب��ا 7 هزار و 5۰7 واحد رش��د به ۲43 هزار و 4۲4 واحد رس��ید. 
شاخص بازار اول، رشد 3۲ هزار و 3۶۰ واحد و شاخص بازار دوم، رشد 8۰ 
هزار و 5۶7 واحد را تجربه کردند. در آن س��وی بازار س��رمایه نیز آیفکس 
به کانال ۲۰ هزار واحدی رسید و با افزایش 5۰7 واحدی، رقم ۲۰ هزار و 

3۶۰ واحد را ثبت کرد.
آنچه در بازار بورس و فرابورس گذشت

نزدی��ک به یک هفته پس از جلس��ه هیأت دولت برای احیای ش��رایط 
بورس و به دنبال آن نشس��ت وزیر اقتصاد با مدیران هلدینگ های بزرگ 
بازار س��رمایه، شاخص کل بورس با رشد بیش از 4۲ هزار واحدی به نیمه 
کانال 1.4 میلیون واحدی نزدیک شد؛ رقمی که می تواند بیانگر امیدهای 
تازه در بازار سرمایه باش��د. در جریان معامالت روز گذشته بورس تهران، 
ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با 3 هزار و 483 واحد، 
ف��والد مبارکه اصفهان )فوالد( با ۲  هزار و ۶4۰ واحد، صنایع پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس )فارس( با ۲ هزار و 58۶ واح��د، صنعتی و معدنی چادرملو 
)کچاد( با یک هزار و 917 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار 
و 85۲ واح��د، معدنی و صنعت��ی گل گهر )کگل( با یک هزار و 8۲7 واحد، 

گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با یک هزار و ۶4۲ واحد، نفت و گاز 
پتروش��یمی تامین )تاپیکو( با یک هزار و 34۶ واحد و پتروشیمی پردیس 
)ش��پدیس( با یک هزار و ۲49 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر شاخص 
بورس داش��تند. در سمت مقابل نیز شرکت س��رمایه گذاری سهام عدالت 
استان خراس��ان رضوی )وس��رضوی( با هش��ت واحد، فروسیلیس ایران 
)فروس( با هشت واحد و شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان )وسصفا( با 
پنج واحد با تاثیر منفی بر ش��اخص بورس همراه شدند. همچنین شرکت 
سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(،  فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، ملی 
صنایع مس ایران )فملی(، پارس فوالد س��بزوار )فس��بزوار(، پاالیش نفت 
اصفهان )ش��پنا(، آریان کیمیاتک )کیمیات��ک( و پاالیش نفت بندرعباس 
)ش��بندر( از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه فلزات اساسی هم در 
معامالت روز شنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
3۶7  میلیون و 38 هزار برگه سهم به ارزش 4  هزار و ۶۶8 میلیارد ریال داد 
و ستد شد. پس از گروه فلزات اساسی نیز صنایع چند رشته ای و شیمیایی 

به ترتیب در مقام های دوم و سوم قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 5۰7 واحد 
افزایش داش��ت و بر روی کانال ۲۰ ه��زار و 3۶۰ واحد ثابت ماند. در این 
بازار ۲ میلیارد و 178 میلیون برگه سهم به ارزش ۲7 هزار و ۶۶8 میلیارد 
ریال داد و س��تد شد. در معامالت اولین روز هفته در فرابورس ایران، نماد 
پلیمر آریا ساسول )آریا(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(، پتروشیمی تندگویان )شگویا( و  سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب( با 
تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس و همچنین صنعتی مینو )غصینو( با تاثیر 

منفی بر شاخص فرابورس همراه شدند.
بازار سرمایه در گذار دولت سیزدهم

ب��ورس تهران پس از تجربه دو نیمه کامال متف��اوت در هفته دوم آبان 
م��اه نهایتا بازدهی ۰.3 درصدی را در این هفته ثبت کرد و آماده ورود به 
کانال 1.4 میلیون واحدی شد. با وجود اینکه این روند صعودی در ابتدای 
این هفته ادامه یافت، اما نتوانس��ت س��رمایه های حقیقی زیادی را به بازار 
جذب کند. به طوری که از پنج روز کاری هفته ای که گذشت، سهامداران 
خ��رد تنها در یک روز، خالص خرید مثبتی را رقم زدند. به این ترتیب در 
مجموع هفته گذشته، گردش سهام به سمت پرتفوی حقوقی ها بود و حاال 

1۰ هفته متوالی است که حقیقی ها در زمین فروش سهام توپ می زنند.

ظرف یک هفته گذش��ته رئیس جمهوری، وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی 
رئیس جمهوری و رئیس سازمان بورس درباره بهبود شرایط بورس و حفظ 
سرمایه های خرد مردم در بورس صحبت کرده اند. معاون اقتصادی ریاست 
جمهوری از اصالح و بازنگ��ری کاربردی در ارکان بورس خبر داده و وزیر 
اقتصاد نیز در جلس��ه ای با بازیگران اصلی بازار س��رمایه از آنها خواست تا 
برای بهبود ش��رایط تالش کنند و ایده های ش��ان را ارائه دهند. به اعتقاد 
کارشناس��ان، بازار سرمایه همانطور که محس��ن رضایی، معاون اقتصادی 

رئیس جمهور گفته، به توسعه زیرساخت هایی نیاز دارد.
شاخص کل بورس تهران از هفته دوم شهریور ماه وارد کانال نزولی شد 
و تا پایان هفته گذش��ته حدود 15درصد افت کرد. این نزول دوباره بورس 
پس از یک دور افت س��نگین، از مردادماه س��ال گذشته تا خرداد امسال، 
اعتراض گس��ترده سهامداران را در پی داشت و توجه مقامات دولتی را به 
بورس جلب کرد؛ به  طوری که یکش��نبه هفته گذشته رئیس جمهوری از 
وزیر اقتصاد خواس��ت تا هرچه س��ریع تر برای ایجاد ثبات در بازار سرمایه 
تدبیری بیندیش��د. سیدابراهیم رئیسی در جریان نشست ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت همچنین دس��تور داد تا مصوبه اعطای تسهیالت صندوق 
توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه به طور دقیق اجرا 
ش��ود. در صورت اجرای این مصوبه برآورد می شود که هزار میلیارد تومان 
نقدینگی به بازار س��رمایه تزریق شود. البته کارشناسان معتقدند به جای 
سیاست های تزریق مالی که در کوتاه مدت اثرات مثبتی خواهد داشت بهتر 

است در بورس اصالحات ساختاری انجام شود.
البت��ه آنطور ک��ه معاون اقتص��ادی رئیس جمهوری اعالم کرده اس��ت، 
»اصالح و بازنگری کاربردی در ارکان بازار س��رمایه، مورد توجه دولت قرار 
گرفته و دولت برای این اصالحات در حال برنامه ریزی اس��ت.« محس��ن 
رضایی با بیان اینکه »دولت مصمم است تا این بازنگری ها با هدف تقویت 
اقتصاد ایران محقق شوند«، گفته است: »اصالحات اساسی دولت در بازار 
سرمایه ش��امل بورس اوراق بهادار، کاال و انرژی خواهد بود و به طور قطع 
در آینده شاهد تقویت و بهبود زیرساخت های بازار سرمایه خواهیم بود تا 
از این طریق جهش اقتصادی محقق شود.« او با تأکید بر اینکه »تاسیس 
بورس ارز نیز یکی از برنامه های دولت خواهد بود«، افزود: »بازارس��رمایه و 
بورس از مهمترین بازارهای اقتصادی در ایران و جهان است و بخش مهمی 
از س��رمایه گذاری ها در این ب��ازار باعث افزایش و تقویت تولید محصوالت 

صنعتی و کشاورزی می شود.«

شاخص کل بورس با رشد 42 هزار واحدی مجددا وارد کانال 1.4 میلیونی شد

بازگشت امید به بورس تهران

نوس��ان های مکرر بورس س��هامداران خرد را کالفه کرده است. بیشتر 
کسانی که از تابستان گذشته وارد بازار سرمایه شده اند، همچنان در زیان 
هستند؛ این در حالی است که در این مدت، قیمت ها در برخی از بازارهای 
دیگر رشدهای قابل توجهی را تجربه کرده اند؛ ضمن اینکه تحمل ضررهای 
هنگفت برای س��هامداران تازه وارد سخت تر است و بسیاری از این افراد با 
پول هایی اش��تباه اع��م از وام، قرض، فروش ملک، خ��ودرو و... وارد بورس 
شده اند. حال بورس چه زمانی بهتر و روند کلی بازار مثبت می شود؟ برای 

رسیدن به این نقطه چه پیش شرط هایی نیاز است؟ 
سعید ابراهیمی، تحلیلگر بازار سرمایه در پاسخ به این سوال ها می گوید: 
بازار دس��توری هیچ گاه پایدار نیس��ت؛ این مس��ئله برای هم��ه به غیر از 
مس��ئوالن، مشخص است. باید اجازه دهیم سازوکارهای بازار آزاد در بازار 

سرمایه جریان یابد و براساس آن اعتماد بازگردد و روند تغییر کند.
او درباره ریسک های پیش روی بازار سرمایه به ایرناپالس، می گوید: در 
حال حاضر مهمترین ریس��کی که بازار س��رمایه با آن درگیر بوده، فروش 
اوراق دولتی اس��ت. بحث افزایش نرخ بهره بین بانکی که مطرح اس��ت و 
جذاب کردن س��پرده گذاری در بانک ها نیز جزو ریسک های مهمی است 
که پیش روی بازار س��رمایه قرار دارد. همچنین نبودن وضعیت مشخص 
درب��اره برجام و تواف��ق با غرب نیز می تواند ریزش در بازار را افزایش دهد. 
برای شاخص کل عدد یک میلیون و 4۰۰ هزار تا یک میلیون و 5۰۰ هزار 
واحد، نقطه تعادلی به شمار می رود. تصور نمی کنم شاخص کل بیش از این 
رش��دی را در سال جاری تجربه کند. به طور کلی رشدی را در کوتاه مدت 
برای بازار سرمایه متصور نیستم. از سوی دیگر نوسان گیری هایی به صورت 
عمده و مبتنی بر عواملی که ذکر کردم در بازار انجام می شود، این نیز جزو 
مواردی اس��ت که تأثیر بس��یار زیادی در وضعیت کنونی بازار و پرنوسان 
بودن آن دارد. ابراهیمی به اعتماد مخدوش شده سهامداران اشاره می کند 

و می افزای��د: از دیگر عوامل ریزش بورس، نبودن اعتماد به سیاس��ت ها و 
تصمیم هایی است که درباره بازار گرفته می شود. این تصمیم ها متغیر است 
و هر روز تصمیم های جدیدی از س��وی افراد سیاسی و غیرسیاسی مطرح 
می ش��ود. این موضوع باعث عدم اعتماد در بازار و بین س��هامداران شده و 
آنها را بالتکلیف کرده اس��ت. به همین علت، نگرش بلندمدت نیز در بازار 
وجود ندارد و سهامداران با نگرش کوتاه مدت و برای نوسان گیری در بازار 
حاضرن��د. او درباره اثر نرخ ارز بر بازار س��رمایه ادامه می دهد: نبودن ثبات 
در نرخ ارز نیز از جمله عوامل مؤثر بر وضعیت کنونی بازار س��رمایه است. 
پیش بینی نرخ ارز در حال حاضر س��خت اس��ت. اگر نرخ دالر به 3۰ هزار 
تا 35 هزار تومان برس��د، متأثر از آن، بازار در سال 14۰1 تحت تاثیر قرار 
خواهد گرفت. البته نرخ ارز تنها یکی از عوامل مؤثر بر بازار است و عوامل 

مختلفی می تواند بر روند کوتاه مدت و بلندمدت بازار اثرگذار باشد.
به گفته این کارش��ناس بورس، هرچند بازار سرمایه ما عمق پیدا کرده 
اما نسبت به بسیاری از کشورها یک بازار سرمایه کم عمق به شمار می رود. 
تصمیم های عجوالنه و غیرکارشناسی که از سوی مسئوالن گرفته می شود، 
زیان های جبران پذیری به بازار س��هام و س��هامداران وارد کرده اس��ت. بر 
همین اس��اس اعتماد س��هامداران از بین رفته و یکی دو روز پیش از هر 
جلسه مرتبط با بورس، شاهدیم که بورس منفی است زیرا مشخص نیست 
چه اتفاقی برای بازار رخ دهد. او با اشاره به الزامات بازگشت اعتماد به بازار 
س��رمایه می گوید: باید برخی فعالیت های کلی انجام ش��ود و تعادلی بین 
بازار پول و سرمایه به وجود آید. برخی فعالیت ها همچون افزایش فعالیت 
صندوق های تثبیت و توسعه بازار باید صورت پذیرد و ابزارهای مشتقه باید 
توس��عه یابد. همچنین ابزارهای نوین مالی و ابزارهای پوشش ریسک باید 
وارد بازار س��رمایه ش��ود. کارآمدی و تسریع در صدور مجوزهای نهادهای 
مالی در بازار س��رمایه، فعالیت بازارگردانی مؤثر در بازار س��رمایه نیز باید 

بیش��تر و به صورت شفاف انجام ش��ود. افزایش شفافیت در معامالت باید 
ایجاد شود و قابل رؤیت باشد. اگر روند بازار براساس قوانین درست پیش 
برود، به تدریج می توان اعتماد از دست رفته را بازگرداند. اعتماد به سرعت 
از بین می رود، اما برگش��ت آن زمانبر است و نیاز به تصمیم های درست و 
کارشناسی دارد. ابراهیمی با تأکید بر ضرورت بازگشت اعتماد سهامداران 
می افزای��د: تغییر قوانین و مواردی که می تواند اعتماد را به بازار س��رمایه 
برگرداند، امکان تغییر روند را نیز ایجاد می کند. نمی توان با دس��تور، روند 
بازار را تغییر داد. اگر هم چنین کاری ممکن شود، برای مدت زمانی بسیار 
کوتاه اس��ت؛ ضمن اینکه در سهم های کوچک تغییری رخ نمی دهد. بازار 
دستوری هیچ گاه پایدار نیست؛ این مسئله برای همه به غیر از مسئوالن، 
مشخص است. باید اعتماد و امنیت در سرمایه گذاری را به بازار برگردانیم. 
اکنون فضا به گونه ای ش��ده که نمی توانیم س��رمایه گذار را راضی کنیم در 
این بازار س��رمایه گذاری کند. باید اجازه دهیم س��ازوکارهای بازار آزاد در 

بازار سرمایه جریان یابد و براساس آن اعتماد بازگردد و روند تغییر کند.
وی در پایان درباره تحلیل خود از آینده بازار می گوید: به بازار کوتاه مدت 
خوش��بین نیس��تم. با اینکه معتقدم قیمت ها در کف خود هستند و بازار 
سرمایه جزو ارزان ترین بازارهاست و گزارش های مناسبی نیز از شرکت ها 
ارائه می ش��ود. ام��ا از آنجایی که اعتمادی به سیاس��ت های حاکم بر بازار 
سرمایه وجود ندارد، در کوتاه مدت به این بازار خوش بین نیستم و معتقدم 
با جلسه هایی که نتایج آن برخی قوانین دستوری است، نمی شود روند بازار 
را تغییر داد. احس��اس می کنم گروه های همچون معدنی، پتروشیمی ها و 
دارویی ها در میان مدت می توانند رشد مناسبی را تجربه کنند. هنگامی که 
ب��ازار بخواهد برگردد، لیدر ن��دارد و ارزش معامالت آنقدر افزایش می یابد 
که در س��هم های کوچک نیز این موضوع رؤیت می ش��ود و نوید بازگشت 

بازار را می دهد.

یک کارشناس بازار سرمایه پاسخ داد

حال بورس با کدام شرایط بهتر می شود؟
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قیمت هر شانه تخم مرغ چند؟
قیمت هر شانه تخم مرغ 3۰ عددی در مغازه های سطح شهر تهران 
55 تا ۶۰ هزار تومان و در میادین میوه و تره بار 43 هزار تومان است.
 به گزارش ایسنا، براساس مشاهدات میدانی از برخی از خرده فروشی های سطح 
شهر تهران قیمت هر شانه تخم مرغ 3۰ عددی به وزن دو کیلوگرم 55 تا ۶۰ هزار 
تومان و هر عدد تخم مرغ ۲۰۰۰ تومان است. البته در برخی مناطق با قیمت  کمتر 

یا بیشتر هم در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.
همچنین در میادین میوه و تره بار نیز هر شانه تخم مرغ 3۰ عددی تنظیم بازار 
با قیمت 43 هزار تومان و هر شانه تخم مرغ بسته بندی شناسنامه دار نیز با قیمت 

4۶ هزار و 8۰۰ تومان  عرضه می شود.
پی��ش تر رئیس هی��أت مدیره اتحادیه م��رغ تخمگذار به ایس��نا، اعالم کرد 
که هر ش��انه تخم مرغ برای مصرف کننده 43 هزار توم��ان و درب مرغداری 38 
هزارتومان شده است و تخم مرغ تنظیم بازاری در میادین میوه و تره بار، غرفه ها و 

فروشگاه های زنجیره ای بدون محدودیت توزیع می شود.
وی همچنین در پاس��خ به چرایی اختالف قیمت میان تخم مرغ با نرخ آزاد و 
تنظیم بازاری اعالم کرد که سود تخم مرغ مصوب برای مغازه داران مقرون به صرفه 
نیست.  یعنی سودی که برای توزیع تخم مرغ با نرخ مصوب توسط سازمان حمایت 
تعیین شده مورد قبول مغازه داران نبوده، به همین دلیل قیمت ها را افزایش داده اند.

آمادگی ایران برای سرمایه گذاری در حوزه لوازم خانگی در پاکستان
وزی��ر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعالم برنامهری��زی برای افزایش تجارت 
5میلیارد دالری ایران و پاکس��تان تا دو س��ال آینده گفت که ایران می تواند در 

حوزه های لبنیات و لوازم خانگی در پاکستان سرمایه گذاری کند.
به گزارش ایسنا، رضا فاطمی امین در حاشیه افتتاحیه نهمین اجالس کمیته 
مشترک تجاری ایران و پاکستان در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایران و پاکستان 
دو کش��ور بزرگ و مهم در منطقه هستند، تصریح کرد: متاسفانه این دو کشور 
روابط اقتصادی مناسبی ندارند. در جلسه دیروز توافق شد حجم روابط اقتصادی 
دو کشور تا دو سال آینده پنج برابر وضعیت کنونی شود و به 5 میلیارد دالر برسد 
و تا سه ماه آینده مشکالت و موانعی که در توافقنامه تجارت آزاد بین دو کشور 

وجود دارد برطرف شود.
وی با تاکید بر اهمیت روابط با همسایگان برای دولت سیزدهم نیز گفت: اقتصاد 
ایران و پاکستان مکمل هستند و می توانیم عالوه بر مبادالت کاال در سرمایه گذاری 

مشترک فعالیت کنیم.
به گفته این مقام مس��ئول ایران می تواند در حوزه های لبنیات و لوازم خانگی 
سرمایه گذاری کند و عالوه بر این تبادالت بین دو کشور را به تبادالت منطقه ای 
توس��عه دهد. فاطمی امین اف��زود: مهمترین مانع پیش از ای��ن اراده بود، اما در 
حال حاضر این اراده بین دو کش��ور وجود دارد. مثال طی دو ماه گذشته ترانزیت 
کامیون های پاکستانی در ایران عملیاتی شد که نشان دهنده اراده دو کشور برای 

توسعه روابط است.
وزیر صمت همچنین با بیان اینکه در دو کشور موانعی وجود دارد، تصریح کرد: 
در این راستا توافق شد در ایران مرکزی به عنوان نقطه تماس و مرکز مشابهی در 

پاکستان ایجاد شود و تا سه ماه آینده موانع را مورد به مورد بررسی و رفع کند.
افزایش 5 میلیارد دالری تجارت با پاکستان در دستور کار

فاطمی امین همچنین در افتتاحیه نهمین اجالس کمیته مشترک تجاری ایران 
و پاکستان که با حضور وزیر شهرسازی کشور پاکستان برگزار شد از انجام مذاکرات 
برای هموارشدن مسیر تجارت میان دو کشور خبر داد و گفت: ایران آمادگی رفع 

موانع تجارت با پاکستان را دارد تا روابط اقتصادی دو کشور ارتقا پیدا کند.
وی با تاکید بر لزوم فراهم ش��دن زمینه سرمایه گذاری شرکای پاکستانی در 
ایران، وعده داد که تا س��ه ماه آینده مشکالت تجاری رفع و شرایط برای توسعه 

تجارت فراهم شود.
در ادامه این نشست، عبدالرزاق داوود، مشاور نخست وزیر در امور بازرگانی، تولید 
و سرمایه گذاری پاکستان نیز با تاکید بر اینکه کشور پاکستان خواهان پیشرفت در 
تجارت با ایران اس��ت، تصریح کرد: تشکیل این کمیته آغازگر حل مشکالت دو 

کشور در حوزه تجاری خواهد بود.
وی همچنین با بیان اینکه پاکس��تان خواهان پیشرفت و گسترش روابط در 
زمینه های مختلف تج��اری از جمله حمل و نقل کاال، تهاتر محصوالت، کاهش 
تعرفه ها و ایجاد بازارچه های مرزی در مسیر تجارت آزاد است، گفت: طی سال های 
گذش��ته درخصوص همکاری استراتژیک برنامه ریزی ها و توافقاتی انجام شد، اما 
تاکنون محقق نشده است. این در حالی است که ظرفیت های بسیاری در ایران و 
پاکستان وجود دارد و دو کشور در زمینه مبادالت تجاری مکمل یکدیگر هستند. 

بنابراین برای توسعه همکاری ها باید تالش بیشتری داشته باشیم.

نماگربازارسهام

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی 
گفت صرف نظر از هر ش��یوه فروش��ی که خودروسازان در پیش بگیرند، 
اراده جدی وزارت صمت و خودروسازان بر افزایش تیراژ و واردات زمینه 

مدیریت بازار و تعدیل قیمت ها را فراهم می سازد.
احسان ارکانی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به اظهارات 
وزیر صمت مبنی بر حذف قرعه کش��ی خودرو در سال آینده درخصوص 
س��ایر ش��یوه های قابل اجرا به طوری که منجر به کاهش زیان انباشته 
و توس��عه محصوالت خودروس��ازان ش��ود، اظهار داش��ت: درخصوص 
روش های��ی که منجر ب��ه توزیع عادالنه تر خودرو و رس��یدن خودرو به 
دس��ت مصرف کننده واقعی می ش��ود، وزارت صمت و کمیسیون صنایع 
مجلس می بایس��ت به ارائه راهکار بپردازند، ام��ا نکته حائز اهمیت این 
اس��ت که ت��ا زمانی که افزای��ش تولید خ��ودرو و واردات خودرو که در 
مصوبه س��اماندهی صنعت خودرو نیز آمده، انجام نش��ود، حال ش��یوه 
فروش خودروس��ازان هر روش��ی اعم از قرعه کش��ی و ... باشد، انحصار 

و مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد همچنان برقرار خواهد بود.

وی ضم��ن تاکید بر ضرورت مطابقت می��ان تولید و عرضه برای رفع 
معضل دو نرخی بودن خودرو گفت: تنها راهکاری که به برقراری عدالت 
و رضایتمن��دی مصرف کنندگان منتهی می ش��ود، این اس��ت که وزیر 
صمت و خودروس��ازان داخلی اراده  جدی در جهت افزایش تیراژ تولید 
داش��ته باش��ند، ضمن اینکه از طریق واردات خودروهای دس��ت دوم با 
ارز با منش��أ خارجی که همانند واردات خودروهای لوکس در گذش��ته، 
موجب خروج ارز از کش��ور نمی ش��ود، می توان فضا را مدیریت کرد و با 

افزایش عرضه، زمینه تعدیل و کنترل قیمت ها را فراهم نمود.
نماینده مردم نیش��ابور و فیروزه در مجلس ش��ورای اسالمی تصریح 
کرد: با تداوم روش های شکس��ت خورده عرضه در بورس، قرعه کشی و یا 
ثبت نام ه��ای پیش از موعد و در نهای��ت، تحویل همراه با تاخیر خودرو 
به مش��تریان و افزایش نارضایتی مردم، وضعیت تجربه ش��ده از گذشته 
تاکنون مجددا تکرار خواهد ش��د. ارکانی در پاس��خ به این پرس��ش که 
آیا راهکار افزای��ش عرضه بدون حذف قیمت گذاری دس��توری موجب 
مدیریت تقاضا و رس��یدن خودرو به دس��ت مصرف کننده واقعی خواهد 

شد، بیان کرد: افزایش تولید و عرضه، قیمت تمام شده را قدری کاهش 
می ده��د، ضمن اینکه وظیف��ه وزارت صمت به عن��وان نهاد حاکمیتی 
در ح��وزه صنعت خودرو، حمایت  از قطعه س��ازی و قیمت تمام ش��ده 
قطعات اس��ت. وی گفت: رهاس��ازی صنعت خودروسازی و قطعه سازی 
ب��ه نحوی که خ��ودروی تولیدی ب��ا هر قیمت تمام ش��ده  دلخواهی از 
س��وی خودروسازان به مصرف کننده واگذار شود، فلسفه وجودی وزارت 
صم��ت در قبال حمایت  از تولیدکنندگان خودرو و قطعه س��ازان را زیر 
سوال می برد. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای 
اسالمی در پایان خاطرنشان کرد: همان وظیفه ای که وزارت مسکن در 
قبال حمایت از مسکن س��ازان، انبوه س��ازان و کاهش قیمت تمام شده 
س��اخت مسکن با ارائه وام، تسهیالت و کاهش قیمت مصالح ساختمانی 
از جمله س��یمان ایفا کرد، می بایس��ت با برنامه ریزی درباره خودرو نیز 
پیگی��ری و اجرا ش��ود، چراکه در صورت رهاس��ازی مش��کالت صنعت 
خودرو، باید انتظ��ار افزایش قیمت خودرو بیش از قیمت های کنونی را 

داشته باشیم که تبعا با افزایش نارضایتی مردم نیز همراه خواهد بود.

افزایش تولید و واردات به کمک صنعت خودرو می آید

س��همیه بنزین رانندگان وانت 1۰ لیتر کم شده است. این گزاره ای بود 
که عده ای از مخاطبان تجارت نیوز گفتند و رئیس انجمن صنفی رانندگان 

وانت بارها تایید کرد.
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تجارت نیوز، رانندگان 

وانت بار ادعا می کنند که 1۰ لیتر از سهمیه  بنزین شان کم شده است.
این ادعایی اس��ت که رانندگان وانت بارها، اسفند سال پیش هم مطرح 
کردند و چند روز بعد هم شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی، رسما 

اعالم کرد که سهمیه وانت ها کم شده است.

رس��ول فرشباف، رئیس انجمن صنفی رانندگان وانت بار با تایید کاهش 
سهمیه وانت بارها می گوید: سهمیه بنزین رانندگان وانت 1۰ لیتر کم شده 

اما به به آنها یارانه جداگانه سوخت می دهیم.
یارانه وانت باران چیست؟

او درب��اره یاران��ه این خودروه��ا توضیح می ده��د: رانندگانی که کارت 
هوش��مند ثبت شده دارند، یارانه سوخت دریافت می کنند. این مدل یارانه 

اضافه بر سازمان و کارت اعتباری این رانندگان است.
او همچنی��ن ادعا می کند ک��ه فرآورده های نفتی دیگ��ر را هم اتحادیه 

در اختیار این رانندگان می گذارد: ما یک س��الی اس��ت که روغن و دیگر 
فرآورده های نفتی رانندگان را هم تامین می کنیم.

او در آخر یادآوری می کند: این سهمیه تنها به افرادی که پیماش داشته 
باشند واریز می شود. مثال اگر یک راننده به بندرعباس برود، به جز سهمیه 
خود، بارنام��ه دولتی دریافت می کنند. پ��س از آن، می تواند برمبنای آن 

بارنامه، سهمیه اضافه خود را دریافت می کنند.
آخرین بار، سهمیه بنزین وانت بارهای تک سوز کم مصرف به 1۲۰ لیتر 

و وانت بارهای پرمصرف به ۲۰۰ لیتر کاهش یافته بود.

رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ درخصوص وضعیت ثبت 
شناس��ه کاالی لنت ترمز در سامانه جامع تجارت و تاثیر این سامانه بر 

رصد لنت های  ترمز موجود در بازار به بیان توضیحاتی پرداخت.
حس��ین الجوردی در گفت وگ��و با خبرنگار خبرخ��ودرو، درخصوص 
نقش سامانه جامع تجارت در تولید، فروش و توزیع لنت ترمز به بازار و 
وضعیت نصب شناسه کاال بر روی لنت ترمز اظهار داشت: ثبت سفارش، 
خرید ارز، عملیات گمرکی، تمدید کارت بازرگانی و همچنین شناس��ه 

کاالی تولیدکنندگان در سامانه جامع تجارت به ثبت می رسد.
وی افزود: شناس��ه کاال کدی اس��ت که وزارت صمت، تولیدکنندگان 
را ب��ه درج ای��ن کد بر روی ان��واع کاالها ملزم نموده و این شناس��ه در 
س��امانه جامع تجارت به ثبت می رسد تا در مراحل ارزیابی و شناسایی 

تولیدکننده و محصول در صورت ضرورت مورد استفاده قرار بگیرد.
رئی��س انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ گفت: امکان تولید لنت 
ترمز ب��ه عنوان یک قطعه فوق ایمنی، بدون درج آرم اس��تاندارد و کد 
1۰ رقم��ی برای تولیدکنندگان وجود ن��دارد و فقط تولیدکنندگانی که 
دارای مجوز از موسسه استاندارد هستند، می توانند نسبت به تولید لنت 

ترمز اقدام نمایند.
الجوردی درخصوص موارد اس��تفاده شناسه کاال و عالمت استاندارد 
بیان کرد: شناسه کاال موضوعی منفک از عالمت و مهر استاندارد است و 
آرم استاندارد ارتباطی با شناسه کاال ندارد. هر تولیدکننده ای می بایست 
بر روی کاالهای تولیدی خود نس��بت به درج کد 1۰رقمی اقدام نمایند 

تا مش��خص ش��ود این کاال در ک��دام کارخانه به تولید رس��یده و برای 
پیگیری الزم از تمامی جهات، موسس��ه استاندارد وارد عمل می شود که 
از طریق کد 1۰رقمی و شناسه کاال می توان به این موضوع که قطعه با 

چه مشخصاتی و از کدام کارخانه تولید شده است، پی برد.
وی در پاسخ به این پرسش که چند درصد از لنت های ترمز موجود در 
بازار از شناس��ه کاال برخوردار هستند، بیان کرد: تمامی تولیدکنندگان 
در حال حاضر ملزم به درج شناس��ه کاال بر روی لنت های ترمز تولیدی 
خود هستند و این موضوع از سوی اکثر تولیدکنندگان به اجرا گذاشته 
ش��ده اس��ت. رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترم��ز و کالچ درخصوص 
وضعیت تفاهم نامه میان موسسه استاندارد و انجمن تولیدکنندگان لنت 
ترمز و کالچ کش��ور تصریح کرد: این تفاهم نامه میان موسسه و انجمن 
به نتیجه رس��یده و مورد امضا قرار گرفته و در مرحله اجرا می بایس��ت 
پیگیری های الزم در بازار برای شناسایی اجناس تقلبی و قاچاق توسط 

طرفین تفاهم نامه انجام شود.
الجوردی ادامه داد: انجمن در راس��تای پیگیری و شناسایی لنت های 
ترمز تقلبی و قاچاق موجود در بازار اقدام کرده، اما موسس��ه استاندارد 
به عناوین مختلف از جمله نداش��تن نیرو، مش��کالت کرونا، دورکاری و 
مسائلی مشابه آن، تاکنون نتوانسته اقدام مفید و قاطعی را از خود نشان 

دهد، بنابراین می توان گفت مشکل در حوزه اجرا وجود دارد.
وی درخص��وص میزان ف��روش و تقاضا و وضعیت تامی��ن بازار لنت 
ترمز گفت: تامین توس��ط تولیدکنندگان داخلی در ش��رایط مس��اعدی 

ق��رار دارد و به میزان الزم و حتی بیش از نیاز بازار، لنت در بازار توزیع 
و به فروش می رس��د. رئیس انجمن صنای��ع تولید لنت ترمز و کالچ در 
پایان درخص��وص نحوه و مراحل عرضه لنت ترمز به بازار خاطرنش��ان 
کرد: به طور معمول کارخانه های تولیدی، نمایندگانی در بازار دارند که 
لنت های تولیدی از طریق فروشگاه های متعلق به این نمایندگی ها برای 

مصرف کننده یا بنکدار توزیع می شود.

کاهش سهمیه بنزین وانت بارها تایید شد

شناسایی لنت های ترمز تقلبی و قاچاق با شناسه کاال ممکن می شود
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اخبار

ایالم- منصوری:  مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم از برگزاری 
رزمایش پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با عنوان آتش فورانی ناشی 
از نشت گاز سمی طی یک مانور سطح 3 استانی در پاالیشگاه گاز ایالم 

خبر داد .
به گزارش روابط عمومی، روح اله نوریان افزود: پاالیشــگاه های گازی 
به دلیل داشــتن شرایط عملیاتی و تجهیزات ویژه و ماهیت عملکردی 
استراتژیک همواره آبستن حوادث متعدد فنی عملیاتي از قبیل خطای 
انسانی، خوردگی تجهیزات و غیره می باشد که برگزاری اینگونه مانورها 
مــی تواند در بروز حوادث احتمالی جلوگیری و آمادگی واحدها را برای 

پیشگیری چند برابر کند.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه یکی از دغدغه ها، 
جلوگیری از نشت گاز و پیشــگیری از وقوع آتش سوزی در واحدهای 
عملیاتی است، تصریح کرد: می بایست آمادگی الزم برای مقابله و واکنش 
در شرایط استراتژیک وجود داشته باشد تا بتوان به شکل موثری میزان 
آسیب های احتمالی وارده به پرسنل و خسارات را به تاسیسات به حداقل 

و میزان تاب آوری و تولید پایدار را به مرز حداکثری رساند.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشــاره به اینکه این رزمایش 

طوری طراحی شده که تنها امکانات و تجهیرات خود پاالیشگاه جوابگو 
انجام عملیات نباشــد،گفت: 15 تیم عملیاتی وظیفه برگزاری رزمایش 
آتش فورانی را برعهده داشــتند که از این تعداد 8 تیم داخل  این واحد 
صنعتی و 7 تیم خارج از مجموعه بودند و در مجموع بیش از 100 نفر 

در اجرای این مانور استانی مشارکت داشتند.
وی ارزیابــی تیم هــای عملیاتی از جمله مجموعــه HSE، ایمنی، 
حراست، بسیج،بهره برداری،آتش نشانی و واحدهای پشتیبانی را از مهم 

تریــن اهداف برگزاری رزمایش آتش فورانی عنوان و تصریح کرد: انجام 
رزمایش هایی در چنین سطحی موجب می شود که تمامی واحدها در 

وقوع حوادث آمادگی الزم را داشته باشند.
مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم خاطرنشان کرد: آمادگی مواجه 
با تهدید در شرایط اضطرار، ارزیابی تیم مدیریت پاالیشگاه و همچنین 
ارزیابی هماهنگی بین شرکت پتروشیمی ایالم و دستگاه های امدادی 
استان نظیر هالل احمر، فوریت های پزشکی، تمرین واکنش در شرایط 
اضطراری برای کسب آمادگی بیشتر جهت مواجهه با شرایط اضطراری 
واقعی و تصمیم گیری بهینه و به موقع اعضای کمیته مدیریت شرایط 

اضطراری در این شرایط از اهداف برگزاری این رزمایش بوده است.
وی ادامه داد: ارزیابی میزان آمادگی و هماهنگی واحد های عملیاتی 
بــا دیگر واحدهــای فرآیندی ایمنــی و آتش نشــانی، درمانگاه طب 
صنعتی،حراست، بسیج،هماهنگی بیشتر بین پاالیشگاه با ادارات،ارگان ها 
و شرکت های برون سازمانی و سنجش میزان تناسب و کفایت برنامه های 
تدوین شده و در راستای آموزش های داده شده برای مقابله با وضعیت 
هــای اضطراری از دیگــر اهداف برگزاری این رزمایش بوده اســت که 

خوشبختانه با برگزاری این رزمایش به این اهداف دست پیدا کرده ایم.

اهواز- شبنم قجاوند: معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
خوزستان گفت: در راستای پاکسازی و رفع آلودگی از شبکه، بیش از ۹0 

پست برق و 300 زنجیره مقره شستشو شده است.
ســید مهرداد بالدی موســوی بیان کرد: با توجه به عبور از پیک بار 
شــبکه و کاهش بار و امکان پذیر بودن مانور در شبکه، کار شستشوی 
تجهیزات پست های برق و خطوط با سرعت بیشتری در حال انجام است 
تا در آلودگی های زمستان پیش رو، شبکه دچار حادثه و خاموشی نشود.

وی افــزود: با توجه به کاهش بارندگی ها احتمــال وقوع ریزگردها 
افزایش پیدا کرده که خطری بالقوه برای آلودگی شبکه برق است و می 

تواند منجر به حادثه های ناخواسته ای بر روی تجهیزات شود.
معاون بهره برداری شــرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: 
عالوه بر ریزگردها آلودگی های صنعتی در استان نیز برای تجهیزات برق 

خطرناک است و باید به صورت دوره ای شستشو داده شوند.
بالدی موســوی افزود: به همین دالیل برای حفظ امنیت شبکه کار 

شستشــوی تجهیزات در حال انجام اســت و بر اساس اولویت و میزان 
آلودگی مناطق تجهیزات به وســیله گروه های عملیاتی شستشو داده 
می شــوند.  معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان ادامه 
داد: کار شستشوی تجهیزات با ماشین آالت و دستگاه های مقره شوی 
مجهزی که بعد از خاموشی های سال ۹5 در استان خریداری شده بطور 
مستمر در حال انجام است و با توجه به آلودگی هر منطقه ممکن است 

چند بار هم تکرار شود.
بالدی موسوی تصریح کرد: در تابستان به دلیل پرباری شبکه امکان 
شستشــوی تجهیزات کمتر اســت و بعد از کاهش پیــک بار عالوه بر 
بهینه سازی و آماده سازی شبکه برای تابستان سال آینده، شستشوی 
تجهیزات نیز انجام می شود که دارای هزینه زیاد و وقت بسیاری را نیز از 

گروه های عملیاتی می گیرد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز:  نماینده مردم شهرستانهای آستانه 
اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسالمی و مدیر عامل شرکت 

شهرک های صنعتی گیالن با هم دیدار و گفتگو کردند .
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن ، 
ابراهیم نجفی نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای آستانه اشرفیه و 
بندر کیاشهر در مجلس شورای اسالمی و فریبرز سعیدی کیا مدیر عامل 
محترم شرکت شهرک های صنعتی گیالن در نشستی پیرامون وضعیت 

شهرک ها و نواحی صنعتی استان گیالن گفتگو کردند .
در همین راستا نجفی نماینده  مردم شهرستانهای آستانه اشرفیه و 
بندر کیاشــهر در مجلس شورای اسالمی بیان داشت :  امروزه بسیاری 
از کشــورهای دنیا به این امر پی برده اند که واحدهای تولیدی کوچک، 
نقش عمده ای در اقتصاد ملی ایفا می کنند و در برخی از این کشــورها 
چنین به نظر می رسد که اقتصاد ملی بر پایه بنگاه های اقتصادی کوچک 

بنا شده است.
وی به بیان این مطلب اذعان داشت که : تاکید مقام معظم رهبری بر 

حمایت از تولید ملی تدبیر هوشمندانه ای است تا دولتمردان را بیش از 
گذشته به حمایت از صنعتگران ایرانی معطوف کند. بدون تردید دولت 
باید در کنار بخش خصوصی قرار گیرد و با تقویت و افزایش مشارکت این 

بخش در اقتصاد زمینه رشد تولید ملی را فراهم سازد.
نماینده مردم آســتانه اشرفیه و بندر کیاشهرگفت : در حال حاضر با 

مدیریتی قاطع ، دلسوز و در صحنه می توان به صنعت استان کمک کرد 
که مجموعه شــهرکهای صنعتی نمونه بارزی از این مدیریت در استان 

می باشد .
ســعیدی کیا مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیالن ضمن 
تشــکر از حضور و پیگیریهای جنــاب آقاینجفی نماینده محترم مردم 
شــریف شهرستانهای آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای 
اسالمی در حمایت از صاحبان صنایع در ادامه به این موضوع اشاره کرد 
که : با توجه به اهمیت صنایع خرد در تحقق توسعه صنعتی، مسئولیت 
ســازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران به عنوان متولی 
سیاستگذاری و توسعه صنایع کوچک و شهرک های صنعتی در کشور 

سنگین تر شده است.
وی در ادامه افزود : از نکات دیگری که این مجموعه به عنوان یکی از 
ارکان ایجاد اشتغال و متولی ، بخشی از تولید صنعتی در کشور، پیگیری 
می کند، توانمندی واحدهای صنعتی با محوریت جذب بازارهای جهانی 

است .

ســاری – دهقان : آیین بهره برداری از دستگاه پایشگر زیستی 
)بیومانیتورینگ( و سیســتم دوربین های حفاظتی به مناسبت هفته 
پدافند غیرعامل با حضور دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه 
ای مازندران ، دکتر نکویی رئیس مجتمع پدافند غیرعامل دانشگاه مالک 
اشتر و مسئولین استانی و شهرستانی در سد آیت اهلل صالحی مازندرانی 
)البرز( در یازدهم آبان ماه برگزار گردید. دستگاه بیومانیتورینگ، بمنظور 
پایش زیستی آب ســد البرز ، نظارت برکیفیت آب و شناسایی سریع 
آالینده ها بر اساس هوش مصنوعی و برای حفاظت و صیانت از آب سد 

توسط نخبگان دانشگاهی راه اندازی گردید.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، دکتر یخکشــی 
پس از ارائه گزارش توسط دکتر نکویی رئیس مجتمع پدافند غیرعامل 
دانشــگاه مالک اشتر با بیان اهمیت موضوع پدافند غیرعامل به منظور 
اقــدام هوشــمندانه در مقابله با خطرات و تهدیدات گفــت : امروزه با 
تهدیدات متنوعی مواجه هستیم ، از تهیدات انسانی به تهدیدات زیستی 

و سایبری نیز رسیده ایم که راهکارهای مناسب برای رفع این تهدیدات 
باید در نظر گرفته شود

وی افزود : هر زمان دشمن بخواهد آسیبی برساند تاسیسات زیربنایی 
را مورد حمله قرار می دهد در همین راســتا شــرکت آب منطقه ای 
مازندران در کلیه طرح های خود ابعاد پدافندی طرح را نیز مورد بررسی 

قرار داده است . 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آب منطقه ای مازندران خاطر نشان 
کرد : افتخار دیگر در اجرای این طرح اســتفاده از دستگاهی است که 
بدســت فرزندان همین آب و خاک طراحی و راه اندازی گردید و پس 
از شناســایی و بررسی کارشناســی از این دستگاه نسبت به خریداری 
آن اقدام نمودیم که نســبت به نمونه خارجی خود کامل تر است. در 
پایان جلسه از دانش آموز ارزنده و خوش صدای مازندرانی آقای محمد 
رئیســی تجلیل بعمل آمد و ایشــان بعنوان ناجی آب در سال 1400 

معرفی گردید.

گـرگان- خبرنگار فرصت امروز:  جلسـه واگذاری دو فقره سـند 
مالکیـت از اراضی شـهری شهرسـتان گنبـد کاووس بـه اداره کل راه و 
شهرسـازی اسـتان  در راسـتای سـاخت طرح نهضت ملی مسـکن در 
اسـتان گلسـتان باحضور دکتر شـادمهر نماینده محترم  مردم شـریف 

شهرسـتان گنبد کاووس در مجلس شـورای اسـالمی،مهندس کریمی 
معـاون محتـرم اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان گنبـد کاووس، 
مهنـدس محبوبـی مدیرکل محترم راه و شهرسـازی اسـتان گلسـتان 
و هیـات همراه،مهنـدس لطفـی مدیـر کل محتـرم منابـع طبیعـی و 

آبخیـزداری اسـتان، مهندس رضائیـان مدیر کل محترم ثبت اسـناد و 
امالک اسـتان،مهندس حسـینی مدیرکل محترم بنیاد مسـکن استان 
در سـالن اجتماعات اداره ثبت اسـناد و امالک شهرستان گنبد کاووس  

برگزار شـد.

نوریان، مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم:

مانور استانی سطح 3 در پاالیشگاه گاز ایالم برگزار شد

شستشوی بیش از ۹۰ پست برق در خوزستان برای مقابله با ریزگردها

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر گفت :

واحدهای تولیدی کوچک، نقش عمده ای در اقتصاد ملی ایفا می کنند

افتتاح دستگاه پایشگر زیستی، )بیومانیتورینگ( سدآیت اهلل صالحی مازندرانی:
نصب اولین دستگاه پایشگر زیستی توسط نخبگان دانشگاهی در شرکت آب منطقه ای مازندران

واگذاری دو فقره سند مالکیت از اراضی شهری شهرستان گنبد کاووس به اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان

کسب رتبه  دوم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم در کشور
قم- خبرنگار فرصت امروز:  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، 
رتبه  دوم جشنواره ی شهید رجایی در سطح وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی را به 
دست آورد. به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، 
سیدموسی حسینی کاشانی ضمن اعالم این خبر گفت: اداره کل طی برگزاری 
جشــنواره شهید رجایی که هرساله به منظور شناســایی دستگاه های برتر در 
خدمت رسانی به مردم توسط سازمان امور استخدامی کشوری برگزاری می گردد 

در میان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسالمی کشور، حائز رتبه دوم گردید.
وی تاکید کرد: این اداره کل در ســال های ۹6 و ۹8 نیز در همین جشنواره 
موفق به کسب رتبه نخست شده بود. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان با بیان اینکه این جشنواره در دو بعد شاخص های عمومی و 
اختصاصی برگزار می گردد افزود: این اداره کل با سرلوحه قراردادن نقشه راه اصالح نظام اداری هر ساله همت خود را جهت تسهیل در ارائه 
خدمت به همشهریان و اصحاب فرهنگ و هنر قرار داده است که بی شک اخذ دو رتبه اول و یک رتبه دوم طی  سال های اخیر خود نشان 

از همکاری و همدلی مجموعه فرهنگی و خادمان این عرصه و همچنین همت همه همکاران اداره کل، می باشد.

آماده باش 5۴ اکیپ راهداری استان مرکزی در آستانه آغاز طرح زمستانی
اراک- فرناز امیدی: مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان مرکزی 
اظهار کرد: با توجه به پیش بینی ورود ســامانه بارشی به استان مرکزی کلیه 
نیروهای راهداری آماده باش هستند همچنین 37 راهدارخانه ثابت و سیار در 
محورهای مواصالتی استان تجهیز شده اند. جهانی افزود: با استقرار ماشین آالت 
راهداری و دســتگاه های مکانیزه برف روبی و ذخیره نمک و شن مورد نیاز در 
راهدارخانه ها، امید آن می رود مشــکلی در خصــوص برقراری ترددی ایمن در 
محورها نداشته باشیم. وی تصریح کرد: ضمن تمهیدات به عمل آمده، به کاربران 
راه ها توصیه می شود: ضمن صرف نظر از سفرهای غیر ضروری، در صورت اقدام 
به سفر حتماً از سالمت فنی اتومبیل خود مطمئن گشته و تجهیزات ایمنی و گرمایشی مورد نیاز را با خود به همراه داشته باشند و در 
نهایت حتماً هنگام بارش برف و یخبندان از زنجیر چرخ استفاده کنند. همچنین وی در ادامه از مردم خواست تا قبل از اقدام به سفرهای 
برون شهری، حتماً جهت اطالع از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی راه ها، از طریق شماره گیری تلفن گویا و ۲4 ساعته 141 و یا اپلیکیشن 
موبایلی سامانه 141 بهره بگیرند و در شرایط ناپایدار جوی از سفرهای غیر ضروری و شبانه پرهیز کنند. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده 
ای استان مرکزی با اشاره به آماده باش بیش از 380 نفر راننده و راهدار با استفاده از ۲۲6 دستگاه انواع ماشین آالت سنگین، نیمه سنگین 
و سبک راهداری در قالب 54 اکیپ راهداری گفت: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی عالوه بر استفاده از تجهیزات و 
پتانسیل پرسنل سازمانی، از ظرفیت بخش خصوصی بویژه در نگهداری از راه های روستایی و فرعی نیز استفاده می کند تا آنگونه که شایسته 
هم استانی های عزیز است در مقوله خدمت رسانی به رسالت سازمانی خود عمل کرده باشیم. جهانی در پایان بیان کرد: راهداران اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی با تمام توان عملیاتی و تجهیزاتی می کوشند تا کاربران جاده ها به سالمت از محورهای تحت 
پوشش حوزه استحفاظی عبور کنند، بنابراین برای حمایت از این عزیزان از هموطنان عزیز خواستاریم تا با رعایت بیش از پیش قوانین 
راهنمایی و رانندگی بویژه رعایت مواردی از جمله سرعت مطمئنه، عدم تغییر ناگهانی مسیر، اطمینان از سالمت وسیله نقلیه، رعایت فاصله 

طولی مناسب، استفاده از زنجیر چرخ و… ما را یاری کنند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان :
28 آبان سالجاری پایان مرحله نخست ثبت نام متقاضیان نهضت ملی 

مسکن در استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  مدیر کل راه و شهرسازی استان گلستان از ادامه مرحله نخست ثبت نام متقاصیان نهضت ملی مسکن 
در استان گلستان تا ۲8 آبان سالجاری خبر داد.مهندس محبوبی مدیر کل راه و شهرسازی استان پیرامون شرایط ثبت نام در سامانه طرح 
نهضت ملی مسکن بیان داشت : چهار شرط ؛ تاهل یا سرپرست خانوار بودن، عدم مالکیت خصوصی، سبز بودن فرم ››ج‹‹ ، 5 سال سابقه 
سکونت در شهر مورد تقاضا ، از شروط اصلی ثبت نام در نهضت ملی مسکن است.مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان افزود: متقاضیان 
برای ثبت نام در طرح جهش تولید مســکن باید به ســامانه  ir.mrud.saman مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ثبت نام از روز 
چهارشنبه ۲8 مهرماه آغاز شده است و تا ۲8 آبان ادامه خواهد داشت.مهندس محبوبی به احراز شرایط متقاضیان بر اساس ماده یک آیین 
نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اشاره کرد و گفت: متقاضی  باید متأهل و یا سرپرست خانوار باشد و زنان 
خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن حائز شرایط برای ثبت نام هستند.مهندس محبوبی در ادامه تشریح احراز شرایط 
متقاضیان گفت : سبز بودن فرم ››ج‹‹ در استعالم از سامانه مربوطه به معنای آن است که متقاضی و افراد تحت تکفل، فاقد زمین مسکونی 
یا واحد مسکونی از اول فرودین 1384 بوده و ازتاریخ ۲۲ بهمن 1357 از هیچ یک از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین 
مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیالت یارانه ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد.وی اعالم کرد: بررسی عدم 
دریافت زمین، مسکن و تسهیالت یارانه ای توسط متقاضی از طریق سامانه فرم »ج« توسط وزارت راه و شهرسازی انجام می شود.همچنین 
الزم به ذکر است؛ بررسي سابقه مالکیت از طریق سیستم ثبت اسناد و سابقه تسهیالت نیز توسط سامانه تسهیالت شبکه بانکی بررسی 
می شود.مهندس محبوبی ضمن توصیه عدم ثبت نام به غیرواجدین شرایط ، به افرادی که با داشتن شرایط مذکور موفق به ثبت نام شده 
اند توصیه کرد برای پایش ثبت نام خود به بخش مشاهده و پی گیری درخواست سامانه  مراجعه کنند و مراحل پایش خود را رصد کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن:
 با آمادگی و تمرین مستمر، آثار ناشی از بحران ها کاهش می یابد

رشــت- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن 
همزمان با هفته نکوداشــت پدافند غیرعامل گفت: با آمادگی و تمرین مستمر، 
آثار ناشــی از بحران ها کاهش می یابد. به گزارش دفتر روابط عمومي و آموزش 
همگاني شرکت آب و فاضالب گیالن؛ سید محسن حسینی امروز در مانور هفته 
پدافند غیرعامل که در شهرستان فومن برگزار شد؛ با اشاره به اینکه شرکت آبفای 
استان بطور مستمر در طول سال مانورهای مختلفی را جهت مقابله با بحران های 
احتمالی برگزار می کند افزود: این مانورها ســطح آمادگی و مهارت نیروها را در 
مواقع بحرانی افزایش و آثار ناشی از بحران را کاهش می دهد. وی با تاکید بر اینکه 
سامانه های مختلفی جهت رصد و پیش بینی حوادث وجود دارد، گفت: باید از این سامانه ها به خوبی استفاده شود. حسینی تصریح کرد: با 
توجه به اینکه دامنه بحران را نمی توان پیش بینی کرد، باید با برگزاری مانور آمادگی خود را ارتقاء دهیم. وی با اشاره به مانور هفته پدافند 
غیرعامل در شهرستان فومن گفت: به منظور تامین برق ایستگاه های پمپاژ آب این شهرستان در زمان قطعی برق، دستگاه های دیزل ژنراتور 
متعددی در تاسیسات آبرسانی شهری و روستایی پیش بینی شده است. فرماندار فومن نیز از تصویب 30 میلیارد ریال اعتبار برای حوزه 
پدافند غیرعامل این شهرستان خبر داد و گفت: یکی از مباحث مهم این حوزه، زیرساخت های مربوط به تاسیسات آبرسانی است. محمدرضا 
محسنی با قدردانی از شرکت آبفای گیالن جهت برگزاری مانور هفته پدافند غیرعامل، گفت: در چنین مانورهایی اقدامات قبل، بعد و حین 
بحران پیش بینی و برنامه ریزی می شود که نتایج مثبتی را به همراه دارد. مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیالن هم با تاکید بر اینکه 

گیالن جزء 5 استان حادثه خیز کشور است، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید آمادگی الزم را در برخورد با مخاطرات داشته باشند.

دیدار امام جمعه موقت ورامین با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی 
شهرستان ورامین

ورامین_ آمنه سادات بت شکن:  حجت االسالم و المسلمین سید محسن 
محمودی امام جمعه موقت ورامین  همراه با اعضای شــورای بسیج حوزه ادارات 
با طاهر طاهری رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان ورامین 10 آبان 
1400 دیدار و گفت و گو کردند. به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی شهرستان ورامین: همزمان با دوشنبه های خدمت کاری از حوزه بسیج 
ادارات شهرستان ورامین همراه با مسئولین شهرستان در جهت رفع مشکالت و 
موانع  سر راه ادارات امروز حجت االسالم و المسلمین سید محسن محمودی امام 
جمعه موقت ورامین و همراه با اعضای شورای بسیج حوزه ادارات با طاهر طاهری 
رئیس اداره فرهنگ و ارشــاد اسالمی شهرستان ورامین 10 آبان 1400 دیدار و 
گفت و گو کردند. در این دیدار طاهر طاهر رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی ضمن خوش آمد گویی به مهمانان و تبریک روز شورای فرهنگ 
عمومی با اشاره به اینکه ظرفیت های این اداره در اختیار هنرمندان ورامینی قرار دارد، گفت: یکی از دغدغه های  مطرح شده، کمبود فضای 
فرهنگی است که با توجه به پیگیری های انجام شده در خصوص برگرداندن مجتمع فرهنگی که در اختیار نیروی انتظامی است ، تا کنون موفق 
به بازگرداندن »فرهنگسرای ارشاد« نشده ایم  لذا در صورت تخلیه این مرکز و شروع فعالیت های فرهنگی و هنری می توانیم عالوه بر کالس 
آموزش فرهنگی و هنری و قرآنی نیاز اصحاب فرهنگ و هنر را تا حدودی مرتفع کنیم. دبیر شورای فرهنگ عمومی شهرستان ورامین در ادامه 
به کمبود نیروی انسانی در این اداره اشاره کرد و گفت با توجه به کمبود نیروی انسانی در این اداره شاهد کند بودن اجرای برنامه های فرهنگی 
و هنری در شهرستان هستیم و حتی امکان پوشش نیروی انسانی در مراکز فرهنگی و هنری موجود در شهرستان را نداریم . حجت االسالم 
والمسلمین سید محسن محمودی امام جمعه موقت و مدیرکل هماهنگی تبلیغاتی اسالمی استان تهران در این دیدار با اشاره به موازی کاری 
برنامه های فرهنگی و هنری ادارات سطح شهرستان گفت: هم افزایی ادارات مرتبط در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در سطح شهرستان 
می بایست با نظارت متولی فرهنگ و هنر و دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی باشد تا شاهد برنامه های خوب و تاثیر گذار در شهرستان باشیم. 

مشهد- صابر ابراهیم بای: مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن 
احیاء سپاهان سنگان خواف گفت: برای تولید کنسانتره در این شرکت 
ساالنه یک میلیون و دویست هزار مترمکعب آب نیاز است که با احداث 
واحد فیلتراسیون این عدد به حدود 350 هزار متر مکعب کاهش پیدا 
کرد. مجید معصومی بیان داشت: کمبود آب در منطقه، مشکالت تامین 
آب کارخانجات و خطرات زیســت محیطی ناشی از سد باطله و امکان 
استفاده از آب برگشــتی در کارخانجات کنسانتره از مهمترین اهداف 

احداث پروژه فیلتراسیون بوده است.
وی مــدت زمان اجرای این پروژه را ۲ ســال عنوان کرد و افزود: این 
پروژه می تواند روزانه حدود 80 درصد آب باطله را به سیستم برگرداند 
که با این کار هم مسئله زیست محیطی را رعایت می کنیم و هم آب را 

که عنصر حیاتی است به چرخه تولید باز می گردانیم.
مدیرعامل شــرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان با اشاره به اینکه 
این پروژه باعث صرفه جویی 4 میلیون یورو شده است، بیان کرد: میزان 

سرمایه گذاری صورت گرفته در بخش تحقیقاتی ، آزمایشگاهی و ساخت 
و راه اندازی پروژه فیلتراسیون بالغ بر 5/5 میلیون یورو سرمایه گذاری 

ارزی و 400 میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی بوده است.
معصومی خاطرنشــان کرد: چرخه تولید کنســانتره در هر ساعت 

موجب تولید 100 تن باطله می شــود که تصفیه صنعتی و بازگرداندن 
آن به چرخه تولید روشی مناسب و موثر در رفع محدودیت منابع آبی و 

مشکالت ناشی از آن است.
وی صرفه جویی در مصــرف آب این پروژه را 850 هزار متر مکعب 
عنوان کرد و ادامه داد: راه اندازی پروژه فیلتراسیون بطور مستقیم برای 
50 نفر در بخش های مهندسی، اپراتوری و تعمیرات اشتغال ایجاد کرده 

است.
معصومی با اشــاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده از 
استعدادهای بومی و توان داخلی، اظهار داشت: پروژه فیلتراسیون شرکت 
معادن سنگ آهن احیاء سپاهان بصورت 100 درصد توسط متخصصان 
داخلی کشور طراحی و انجام شده است و بخش قابل توجهی از تجهیزات 
توســط سازندگان داخلی ساخته شده اســت، اجرا ، نصب و راه اندازی 
توسط شرکت های داخلی و با تکیه بر توانمندی های جوانان متخصص 

این مرزو بوم صورت گرفته است.

مدیرعامل شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان سنگان خواف :

راه اندازی پروژه فیلتراسیون برای 5۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است
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برندها و تکنیک های مدیریت کامنت های منفی مشتریان

به قلم: بهاویک سونی
کارشناس بازاریابی 
ترجمه: علی آل  علی

س��از و کار فعالیت کاری در دنیای دیجیتال به طور قابل مالحظه ای با دوران پیش از آن متفاوت شده 
اس��ت. امروزه دیگر برندها امکان بی توجهی به دنیای دیجیتال و نظرات مش��تریان درباره خودش��ان در 
این فضا را ندارند. درس��ت به همین خاطر ش��مار باالیی از برندها در عمل برنامه های بس��یار زیادی برای 
ارزیابی بازخورد مشتریان نسبت به خودشان در شبکه های اجتماعی راه اندازی کرده اند. این امر به کسب 
و کارها برای ارزیابی وضعیت آنالین ش��ان و تالش برای رفع نقاط ضعف برندش��ان کمک ش��ایانی خواهد 
کرد. بنابراین شما در عمل با حضور در شبکه های اجتماعی و تحلیل بازخوردهای مشتریان شانس باالیی 
برای تاثیرگذاری بر روی آنها خواهید داش��ت.  متاس��فانه نظرات مشتریان درباره برندها همیشه دوستانه 
نیس��ت. درست به همین خاطر شما باید گاهی اوقات خودتان را برای منفی ترین نظرات ممکن نیز آماده 
کنید. در این ش��رایط بس��یاری از برندها کنترل شان را از دس��ت می دهند. نتیجه این امر شدیدتر شدن 
بحران اس��ت. توصیه ما برای ش��ما در این مقاله یادگیری ش��یوه های مدیریت نظرات منفی مشتریان در 
شبکه های اجتماعی است. درست به همین خاطر در ادامه قصد داریم برخی از مهمترین نکات در این باره 
را مورد بررسی قرار دهیم. این طوری شما دیگر با مشاهده هر نظر منفی از سوی مشتریان در شبکه های 
اجتماعی خیلی زود کنترل تان را از دس��ت نخواهید داد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این رابطه 

را بررسی خواهیم کرد. 
هنر گوش دادن و عمل براساس نظرات مشتریان

مش��کل بس��یاری از برندها بی توجهی محض به دلیل نارضایتی مش��تریان از برندشان است. این امر نه 
تنها توانایی برندها برای مدیریت مش��کالت را به صفر می رس��اند، بلکه خیلی زود ناراحتی و عدم رضایت 
مش��تریان را نیز دوچندان خواهد کرد. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید همیشه گوش دادن به نظرات 
منفی مش��تریان را در دس��تور کار خود قرار دهید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان تان نخواهید داش��ت.  اقدام بعدی در این مرحله تالش برای اصالح برخی از عملکردها یا 
فرآیندها در کسب و کارتان است. اگر نظرات منفی مشتریان ناظر بر بخش خاصی از برندتان است، شما 
باید هرچه س��ریع تر نس��بت به اصالح بخش موردنظر اقدام نمایید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
مش��تریان اغلب اوقات با مش��اهده تاثیرگذاری نظرات شان بر روی عملکرد برندها ذهنیت بسیار بهتری 
نسبت به آنها پیدا می کنند. بنابراین شما باید در این رابطه چنین نکاتی را مدنظر قرار دهید، در غیر این 

صورت خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان از بین خواهد رفت. 
برنامه ریزی برای پاسخگویی سریع

سرعت عمل برندها همیشه نقش مهمی در موفقیت شان ایفا می کند. این نکته در شبکه های اجتماعی 
نیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. با این حساب اگر شما توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان با 

سرعت عمل باال را از دست بدهید، خیلی زود با مشکالت عمده ای رو به رو می شوید. 
بی ش��ک هیچ مش��تری ای در تعامل با برندها دوست ندارد بیش از اندازه در صف انتظار باقی بماند. این 
امر به طور ویژه ای درباره ایمیل های ارس��الی یا نظرات درج ش��ده در ش��بکه های اجتماعی برای برندها 
مصداق دارد. با این حساب اگر شما توانایی پاسخگویی سریع به مشتریان تان را نداشته باشید، خیلی زود 
با مش��کالت عمده ای رو به رو خواهید ش��د. این امر در مدت زمانی اندک توانایی تان برای تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان را از بین می برد. تیم بازاریابی ش��ما باید همیشه در کمترین زمان ممکن به نظرات منفی 
مش��تریان پاس��خ دهد. این اقدام بخش قابل مالحظه ای از اس��ترس و ناراحتی مشتریان را از بین می برد. 
همچنین یادتان باش��د که در پاسخگویی به مشتریان باید قول تغییر روند فعالیت تان و رفع مشکل مورد 

نظر را بدهید، در غیر این صورت پاسخ تان شاید به طور کامل مورد بی توجهی مشتریان قرار گیرد.
پاسخگویی خصوصی به مشتریان

وقتی یکی از مش��تریان در صفحه رس��می برندتان در اینس��تاگرام نظر منفی درج می کند، بخش��ی از 
کار ش��امل پاس��خگویی به وی به طور عمومی اس��ت. با این حال کار شما در این مرحله به پایان نخواهد 
رسید. نکته مهم در این میان تالش برای ارائه پاسخ های دقیق تر به طور خصوصی است. به عنوان مثال، 
ش��ما می توانید در قالب یک پیام خصوصی در اینستاگرام نس��بت به پیگیری مسئله و اطمینان دادن به 
مشتریان درباره رفع مشکل شان اقدام نمایید. این امر تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف تان 
خواهد داش��ت. همچنین دیگر برندتان را در شرایط دش��واری از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مشتریان 

قرار نمی دهد. 
عذرخواهی صمیمانه

گاهی اوقات مش��تریان درباره ارائه نظرات منفی نس��بت به برند ش��ما کامال برحق هس��تند. ش��ما در 
این ش��رایط باید به بهترین شکل ممکن نس��بت به پذیرش اشتباه تان و 
عذرخواهی اقدام نمایید. هر پاس��خ دیگری ش��ما را با مش��کالت اساسی 
رو ب��ه رو خواهد کرد. بنابراین بهتری��ن راهکار تالش برای عذرخواهی از 

مشتریان و تالش برای بازگرداندن شرایط به حالت اولیه است. 
متاسفانه بسیاری از برندها نسبت به بیان یک عذرخواهی ساده، چه به 
صورت رسمی و چه در قالب پیام های شخصی مقاومت می کنند. به همین 
خاطر جهت گیری منفی مشتریان نسبت به آنها روز به روز بیشتر خواهد 
شد. اگر شما به دنبال راهکاری برای رفع ناراحتی مشتریان هستید، باید 

قبل از هر اقدامی در واکنش به نظرات منفی شان عذرخواهی نمایید. 
بحث با مشتریان را فراموش کنید

بحث کردن با مش��تریان ناراضی در ش��بکه های اجتماعی همیشه کار 
را بدتر می کند. ش��ما باید درک کنید که مشتریان گاهی اوقات از دست 
برندتان ناراضی هس��تند. بنابراین تالش برای بحث کردن با آنها، به ویژه 
در بخش کامنت ها، فقط وجهه کسب و کارتان را به هم می ریزد. توصیه 
ما در این بخش تالش برای گفت و گو با مش��تریان به طور رس��می تر و 
با رعایت نهایت احترام اس��ت. یادتان باش��د در هر صورت همیشه حق با 

مشتریان خواهد بود. 
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اغلب اوقات کارمندان با برنامه کاری مشخص کیفیت بسیار 
باالتری از خودشان نشان می دهند. این امر باید از سوی تیم 
مدیریت کسب و کار به بهترین شکل ممکن ساماندهی شود، 
در غیر این صورت کارمندان به تنهایی همیش��ه مش��کالتی 
برای کس��ب تمرکز الزم خواهند داش��ت.  توصیه ما در این 
بخش اختصاص س��اعت ابتدایی روز برای تمرکز بر روی کار 
اس��ت. این امر به شما برای ش��روع روزتان با تمرکز و انرژی 
کافی کمک خواهد کرد. با این حس��اب اگر هرگونه مشکلی 
برای تمرکز بر روی یک کار داشته باشید، با این تکنیک رفع 
خواهد ش��د. البته یادتان باشد حضور در یک محیط آرام نیز 

شرط مهمی برای حفظ تمرکز در محیط کار خواهد بود. 
بیشتر کردن تعداد کارمندان به معنای بیشتر شدن 

بهره وری نیست
وقت��ی صحبت از بهره وری می ش��ود، بس��یاری از افراد به 
دنبال افزایش تعداد نیروی کار هس��تند. شاید این امر یکی 
از درس های اساس��ی در زمینه افزایش بهره وری باشد، اما در 
دوره و زمانه کنونی دیگر کاربرد خاصی ندارد. شما به عنوان 
یک کارآفرین باید بیش از اینکه به دنبال افزایش نیروی کار 
و تحمیل هزینه های سنگین به برندتان باشید، مدیریت بهینه 
کارمندان فعلی را در دس��تور کار قرار دهید. ش��اید این امر 
بسیار سخت و غیرممکن به نظر برسد، اما در صورت پیگیری 
درست از سوی شما بهترین نتیجه ممکن را خواهد داشت. 

ارتباط مناس��ب با کارمندان در یک س��ازمان شرط اصلی 
برای افزایش بهره وری نهایی اس��ت. این امر برای بسیاری از 
برندها در نگاه نخست ساده است، اما اگر با دقت به وضعیت 
کس��ب و کارهای گوناگون نگاه کنید اغلب ش��ان با مش��کل 
ارتباط نامناس��ب با کارمندان مواجه هستند. همین امر مانع 
از تاثیرگذاری مناس��ب بر روی کارمندان و ترغیب شان برای 
کار بهتر می ش��ود.  تفاوت میان برندهای موفق و نمونه های 
شکس��ت خورده در ارتباط مناس��ب با کارمندان است. وقتی 
شما ارتباط مناسبی با کارمندان تان داشته باشید، تاثیرگذاری 
بر روی آنها و افزایش نرخ بهره وری امر دشواری نخواهد بود، 
در غیر این صورت حتی افزایش چش��مگیر تعداد نیروی کار 
نی��ز دردی از ش��ما دوا نخواهد کرد. ای��ده جایگزین در این 
میان تالش برای بهینه س��ازی فعالیت کارمندان در شرکت 
از طریق برگزاری دوره های آموزش��ی مختلف اس��ت. چنین 
ام��ری در نهایت موجب تاثیرگذاری بهتر بر روی مش��تریان 
شده و کارمندان هم از فعالیت در آژانس شما رضایت باالتری 

خواهند داشت. 
شناسایی نقطه قوت اصلی آژانس تان

هر آژانس یا به عبارت بهتر کس��ب و کاری دارای برخی از 
نقاط قوت اساسی است. این امر به معنای عملکرد بهتر شما 
در یک بخش در مقایسه با نمای کلی آژانس تان است. توصیه 
م��ا در این بخش شناس��ایی بخش مورد نظ��ر و تالش برای 
فعالیت تخصصی در آن بخش است. اگر آژانس دیجیتال شما 
در زمینه خدمات بازاریابی و تبلیغات مهارت باالیی دارد، الزم 
نیست خودتان را مقید به انجام تمام خدمات دیجیتال کنید. 
در صورت��ی که بازاریابی دیجیتال ب��ا توانایی های آژانس تان 
همخوانی دارد، دیگر نباید وقت و بودجه تان را برای کارهای 

دیگر هدر دهید. 

امروزه فعالیت تخصصی در یک حوزه اهمیت بسیار زیادی 
دارد. اگر شما به این نکته مهم توجه نشان ندهید، خیلی زود 
آژانس تان تمام مش��تریانش را از دست خواهد داد. بنابراین 
پیش از ه��ر اقدامی برای افزایش تع��داد کارمندان یا تغییر 
ح��وزه کاری با دقت مزایای تان را مورد بررس��ی قرار دهید. 
این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان 

کمک خواهد کرد. 

نقطه قوت یک برند شاید از همان اول مشخص نباشد، اما 
ش��ما باید برای آژانس تان آن را پیرام��ون یکی از ارزش های 
اصلی کس��ب و کارتان بنا کنید. به این ترتیب شانس بسیار 
زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان پیدا خواهید 
کرد. امروزه برخی از مشتریان برای انتخاب یک برند همیشه 
به دنبال نقطه قوت مشخصی هستند. چنین امری انگیزه آنها 
برای تعامل ب��ا بهترین برند بازار را افزایش می دهد. بنابراین 
ش��ما باید در بازار به نوعی بهترین برند ممکن باش��ید. این 
امر انگیزه کارمندان تان برای کار بهتر را نیز افزایش می دهد. 

کنار گذاشتن مشتریان نامناسب
تم��ام مش��تریان حاضر در بازار برای برند ش��ما مناس��ب 
نیستند. بدون تردید هر برندی در تالش برای جلب نظر تمام 
مش��تریان حاضر در بازار است، اما گاهی اوقات مشتریان به 
دالیلی مانند س��ختگیری زیاد یا انتظارات بیش از اندازه باید 
کنار گذاشته شوند، در غیر این صورت شما هیچ شانسی برای 
کس��ب درآمد باال و افزایش بهره وری نخواهید داشت. امروزه 
برخی از برندها به محض اینکه مش��کل اساسی با مشتریان 
پیدا کنند، از ارائه خدمات به آنها صرف نظر می کنند. ش��اید 
این امر بسیار عجیب به نظر برسد، اما دست کم صرفه جویی 

مناسبی در هزینه های شان صورت می دهد. 

اگر ش��ما قبول کنید که تمام مش��تریان حاض��ر در بازار 
خریداران نهایی تان نیستند، شرایط تان برای افزایش بهره وری 
بسیار بهتر می شود. این امر به شما برای جلب نظر مشتریان 
کمک کرده و در صورت ناتوانی برای تامین خواسته های آنها 
دیگر احساس اجبار برای جلب رضایت شان تحت هر شرایطی 

را نخواهید داشت. 
برخی از برندها برای کنار گذاشتن مشتریان شان همیشه 
به دنبال بهانه های مختلف هستند. این امر بیشتر از اینکه در 
ارتباط با بهانه های مختلف باشد، باید براساس دلی و منطق 
صورت گیرد. ش��ما به عنوان مدیر یک آژانس دیجیتال باید 
حوزه هایی که خدمات مناس��بی در آنه��ا ارائه می کنید را به 
خوبی بشناسید. اگر مشتری خدمات دیگری از شما خواست، 
کنار گذاش��تنش بهترین ایده ممکن خواهد بود، در غیر این 
صورت ش��اید مش��کالت بسیار زیادی در مس��یر جلب نظر 

مشتریان برای تان روی دهد. 
همگام سازی مخاطبان در اپ های مختلف

ارتباط با مخاطب هدف یا مش��تریان در هر ش��رایط برای 
آژانس های دیجیتال اهمیت دارد. بدون شک اگر یک آژانس 
دیجیتال توانایی ایجاد ارتباط مناسب با مشتریانش را نداشته 
باش��د، همه به سطح حرفه ای گری آن ش��ک خواهند کرد. 
درست به همین خاطر ش��ما باید همیشه رفتار حرفه ای در 
ب��ازار از خودتان نش��ان دهید، در غیر این صورت همیش��ه 
مشکالت زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهید 

داشت. 
امروزه ابزارهای بس��یار زیادی ب��رای ارائه خدمات مربوط 
به همگام س��ازی مخاطب ها در دس��ترس قرار دارد. این امر 
امکان دسترس��ی تم��ام اعضای تیم آژانس ت��ان به اطالعات 
مربوط به مش��تریان و ایجاد ارتباط س��ریع ب��ا آنها را فراهم 
می س��ازد. بنابراین همیشه یادتان باش��د در نهایت این شما 
هستید که باید ارتباط مناسبی با مشتریان داشته باشید، در 
غی��ر این صورت هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی آنها 

پیدا نخواهید کرد. 
امروزه بسیاری از برندها همیشه با مشکل ریزش مشتریان 
رو به رو هس��تند. این امر شاید بسیار ساده به نظر برسد، اما 
به شما چالشی تمام عیار عرضه می کند. وقتی هیچ مشتری 
ثابتی دور و بر برندتان نباش��د، تاثیرگذاری بر روی آنها بدل 
ب��ه یک چالش تمام عیار خواهد ش��د. به همین خاطر برای 
سهولت در جلب نظر مشتریان تازه هم که شده باید همیشه 
مش��تریان قدیمی تان را حفظ کنید. ای��ن امر نه تنها از نظر 
مالی مهم است، بلکه به کارمندان تان هم انگیزه باالتری برای 
کار و تالش بیشتر می دهد. به این ترتیب شما فرصت بسیار 
خوب��ی برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان تان برای کار بهتر 
خواهید یافت.  بدون تردید مدیریت یک آژانس دیجیتال امر 
ساده ای نیست. بسیاری از کارآفرینان به طور مداوم با مشکل 
در زمینه مدیریت یک کسب و کار دیجیتال یا آژانس رو به رو 
هستند. اگر شما به دنبال راهکارهایی برای افزایش بهره وری 
آژانس تان در این میان هس��تید، ایده های مورد بحث در این 
مقاله کمک شایانی به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف خواهد کرد. 
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