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فروش دالر سهمیه ای با کارت ملی متوقف شد

 جزییات
تامین ارز خدماتی

فرصت امروز: بانک مرکزی در بخش��نامه ای به ش��بکه صرافی های کشور، فروش ارز با کارت ملی را حذف کرد 
و از صرافان خواس��ت که تخصیص ارز خارج از مصارف خدماتی بیس��ت وپنجگانه را به بانک مرکزی اعالم کنند. 
در روزهای پایانی هفته گذش��ته بود که قیمت دالر از مرز 29 هزار تومان عبور کرد و رکورد یک س��اله خود را 
شکس��ت. هرچند فعاالن بازار ارز، دالیل مختلفی را برای سقف ش��کنی قیمت دالر عنوان می کنند و ریشه اغلب 
تحلیل ها به مذاکرات احیای برجام می رسد، اما اختالف حدود 2 هزار تومانی قیمت دالر در بازار آزاد و صرافی ها...

سهامداران در زمان ریزش بورس چه باید کنند؟

بورس روی دور نوسان
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ترکیه 8 برابر ایران به سوریه صادرات دارد

20 دغدغه صادراتی بخش خصوصی
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مدیریتوکسبوکار

5
رئیس اتحادیه نمایشـگاه داران و فروشـندگان خودرو تهران از کاهش 2 تا 3 میلیون تومانی برخی از 

انواع خودرو ناشـی از فک رهن خودروهای طرح های فروش خودروسازان و ورود آنها به بازار 
خبر داد. سعید موتمنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت قیمت، عرضه...

 فک رهن خودروهای طرح های فروش خودروسازان
 و افت قیمت ها در بازار

سرمقاله
پدیده »اعتبار در 

حساب جاری«

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

گاهی بنگاه ه��ای اقتصادی در 
تنگنای مالی با ریسک نقدینگی 
مواجه می ش��وند و نی��از فوری به 
پول نقد پی��دا می کنند. در اغلب 
نظام ه��ای پول��ی دنی��ا، بانک ها 
برای حمایت از مش��تریان معتبر 
و خوش حس��اب، اعتب��ار ویژه ای 
اختص��اص داده و اجازه می دهند 
از حس��اب ج��اری خ��ود بیش از 
موج��ودی برداش��ت کنند. یعنی 
مشتری می تواند به  میزان موجودی 
حساب به اضافه اعتبار تخصیصی 
)تسهیالت( برداش��ت کرده و در 
اولین فرصت نسبت به تسویه اصل 
و سود اعتبار تخصیصی اقدام نماید. 
در اصطالح بانکی به این دسته از 
تس��هیالت، »اعتبار در حس��اب 
جاری« گفته می شود. در یادداشت 
پیشین به برخی جنبه های حقوقی 
و بانکی »اعتبار در حساب جاری« 
پرداخت��م و چالش ه��ای آن را در 
نظام بانکداری قبل و بعد از انقالب 
برشمردم. حال در یادداشت حاضر، 
ادامه بحث را پی می گیرم. حساب 
جاری، نوعی حس��اب بانکی است 
که بانک پ��س از اعتبارس��نجی 
مشتری با شرایطی خاص به دارنده 

حساب دسته چک می دهد.
ادامه در همین صفحه
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8 صفحه - 5000 تومان

Sun.28 Nov 2021

در راس��تای رفاه حال مشتریان و کاهش مراجعه حضوری 
به شعبه ها، کارت های نقدی بانک  پاسارگاد که تاریخ انقضای 
آنها از ابتدا تا انتهای آذرماه 1400 اس��ت، به  مدت یک سال 

تمدید شد. به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، از این پس 
مشتریان هنگام استفاده از درگاه های پرداخت باید در بخش 
س��اِل تاریخ انقضای کارت، به جای عدد 00، عدد 01 را وارد 

کنند. همچنین مشتریانی که از سامانه های بانکداری مجازی 
یا همراه بانک استفاده می کنند باید نسبت به ویرایش اطالعات 
کارت های خود بر این اساس اقدام فرمایند. الزم به ذکر است 

هم میهن��ان عزیز می توانند اکثر امور بانکی خود را با بهره مندی 
از انواع خدمات بانکداری الکترونیک بانک  پاسارگاد انجام داده و 
از مراجعه غیرضروری به شعبه ها خودداری کنند. مرکز مشاوره 

و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره  تماس82890 و سامانه 
CRM در سایت این بانک به آدرس www.bpi.ir/crm آماده  

پاسخگویی به سؤاالت مشتریان است.

ادامه از همین صفحه 
با صدور دسته چک، دارنده حساب جاری می تواند به یکباره و 
یا به دفعات تا مبلغ موجودی حساب برای خود یا دیگران چک 
صادر نماید و دستور پرداخت دهد. قانون عملیات بانکی بدون 
ربا، حساب جاری را در ردیف سپرده های قرض الحسنه محسوب 
کرده است. معنای حقوقی این مطلب آن است که بعد از واریز 
وجه به حساب جاری، موجودی آن متعلق به بانک خواهد شد 
ولی متقابال بانک متعهد است هر زمان صاحب حساب با صدور 
چک اراده کند، تمام یا بخشی از موجودی حساب را به خودش 
یا هر ش��خصی که او مایل اس��ت، پرداخت نماید. البته قبل از 
تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، بس��یاری از حقوقدانان 
موجودی حساب جاری را نوعی ودیعه صاحب حساب نزد بانک 

می دانستند.
اولین قاعده در مورد استفاده از چک، آن است که صادرکننده 
بایستی در تاریخ ارائه چک به بانک حداقل معادل مبلغ چک در 
حسابش موجودی داشته باشد. این قاعده را ماده 3 قانون اصالح 
صدور چک مصوب س��ال 1397 می گوید: »صادرکننده چک 
باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال 
علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتي از وجهي را 
که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتي از بانک خارج نماید 
یا دس��تور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را 
به صورتي تنظیم نماید که بانک به عللي از قبیل عدم مطابقت 
امضا یا قلم خوردگي در متن چک یا اختالف در مندرجات چک 
و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداري نماید. هرگاه در متن 
چک ش��رطي براي پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط 
ترتی��ب اثر نخواهد داد.« در حالی که قبل از تصویب این ماده، 
در اص��الح قبلی قانون چک در س��ال 1382 قانونگذار موجود 
ب��ودن مبلغ چ��ک را در زمان صدور چک )و ن��ه در زمان ارائه 
چک به بانک( الزم دانس��ته ب��ود. از این اصالح قانون چک در 
سال 1382 برداشت برخی از حقوقدانان، این است که قانونگذار 
ماهیت حقوقی چک به عنوان یک سند تعهدآور بانکی مدت دار 
)همانند سفته( پذیرفته است و از این لحاظ چک را نمی توان 
صرفا دستور پرداخت تلقی کرد. فارغ از این مباحث و چالش های 
حقوقی، از جنبه تجهیز و تامین منابع، موجودی حساب جاری 
جزو منابع ارزان قیمت ولی کوتاه مدت بانکی محسوب می شود 
که در بانکداری سابق بدان سپرده دیداری هم می گفتند. منابع 
ارزان قیمت بدان معناس��ت که بانک برای جذب این منابع به 
نسبت سایر منابع مانند سپرده های س��رمایه گذاری مدت دار، 
هزین��ه کمتری پرداخ��ت می کند، زیرا حس��اب جاری نوعی 
قرض الحسنه است و به همین لحاظ به موجودی حساب جاری 
سود تعلق نمی گیرد؛ در حالی که به سپرده های سرمایه گذاری 
مدت دار بایس��تی به نسبت مدت و مبلغ سپرده و سهم منابع 

بانک، سود پرداخت شود.

از قدیم االیام، رویه ش��ناخته شده بانک ها در مواجهه با ارائه 
چک توسط دارنده به بانک، این بوده که یا چک قابل پرداخت 
اس��ت که در این صورت بانک موظف اس��ت چک را کارسازی 
نموده و مبلغ آن را به دارنده با حسن نیت پرداخت نماید یا اینکه 
چک به دالیل مختلف قابل پرداخت نیس��ت و در این صورت 
بانک موظف است که به درخواست ذی نفع چک، گواهی عدم 
پرداخت صادر و به مشتری تسلیم نماید. بنابراین در این فرآیند 
بانکی مربوط به کارسازی چک، پدیده »امروز برو، فردا بیا« جایی 
ندارد و بانک باید تکلیف دارنده چک را مشخص نماید: یا چک را 

پرداخت نماید و یا گواهی عدم پرداخت صادر کند.
با وجود این قاعده می توان با تمهیدات بانکی زمینه ای را فراهم 
آورد ک��ه چک در تاریخ ارائه به بانک قابل پرداخت باش��د، ولو 
اینکه حساب جاری فاقد موجودی باشد یا کسر موجودی داشته 
باش��د. در حال حاضر، آسان ترین راه حل بانکی در این زمینه، 
به کارگیری »حس��اب معین حساب جاری« است، یعنی بین 
بانک و دارنده حساب جاری توافق می شود در صورت ارائه چک 
به بانک و فقدان یا کمبود موجودی حس��اب جاری، چک ارائه 
شده از محل سایر حساب های صادرکننده چک قابل برداشت و 
پرداخت به دارنده چک باشد، اما این راه حل بانکی زمانی موثر 
خواهد بود که صادرکننده چک عالوه بر حساب جاری، دارای 
حس��اب های دیگری )مانند حساب سپرده مدت دار یا حساب 
قرض الحسنه( در همان بانک باشد، وگرنه با پدیده صدور چک 
بالمحل مواجه خواهد شد. بنابراین شرط اصلی راهکار »حساب 
معین حس��اب جاری« برای کارسازی مبلغ چک، آن است که 

وضع مالی دارنده حساب جاری مطلوب باشد.
البته در سالیان قبل، شبکه بانکی برای حل اساسی مشکل 
چک ه��ای بالمحل و جلوگیری از صدور گواهی عدم پرداخت، 
راه حل دیگری به نام »اعتبار در حساب جاری« طراحی کرده 
بود. اس��اس این راه حل بانکی این بود که بانک براساس میزان 
گردش مالی حس��اب جاری و میزان متوسط زمان ماندگاری 
موجودی حساب و همچنین براساس اعتبار تجاری و اجتماعی 
دارنده حساب جاری تا سقف مشخصی اعتبار بانکی به دارنده 
حساب جاری می داد. در این صورت، صادرکننده چک با اعمال 
مدیریت صحیح بر صدور چک اطمینان داش��ت که چک های 
وی بالمحل نخواهد ش��د و برای آن گواهی عدم پرداخت نیز 
صادر نخواهد ش��د. بانک نیز در ازای دادن این اعتبار بانکی به 
مشتری خوش حساب خود، عالوه بر استرداد اصل مبلغ اعتبار 
)مبلغ چک بالمحل پرداخت نش��ده(، میزان معینی کارمزد یا 

بهره بانکی از مشتری خوش حساب خود می گرفت.
اما این راهکار بانکی نظام بانکی سابق، بعد از انقالب با ابهام 
شرعی مواجه شد، زیرا اساس این فرآیند بانکی مبتنی بر تلقی 
»اعتبار در حس��اب ج��اری« به عنوان قرض بان��ک به دارنده 
حس��اب جاری بود و از نظر موازین شرعی، اخذ مبلغی اضافه 

بر مبلغ قرض )اعتبار( شبهه ربوی پیدا می کرد. در نتیجه بانک 
مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار برای رفع این شبهه شرعی در 
ش��هریورماه 1385 راه حل دیگری ابداع کردند، یعنی اعطای 
تسهیالت خرید دین به دارنده حساب جاری برای پرداخت چک 
بالمحل. در »دستورالعمل اعتبار در حساب جاری قالب خرید 
دین« مصوب شهریورماه 1385 شورای پول و اعتبار آمده است: 
»بانک ها حسب تقاضا براي مشتریان خود، با توجه به توان مالي 
و اعتبارسنجي انجام شده در مورد آنان، حد اعتباري مشخصي را 
براساس ض�وابط و مقررات ذي ربط تعیین می نمایند. تسهیالت 
اعطایي در چارچوب حد اعتباري فوق، در قالب عقد خرید دین 
و پس از احراز حقیقي بودن دین توسط بانک انجام مي شود و به 
دفعات قابل استفاده است. ای�ن تسهیالت قابل اعطا به واحدهاي 
تولیدي، بازرگاني و خدماتي است. تسهیالت مذکور براي تامین 
نیازهاي مالي کوتاه مدت )حداکثر یک ساله( متقاضیان است که 
با خرید دین ناشي از اسناد و اوراق تجاري مورد قبول و تودیعي 
نزد بانک، و واریز وجوه مربوط به حساب جاري مشتریان اعطا 

مي گردد.«
خالصه ساده تس��هیالت خرید دین، این اس��ت که از نظر 
مقررات و موازین ش��رعی، خرید و فروش دین یا بدهی جایز و 
مشروع است. شما می توانید طلب خود را از بدهکار به دیگری 
بفروشید، مشروط بر آنکه دین بدهکار به شما دین واقعی باشد. 
تس��هیالت خرید دین در واقع جایگزین ش��رعی تنزیل اسناد 
و بروات تجاری اس��ت که در بانکداری س��ابق رواج داشت. در 
تس��هیالت خرید دین بعد از پرداخت مبلغ تسهیالت بانک به 
جای طلبکار می نشیند و می تواند طلب خود را از بدهکار وصول 
و نقد نماید. در عین حال صادرکننده چک )تسهیالت گیرنده( 
در مقابل بانک متعهد پرداخت اصل و سود تسهیالت نیز خواهد 
ب��ود. با این فرآیند، بانک از محل تس��هیالت خرید دین، چک 
صادره توس��ط دارنده حساب جاری را پرداخت می کند و چک 
بالمحل نخواهد ش��د. اما در ازای این پرداخت، بانک هم مبلغ 
چک و هم سود تسهیالت خرید دین را از دارنده حساب جاری 

)یا تسهیالت گیرنده( وصول خواهد کرد.
بدین ترتیب، راهکار بانک مرکزی ب��رای احیای »اعتبار در 
حس��اب جاری«، اس��تفاده از تس��هیالت خرید دین است، اما 
تعدادی از صاحبنظران، راه حل های فقهی دیگری نظیر مضاربه 
عام، راهکار مش��ارکت گردان، راهکار مش��ارکت مدنی، راهکار 
خرید و فروش وکالتی و راهکار پرداخت قرض الحسنه به دارنده 
حساب جاری را هم پیشنهاد داده اند، اما به نظر می رسد راهکار 
اعطای قرض الحس��نه ش��بیه ترین راهکار به پدیده »اعتبار در 

حساب جاری« در بانکداری سابق است.
فارغ از مباحث فقهی و حقوق��ی در مورد پدیده »اعتبار در 
حساب جاری« باید توجه داشت که در وضعیت فعلی اقتصادی 
کش��ور، بروز تنگناهای مالی برای واحدهای تولیدی و فعاالن 

اقتصادی و نیاز آنان به سرمایه در گردش، چندان دور از انتظار 
نیست. پس در این وضعیت، طبیعی است که بخش تولید، انتظار 
کمک و مساعدت از شبکه بانکی را داشته باشد. بنابراین شبکه 
بانکی کش��ور نیز در برابر این مشکالت مالی بخش تولید باید 
پاسخی مناسب و عملیاتی داشته باشد، اما به نظر می رسد راهکار 
بانک مرکزی برای احیای »اعتبار در حساب جاری« از دیدگاه 
بانکی، اعطای اعتبار بانکی به معنای دقیق کلمه نیست بلکه این 
راه حل مبتنی بر تجویز اس��تفاده ای جدید از تسهیالت خرید 
دین است. پس خرید دین، فرآیند پرداخت تسهیالت برای پاس 
شدن چک های بالمحل است؛ در حالی که ماده 1 قانون عملیات 
بانکی بدون ربا، »استقرار نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و 
عدل ) با ضوابط اسالمی( به منظور تنظیم گردش صحیح پول 
و اعتبار در جهت س��المت و رش��د  اقتصاد کشور و فعالیت در 
جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت 
جمهوری اسالمی با ابزارهای پولی و اعتباری« را از جمله اهداف 

نظام بانکی کشور برشمرده است.
از نظر کارشناسی در مسیر ارائه انواع اعتبارات بانکی به فعاالن 
اقتصادی و بخش تولید، نباید به جای اعتبار بانکی، روابط حقوقی 
بین بانک و مش��تری را به شدت پیچیده ساخت و فهم دقیق 
این رابطه حقوقی را برای مراجع قضایی و دستگاه های اجرایی 
مش��کل نمود و موضوع را به س��وی اشاعه پرداخت تسهیالت 
بانکی س��وق داد. واقعیت آن است که دارنده حساب جاری که 
دارای عملکرد مثبت و گردش منظم موجودی اس��ت، بحق از 
بانک متوقع است در قبال آوردن منابع ارزان قیمت )موجودی 
حساب جاری( ولو آنکه عمر متوسط پایداری این منابع در بانک 
کمتر از سه ماه باشد، از خدمات بانک و سرویس ها و اعتبارات 
بانکی بهره مند شود و اگر حساب جاری او فاقد موجودی است یا 
با کسر موجودی مواجه است، بانک راهکاری فراهم آورد تا چک 
وی پاس ش��ود و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت و آثار 
قانونی ناشی از صدور چک بالمحل نگردد و فرصتی به او داده 
شود که بتواند در ظرف چند ماه مطالبات بانک را پرداخت نماید.

به اعتقاد نگارنده، راه حل عملیاتی این کار، س��وق دادن 
دارندگان خوش حساب و معتبر حس��اب جاری )واحدهای 
تولی��دی و خدمات��ی و فع��االن اقتص��ادی( به س��وی اخذ 
تس��هیالت خرید دین و ترویج تنزیل اسناد و بروات تجاری 
نیست. فرض کنید براساس حساب و کتاب و ضابطه شفاف 
پاس کردن چک های مشتریان خوشنام و معتبر بانکها از نظر 
عملیات بانکی به عنوان نوعی خدمات و سرویس ها و تعهدات 
بانکی و نه به عنوان پرداخت تسهیالت بانکی در نظر گرفته 
شود. برابر مقررات موجود در خدمات پرریسک بانکی نظیر 
اعتبار اس��نادی و ضمانت نامه بانکی، درصدی از مبلغ اعتبار 
اسنادی و ضمانت نامه بانکی از متقاضی اخذ می شود و پس 
از پرداخت نهایی بانک به ذی نفع اعتبار اس��نادی یا ذی نفع 

ضمانت نامه بانکی، متقاضی بایستی مبلغ پرداخت شده را به 
بانک پرداخت نماید، وگرنه مشمول سود تسهیالت مبادله ای 
به اضافه جرائم مربوطه خواهد ش��د. پس صدور ضمانت نامه 
بانکی و اعتبار اس��نادی، پرداخت تس��هیالت بانکی نیست 
بلکه نوعی س��رویس و تعهد بانکی است. برمبنای این رویه 
شناخته شده بانکی شاید بتوان با بررسی دقیق کارشناسی، 
کارسازی و پرداخت چک های بالمحل مشتریان خوشنام و 
معتبر بانک ها را از رده تس��هیالت بانکی به س��وی خدمات 
و س��رویس ها و تعهدات بانکی سوق داد، یعنی نوعی اعتبار 
بانک��ی که در قبال کارمزد معین متناس��ب با مبلغ چک به 
فع��االن اقتص��ادی و واحدهای تولیدی ارائه خواهد ش��د و 
صادرکنن��ده چک در قبال بهره من��دی از این اعتبار بانکی، 
متعهد خواهد شد که در دوره های کوتاه مدت سه یا حداکثر 
ش��ش ماه اصل مبلغ پرداخت شده به اضافه کارمزد مربوطه 

را به بانک پرداخت نماید.
البته ممکن اس��ت عده ای از هم��کاران بانکی بر این راهکار 
خرده بگیرند که در این راه حل، تفاوت فاصله سود تسهیالت 
مبادله ای با کارمزد خدمات بانکی »اعتبار در حس��اب جاری« 
بسیار است و این حاشیه سود از نظر اقتصادی به نفع بانک ها 
نخواهد بود و در نهایت به ضرر س��پرده گذاران و بانک ها تمام 
خواهد شد، اما در برابر این انتقاد می توان گفت که اگر به پدیده 
»اعتبار در حس��اب جاری« از جنبه تجهیز منابع ارزان قیمت 
نگاه ش��ود، استقبالی که توسط دارندگان حساب جاری از این 
خدمات بانکی صورت خواهد گرفت، در جذب منابع ارزان قیمت 
توس��ط بانک ها بسیار موثر خواهد بود و این منابع ارزان قیمت 
حاشیه س��ود بین نرخ کارمزد و سود تسهیالت خرید دین را 
جب��ران خواهد ک��رد. تاکید می کنم تنها دارن��دگان معتبر و 
خوش حس��اب خصوصا فعاالن اقتصادی و واحدهای تولیدی 
بایس��تی از اینگونه خدمات و تعهدات بانکی بهره منده شوند و 
نه همه صادرکنندگان چک بالمحل. متقابال نگرانی بخش تولید 
از کمبود منابع و بالمحل شدن چک های شان برطرف خواهد 
شد. فراموش نشود که اعطای سرویس ها و خدمات و اعتبارات 
بانکی از جمله اهداف قانونی نظام بانکی کش��ور است و اینکه 
اعطای امتیاز به سپرده گذاران در قانون عملیات بانکی بدون ربا، 
به رس��میت شناخته شده است. پس می توان طرح »اعتبار در 
حساب جاری« را به عنوان یک سرویس و تعهد بانکی و نه به 
عنوان پرداخت تسهیالت بانکی از جنبه تجهیز منابع نیز مورد 
بررسی کارشناسی قرار داد و ضوابطی شفاف و دقیق برای این 
تعهد بانکی طراحی نمود. مسئولیت قانونی و اجتماعی بانک ها 
در مقاب��ل بخش تولید و فعاالن اقتص��ادی اقتضا می کند که 
راهکارهای بانکی ساده و کم هزینه تری برای حل مشکالت آنان 
اندیش��ه شود و بخش تولید و فعاالن اقتصادی، شبکه بانکی را 

حامی و پشتیبان خود احساس کنند.

پدیده »اعتبار در حساب جاری«

اعتبار کارت های نقدی بانک  پاسارگاد تمدید شد

افزایش دسترسی کاربران به محتوا با راهکارهای طالیی
کسب و کارها به طور معمول برای دسترسی به مخاطب هدف و جلب نظرشان به منظور مشاهده محتوای بازاریابی 
از شیوه های متنوعی سود می برند. این امر در بیشتر موارد شامل اتکا به وبالگ رسمی برند برای بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف است. چنین امری به خوبی اهمیت وبالگ ها برای هر برند را توضیح می دهد. در این میان هم 
تفاوتی میان برندهای بزرگ و کوچک یا حتی حوزه کاری شان وجود ندارد.  بدون تردید تولید محتوا به طور مداوم با 
هدف افزایش دسترسی کاربران به آن امر مهمی محسوب می شود. نکته اساسی در این میان هزینه های باالی تولید 
محتوا برای هر برند است. این امر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را بدل به امری پرهزینه می کند. بسیاری از برندها 
در این میان هیچ شانسی برای رقابت با برندهای بزرگ تر پیدا نمی کنند. درست به همین خاطر همیشه با مشکالتی 
در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مواجه می شوند.  یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش نرخ دسترسی...



فرصت امروز: برگش��ت نخل های صادرشده به قطر، جدیدترین پرده از 
وضعیت نابس��امان صادرات در اقتصاد ایران اس��ت. آمارها نشان می دهد 
ایران حتی در تجارت با کش��ورهای دوس��ت نیز وضعیت خوبی به لحاظ 
صادرات ندارد. کما اینکه مقایسه ایران و ترکیه در تجارت با سوریه نشان 
می دهد که همسایه غربی بیش از هشت برابر کشورمان به سوریه صادرات 
داش��ته اس��ت. گزارش تازه اتاق بازرگانی تهران از مقایسه تجارت ایران و 
ترکیه با سوریه نشان می دهد که ایران در هفت ماهه سال جاری شمسی 
ب��ه طور میانگین 15.2 میلیون دالر کاال به س��وریه صادر کرده و این در 
حالی است که ترکیه در 9 ماه ابتدای سال جاری میالدی به طور میانگین 
131 میلیون دالر در هر ماه به سوریه صادرات داشته است. به این ترتیب، 
میزان صادرات ترکیه به سوریه بیش از هشت برابر صادرات ایران به سوریه 

بوده است.
براس��اس آمارها، صادرات غیرنفتی ایران به س��وریه در هفت ماه امسال 
به 10۶ میلیون دالر رس��یده و در مجموع ایران بیش از 79 هزار تن کاال 
به س��وریه صادر کرده اس��ت. در سمت مقابل نیز سوریه حدود 195 هزار 
تن کاال به ارزش 17 میلیون دالر به ایران صادر کرده تا تراز تجاری ایران 
و س��وریه در ای��ن مدت، 89 میلیون دالر به نفع ایران باش��د. هرچند که 
این عدد در مقایس��ه با عملکرد دو س��ال قبل )که تراز مثبت 83 میلیون 
دالری ثبت شده بود( تغییر چندانی نشان نمی دهد. از سوی دیگر، وضعیت 
تجارت مشترک ترکیه و سوریه در 9 ماه نخست سال جاری میالدی نشان 
می دهد که میزان صادرات ترک ها از مرز یک میلیارد و 100 میلیون دالر 

گذشته و سوریه هم به این کشور 99 میلیون دالر صادرات داشته است.
خواسته های صادراتی بخش خصوصی

صبح ش��نبه 20 تن از نمایندگان تش��کل های بخ��ش خصوصی حوزه 
صادرات، در نشس��تی که با حضور رئیس س��ازمان توسعه تجارت در اتاق 
بازرگانی تهران برگزار ش��د، دغدغه های صادراتی خ��ود را مطرح کردند. 
تعهد بازگش��ت ارز حاصل از صادرات، مالیات ب��ر ارزش افزوده، نرخ پایه 
کاالهای صادراتی، ثبت س��فارش مواد اولیه و... ازجمله مشکالتی بود که 
فعاالن خصوص��ی در حضور علیرضا پیمان پاک بر زبان آوردند. در ابتدای 
این نشس��ت، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، صادرات را بزرگ ترین 
دغدغه کش��ور خواند و با بیان اینکه »وضعیت نامس��اعد اقتصاد بر کسی 
پوش��یده نیست«، گفت: »چنین به نظر می رس��د که امسال سخت ترین 
دوران اقتصادی پس از انقالب باش��د و با وجود کس��ری بودجه، نرخ تورم 
بهب��ود پیدا نکند؛ مگر آنکه صادرات با رونق زیادی مواجه ش��ود. البته در 
دو سه سال گذش��ته به دلیل برخوردهای بانک مرکزی، صادرات لطمات 
بس��یاری متحمل ش��ده و با این حال امیدوار هس��تیم که با تصدی آقای 
پیمان پاک در سازمان توسعه تجارت که هم جوان و هم آگاه به مسائل این 

حوزه هستند، بتوانیم بهبودی در صادرات حاصل کنیم.«
محمد الهوتی، رئیس کمیس��یون تس��هیل تجارت و توس��عه صادرات 
اتاق تهران نیز در این نشس��ت به ابالغیه دو ماه گذشته معاونت اقتصادی 
ریاس��ت جمهوری در رابطه با مس��ئله رفع تعهد ارزی اشاره کرد و یادآور 
ش��د: »دس��تورالعمل اجرایی این ابالغیه هنوز اجرایی نشده در حالی که 
تعیین تکلیف این مسئله از اهمیت باالیی برای بنگاه های کوچک و متوسط 
کش��ور برخوردار است. از این رو، یکی از مطالبات فعاالن اقتصادی، صدور 

دستورالعمل های اجرایی این ابالغیه در سریع ترین زمان ممکن است.«
الهوتی س��پس به مس��ئله عوارض صادراتی اش��اره کرد و تزریق منابع 
حاصل از آن به بدنه صنایع و تولیداتی که در نهایت به صادرات محصوالت 
می انجامد را ضروری دانست. او همچنین تعیین تکلیف واگذاری برگزاری 
نمایش��گاه ها ب��ه اتاق بازرگانی ته��ران را که به گفت��ه وی، در دولت قبل 
توافقاتی بر سر آن میان اتاق تهران و وزارت صمت گرفته بود، یکی دیگر از 
مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد. او در پایان با اشاره به موضوع تنظیم 
بازار و ارتباط آن با مقوله صادرات نیز اجرای ممنوعیت های صادرات کاالها 
با هدف برهم نخوردن بازار داخلی را منوط به رعایت قوانین و مقررات وضع 
ش��ده عنوان کرد و درخواس��ت کرد که قرار بر ممنوعیت صادرات کاالها، 
دست کم از سه ماه قبل از ابالغ آن، به اطالع و آگاهی صادرکنندگان برسد.
درخواس��ت برای بازگش��ت مش��وق های صادراتی حوزه آبزیان، آزادی 
عمل ش��رکت های واردکننده تجهیزات پزش��کی برای تامین ارز، مسئله 
س��رقفلی و عدم تمدید کارت بازرگانی تجار فرش، تورم باالی مواد اولیه 
و کاهش تولید صادرات صنعت چاپ، پیش��نهاد ایج��اد معاونت صادرات 
در س��ازمان توس��عه تجارت، واردات در برابر ص��ادرات در حوزه داروهای 
گیاهی، افتتاح حس��اب در کش��ورهای هدف صادراتی، ضرورت ثبات در 
قوانی��ن و مق��ررات، چال��ش تخصیص ارز ماش��ین آالت، واگ��ذاری اداره 
کمیسیون های اقتصادی به اتاق های مشترک، ضرورت بازنگری در تعیین 
ارزش صادراتی کاالها، پیشنهاد ازسرگیری مشوق های صادراتی غیرنقدی، 
معافیت بخش کشاورزی از تعهد ارزی، ضمانت نامه های بی اثر، درخواست 
بازنگری در س��قف و سابقه واردات، تولید مشترک با کشورهای همسایه، 
معضل بخشنامه های فراقانونی در بخش معدن، اصالح آیین نامه  صادرات 
دانش بنیان ها، ضرورت به روزرس��انی نرخ پایه کاالهای صادراتی معدنی و 
واگذاری نمایش��گاه به بخش خصوصی از دیگر موضوعات مطرح ش��ده از 

سوی فعاالن اقتصادی در این نشست بود.
صندوق مدیریت عوارض ایجاد می شود

پس از صحبت ه��ای نمایندگان بخش خصوص��ی، علیرضا پیمان پاک 
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در سخنانی بر دستیابی به راه حل های 
عملیاتی برای رفع چالش های صادرات غیرنفتی کش��ور با کمک تشکل ها 

و فع��االن بخش خصوصی تاکی��د کرد و گفت: »ایده های مطرح ش��ده از 
سوی بخش خصوصی را باید به پروژه تبدیل کرد و در این زمینه، سازمان 
توس��عه تجارت آمادگی کامل دارد تا با همکاری مستقیم با اتاق بازرگانی 
و تش��کل های بخش  خصوصی، پروژه های مش��خص را تدوین و ایده ها و 

راهکارهای بخش خصوصی را عملیاتی کند.«
پیمان پاک سپس به موضوع عوارض صادراتی اشاره کرد و با بیان اینکه 
»در وزارت صم��ت به دنبال آن هس��تیم تا از خام فروش��ی محصوالت به 
س��مت ایجاد زنجیره ارزش افزوده حرکت کنیم«، اف��زود: »در این رابطه 
ایج��اد صندوق مدیریت عوارض از س��وی وزارت صمت در دولت به طور 
جدی در حال پیگیری است تا با اجرای آن، درآمدهای این صندوق صرف 
زنجیره س��ازی شود.« او س��پس به اقدام این نهاد در تدوین آیین نامه ها و 
ضوابط ارزی و مذاکره مس��تقیم با بانک مرکزی اش��اره کرد و یادآور شد: 
»اعم��ال محدودیت ها صرفا به کاهش ص��ادرات و درآمدهای ارزی منتج 
خواهد شد. در همین رابطه و در راستای رفع برخی محدودیت های ناشی 

از رفع تعهد ارزی، مذاکراتی با بانک مرکزی در حال انجام است.«
رئیس سازمان توسعه تجارت با تاکید بر اینکه »وزارت صمت در دولت 
سیزدهم اعتقادی به اعمال ممنوعیت های صادراتی ندارد و این سیاست را 
کامال اش��تباه می داند«، ادامه داد: »با این حال، مالحظاتی خارج از وزارت 
صمت در این زمینه وجود دارد. بر روی سامانه جامع تجارت در حال اضافه 
کردن بخش��ی هس��تیم که طبق آن، صادرکنندگان بتوانند اقدام به ثبت 
اظهار صادرات خود طی هفته ها و ماه های آتی کنند تا براساس آن، چنانچه 
ممنوعیتی روی آن کاالی صادراتی مصوب ش��د، کاالهای اظهارشده روی 

سامانه مشمول این ممنوعیت ها نشود.«
معاون وزیر صمت در ادامه به مباحثی که در مورد سقف و سابقه واردات 
مطرح شد، اشاره کرد و گفت: »هم آقای وزیر و هم سازمان توسعه تجارت 
با محدودیت سقف و س��ابقه موافق نیستند؛ چرا که این محدودیت ها در 
تجارت آزاد بی معناست و اینکه صادرکنندگان در چارچوب شخصی قفل 
شوند،  اشتباه است. از این رو مقرر شده است که سقف و سابقه برای کسانی 

که در سال آینده، افزایش صادرات را رقم بزنند، حذف شود.«
پیمان پاک همچنین با اش��اره به ارقام اندکی که س��االنه به مشوق های 
صادراتی تخصیص می یابد، افزود: »در نظر داریم با اولویت بندی مصادیقی 
که در حوزه صادرات مورد تشویق قرار می گیرد، این تسهیالت را به حوزه 
حم��ل و نقل و لجس��تیک معطوف کنیم که برای عم��وم صادرکنندگان 
منافعی را در پی داشته باشد. ظاهرا قرار است در سال آینده 1500 میلیارد 
تومان به مش��وق های صادراتی تخصیص پیدا کند. ما درخواست کرده ایم 
که این مبلغ را در قالب میعانات در اختیار ما قرار دهند که آن را به فروش 

برسانیم و صرف توسعه صادرات کنیم.«

ترکیه 8 برابر ایران به سوریه صادرات دارد

20 دغدغه صادراتی بخش خصوصی

فاصله طبقاتی آنچنان در سطح جامعه زیاد شده است که از آن به عنوان 
گسل بین اقشار مختلف جامعه نیز می توان نام برد؛ در حالی که ۶0 تا 70 
درصد جامعه حتی توان خرید خانه های زیر 100 و تا 3 میلیارد تومان را 
ندارند، هستند کسانی که چند ده میلیارد تومان برای خرید خانه در تهران 
هزینه می کنن��د. البته آنطور که برخی از مش��اوران امالک اطراف تهران 
می گویند، قیمت مسکن پیرامون پایتخت طی دو ماه گذشته تا 10 درصد 
کاه��ش یافته و در مقابل، معامالت ح��دود 10 درصد افزایش پیدا کرده 
است؛ یعنی هم اکنون با نقدینگی حدود 300 میلیون تومان به جز پردیس 
می توان در اکثر شهرهای استان های تهران و البرز، مسکن خریداری کرد.

ب��ه گفته مش��اوران امالک اطراف ته��ران، قیمت مس��کن در پیرامون 
پایتخت در حالی در دو ماه گذش��ته تا حدود 10 درصد پایین آمده است 
ک��ه در مقابل، حجم معامالت حدود 10 درصد افزایش پیدا کرده اس��ت؛ 
بدین ترتیب، با نقدینگی حدود 300 میلیون تومانی به جز پردیس می توان 
در حال حاضر در اکثر ش��هرهای استان های تهران و البرز خانه خرید. به 
گزارش ایس��نا، واس��طه های ملکی در اطراف تهران از افت تا 10 درصدی 
قیمت مسکن طی دو ماه گذشته خبر می دهند. همین مسئله به افزایش 
نس��بی معامالت منجر شده است. آنطور که مش��اوران امالک می گویند 
همزمانی س��ه عامل ثبت نام برای واحدهای نهضت ملی مسکن، افزایش 
سقف تسهیالت خرید مسکن از طریق اوراق و کاهش نرخ های پیشنهادی 
باعث افزایش مراجعه به دفاتر امالک و رشد تا 10 درصدی معامالت منجر 
ش��ده است. در واقع بازار در یک فرآیند مناسب به سمت رونق غیرتورمی 

پیش می رود.

در حال حاضر در ش��هرهای باالی 200 هزار نفر استان تهران از جمله 
شهر قدس، شهریار، اسالمشهر، مالرد، صالحیه، پاکدشت، قرچک، ورامین 
و گلس��تان به زوجین تا س��قف 400 میلیون توم��ان وام اوراق پرداخت 
می شود. این مبلغ بخش قابل توجهی از قیمت یک آپارتمان در شهرهای 
مذکور را پوش��ش می دهد. از روز 24 ش��هریورماه امس��ال سقف دریافت 
تسهیالت خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم به همراه وام جعاله 
در ش��هر تهران 480 میلیون تومان، در مراکز اس��تان ها و شهرهای باالی 
200 هزار نفر 400 میلیون و در شهرهای با جمعیت 200 هزار نفر و کمتر 
320 میلیون تومان رس��یده است. از طرف دیگر، سنگین شدن رکود بازار 
مسکن در دو سال گذشته باعث شده است تا بسیاری از مالکان در تهران 
و ش��هرهای اطراف  از قیمت های پیشنهادی کوتاه بیایند. بررسی ها نشان 
می دهد که طی یک س��ال گذشته قیمت های پیشنهادی مسکن در شهر 
تهران 11 درصد کاهش یافته است. در اطراف پایتخت نیز شاهد افت 10 
تا 15درصدی نرخ های پیش��نهادی بوده ایم. مشاوران امالک در شهرهای 
جدید پردیس و هشتگرد اعالم می کنند که در حال حاضر قیمت ها حدود 

10 درصد در مقایسه با دو ماه قبل کاهش پیدا کرده است.
در حال حاضر با نقدینگی ح��دود 300 تا 500 میلیون تومان می توان 
در اغلب ش��هرهای اس��تان های تهران و البرز، آپارتمان خریداری کرد. در 
بین این مناطق بیش��ترین قیمت ها مربوط به ش��هرهای جدید پردیس و 
اندیش��ه است. در پردیس بس��ته به فاز موردنظر، نرخ واحدهای مسکونی 
مهر از حدود متری 8 میلیون تومان شروع می شود. در اندیشه نیز قیمت ها 
متفاوت اس��ت و اغلب واحدها دارای وام بانکی حدود 200 میلیون تومان 

اس��ت که معموال برای جلب مش��تری در آگهی ها تسهیالت بانکی و نرخ 
رهن آپارتمان را در قیمت لحاظ نمی کنند که پس از تماس عنوان می شود 
که وام و رهن آپارتمان به مبلغ درج شده در آگهی اضافه می شود. قیمت 

یک آپارتمان ۶0 متری در اندیشه حدود 700 میلیون تومان است.
با اینکه تحرک متقاضیان مصرفی تا حدودی در بازار مس��کن شهرهای 
اطراف تهران افزایش پیدا کرده، بازار تحت تاثیر شهر تهران از نظر قیمت 
در آرامش به سر می برد. بررسی ها حاکی از آن است که عواملی مثل ثبات 
بازار ارز، فراخوان برای ثبت نام واحدهای نهضت ملی مس��کن و امیدواری 
به رش��د ساخت و س��از در ثبات بازار مسکن شهرهای اطراف تهران موثر 

بوده است.
ثبت نام برای واحدهای طرح جهش تولید و تامین مسکن )نهضت ملی 
مس��کن( تا روز 15 آذرماه یعنی کمتر از 10 روز دیگر ادامه دارد. تاکنون 
350 هزار نفر در استان تهران ثبت نام کرده اند و روند پاالیش متقاضیان 
آغاز شده است. افراد ساکن در تهران می توانند صرفا برای شهرهای جدید 
پرند، هش��تگرد، ایوانکی و همچنین پاکدشت و رباط کریم تقاضا بدهند. 
برای س��ال اول قرار اس��ت حدود 155 هزار واحد نهضت ملی مسکن در 
استان تهران ساخته شود. آورده دهک های اول تا سوم حدود 20 میلیون 
تومان و سایر دهک ها 40 میلیون تومان است. آنطور که خلیل محبت خواه، 
مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان تهران اعالم کرده است، قیمت واحدها 
براساس متراژ و یا تعداد طبقات، متغیر خواهد بود و سقف تسهیالت برای 
پنج ش��هر پرند، هشتگرد، ایوانکی، پاکدش��ت و رباط کریم 300 میلیون 

تومان است.

قیمت آپارتمان در اطراف تهران افت کرد

رشد پاییزی معامالت مسکن

نگـــاه

سازمان جهانی گردشگری خطاب به دولت ها:
ساعت کار را معقول کنید

با واکسیناس��یون کرونا و بازگش��ت تدریجی به زندگی عادی، کارمندان و 
سایر شاغالن به محل کار بازگشتند و امکان دورکاری در بسیاری از مشاغل 
حذف ش��د. حاال ساعت کاری مش��اغل به موضوع مهمی برای کارفرمایان و 
کارکنان تبدیل ش��ده و در این میان، س��ازمان جهانی گردشگری از دولت ها 
خواس��ت تا س��اعت کاری را معقول کنند. این نهاد بین المللی، دولت ها را به 
»کاهش س��اعت کار« برای دس��تیابی به »هفته کاری معق��ول« فراخواند و 
»افزایش تعطیالت آخرهفته« با هدف توزیع س��فرها در طول سال را توصیه 
کرد. از نگاه این س��ازمان، ویکند س��ه روزه در اروپا استارت خورده و یکی از 
ریش��ه های »بحران تخریب اقلیم«، هجوم مسافران به مناطق گردشگری در 

معدود تعطیالت مناسبتی است.
در این راستا، سازمان جهانی گردشگری با معرفی نسخه    2022 برای »نحوه 
سیاس��ت گذاری دولت   ها در بخش توریسم«، سفرهای تهاجمی در تعطیالت 
مناس��بتی کش��ورها را عامل تش��دید تخریب اقلیم و بحران زیست   محیطی 
معرفی کرد و برای نجات از این چالش، 10 دس��تورالعمل ارائه داد که محور 
آن را »ساعت کاری معقول« با هدف دسترسی همه شهروندان به »تعطیالت 
آخر هفته مناسب سفر« تشکیل می دهد. این دستورالعمل های دهگانه شامل 
درک متقابل و احترام بین مردم و جوامع، گردش��گری ابزاری برای توس��عه 
فردی و جمعی، گردشگری عامل توسعه پایدار، بهره   مندی از میراث فرهنگی 
بشر و تالش در جهت ارتقای آن، فعالیت سودمند گردشگری برای کشورهای 
میزبان و جوامع، تعهدات ذی نفعان در توس��عه گردشگری، حق گردشگری، 
آزادی س��فر و گردشگری، حقوق کارکنان و کارآفرینان صنعت گردشگری و 

نهایتا اجرای اصول منشور جهانی اخالق گردشگری است.
براساس این گزارش، گردشگری، عامل واقعی همبستگی و توسعه است و 
می توان با اس��تفاده از رعایت منشور جهانی اصول گردشگری مردم و جوامع 
را گردهم آورد. به این ترتیب، گردشگری می تواند به ارائه فرصت   های بهتر و 
توسعه پایدار برای  میلیون   ها نفر در سراسر جهان ادامه دهد. از این رو سازمان 
جهانی گردش��گری با ارائه منشور جهانی گردشگری به   عنوان یک چارچوب 
اساس��ی مرجع برای گردشگری مس��ئوالنه و پایدار، مجموعه   ای از اصول را 
در 10 ماده برای هدایت بازیگران کلیدی در توس��عه توریس��م طراحی کرده 
اس��ت. هدف از این منشور به حداکثر رساندن مزایای این صنعت در عین به 
حداقل رساندن تاثیرات منفی بالقوه بر محیط زیست، میراث فرهنگی و جوامع 
در سراس��ر جهان اس��ت. این 10 ماده به    طور گسترده مولفه   های اقتصادی، 

اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی سفر و گردشگری را پوشش می دهد.
گام نخس��ت، درک متقابل و احترام بین مردم و جوامع است. گردشگری 
مسئوالنه ش��اید یکی از مهمترین مولفه   های گردشگری به   شمار می رود که 
احترام به تنوع باورهای دینی، فلسفی و درک ارزش   های اخالقی بشر یکی از 
پیامدهای آن است. از این رو ذی نفعان توسعه گردشگری و خود گردشگران 
باید س��نت   ها و عملکردهای اجتماعی، فرهنگی همه م��ردم اعم از اقلیت   ها 
و م��ردم بوم��ی را رعایت کنن��د و ارزش   های آنها را بشناس��ند. فعالیت های 
گردشگری باید هماهنگ با ویژگی   ها و سنت   های مناطق و کشورهای میزبان 
و ب��ا احترام ب��ه قوانین، رویه   ها و آداب و رس��وم آنها انجام ش��ود. در مقابل، 
جوامع میزبان و متخصصان محلی نیز باید خود را با گردشگرانی که از مقاصد 
آنها بازدید می کنند آش��نا کرده و به آنها احترام بگذارند و از س��بک زندگی، 
س��لیقه و انتظارات آنها آگاه ش��وند. مقامات دولتی هم باید از گردش��گران و 
اموال آنها محافظت کنند و توجه ویژه   ای به ایمنی گردشگران خارجی داشته 
باشند. گردشگران در سفر نباید مرتکب عمل مجرمانه و رفتارهای توهین   آمیز 
به مردم بومی ش��وند و از آسیب به محیط زیس��ت یا حمل موارد غیرقانونی 
خودداری کنند. همچنین گردش��گران موظفند قبل از س��فر با ویژگی   های 
کش��ور مقصد آشنا شوند و از تمامی خطرات بهداشتی و امنیتی که می تواند 
در س��فر اتفاق بیفتد آگاه ش��ده تا به   گونه   ای رفتار کنند که این خطرات به 

حداقل برسد.
گردشگری در گام دوم، ابزاری برای توسعه فردی و جمعی است. با توجه به 
اینکه گردشگری با استراحت، آرامش، ورزش و دسترسی به فرهنگ و طبیعت 
همراه است باید در مسیر توسعه فردی و جمعی قرار گیرد و از طریق آموزش 
می ت��وان تفاوت   های بین م��ردم و تنوع فرهنگ   ها را آموخ��ت. فعالیت های 
گردش��گری بای��د به برابری زن و م��رد احترام بگذارد و حقوق بش��ر به   ویژه 
حقوق فردی آسیب   پذیرترین گروه   ها همچون کودکان، سالمندان، معلوالن، 
اقلیت   های قومی و مردم بومی را ارتقا دهد. اس��تثمار انس��ان به هر شکلی با 
اهداف گردشگری در تعارض است و کشورها مطابق با حقوق بین الملل باید 
با آن مبارزه کرده و کش��ورهای مرتکب این اعمال مجازات شوند. در راستای 
تحقق این امر می توان گردش��گران را به س��فر با اهداف مذهبی، آموزش��ی، 

مبادالت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی یا زبانی تشویق کرد.
گردشگری همچنین عامل توس��عه پایدار است. همه ذی نفعان در توسعه 
گردش��گری باید از محیط طبیعی با هدف دستیابی به رشد اقتصادی سالم، 
مستمر و پایدار محافظت کنند. در این راستا باید در استفاده از منابع طبیعی 
همچون آب و انرژی صرفه   جویی کرده و از تولید زباله تا حد امکان جلوگیری 
کنند. زیرساخت   های گردشگری باید به   گونه   ای برنامه   ریزی شوند که از میراث 
طبیعی متشکل از اکوسیستم ها و تنوع زیستی محافظت کند و برای مناطق 
آس��یب   پذیر همچون قطب، بیابان، کوهستان، س��واحل، تاالب، جنگل   های 
گرمسیری محدودیت های ویژه   ای جهت حفاظت از ذخایر طبیعی ایجاد شود. 
برای تحقق این امر دو راهکار مطرح ش��ده اس��ت. اول آنکه، حجم سفرها در 
بازه زمانی مش��خصی به   دلیل تعطیالت مش��ترک و پایان مدارس در جهان 
منج��ر به ازدیاد بیش از حد جمعیت در یک دوره زمانی خاص در یک مکان 
می ش��ود. بنابراین توزیع یکنواخت تعطیالت در طول س��ال منجر به کاهش 
فش��ار ناگهانی گردشگری بر محیط زیست ش��ده و بر رشد و توسعه صنعت 
گردشگری و اقتصاد محلی تاثیرگذار خواهد بود. از سوی دیگر با به رسمیت 
ش��ناختن طبیعت   گردی و اکوتوریسم مشروط به احترام به محیط طبیعی و 
مردم محلی به غنی سازی و ارتقای جایگاه گردشگری دست یابند. این مهم از 
طریق توزیع سفر در طول سال به جای مسافرت   های تهاجمی محقق می شود.

از سوی دیگر، گردشگری به معنای دسترسی مستقیم، کشف و بهره   مندی 
از منابع سیاره زمین، به عنوان حق یکسان همه ساکنان جهان مطرح است. 
یعنی گردش��گری یک حق جهانی است که برای آن باید ساعات کار معقول 
با تعطیلی هفتگی مناسب سفر برای کارکنان در نظر گرفته شود. گردشگران 
همچنین براساس ماده 13 اعالمیه حقوق بشر باید از آزادی حرکت در داخل 
کشور خود و از یک کشور به کشور دیگر بهره   مند شوند و به تمامی مقاصد و 
اقامتگاه   های گردشگری بدون تبعیض دسترسی داشته باشند. از این رو باید 
دسترسی به تمامی منابع اداری، حقوقی، بهداشتی و کنسولگری و دیپلماسی 
داخلی و خارجی برای ش��ان فراهم ش��ود. گردش��گران باید از همان حقوقی 
بهره   مند شوند که شهروندان کشوری در بازدید از یک مقصد دارند. رویه   های 
اداری مثل گذرنامه   های مرزی و روادید باید تس��هیل کننده آزادی سفر باشد 

که این امر با توافقات بین دولت ها امکان   پذیر خواهد شد.
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فرصت امروز: بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه صرافی های کشور، 
فروش ارز با کارت ملی را حذف کرد و از صرافان خواست که تخصیص ارز 
خارج از مصارف خدماتی بیس��ت وپنجگانه را به بانک مرکزی اعالم کنند. 
در روزهای پایانی هفته گذش��ته بود که قیمت دالر از مرز 29 هزار تومان 
عبور کرد و رکورد یک س��اله خود را شکس��ت. هرچند فع��االن بازار ارز، 
دالیل مختلفی را برای سقف ش��کنی قیمت دالر عنوان می کنند و ریش��ه 
اغل��ب تحلیل ها به مذاکرات احیای برجام می رس��د، اما اختالف حدود 2 
هزار تومانی قیم��ت دالر در بازار آزاد و صرافی ها، نقش مهمی در ازدحام 
خیابان فردوس��ی داشت و خریداران دالر را پشت درب صرافی های دولتی 
به صف کرد. این وضعیت باعث ش��د تا دالالن و واسطه گران، سود کالنی 
به جیب بزنند، به طوری که تصاویر ش��لوغ و پرازدحام خیابان فردوسی و 
صف های شلوغ خرید دالر دولتی، از جمله تصاویر پرتکرار فضای مجازی و 

شبکه های اجتماعی در هفته گذشته بود.
ماج��را به اخت��الف قیمتی ن��رخ ارز در صرافی های دولتی و ب��ازار آزاد 
برمی گردد که زمینه سوءاستفاده دالالن را فراهم کرد. در حالی که قیمت 
دالر صرافی دولتی 2۶800 تومان و قیمت دالر آزاد در حوالی مرز 29 هزار 
تومان قرار داشت، این اختالف حدودا 2 هزار تومانی باعث شکلگیری صف 
دالر در روزهای گذشته شد. طبق مصوبه دولت، ساالنه به هر ایرانی 2200 
دالر به قیمت صرافی دولتی فروخته می شود و اگر کسی 2200 دالر خود 
را با ایستادن در صف بگیرد، نسبت به نرخ دالر آزاد حدود 4 میلیون تومان 
س��ود خواهد کرد؛ عددی که می تواند قیم��ت یک بلیت یکطرفه پرواز به 
استانبول باشد و همین موضوع به التهاب هرچه بیشتر بازار ارز در روزهای 
گذشته دامن زد. حاال بانک مرکزی در بخشنامه ای، فروش دالر سهمیه ای 
با کارت ملی را متوقف کرده و از صرافان خواسته که تخصیص ارز خارج از 

مصارف خدماتی بیست وپنجگانه را به بانک مرکزی اعالم کنند.
ارز مسافرتی 2200 یورو شد

اس��کناس سبز آمریکایی در سومین روز آذرماه، رکورد جدیدی را ثبت 
کرد و با عبور از مرز 29 هزار تومان به باالترین س��طح قیمتی از آبان ماه 
پارسال رسید. در این روز همانند تمام سه سال گذشته که آمریکا از برجام 
خارج ش��د و تحریم های نفتی و بانکی پرفش��ارتر از قبل بازگشت، قیمت 
اس��کناس سبز آمریکایی نسبت به انتشار خبرهای برجامی واکنش نشان 
داد و بر قله یک س��اله ایس��تاد. این خبر به اظهارات اخیر رافائل گروسی 
درباره نتیج��ه مذاکراتش در ایران اختصاص داش��ت. درحالی دور جدید 
مذاکرات هسته ای از دوشنبه 8 آذرماه آغاز می شود که برخي کارشناسان 
معتقدند طوالني شدن روند مذاکرات و نبود آینده روشن پیرامون احیاي 

برجام به افزایش قیمت ها و صدالبته سوداگري در بازار ارز دامن مي زند.
در این فضا بود که فروش دالر سهمیه ای با کارت ملی نیز مزید بر علت 
ش��د، تا به واس��طه التهابی که برای دریافت سهمیه 2200 یورویی مقابل 
صرافی های خیابان فردوسی ش��کل گرفت، بانک مرکزی در بخشنامه ای 
به صرافان سراس��ر کش��ور، موارد بیس��ت وپنجگانه تامین ارز خدماتی را 
برش��مارد و به ماجرای اجاره کارت های ملی پایان دهد. بانک مرکزی در 
این بخش��نامه با تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت اس��کناس با 
مصارف خدماتی بیست وپنجگانه، از صرافی ها خواسته است در صورتی که 
متقاضیان درخواس��ت خرید ارز برای مصارفی به جز مصارف تعریف شده 

در فهرست اعالمی را دارند، به بانک مرکزی اعالم کنند.
به گزارش  ایس��نا، در روزهای اخیر صف های طوالنی در بازار ارز مقابل 
صرافی ها ش��کل گرفت که دلیل آن تخصیص 2200 سهمیه ارزی به هر 
کارت مل��ی و اختالف قیم��ت ارز در صرافی ها و بازار آزاد بود. این موضوع 
زمانی خطرناک ش��د که عده ای ارزهای خریداری ش��ده از صرافی ها را در 
بازار آزاد فروختند و اختالف قیمت ارز در صرافی ها و بازار آزاد موجب شد 
برخی دالالن از این محل سود ببرند. بنابراین از آنجا که در پی تحریم ها، 
کشور راه سختی برای درآمدهای ارزی دارد و منابع ارزی موجود نیز بسیار 
ارزشمند هستند، موجی از انتقادات به بانک مرکزی شکل گرفت که چرا 
باید در شرایط فعلی بازار ارز، به کد ملی افراد ارز داده شود و یا اینکه نباید 
تدابیری اندیشه شود تا خرید دالر با نرخ صرافی و فروش آن در بازار آزاد 
س��ود چندانی نداشته باش��د؟ عالوه بر این، برخی از کارشناسان به بانک 
مرکزی این انتقاد را وارد می کنند که چرا قیمت دالر در صرافی ها را برابر 

با قیمت بازار آزاد نمی کند؟
در این راس��تا، بانک مرکزی در بخش��نامه ای که به شبکه صرافی های 
کشور ابالغ کرده است، ضمن تأکید بر تداوم روند تخصیص ارز به صورت 
اسکناس با مصارف خدماتی بیست وپنجگانه، از شبکه صرافی های کشور، 
خواس��ته در صورتی که متقاضیان درخواست خرید ارز برای مصارفی، به 
جز مصارف تعریف ش��ده در فهرست مذکور دارند، به بانک مرکزی اعالم 
کنند. همچنین براس��اس این ابالغیه، میزان ارز مس��افرتی و ارز موردنیاز 
برای شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 یورو به 2200 

یورو افزایش یافته است.
چه کسانی ارز مسافرتی می گیرند؟

براس��اس ابالغیه بانک مرکزی، تخصیص ارز در سرفصل های خدماتی 
شامل ارز مس��افرتی، زیارتی، درمانی، دانش��جویی و دانش آموزی، هزینه 
ش��رکت های هواپیمایی ایرانی، هزینه ش��رکت های بیم��ه ایرانی، هزینه 

شرکت در نمایشگاه های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی 
ش��اغل در ایران، رانن��دگان ترانزیت، برگ��زاری همایش های بین المللی و 
اعطای جوایز جشنواره ها، آزمایش های علمی و گواهینامه های بین المللی، 
خری��د امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، ح��ق عضویت و ثبت نام در 
س��ازمان های بین المللی و چاپ مقاالت علمی، ش��رکت های اعزام کننده 
زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت نام در آزمون های بین المللی، 
حق الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اش��تراک شبکه های اطالعاتی، شرکت 
در دوره های آموزش��ی و پژوهش��ی خارج از کشور، ش��رکت در امتحانات 
علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه های خارجی، 
هزینه های ارزی شرکت های مس��افرتی و گردشگری، هزینه های حمل و 
ترانزیت و توزیع محموله های پس��تی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید 
ارز اتباع خارجی و ارز مأموریتی، کما فی الس��ابق و بدون تغییر در شرایط 
فروش ارز ادامه دارد، ضمن اینکه میزان ارز مسافرتی و ارز موردنیاز برای 
شرکت در دوره های آموزشی و پژوهشی نیز از 2000 یورو به 2200 یورو 

افزایش یافته است.
در بخش��نامه بانک مرکزی تصریح ش��ده اس��ت صرافان صرفا مجاز به 
تخصیص ارز در س��رفصل های اعالمی هس��تند و درصورتی که سرفصل 
خدمات��ی موردنیاز متقاضیان در س��رفصل های اعالمی وجود ندارد، بانک 
مرکزی آمادگی دارد مراتب را حس��ب اعالم کانون صرافان، بررس��ی و در 
ای��ن خصوص اقدام کند. ب��ه گفته بانک مرکزی، در ماه ه��ای اخیر بارها 
گزارش های مختلف از سوءاستفاده دالالن از ارز تخصیص یافته در سرفصل 
نامشخص خدماتی در بازار با روش هایی همچون استفاده از کارت های ملی 
اشخاص متعدد برای خرید این ارز از شبکه صرافی های مجاز و فروش در 
بازار غیررس��می منتشر شده است. در برخی از این موارد، حتی دالالن با 
اتوبوس، اقدام به انتقال افراد مختلف از س��ایر ش��هرها با هدف استفاده از 
کارت مل��ی و دریاف��ت ارز از آنها در ازای پرداخ��ت مبالغ جزئی، با هدف 
س��وداگری و فروش ارز در بازار غیررسمی به قیمت های باالتر کرده بودند 
که همین امر، از علل ایجاد التهاب در بازار ارز با هدف سوداگری و کسب 
س��ودهای نامتعارف در این بازار بود. بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
ط��ی ماه های اخیر بارها به روند مطل��وب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان 
در بازار ارز، به صورت اس��کناس و ارز تجاری اشاره کرده است. رشد قابل 
توجه معامالت ارز به صورت اسکناس، در بازار متشکل ارزی و معامالت ارز 
تجاری در بازار نیما، از ابتدای سال جاری تاکنون، نسبت به سال گذشته به 
وضوح حاکی از وضعیت مطلوب تأمین نیازهای ارزی متقاضیان در کشور، 

علی رغم برخی فضاسازی های روانی در این بازار است.

فروش دالر سهمیه ای با کارت ملی متوقف شد

جزییات تامین ارز خدماتی

دالر در اولین روز هفته در حالی تحت تاثیر بخشنامه بانک مرکزی با ریزش 
قابل توجه قیمت روبه رو شد که سکه در حرکتی خالف جهت با دالر، مسیر 
صعودی را طی کرد. در واقع بخشنامه جدید بانک مرکزی، وضعیت بازار ارز را 
دستخوش تغییری جدی کرد و خریداران ارز سهمیه ای دست خالی ماندند. 
بانک مرکزی در این بخشنامه، شرایط جدید خرید دالر و یورو را اعالم کرد و 
تنها مصارف بیست وپنجگانه اعالمی را مجاز به استفاده از این سهمیه دانست. 
میزان ارز تخصیصی برای مصارف بیست وپنجگانه برابر با 2 هزار یورو یا 2200 
دالر است. البته در موردی استثنایی این سهمیه به 2200 دالر افزایش یافته 
است. ابالغ این بخشنامه باعث شد تا شرایط بازار ارز تغییر کند. در این راستا، 
در حالی قیمت هر دالر آمریکا در بازار آزاد تهران با کاهش 150 تومانی به 28 
هزار و 700 تومان رسید که در صرافی های بانکی میزان این ریزش بیشتر بود 
و به بیش از 700 تومان رسید. بدین ترتیب، نرخ هر دالر در صرافی های بانکی 
در اولین روز هفته با 735 تومان کاهش نسبت به پایان هفته قبل به 27 هزار 
و 18 تومان رسید. قیمت فروش یورو نیز با 202 تومان افزایش به 31 هزار و 
410 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 2۶ هزار و 483 تومان و نرخ خرید هر 

یورو نیز 30 هزار و 788 تومان اعالم شد.
در بازار س��که و طال نیز افت و خیز س��که در میان��ه کانال 12 میلیون 
تومانی ادامه پیدا کرد و هر قطعه س��که تم��ام بهار آزادی طرح جدید در 
بازار تهران با 90 هزار تومان افزایش به رقم 12 میلیون و ۶00 هزار تومان 
رسید و سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز به قیمت 12 میلیون و 350 
هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و 500 هزار 
تومان، ربع سکه 3 میلیون و 750 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 

300 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار 
به یک میلیون و 254 هزار تومان و هر مثقال طال به 5 میلیون و 433 هزار 
تومان رسید. اُنس جهانی طال نیز با یک دالر و 40 سنت افزایش نسبت به 

روز قبل معادل یک هزار و 792 دالر و 50 سنت ارزش گذاری شد.
همانطور که گفته ش��د، بخش��نامه تازه بانک مرکزی به صرافان کشور، 
س��مت و س��وی بازار ارز را تغییر داد و بازار اجاره کارت های ملی را کساد 
کرد. تا پیش از این در دس��ت داش��تن دو کارت بانکی و کارت ملی، برای 
خرید ارز کافی بود و همین امر س��بب ش��ده بود ب��ازار اجاره کارت ملی 
برای استفاده از ارز سهمیه ای داغ باشد. افزایش شدید تقاضا در هفته های 
گذش��ته موجب شد قیمت دالر در بازار آزاد پیش��روی کرده و از مرز 29 
هزار تومان عبور کند. در آخرین روز هفته گذشته برخی معامله گران حتی 
دالر را ب��ه قیمت 30 هزار تومان در کنار خیابان می فروختند، اما با ابالغ 

بخشنامه جدید، حجم تقاضای خرد برای اسکناس ارزی فروکش کرد.
 گزارش های میدانی از خیابان فردوس��ی و س��بزه میدان نشان می دهد 
همچنان ازدحام برای خرید دالر باالست اما تنها کسانی می توانند نسبت 
به خرید ارز اقدام کنند که مدارک اعالمی را در دس��ت داشته باشند. یک 
صراف درباره مدارک مورد نیاز می گوید: »کارت ملی، دو کارت بانکی برای 
تس��ویه پول و همچنین پاسپورت، ویزای درج شده در پاسپورت به همراه 
بلیت، مدارک الزم برای خرید ارز اس��ت. البته بلیت نباید به صورت کپی 
ارائه ش��ود بلکه بلیت چاپ شده با س��ربرگ آژانس مسافرتی مورد تایید 
است.« به گفته وی، »از اولین ساعات شنبه فروش ارز به کسانی که بلیت 

ندارند، متوقف شد و همین امر حجم خریداران را به شدت کاهش داد.«

حرکت خالف جهت دالر و سکه با بخشنامه بانک مرکزی

دالر ریزش کرد سکه باال رفت

بانـــکنامه

سود بین بانکی از 21 درصد گذشت
رشد نرخ سود در بازار بین بانکی 

جدول تغییرات هفتگی نرخ س��ود بین بانکی نشان می دهد که 
ای��ن ن��رخ در ادامه روند صعودی هفته های اخی��ر خود با عبور از 
رکورد 9 ماه گذشته به بیش از 21 درصد رسیده است. نرخ سود 
بین بانک��ی، یک��ی از انواع نرخ های بهره در بازار پول اس��ت که به 
نرخ های س��ود یا بهره در سال بازارها جهت می دهد. در بازار بین 
بانکی، بانک ها و موسسات اعتباری برای تامین مالی کوتاه مدت و 
ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله می کنند 
و در فاصله زمانی کوتاه و با نرخ س��ودی معلوم بازپرداخت کنند. 
در این بازار، بانک هایی که دارای مازاد منابع هستند به بانک های 
دچار کس��ری قرض می دهند تا بتوانند از طرف دیگر نرخ سود را 
در بازار مدیریت کنند. همچنین این بازار کمک می کند تا بانک ها 
ب��رای تامین نقدینگی به بانک مرکزی مراجعه نکنند در نتیجه از 
انبس��اط حجم نقدینگی جلوگیری می ش��ود. این نرخ هم اکنون 

21.09 درصد است.
نرخ بین بانکی در دو ماه نخست سال در محدوده 19.9 درصد 
قرار داش��ت، اما در خردادماه با کاهش��ی محس��وس به رقم 18 
درصد رس��ید و در اواس��ط تیرماه هم رقم 17.94 درصد را ثبت 
کرد. نرخ سود بین بانکی در مرداد و شهریورماه امسال و همزمان 
با تغییر دولت در محدوده قیمتی 18 درصد در نوس��ان بود و در 
مهرماه وارد کانال 19 درصد شد و این سیر صعودی ادامه داشت 
ت��ا اینک��ه در آبان ماه به قله 20 درصد رس��ید و به حرکت رو به 
جلوی خود ادام��ه داد و در یک هفته منتهی به چهارم آذرماه به 

21.09 درصد رسید.

در بازار متشکل ارزی
نرخ دالر و یورو کاهشی شد

مدی��ر ارتباطات بازار متش��کل ارزی ای��ران از نرخ و حجم 
معام��الت دالر و یورو در اولین روز هفته جاری گزارش داد و 
گفت در جلسه معامالتی شنبه )ششم آذرماه( نماد معامالتی 
دالر کار خ��ود را با نرخ 27 هزار و 759 تومان آغاز کرد و در 
پایان ساعت معامالت به نرخ 2۶ هزار و 481 تومان رسید که 
بررس��ی ارقام معامالتی روزانه، نرخ میانگین وزنی 27 هزار و 
139 تومان به ازای هر دالر و کاهش 2.27 درصدی این نرخ 

نسبت به روز معامالتی قبل را نشان می دهد.
مهدی گوهر رس��تمی ادامه داد: در جلسه معامالتی شنبه، 
اسکناس یورو کار خود را با نرخ 31 هزار و 7۶5 تومان شروع 
ک��رد و در پایان جلس��ه معامالتی، نرخ هر ی��ورو به رقم 30 
هزار و 300 تومان رس��ید. به ای��ن ترتیب نرخ میانگین وزنی 
اس��کناس یورو در معام��الت امروز این بازار ب��ا 3.03 درصد 
کاهش نس��بت به روز پنجشنبه، 30 هزار و 743 تومان بوده 

است.
ب��ه گفته ای��ن تحلیلگر اقتص��ادی، دالر در پایین ترین نرخ 
خ��ود با رقم 2۶ ه��زار و 430 تومان و در باالترین نرخ با رقم 
27 ه��زار و 759 تومان معامله ش��د. همچنی��ن هر یورو در 
پایین تری��ن نرخ خود به قیمت 30 ه��زار و 300 تومان و در 
باالتری��ن نرخ ب��ه قیمت 31 هزار و 7۶5 تومان معامله ش��د. 
حجم معامالت اسکناس دالر در بازار متشکل ارز ایران در روز 
شنبه )ششم آذر( 3 میلیون و 812 هزار و 700 دالر و حجم 

معامالت در نماد معامالتی یورو 280 هزار و 400 یورو بود.
بازار متش��کل ارزی مکانی برای عرضه و تقاضای بی واسطه 
ارز است که بر معامالت آنی و نقدی اسکناس متمرکز خواهد 
ش��د و کان��ون صرافان، کانون بانک های خصوصی و ش��ورای 
هماهنگی بانک های دولتی به عنوان بازیگران اصلی این بازار 
هس��تند و بانک مرکزی به عنوان بازیگ��ردان اصلی، نرخ ارز 
را مدیری��ت می کند که نظارت بانک مرک��زی بر این بازار به 
صورت سیس��تماتیک و غیرمستقیم خواهد بود. همچنین در 
این بازار، ارزها به  صورت نقد معامله می شوند و نرخ ها در این 
بازار براس��اس عرضه و تقاضا تعیین شده و دستوری نخواهد 
بود که خریداران و فروش��ندگان با س��ازوکاری مانند بورس، 
پی��ش از آغاز معام��الت، تقاضاهای خود را ثب��ت کرده و در 
نهایت براس��اس نزدیک ترین قیمت، معام��الت انجام خواهد 

شد.
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یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
وضعیت کشنده تر از قطعی گاز

دومینوی س��یاه سرد ش��دن هوا، افزایش میزان مصرف گاز، کمبود 
گاز در کش��ور، اولویت تامین گاز بخش خانگی، اس��تفاده نیروگاه ها از 
سوخت دوم، قطعی گاز صنایع و آلودگی هوا امسال هم در حال تکرار 
اس��ت و ابر س��یاه آن بر س��ر مردم و صنایع که عمدتا بورسی هستند 
س��ایه انداخته است. سناریوی پرچالشی که یک تحلیلگر بازار سرمایه 
ضم��ن تش��ریح دالیل آن به تش��ریح تاثیر قطع��ی گاز صنایع بر بازار 
س��رمایه پرداخت و گفت که ابهامات موجود پی��ش روی این بازار، از 

قطعی گاز صنایع و شرکت های بورسی نیز کشنده تر است!
روزبه ش��ریعتی با بیان اینکه ایران از نظ��ر ذخایر گازی دارای رتبه 
دوم در دنی��ا اس��ت و بیش از 17 درصد ذخای��ر گازی جهان به ایران 
اختصاص دارد، به ایس��نا گفت: با توجه به این موضوع و در حالی که 
باید ایران یکی از مهمترین صادرکنندگان گاز در جهان باش��د، انتظار 
نمی رود در زمینه گاز با مش��کل مواجه شود. می توان گفت مهمترین 
دلیلی که کشور در این زمینه به این نقطه رسیده، عدم سرمایه گذاری 
در صنعت گاز اس��ت. قاعدتا زمانی که س��رمایه گذاری صورت نگیرد، 
نمی ت��وان از 30 میلیارد مترمکعب ذخایر گازی برداش��ت کرد. طبق 
آماره��ا، مصرف روزانه گاز در کش��ور 700 میلیون مترمکعب بوده که 
سهم خانگی حدود 200 میلیون مترمکعب است. مصرف بخش خانگی 

تقریبا شش برابر از سرانه مصرف دنیا باالتر است!
او با تاکید بر اینکه ایران همیش��ه قابلیت صادرات گاز به کشورهای 
همسایه را داشته است، گفت: از آنجایی که سرمایه گذاری مجدد انجام 
نش��ده است به نقطه ای می رسیم که نشانه های آن از سال گذشته کم 
کم مش��هود شده و به نظر می رسد از س��ال 1404 اگر سرمایه گذاری 
مجدد صورت نگیرد، عمال با کمبود گاز مواجه خواهیم ش��د. البته این 
ع��دم س��رمایه گذاری در حوزه های دیگر از جمل��ه آب و برق نیز قابل 

مشاهده است.
ش��ریعتی در م��ورد اینکه چرا س��رمایه گذاری مجدد وج��ود ندارد، 
توضیح داد: از یک طرف جذابیت سرمایه گذاری برای بخش خصوصی 
وجود ندارد و از طرف دیگر، از آنجایی که دولت نتوانس��ته نفت صادر 
کند، س��رمایه اضافه برای س��رمایه گذاری ندارد و فقط می تواند خرج 
روزمره کش��ور را تامین کند. در چنین شرایطی انتخاب مسیر درست 
از اهمیت بیش��تری برخوردار است. یعنی یارانه انرژی را حذف و افراد 
نیازمند را شناس��ایی کنند و اینطور نباش��د که گاز و برق و آب برای 
همه مردم به صورت یکپارچه ارزان باشد، باید از افرادی که پرمصرف 
هس��تند و درآم��د باالیی دارن��د قیمت واقعی گرفته و ب��ه افرادی که 
ضعیف ت��ر هس��تند یارانه نقدی داده ش��ود. این باع��ث مصرف بهینه 

می شود.
ب��ه گفته وی، بعضا کارخانه های فوالد که بس��یار آب بر هس��تند در 
اس��تان هایی واقع ش��ده اند که ب��ا بحران آب رو به رو اس��ت. از طرف 
دیگر برق در کش��ور از طری��ق نیروگاه های س��یکل ترکیبی یا گازی 
تامین می شود. بنابراین اگر مشکل گاز پیدا کنیم مشکل برق هم پیدا 
خواهیم کرد. در این ش��رایط  راه حل کوتاه مدتی که برای جلوگیری 
از قطع برق و گار بخش خانگی گرفته می ش��ود، این اس��ت که برق و 
گاز صنایع قطع ش��ود. درواقع حاضر نیستیم در زمینه انرژی جراحی 

اقتصادی داشته باشیم.
این تحلیلگر بازار س��رمایه با اش��اره به قطعی ب��رق صنایع در فصل 
تابس��تان گفت: برق در تابس��تان برای صنایع فوالدی و برخی صنایع 
س��یمانی قطع شد، نتیجه آن طبق اعالم انجمن فوالد در 23 شهریور 
امسال این بود که بیش از ۶میلیارد دالر ضرر به اقتصاد وارد شد، چرا؟ 
زیرا کشوری که از کمبود ارز رنج می برد، برق تنها صنایع ارزآور خود 
را قطع می کند و باعث می شود ورود ارز به کشور کمتر شود. ۶میلیارد 

دالر می توانست گندم یک سال کشور را تامین کند.
وی با اش��اره به االکلنگ کاهش تولید و افزایش قیمت افزود: مشابه 
اتفاق مذکور در زمستان می افتد. لیستی برای قطعی گاز برخی صنایع 
فوالدی و س��یمانی تهیه ش��ده و احتماال دامنه آن به پتروش��یمی ها 
هم می رس��د. در بازار س��رمایه تحلیلگران به سمتی می روند که برای 
تولید یک ش��رکت به جای 12 ماه، 11 ماه می بینند. البته این اتفاق 
در مجموع احتماال به درآمد ش��رکت آس��یب ج��دی نمی زند، زیرا به 
هم��ان میزانی که کمبود عرضه یا تولید رخ می دهد قیمت محصوالت 
رش��د می کند. ش��ریعتی با تاکید بر اینکه به نظر بورسی ها، قطعی ها 
کارشناسی نیست، توضیح داد: طبق تحلیل هایی که وجود دارد، ارزش 
افزوده ای که صنعت فوالد دارد نس��بت به ارزش افزوده ای که صنعت 
پتروش��یمی دارد بیش��تر اس��ت، در نتیجه  گاز فوالدی ها نباید قطع 
شود. فکر می کنم در قطعی ها این موضوع برآورد نمی شود که به ازای 
هر یک متر مکعب گازی که مصرف می ش��ود چه مقدار ارزش افزوده 
وجود دارد. حتی بهتر است برای قطع بهینه برای مثال گاز یک بخش 
خانگی در اس��تان تهران قطع شود که یک کارخانه فوالدی در استان 
س��منان بتواند تولید کند، اما س��همیه بندی ها به ج��ای گزیده محور 

استان محور است.
این تحلیلگر بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه قطعی گاز صنایع برای 
بازار س��رمایه دارای ریس��ک اس��ت، اظهار کرد: این ریسک نسبت به 
بقیه ابهامات و ریس��ک هایی که بازار با آنها دست و پنجه نرم می کند 
کم رنگ تر است. زیرا با کمبود تولید، قیمت محصوالت افزایش می یابد. 
احتماال شرکت ها فوالدی، س��یمانی و پتروشیمی بروند به این سمت 

که اورهال خود را با قطعی برق و گاز همزمان کنند.
او با اش��اره به حرکت ش��اخص کل بورس در محدوده 1.4 میلیونی 
اف��زود: هرچند ن��رخ ارز به باالی 29 هزار تومان رس��یده، اما ابهامات 
از س��وی دولت برخالف صحبت هایی که کرده بودند، درحال افزایش 
اس��ت. ابهاماتی در زمینه عدم تکلیف برای نرخ گذاری دستوری، عدم 
تکلیف برای ارز ترجیحی و... باعث ش��ده عالمت سوال هایی برای بازار 
وجود داشته باشد و با توجه به کسری بودجه دولت، ترس از اینکه چه 

اتفاقی رخ می دهد برای بازار وجود دارد.
به اعتقاد ش��ریعتی، دولت به دلیل کس��ری بودجه بی وقفه در حال 
عرضه اوراق بوده و باعث شده نرخ بازده سود بدون ریسک به محدوده 
ب��االی 24 درصد برس��د و همین موضوع یکی از اهرم هایی اس��ت که 
به بازار سرمایه فش��ار وارد می کند تا نتواند صعودی شود. با این حال 
پتانسیل های بازار حفظ شده است. صحبت از این است که یک سری 
از ارزهای صادراتی شرکت ها با قیمتی باالتر از کف قیمت نیما فروخته 
شود. در حال حاضر اختالف بین نیما و بازار آزاد به تقریبا باالترین حد 
خود رسیده و این موضوع باعث می شود شرکت ها تمایل نداشته باشند 

ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند.

نگــــاه

فرصت امروز: شاخص بورس تهران در هفته های گذشته شاهد نوسان در 
دو کانال 1.3 و 1.4 میلیون واحدی بود و با ثبت بازدهی کمتر از 7 درصد از 
ابتدای سال تاکنون در قعر در جدول بازدهی بازارها ایستاد. بورس تهران 
در حالی وارد آخرین ماه فصل پاییز شده که نماگر اصلی تاالر شیشه ای در 
همان محدوده ابتدای مهر ماه قرار گرفته است؛ این یعنی چرخه نوسان در 
بورس تهران هفته هاست که ادامه دارد و آنطور که تحلیلگران بازار سرمایه 
پیش بینی می کنند، تا سایه ابهامات کالن اقتصاد از سر بازار برداشته نشود، 

این حکایت همچنان باقی است.
بازار س��رمایه در این روزها دچار افت و خیزهایی ش��ده که ضرر و زیان 
س��هامداران را به دنبال داشته است؛ نوسان های متعدد بورس باعث شده 
که برخی س��هامداران به ویژه تازه واردها بدون هیچ گونه تحلیلی اقدام به 
رفتارهای هیجانی کرده و در صف های خرید و فروش قرار بگیرند. با توجه 
به ورود شاخص کل بورس به مدار نزولی از سال گذشته، آمارها از جریان 
نقدینگی سهامداران حقیقی، نشان دهنده خروج پول سهامداران خرد در 
ماه های گذشته است. هرچند به دنبال حمایت های کالمی صورت گرفته 
از بورس توس��ط دولت س��یزدهم، زمینه ورود سرمایه حقیقی ها به بازار و 
بازگش��ت شاخص بورس به مدار تعادلی فراهم ش��د، اما عمر اعتمادهای 
بازگش��ته به م��ردم برای س��رمایه گذاری در بورس کوتاه ب��ود و بار دیگر 
سهامداران تحت تاثیر کوچک ترین نوسانی در بازار تصمیم به فروش سهام 
و خروج از این بازار گرفتند. حال س��وال این است که ریزش شاخص های 
بازار سرمایه تا چه زمانی ادامه دارد و سهامداران در زمان ریزش بورس چه 
باید کنند؟ »ایرنا« در گزارشی پاسخ این سوال را از تعدادی از کارشناسان 

بازار سرمایه جویا شده است.
* مصطفی امیدقائمی: زمانی که روند بازار بر مدار نزولی قرار می گیرد، 
به هیچ عنوان فروش س��هام یا خروج از سرمایه گذاری در بازار سرمایه به 
نفع سهامداران نیست. تجربه ثابت کرده فقط سهامداران عجول تحت تاثیر 
هیجانات حاکم در بازار، تصمیمات نوسانی در بازار سرمایه اتخاذ می کنند 
و با کوچک ترین هیجانی از این بازار خارج می شوند که با این اقدام، زمینه 
ضرر و زیان بیشتر در بازار سهام را فراهم می کنند. سهامداران بهتر است 
صبوری کنند و در صورت لزوم برای خروج از این بازار در روزهای صعودی 
ش��اخص بورس، اقدام به فروش س��هام در بازار کنند. در مجموع با توجه 
به افزایش قیمت های جهانی، بازار از پتانس��یل خوبی برای سرمایه گذاری 
برخوردار است. شاخص ارزی و سودآوری شرکت ها نشان دهنده آن است 
ک��ه دوران رونق، پیش روی بازار ق��رار دارد و می توان در صورت انتخاب 
س��هام درس��ت، بازدهی معقولی را از این بازار کسب کرد. سهامداران باید 

ب��ا توجه به وج��ود چنین وضعیتی در بازار با تحلی��ل، صبر و نیز دیدگاه 
بلندمدت وارد بازار سرمایه شوند و به نحوی پرتفوی خود را انتخاب کنند 
که در بلندمدت س��ود قابل توجهی را از این بازار کسب کنند. با توجه به 
تغییرات ایجادشده در قیمت های جهانی و نیز بهبود اقتصاد کشور بعد از 
کرونا، به نظر می رس��د تا 8 یا 10 ماه آینده، زمینه رونق منطقی در بازار 
س��رمایه ایجاد شود و ش��اهد بازدهی معقول در بازار سهام نسبت به سایر 

بازارهای سرمایه گذاری باشیم.
* مصطف��ی صفاری: س��هامداران در وضعیت فعلی ب��ازار باید صبوری 
کنند و به سمت سرمایه گذاری در سهام شرکت های صادرات محور بروند. 
س��هامداران نباید به هیچ عنوان بدون توجه به تحلیل شرکت ها به سمت 
سرمایه گذاری در هر سهامی پیش بروند، چراکه به طور حتم با این اتفاق 
متضرر می ش��وند و بخش زیادی از س��رمایه خود را از دست خواهند داد. 
برخی از س��هامداران نگران توافق احتمالی مذاکرات هس��ته ای و کاهش 
قیمت دالر هس��تند، در حالی که س��هامداران باید نسبت به این موضوع 
آگاه باش��ند که مذاکرات نمی تواند تاثیر چندان زیادی بر روند بازار داشته 
باشد. سهامداران باید با افق بلندمدت وارد این بازار شوند و با انتخاب سهام 

مناسب برای مدت طوالنی در این بازار حضور داشته باشند.
* علیرضا کدی��ور: اکنون رفتار معامالت بورس به دلیل وضعیت حاکم 
در بازار غیرقابل پیش بینی ش��ده اس��ت. بازار در وضعیت��ی قرار دارد که 
امکان رش��د آن بسیار زیاد اس��ت. تنها توصیه ما به سهامدار حقیقی این 
اس��ت که افراد ریسک پذیر در بازار حضور داشته باشند و سهامدارانی که 
تحمل پذیرش نوس��ان یا ریسک س��رمایه گذاری در این بازار را ندارند از 
طریق صندوق های س��رمایه گذاری و با کمک کارشناس��ان خبره اقدام به 
سرمایه گذاری در بازار کنند. سهامداران خرد می توانند در زمانی که ورود 
پول س��هامداران حقیقی در بازار تداوم پیدا می کند اقدام به ورود در این 
بازار کنند زیرا این زمان بهترین فرصت برای خرید و سرمایه گذاری در بازار 
سهام است. افرادی که به دنبال نوسان گیری از بورس هستند با احتساب 
کارمزد نمی توانند سود قابل توجهی را از این بازار کسب کنند؛ بنابراین به 
هیچ عنوان به کار گرفتن شیوه نوسان گیری از بازار سهام توسط سهامداران 
درس��ت نیست. سهامداران برای کسب بازدهی معقول از این بازار حداقل 
باید تا پایان امس��ال در بازار حضور داش��ته باشند و نباید با کوچک ترین 

هیجان و نوسانی، تصمیم به خروج از بازار بگیرند.
* مهدی س��وری: در شرایط فعلی اگر فردی به دنبال سرمایه گذاری در 
بورس اس��ت، باید گزینه و سهام کم ریسک را برای سرمایه گذاری انتخاب 
کند. کم ریسک ترین گزینه ها، گزینه هایی هستند که نسبت قیمت به سود 

تقس��یمی آنها )P/E( پایین بوده و س��ودآوری آنها وابسته به پارامترهایی 
است که از ابهام کمتری در اقتصاد کشور برخوردارند. پارامترهای سودآوری 
شرکت ها وابسته به برخی از تصمیمات است که نتیجه آن مشخص نیست. 
سهامداران باید تنوع بخشی در پرتفوی سهامداری را سرلوحه فعالیت خود 
در بورس قرار دهند و اصول مدیریت در س��رمایه را مدنظر داشته باشند. 
سرمایه گذاری در بورس باید با سرمایه های مازاد صورت بگیرد. همچنین 
در این میان س��هامداران باید در بازار س��رمایه به حد سود و زیان پایبند 
باشند و زمان مناسبی را برای ورود یا خروج از این بازار مدنظر قرار دهند. 
دید بلندمدت به معنای حضور طوالنی سرمایه گذار در بازار سرمایه است و 
بدین معنا نیست که سرمایه گذار، سهام اشتباهی را در بازار انتخاب و تحت 
هر شرایطی در آن سهام صبوری کند زیرا این اتفاق باعث ضرر بیشتر فرد 
خواهد شد. سهامداران اگر سهام درست بازار را براساس برخی از پارامترها 

انتخاب کنند قادر به بازدهی معقولی از این بازار خواهند بود.
* احمد اشتیاقی: بازار در حالت نوسانی قرار دارد و سهامداران باید برای 
سرمایه گذاری در بورس سهام EPS محور را انتخاب و با نگاه دو ساله در 
این بازار حضور پیدا کند. اکنون ش��اهد حضور س��هام بزرگ و بنیادی در 
بازار هس��تیم که می توانند سود خوبی را در اختیار سهامداران قرار دهند. 
س��هامداران با خرید این سهام و نیز نگهداری بلندمدت آن قادر به کسب 
بازدهی معقول از این بازار خواهند بود و بازدهی بیشتری را نسبت به سایر 
بازارها کسب می کنند. سهامداری، مقوله ای بلندمدت است، اما متاسفانه 
اکث��ر افرادی که وارد بازار ش��ده اند با تمرکز بر مثبت و منفی های تابلوی 
بورس، اقدام به تصمیم فوری برای سرمایه گذاری در بازار سهام یا خروج از 
این بازار می گیرند. سهامداران باید نگاه خود به سرمایه گذاری در بورس را 
مشابه سرمایه گذاری در بازار مسکن کنند. سرمایه گذاری که اقدام به خرید 
مسکن می کند هر روز به دنبال بررسی قیمت آن نیست، در حالی که در 
مورد س��هام هم باید اینگونه برخورد کرد و در خرید س��هام مانند خرید 
مس��کن نگاه بلندمدت داشته باشند. روند منفی شاخص بورس نمی تواند 
ادامه دار باشد. شرکت ها همچنان در حال فروش و شناسایی سود هستند 
و این امر نشان دهنده آن است که بازار دوباره به روند صعودی باز می گردد. 
البته روند نزولی بازار ناش��ی از بنیاد ش��رکت ها نیست بلکه این امر تحت 
تاثیر کمبود نقدینگی در بازار سرمایه صورت گرفته است. ابهام موجود در 
بازار با انتشار گزارش 9 ماه و یک ساله شرکت ها برطرف می شود و قیمت 
سهام شرکت ها به قیمت های ذاتی خود می رسد. اکنون قیمت فعلی سهام 
شرکت ها به دلیل اصالحی که تجربه کرده است، در بهترین فرصت برای 

خرید و نگهداری آن قرار دارد.

سهامداران در زمان ریزش بورس چه باید کنند؟

بورس روی دور نوسان

بازار س��رمایه اولین روز هفته جاری را با روند نزولی آغاز کرد و شاخص 
کل بورس تهران بیش از 27 هزار واحد کاهش یافت. ش��اخص کل بورس 
در حالی روز گذش��ته با افت 27 هزار و 441 واحدی به پسروی در کانال 
یک میلیون و 300 هزار واحد ادامه داد که سایر شاخص ها نیز عملکردی 
نزولی داش��تند. بر این اساس، شاخص کل بورس در جریان معامالت روز 
شنبه ۶ آذرماه، با 27 هزار و 441 واحد کاهش تا ارتفاع یک  میلیون و 3۶۶ 
ه��زار واحدی عقب رفت. در معامالت ای��ن روز بیش از 4 میلیارد و 904 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 38 هزار و 839 میلیارد 
ریال داد و س��تد شد. همچنین ش��اخص کل با معیار هم وزن با ۶ هزار و 
585 واحد کاهش به 37۶ هزار و 884 واحد و ش��اخص قیمت هم وزن با 
4هزار و 14۶ واحد افت به 237 هزار و 321 واحد رسید. شاخص بازار اول، 
کاهش 21  هزار و 135 واحدی و شاخص بازار دوم نیز کاهش 52 هزار و 

35 واحدی را تجربه کردند.
در بین همه نمادها، بورس اوراق بهادار تهران )بورس( با 199 واحد، سایر 
اشخاص بورس انرژی )انرژی 3( با 190 واحد، بورس کاالی ایران )کاال( با 
111 واحد، نفت پارس )شنفت( با 50 واحد، گروه صنعتی ملی )وملی( با 
41 واحد، صنایع سیمان دشتستان )سدشت( با 38 واحد، پارس الکتریک 
)لپارس( با 38 واحد و گروه صنعتی بوتان )لبوتان( بیشترین تاثیر مثبت 
را بر ش��اخص بورس داش��تند. در س��وی مقابل نیز فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با 3 هزار و 592 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با 2 

هزار و 82 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با یک هزار 
و 847 واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( با یک هزار و 420 واحد، شرکت 
سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( با یک هزار و 207 واحد، نفت و گاز پتروشیمی 
تامین )تاپیکو( با یک هزار و 142 واحد و پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( 

با 974 واحد با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند.
براس��اس این گزارش، همچنی��ن نماد فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد(، 
شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، بورس اوراق بهادار تهران 
)بورس(، گروه دارویی برکت )برکت(، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 
)خگستر(، سایر اشخاص بورس انرژی )انرژی 3( و پاالیش نفت بندرعباس 
)ش��بندر( در نمادهای پُرتراکنش قرار داش��تند. گروه ش��یمیایی هم در 
معامالت روز گذش��ته صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه 294  میلیون و 957 هزار برگه سهم به ارزش 3 هزار و 200 میلیارد 

ریال داد و ستد شد.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس بیش از 341 واحد 
کاهش داشت و بر روی کانال 19 هزار و ۶25 واحد ثابت ماند. در جریان 
معامالت اولین روز هفت��ه در فرابورس ایران، یک میلیارد و 7۶8 میلیون 
برگه سهم به ارزش 2۶8 هزار و 8۶۶ میلیارد ریال در این بازار داد و ستد 
شد. نماد فرابورس ایران )فرابورس(، توسعه سامانه نرم افزاری نگین )توسن(، 
فرآوری زغال سنگ پرورده طبس )کپرور(، آتیه داده پرداز )اپرداز(، افرانت 
)افرا(، تدبیرگران فارس و خوزستان )سدبیر(، داروسازی سبحان انکولوژی 

)دسانکو( و دارویی ره آورد نوین )درهآور( با تاثیر مثبت بر شاخص فرابورس 
همراه بودند. همچنین بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، پلیمر آریاساسول )آریا(، 
پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، ف��والد هرمزگان جنوب )هرمز(، پاالیش نفت 
الوان )ش��اوان(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی )سمگا( و سنگ آهن 

گهرزمین )کگهر(  تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
گفتنی است مذاکرات احیای برجام در حالی این هفته آغاز می شود که 
انتظارات برای نتیجه   بخشی سریع آن چندان باال نیست. در این میان، نرخ 
برابری ارزهای خارجی در برابر ریال احتماال سریع   ترین واکنش به خروجی 
این نشست را نشان خواهد داد. بازار سهام نیز با عنایت به همبستگی باالی 
رفتاری با ارز آزاد طبیعتا با یک فاز تاخیر از تحوالت این حوزه تاثیر خواهد 
پذیرفت. باید در نظر داشت هرگونه توافق بر سر فروش نفت یا آزادسازی 
ذخایر می تواند با تاثیرگذاری س��ریع بر کس��ری بودجه 300 هزار میلیارد 
تومانی، هم فش��ار بر دولت در جهت ف��روش اوراق بدهی را تعدیل و هم 
زمینه تک نرخی شدن و تعدیل نسبی قیمت دالر آزاد را فراهم کند. فراتر 
از این، خروجی مثبت یا منفی این دور از مذاکرات می تواند با ش��کل      دهی 
به انتظارات سرمایه گذاران، زمینه تغییر آرایش سبد و ترکیب دارایی   ها را 
رقم بزند. فعاالن بازار س��هام ه��م مترصد خواهند بود با جمع   بندی نتایج 
مذاکرات، وزن صنایع و ش��رکت های موس��وم به دالری و غیردالری و نیز 

اوراق بدهی را در سبد خود تنظیم کنند.

افت 27 هزار واحدی شاخص بورس در اولین روز هفته

بورس تهران قرمزپوش ماند
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معضالت موتورسیکلت سازان در 
تامین گواهی اسقاط و اجبار به تولید 

موتورسیکلت های برقی
دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت ای��ران توضیحاتی پیرامون معضالت 

سازندگان در تولید، اسقاط و ساخت موتورسیکلت های برقی مطرح کرد.
بهمن ضیاء مقدم در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: براساس 
ماده 8 قانون هوای پاک، مالکان خودرو و موتورس��یکلت موظف بودند پس 
از رس��یدن سن موتورسیکلت و خودرو به سن فرسودگی، راسا نسبت به از 
رده خارج س��ازی وسیله نقلیه خود اقدام نمایند که این ماده از قانون هوای 

پاک حذف شد.
وی اف��زود: براس��اس آخرین آیین نام��ه ماده 8 قانون ه��وای پاک که در 
خردادماه س��ال جاری به تصویب رسید، سن فرسودگی به مرز فرسودگی 
تبدیل شد و اسقاط موتورس��یکلت و خودرو منوط بر عدم دریافت گواهی 

معاینه فنی شده است.
دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران گفت: براس��اس این آیین نامه، 
موتورس��یکلتی که به س��ن مرز فرس��ودگی رس��یده، در صورت دریافت 
گواهی معاینه فنی، مانعی برای تردد آن نیس��ت. سن مرز فرسودگی برای 

موتورسیکلت نیز براساس مدل و سال تولید آن محاسبه می شود.
ضیاء مقدم ضمن انتق��اد از ماده 11 قانون هوای پاک مبنی بر لزوم ارائه 
گواهی اسقاط از س��وی تولیدکنندگان موتورسیکلت گفت: موتورسیکلت 
اس��قاطی وجود ندارد که بتوان از محل آن نس��بت به تهیه گواهی اسقاط 
اقدام کرد و موتورسازان اکنون از برگه اسقاط معادل استفاده می کنند که با 

محدودیت هایی نیز در این زمینه مواجه هستند.
وی ادامه داد: حتی اگر آیین نامه اجرایی قانون هوای پاک اصالح ش��ود و 
اسقاط موتورسیکلت منوط بر عدم اخذ گواهی معاینه فنی باشد، هیچ تاثیری 
بر کاهش آلودگی هوا نخواهد داشت و علت آن به این موضوع برمی گردد که 
امکان رصد موتورسیکلت های فرسوده که برای بازدید معاینه فنی نیز مراجعه 

کرده باشند، وجود ندارد.
دبیر انجمن صنعت موتورس��یکلت ایران با بیان اینکه نظارتی بر مراجعه 
صاحبان موتورسیکلت های فرسوده به مراکز معاینه فنی وجود ندارد و تعداد 
مراجعات به این مراکز اندک اس��ت، گف��ت: امکان رصد پالک جلو و عقب 
خودرو و عبور این وس��یله نقلیه از دوربین های نصب ش��ده در سطح شهر 
و در نتیجه امکان جریمه خودروهای فرس��وده و هدایت اجباری این وسیله 
به مراکز اس��قاط وجود دارد، اما متوقف کردن موتورس��یکلت های فرسوده 
به آسانی امکان پذیر نیست، مگر از طریق راهکارهایی نظیر محرومیت این 
دستگاه های فرسوده از بیمه و ممنوعیت نقل و انتقال که موجب کاهش تردد 

موتورسیکلت های فرسوده در جهت کاهش آلودگی هوا خواهد شد.
ضیاء مقدم همچنین به این نکته اشاره کرد که 90 درصد خودروهایی که 
وارد مراکز معاینه فنی می شوند، با وجود فرسودگی و آالیندگی باال موفق به 
دریافت برگه معاینه فنی می شوند که این موضوع ممکن است ناشی از کالیبره 
نبودن دستگاه ها یا محدوده گسترده  ای که برای دستگاه های سنجش میزان 
آلودگی خودروها تعریف شده، باشد. درخصوص موتورسیکلت نیز عمال مالکان 
مراجعه نمی کنند یا در صورت مراجعه نیز تاثیری در کاهش آلودگی هوا ندارد.

وی تاکید کرد: بحث اصلی، خروج موتورس��یکلت های فرسوده از چرخه 
مصرف است که موجب کاهش تدریجی تعداد موتورسیکلت های کاربراتوری، 
کاهش آلودگی هوا و رونق بازار تقاضای موتورسیکلت های انژکتوری است که 

آالیندگی بسیار کمتری نیز دارند.

نماگربازارسهام

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران از کاهش 2 
ت��ا 3 میلیون تومانی برخی از انواع خودرو ناش��ی از فک رهن خودروهای 

طرح های فروش خودروسازان و ورود آنها به بازار خبر داد.
سعید موتمنی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت 
قیمت، عرضه و تقاضای خودروهای داخلی و مونتاژی در بازار اظهار داشت: 
ب��ازار خودرو اکنون بازار آرامی اس��ت و خودروهایی همچون پژو پارس و 
س��مند از لحاظ قیمتی روند کاهشی داش��ته اند، اما باالترین قیمت ها به 
گروه خودرویی پژو 20۶ اعم از تیپ دو و تیپ 5 و پژو 207 تعلق دارد که 
علت آن ناش��ی از کاهش عرضه این گروه از خودروها به بازار اس��ت. البته 

اختالف قیمت چندانی نیز طی هفته های گذش��ته در این خودروها اتفاق 
نیفتاده است.

وی درخصوص میزان کاهش قیمت  خودروهای داخلی و مونتاژی گفت: 
پژو پارس، پژو پارس TU5، پژو 405 و محصوالت سایپا نظیر پراید 111 
و کوئیک دو تا سه میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کردند. پژو 2008 
و خودروه��ای چینی همچون جک و هایما اختالف قیمتی طی دو هفته 

گذشته نداشته اند.
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران و فروشندگان خودرو تهران درخصوص 
وضعیت تقاضا در بازار خودرو گفت: در گروه تقاضا نیز تنها آن دس��ته از 

افرادی که نیازمند خرید خودرو هستند، نسبت به خرید اقدام می کنند و 
تقاضای سرمایه گذاری در بازار صفر است.

ب��ه گفته موتمنی، مصوبه س��اماندهی صنعت خ��ودرو مبنی بر واردات 
تاثیری بر بازار نداش��ته و پس از لغو افزایش قیمت  کارخانه ای خودروهای 
داخلی کاهش قیمت ها در بازار ناشی از آزادسازی خودروهایی است که در 

رهن یک ساله شرکت ها بوده اند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پس از فک رهن این خودروها، صاحبان آن 
که همگی سرمایه گذار بودند به فروشنده تبدیل شدند و ورود این خودروها 

به بازار موجب کاهش قیمت ها شد.

فک رهن خودروهای طرح های فروش خودروسازان و افت قیمت ها در بازار

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اسالمی توضیحاتی 
پیرامون مصوبه اخیر مجلس مبنی بر واردات خودرو مطرح کرد و از بسته 

جدید خودرویی دولت و مجلس خبر داد.
رضا تقی پ��ور انوری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: 
یکی از ویژگی های قانون عام بودن آن است و در اصالح مصوبه ساماندهی 
صنعت خ��ودرو، تعیین چارچوب و ش��اخص های واردات خ��ودرو، نوع و 
اس��تاندارد خودروهای وارداتی، قیمت، س��وخت و مسائلی از این قبیل به 

هیأت وزیران واگذار شده است.
وی افزود: مصوبه ساماندهی اصالح طرحی بود که در مجلس دهم مورد 
ایراد ش��ورای نگهبان قرار گرفته بود و نماین��دگان در مجلس یازدهم به 
دنبال تدوین طرح جامعی برای خودرو بودند که به دالیلی، طرح جدید در 

رفت و برگشت ها هنوز به صحن علنی ارائه نشده است.
نماینده مردم تهران، ش��میرانات، ری، اسالمش��هر و پردیس در مجلس 
ش��ورای اسالمی عدم تعادل بازار خودروی کشور را ناشی از کمبود عرضه 
در مقایسه با تقاضا اعالم کرد و گفت: در اصالح ماده 4 این مصوبه، واردات 
و تسهیل شرایط واردات به عنوان راهکاری برای رفع بخشی از عدم تعادل 

بازار خودرو در نظر گرفته شده است.
تقی پور انوری همچنین بیان کرد: در تدوین تبصره های ماده 4، س��عی 
بر این بوده که واردات محلی برای س��وداگری نشود و بدین منظور مجوز 
واردات ب��رای فعاالن حوزه خودرو اعم از صادرکنندگان خودرو، قطعات و 
خدمات مرتبط با نیرومحرکه صادر ش��ده ت��ا ارز حاصله در این بخش به 

مصرف برسد و تا حدودی میان عرضه و تقاضا تناسب برقرار شود.
وی در ادامه توضیح داد: براساس تبصره 2 ماده 4، ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز می بایست در دستورالعمل ها با پیش بینی تمهیداتی مانع از بروز 
تخلف و قاچاق شود و با وجود سامانه های اطالعاتی که اکنون در دسترس 

است و شناسنامه دار شدن صادرات می تواند مانع از بروز تخلفات شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: به دلیل 
نقص اطالعات یا عدم کیفیت اطالعات ثبت شده امکان شناسایی و مبارزه 
با قاچاق دشوار است. می بایست با اقداماتی و براساس حاکمیت اطالعات و 
داده ها، اطالعات صحیح در کشور ثبت شوند و بدون این اقدام برنامه ریزی 

امکان پذیر نیست و اداره کشور با مشکل مواجه خواهد شد
تقی پور انوری گفت: با تکمیل س��امانه هایی نظیر سامانه جامع تجارت 

و سامانه صادرات و واردات باید از بروز این اتفاقات ممانعت به عمل آید.
وی تاکید کرد: به موازات این اقدامات، صادرات می بایست شناسنامه دار 
شوند و عمق و کیفیت اطالعات باید بهبود یابد تا برنامه ریزی های دقیق تر 
و کامل تر ممکن شود. در مصوبه اخیر مجلس سعی بر این بود که اختیارات 
دولت محدود نش��ود و ش��اخص ها را دولت تعیین نمای��د و مدیریت این 
موضوع که این مصوبه منجر به واردات کدام نوع خودروها و براساس کدام 

شاخص ها باشد برعهده دولت واگذار شده است.

این نماینده مجلس ش��ورای اس��المی با بیان اینک��ه در این مصوبه به 
محدودیت هایی نظیر ممنوعیت ورود خودروهای بیش از 2500 سی سی 
پرداخته نش��ده است در پاسخ به این پرسش که مصوبه ساماندهی بیشتر 
موجب تقویت صنعت قطعه سازی است تا واردات خودرو گفت: کمیسیون 
در مقام اصالح بندهایی برآمده که مورد ایراد و ابهام شورای نگهبان بوده 
و این موضوع که این مصوبه یا طرح جامعیت ندارد و یا به مس��ائل دیگر 
نپرداخته، ممکن است صحیح باشد اما در اصالح ایردات شورای نگهبان به 
طور معمول نمی توان موضوع جدید را بر قانون افزود بلکه صرفا می بایست 

اشکاالت را در محدوده ایرادات رفع کرد.
تقی پور ضمن اش��اره به ضرورت رفع ریشه ای مشکل صنعت خودرو از 
تدوین بس��ته ای در مجلس مش��تمل بر تعهدات خودروسازان در افزایش 
تیراژ تولید خبر داد و گفت: مشکل صنعت خودرو این است که تیراژ تولید 
و عرضه در مقایسه با تقاضا با کمبود مواجه است و در اقتصاد اصل بر این 
است که عرضه می بایست مختصری از تقاضا پیشی بگیرد تا بدین ترتیب 

بازار مربوطه به تعادل برسد.
وی درخصوص این بسته توضیح داد: بحث و بررسی پیرامون تدوین این 
بسته در دولت قبلی آغاز شد و جلساتی نیز با وزارت صمت و همکاری دو 
کمیس��یون صنایع و جهش تولید مجلس برگزار شد. در تدوین این بسته 
س��عی بر این بود که مجلس کمترین دخالت را در برنامه ریزی ها داش��ته 
باش��د، اما متاس��فانه با وجود برگزاری چندین جلسه در مرکز پژوهش ها، 
دولت دوازدهم مشارکت فعالی نداشت. اکنون تدوین بسته ای مشتمل بر 

مدیریت تولید و بازار با همکاری دولت در دستور کار قرار گرفته که معتقد 
هستیم، قادر به رفع مشکل عرضه و تقاضا به صورت ریشه ای خواهد بود.

این نماینده مجلس ش��ورای اسالمی همچنین گفت: برنامه ریزی برای 
تامین ظرفیت  تولید باید به گونه ای باش��د که در یک بازه به عنوان مثال 
سه ساله، عرضه بیشتر از تقاضا گردد و عالوه بر آن شاهد حذف قیمت های 

کاذب از بازار و خروج خودرو از حالت سرمایه ای شود.
تقی پور در پایان خاطرنش��ان کرد: برای محصول خودرو از لحاظ مدل، 
کیفی��ت و تکنولوژی عمری در نظر گرفته می ش��ود که صرفا در این بازه 
زمانی می بایس��ت مورد اس��تفاده قرار بگیرد و س��پس نس��بت به از رده 
خارج س��ازی آن اقدام شود تا مدل های جدیدتری وارد بازار شود و موجب 
بالندگی و پویایی صنعت شود. ضمن اینکه بحث محیط زیست نیز از جمله 

مسائلی است که بسیار حائز اهمیت است.

بسته جهش تولید خودرو در راه است
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اخبار

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: بر اساس نتایج نظرسنجی ساالنه 
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی، میانگین رضایت ذی نفعان از خدمات 
این شرکت در سال 99، مطلوب ارزیابی شد. سخنگوی شرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی با اعالم این خبر گفت: هر ساله، سنجش میزان رضایت 
ذی نفعان از عملکرد این شرکت بر اساس نظام نامه نظرسنجی از ذینفعان 
شــرکت ملّی گاز ایران و توسط مؤوسســات معتبر علمی و دانشگاهی 
اجرایی گردیده و بر اســاس نتایج مربوطه، هدف گذاری و برنامه ریزی 
های الزم صورت می پذیرد. غالمرضا قنبری افزود: این نظرســنجی در 
حوزه های مختلف مشترکین )جزء و عمده(، مراجعین، نمایندگان جامعه، 
همسایگان، ذینفعان اصلی)شرکت ملی گاز ایران( و پیمانکاران صورت 
پذیرفته و نتایج مربوطه در جلسات متعدد بر اساس شاخص های اجرایی 

پایش می شود. وی اظهار داشت: هدف از تشکیل شرکت ها، مؤسسات، 
نهادها و ســازمان ها، پیگیري تحقق اهداف مشخصی است که از جمله 
این اهداف، ارائه خدمات و خلق ارزش براي مشتریان و ذینفعان سازمان 
است از این رو شناخت درست و کامل ذینفعان یکی از بخش هاي اصلی 
و هنر تصمیم گیري راهبردي می باشــد. قنبری با اشاره به اجرای این 
طرح توسط مؤسسات دانشگاهی معتبر ابراز امیدواری کرد: با شناسایی 
دقیق نیازها و نقــاط قوت و ضعف عملکرد اجرایی و تدوین راهکارهای 
اصالحی، گامی مهم در مشتری مداری برداشته و رضایت کامل ذینفعان 
حاصل گردد.  رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان تصریح کرد: بررسی 
روند سه ساله نظرسنجی، حاکی از ارتقای میزان رضایت مردم از خدمات 

شرکت در سال 99 نسبت به سال های قبل می باشد.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد 
مســکن گیالن، مهندس حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اسالمی استان باتفاق مهندس بهمن بابایی، معاون امور مسکن شهری 
با مهندس ماکان پدرام، مدیرکل راه و شهرسازی استان دیدار و گفتگو 
نمود. مهندس دائمی در ابتدای این دیدار با اشاره به همکاریهای فی 
مابین بنیاد مسکن انقالب اسالمی و اداره راه و شهرسازی استان، ضمن 
تشــکر از تعامالت موجود، برنامه های بنیاد مســکن انقالب اسالمی 
اســتان در راســتای اخذ زمین و احداث مسکن در طرح ملی نهضت 
مسکن را تشریح نمود و ابراز داشت: در این راستای با مشارکت بانکهای 
عامل و آورده متقاضیان، بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان تهیه نقشه 
ها ی معمــاری پروژه های طرح اقدام ملی مســکن به تعداد 1574 
واحد در 10 شهر )کیاشهر-لنگرود- صومعه سرا-رودسر-بندرانزلی-

رشت-شفت-ماسال-سیاهکل-مرجقل( تعریف شده و اخذ تاییدات 

مربوطه از مراجع ذیربط و دریافت پیش پروانه های ساختمانی اقدام 
نموده است. 

وی با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این طرح در شهرهای زیر 100 

هزار نفر جمعیت زیر نظر بنیاد مسکن ساخته می شود، اظهار داشت: در 
این شهرها بیش از 17000 نفر در سامانه ثبت نام کردند که از این تعداد 
4033 نفر از آنها تایید فرم های سه گانه )عدم استفاده از تسهیالت زمین 
و مســکن دولتی و یارانه ای، عدم مالکیت خصوصی و تاهل( را دارند. و 
1467 نفر تایید نهایی شــدند. مهندس پدرام ضمن تبریک انتصاب به 
مدیرکل جدید بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان، به برخی همکاری 
های فی ما بین این دو مجموعه اشاره کرد و گفت: راهکارهای اجرایی 
و برنامه ریزی جهت اجرای پروژه های ملی در حوزه تامین مســکن از 
ســوی این دو مجموعه صورت گرفته اســت. مدیرکل راه و شهرسازی 
استان، ضمن قدردانی از عملکرد بنیاد مسکن، اظهارداشت: هدف این دو 
سازمان مسکن دار نمودن اقشار مختلف جامعه است و برای تحقق این 
امر زمین مسکونی باید تأمین شود، که در این راستا قول مساعد دادند 

همکاری الزم بعمل خواهد آمد.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: جلسه مجمع عمومی صاحبان 
سهام شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی باحضور معاون برنامه 

ریزی و امور اقتصادی شرکت مهندسی آب و فاضالب برگزار شد.
مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 
شــرقی به ریاســت معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی و تنی چند از 
مدیران شرکت مهندسی آبفای کشور، نماینده ی سهام شهرداری، رئیس 
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفای استان آذربایجان شرقی و سایر 
اعضاء هیات مدیره، معاونین و مدیران شــرکت آبفا استان در محل این 

شرکت برگزار شد.

مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در ابتدای جلسه 
مجمع گزارشــی از عملکرد و فعالیت های هیئت مدیره شرکت آب و 
فاضالب آذربایجان شرقی در سال 99 و برنامه های سال 1400 را ارائه 
کرد. در این جلســه پس از بحث و بررســی صورت های مالی سال 99 
توســط کارشناسان معاونت های حوزه ســتادی آب و فاضالب کشور، 
گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت آبفا استان قرائت و با توجه 
به گزارش مقبول ارائه شــده، خدمات و عملکرد شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان شــرقی و همچنین صاحبان سهام شرکت مطلوب و 

مقبول ارزیابی شد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شــرقی از کســب رتبه اول این استان در 
بیشترین مقدار کارکرد کمپرسور در بین جایگاههای عرضه سی ان جی 

کشور طی مهر ماه 1400 خبر داد.
علی روح اللهی ضمن اشــاره به اهتمام مدیریت و مسئولین منطقه 

در راســتای جایگزینی گازطبیعی بجای ســوخت مایع در بخش های 
مختلف مصرف گفت: این منطقه در مهر ماه ســال جــاری رتبه اول 
کارکرد کمپرســور جایگاههای سی ان جی کشور را با 11.4 ساعت به 
خود اختصاص داده اســت که خود نشان از افزایش تقاضا برای سوخت 
سی ان جی و شرایط مساعد جهت توسعه صنعت سی ان جی در استان 
می باشد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان 
شرقی بابیان تاثیر مطلوب زیست محیطی و صرفه جویی در هزینه های 
تولید، توزیع و مصرف در جایگزینی بنزین موتور با سوخت سی ان جی 
تصریح کرد: در مهر ماه سال جاری با افزایش ظرفیت و کارکرد کمپرسور 

جایگاههای ســی ان جی منطقه آذربایجان شرقی همچنین موفق به 
کســب رتبه نخست کشوری در جایگزینی بنزین موتور با سوخت سی 
ان جی با بیش از  38.1 درصد رشد شده که باعث افزایش استفاده مردم 

از سوخت پاک در سبد سوخت حمل و نقل سبک استان شده است.
روح اللهی همچنین افزود: با استانداردسازی جایگاههای عرضه گاز 
طبیعی و پیگیری های مستمر و تعامل با سازمانهای مربوطه در کنترل 
و نظارت کامل خدمات سوخت رسانی مطمئنی در جایگاهها عرضه می 
گردد بطوریکه از 346 باب جایگاه سوخت فعال استان آذربایجان شرقی 

174 باب مربوط به جایگاههای سی ان جی می باشد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: آتشــی که از ساعت 16:50 روز 
چهارشنبه سوم آذر ماه در جنگل های شهرستان مینودشت آغاز شده 
بــود با همت جنگلبانان،نیروهای مردمی حاظر در منطقه مهار و اطفاء 
شــد.قربانعلی گرایلو ریس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری مینودشت 
گفت: جنگل های ارتفاعات روســتای "بلم جرک" در شــرق گلستان  

جنگل هایی با گونه های بلوط و ممرز و البته دیگر گونه های  موجود در 
جنگل های هیرکانی میباشد.گرایلو افزود:در همان دقایق ابتدایی حریق  
نیروهای مردمی و منابع طبیعی به منطقه اعزام شده اما منطقه بسیار 
صعب العبور بوده و امکان رسیدن نیروها به آتش برای مهار، بسیار سخت 
و زمان بر بود.گرایلو با اشــاره به شیب زیاد منطقه نیز افزود: باد شدید، 

تاریکی راه و ریزش سنگ های آتش گرفته از باال کار را سخت تر کرد و 
باعث شد عملیات اطفای حریق به کندی پیش برود اما به همت نیروهای 
محلی و جنگلبان آتش در ســاعت 18:20 مهار و اطفاء کامل شد.این 
عملیات اطفاء حریق  با حضور فرماندار،بخشدار و نیروهای مردمی و یگان 

حفاظت منابع طبیعی انجام شد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به مناسبت هفته بسیج نشست 
با موضوع نماز و مهدویت با حضور حجت االســالم و المســلمین سید 
ابوطالب حجازی مشــاور استاندار ، مدیر ستاد اقامه نماز و رئیس بنیاد 

فرهنگی موعود )عج( استان گیالن برگزار گردید .
به گزارش روابط عمومی پســت اســتان گیالن ، امروز چهارشنبه 3 
آذرماه ســالجاری نشست هم اندیشی نماز و مهدویت  با حضور حجت 
االسالم و المسلمین سید ابوطالب حجازی مشاور استاندار ، مدیر ستاد 
اقامه نماز و رئیس بنیاد فرهنگی موعود )عج( اســتان گیالن در سالن 

جلسات اداره کل پست استان گیالن برگزار گردید .
مهدی فخربین سبحانی مدیرکل پست استان گیالن ، ضمن خوش 
آمدگویی و تبریک هفته بســیج به حجت االســالم و المسلمین سید 
ابوطالب حجازی مشــاور استاندار ، مدیر ستاد اقامه نماز و رئیس بنیاد 
فرهنگی موعود )عج( اســتان گیالن گزارشی از خدمات کارکنان پست 
استان که بصورت بسیجی و بدون ادعا همیشه در حال خدمت رسانی به 

شهروندان می باشند ارائه نمود.
حجت االســالم ســید ابوطالب حجازی در این نشست ضمن ابراز 

خورســندی از حضور در پســت اســتان به بیان مطالبی در خصوص 
فلسفه نماز و مهدویت پرداختند .گفتنی است این نشست همزمان در 

شهرستانها بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید .

سخنگو و رئیس روابط عمومی اعالم کرد؛

عملکرد شرکت گاز آذربایجان شرقی مطلوب ارزیابی شد

دیدار مدیران کل بنیاد مسکن و راه و شهرسازی استان گیالن

با برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام؛

خدمات و عملکرد آبفا آذربایجان شرقی مقبول ارزیابی شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اعالم کرد؛

 آذربایجان شرقی رتبه اول بیشترین کارکرد کمپرسور 
در بین جایگاههای سی ان جی کشور

آتش جنگل های "بَِلم َجَرک" گلستان اطفاء شد.

به همت شورای فرهنگی و ستاد اقامه نماز ؛
برگزاری نشست با موضوع نماز و مهدویت به مناسبت هفته بسیج

درنشست عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان با شهردار منطقه 12 تاکید شد؛ 
منطقه 12 فرصتی برای ایجاد پروژه های توسعه ای بخش کشاورزی اصفهان

اصفهان- قاسم اسد: کمیسیون کشاورزی، سالمت، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی اصفهان به منظور بررسی فرصت های سرمایه 
گذاری منطقه 12 اصفهان نشستی برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست که با حضور شهردارمنطقه 
12 و معاونین ایشان برگزار شد، محمد صادقی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان مهم ترین دلیل مشکالت کشاورزان اصفهانی را 

ضعف های مدیریتی دانست و افزود: از طریق تعامل بخش دولتی و خصوصی می توان مشکالت فعاالن این بخش را کاهش داد.
وی ایجاد گلخانه های گردشگری و پایانه گل و گیاه در منطقه 12 را عالوه بر تاثیر در افزایش امنیت غذایی کشور موجب بهره مندی شهر 
اصفهان از ثمرات مادی و زیست محیطی این گلخانه ها دانست. رییس فراکسیون توسعه پایدار اتاق های بازرگانی کشور با تاکید براینکه 
ســرمایه گذاری در بخش کشــاورزی در شرایط آلودگی هوای موجود بسیار حایز اهمیت است از اعالم آمادگی پارلمان بخش خصوصی 
اصفهان برای کمک به این نوع سرمایه گذاری ها در منطقه مذکور خبر داد. صادقی توجه به تخصص و شایسته ساالری به جای رابطه گرایی 
را در رفع بخش اعظمی از مشکالت اقتصادی کشور موثر دانست و گفت: در شرایط خشکسالی دیگر نباید به فکر توسعه صنعت در این 
استان باشیم زیرا بسیاری ازمیراث فرهنگی و تاریخی شهر به واسطه توسعه صنایع در حال نابودی بوده و در شرایط موجود باید به فکر 
توسعه بخش کشاورزی باشیم. عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تقدیر از حضور پرشور و خودجوش مردم با غیرت اصفهان 
برای حمایت از کشاورزان گفت: مردم اصفهان ثابت کرده اند در زمان مشکالت و گرفتاری ها همیشه درصحنه یاری رسان بوده اند واکنون 

نوبت مسئولین دولتی است که مشکالت کشاورزان را به صورت ریشه ای حل کنند.  
علی باقری، شهردار منطقه 12 نیز در این نشست با بیان اینکه منطقه  12با حدود 8 هزار و 200 هکتار مساحت، بزرگ ترین منطقه 
به لحاظ وسعت در بین مناطق 15 گانه اصفهان است، سکونت قومیت های مختلف، وسعت منطقه و زمین های بایر دارای استعداد تغییر 
کاربری و توسعه را از ویژگی های این منطقه بیان کرد. وی وسعت زمین های بایر منطقه مذکور را نزدیک به 6 هزار و 800 هکتار بیان و 
تصریح کرد: منطقه 12 در حدود 150 هزار نفر جمعیت داشته و وجود شهرک صنعتی امیرکبیر و قرار گرفتن نیمی از مساحت شهرک 

صنعتی محمودآباد و دسترسی های بسیار خوب از جمله ویژگی های این منطقه است.

دیدار مدیرکل پزشکی قانونی  با نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی
اراک- فرناز امیدی: به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشــکی قانونی 
استان مرکزی دکتر علیزاده مهاجر مدیرکل با حضور در دفتر آصفری نماینده 
مردم شریف اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسالمی با ایشان دیدار 
و گفت و گو کرد. مدیرکل پزشــکی قانونی اســتان مرکزی با ارائه خالصه ای 
از گزارش عملکرد، وظایف و خدمات ارائه شــده توسط سازمان پزشکی قانونی 
کشور و بیان چالش های پیش روی سازمان در سطح کالن گفت: کمبود کادر 
تخصصی از جمله پزشک، افزایش شدید هزینه تهیه مواد مورد نیاز آزمایشگاهی 
و خرید، تعمیر و نگهداری تجهیزات و عدم رشد مناسب اعتبارات سازمانی برای 
پاسخگویی به این معضل از جمله موارد مورد بحث و پیگیری است. علیزاده مهاجر در ادامه گزارش پیشرفت های سازمانی از جمله راه 
اندازی بانک پیوند نسوج، ساخت کیت های آزمایشات ژنتیک، تهیه بانک نمونه ژنتیکی از مجرمان پرخطر و سابقه دار و نیز کمک به راه 
اندازی مرکز پزشکی قانونی در نواحی کمیجان و خنداب را در گفت و گو با آصفری مورد بحث قرار داد. در این دیدار همچنین آقای آصفری 
ضمن تقدیر از خدمات تالشگرانه سازمان پزشکی قانونی در مورد پیگیری موارد مورد تقاضای سازمان در بعد استانی و ملی قول مساعد داد.

خدمتی دیگر از شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان؛
عملیات اجرای روکش آسفالت جاده روستاهای تمبی چم فراخ آغاز شد 

اهواز- شبنم قجاوند: عملیات اجرای روکش آسفالت بخشی از جاده روستاهای تمبی چم فراخ ) چوب سرخ ( با همت شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان آغاز شد. این عملیات طی روزهای گذشته و با نظارت مدیریت مهندسی و ساختمان این شرکت آغاز شد 
و پیش بینی می شود با توجه به وضعیت جوی در اسرع وقت به اتمام برسد .  برای این بخش از پروژه بهسازی و مرمت جاده روستاهای 
منطقه تمبی چم فراخ که 3100 متر طول و 5/5 متر عرض  آســفالت آن می باشــد مبلغ 3 میلیارد و 650 میلیون تومان هزینه شده 
اســت . با اجرای این پروژه که با مساعدت مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و همت مجموعه شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان جهت عمل به تعهدات و مسئولیت های اجتماعی این شرکت تعریف و به مرحله اجرا رسیده مشکالت عبور و مرور و 
دسترسی روستاهای چوب سرخ، چم فراخ، تمبی، پنبه کار، تلبمن، چهاربیشه و اکبر آباد بخش گلگیر مسجدسلیمان  با جمعیتی حدود  
2000 نفر،  به مرکز شهرستان در این بخش از مسیر مرتفع می گردد. جاده دسترسی روستاهای منطقه تمبی چم فراخ بخش گلگیر 
مسجدسلیمان 18300متر طول دارد که پیش از این عملیات بهسازی و مرمت آن شامل عملیات خاکی و اجرای روکش آسفالت به طول 

13000 متر توسط مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شده است .

در نشست هم اندیشی با بانوان اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین مطرح شد؛ 
آموزش بانوان بهترین راهکار کاهش آسیب پذیری از سوانح ترافیکی است

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین با اشاره به نقش 75 درصدی خطای انسانی در بروز 
سوانح جادهای گفت:برای کاهش و کنترل این حوادث یکی از بهترین راهکارها آموزش، فرهنگسازی و جلب مشارکت بانوان در این حوزه 

است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین صدیقه ربیعی در نشست هم اندیشی با بانوان این اداره 
کل که به مناسبت هفته ایمنی حمل و نقل و به منظور بررسی راهکارهای مشارکت در مقابله با سوانح ترافیکی برگزار شد افزود: زنان 
به  طور ذاتی همواره روشهای ایمن تر و کم خطرتری را  برای زندگی انتخاب کرده و به سبک زندگی سالم توجه بیشتری نشان می دهند.

صدیقه ربیعی با بیان اینکه مشــارکت بانوان منجر به توانمندســازی جامعه در برابر سوانح می شود افزود: نمونه های موفق زیادی از 
مشارکت بانوان در موارد و مسایل مختلف وجود دارد که تاثیر مهم آنها را در روند تصمیم گیری و بهبود کیفیت زندگی سالم نشان می دهد.
وی اضافه کرد: سوانح و حوادث بعد از بیماری های قلبی و عروقی و سرطان ها از بیشترین دالیل مرگ در کشور و استان قزوین هستند 

که 70 درصد آنها به دلیل خطاهای انسانی اتفاق می افتد.
ربیعی با بیان اینکه آسیب های ناشی از تصادفات از نظر روحی برای زنان سخت تر از مردان است گفت: همه این مسایل ضرورت و اهمیت 
فرهنگسازی، آموزش و حساس سازی جامعه را نسبت به اهمیت موضوع سوانح ترافیکی نشان می دهد و زنان به علت نقش های متعدد در 

خانواده و جامعه و ارتباط نزدیک تر با کودکان و نوجوانان از مهم ترین گروه ها برای ترغیب و جلب مشارکت جامعه هستند.
 وی در ادامه همچنین به موضوع جلب مشارکت سمن ها در این حوزه اشاره کرد و گفت: با وجود اهمیت حضور تشکل های مردمی در 

بهبود امور و روند سیاستگذاری ها کشور ما هنوز به سمت تشکل سازی نرفته و ما در این حوزه ضعف های اساسی داریم.

مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر: 
گازرسانی به جزیره خارگ در دست بررسی است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مسلم رحمانی گفت: گازرسانی به جزیره 
خارگ از سکویی دریایی در دست بررسی است که امکان داشتن چنین قابلیتی 

تا یک ماه آینده مشخص می شود.”
مدیرعامل شــرکت گاز استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار ما گفت: پوشش 
گازرســانی شهری در اســتان بیش از 99 درصد و گازرسانی روستایی بیش از 

98 درصد است.
مسلم رحمانی با اشاره به این که استان بوشهر در بخش فروش گاز یکی از 5 
اســتان اول کشور است، افزود: در استان بوشهر ساالنه بیش از 20 میلیارد متر 
مکعب گاز به مشترکان فروخته می شود که کمتر از 4 دهم درصد آن یعنی 45 میلیون متر مکعب در بخش خانگی است و بیش از 99 

درصد در صنایع، پتروشیمی ها و نیروگاه های استان مصرف می شود.
او با اشــاره به آغاز فصل سرد در استان بوشــهر افزود: از 250 هزار مشترک گاز خانگی در استان بوشهر درخواست داریم که پیش از 
راه اندازی وســایل گرمایشــی گازی خود، ایمنی را رعایت کنند و مسیر دودکش، شیر گاز و لوله اتصال شیر به بخاری را بررسی کنند تا 
مشکلی برای سالمت و جان آنان پیش نیاید. رحمانی ادامه داد: هرچند به دلیل اقلیم استان بوشهر و سرمای اندک و کوتاه مدت آن مصرف 
گاز در استان باال نیست، ولی از مردم به ویژه در شهرستان جم و بخش هایی از شهرستان دشتستان می خواهیم تا به مصرف بهینه توجه 
داشته باشند. مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر گفت: با توجه به این که بیش از 99 درصد مصرف گاز در استان بوشهر در بخش صنعتی 

است، از صنایع مستقر در استان هم می خواهیم که هم برای کاهش هزینه های خود و هم برای حفظ ذخایر، مصرف خود را بهینه کنند.

کسب رتبه برتر کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
ساری – دهقان :  مرکز بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
بــه جهت عملکرد عالی درمبارزه با ویروس کرونا و همکاری مطلوب در اجرای 

برنامه واکسیناسیون علیه ویروس کرونا حائز رتبه برتر شد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی  دانشــگاه علوم پزشکی 
مازندران ، در همین راســتا، در گردهمایی  کانون های بسیج جامعه پزشکی 
مازندران و یادواره شهدای مدافع سالمت استان که درشهرستان آمل برگزارشد 
از مرکز بســیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران تقدیر شد و لوح 
سپاسی از سوی سرادر سیاوش مسلمی به دکتر عبدالعظیم جعفری مدیر  این 

مرکز اهداء شد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دستی استان قم با اشاره به توافق با شهرداری قم در زمینه ادامه 
پروژه شهیدان برقعی گفت: ازنظر میراثی مشکلی بین میراث فرهنگی و 

شهرداری با عملیاتی شدن این طرح وجود ندارد.
به گزارش شهرنیوز، علیرضا ارجمندی در گفتگوی رادیویی، با اشاره 
به آخرین وضعیت اجرای پروژه شــهیدان برقعی اظهار داشت: بخشی 
از مســجد امام زین العابدین)ع( میراث فرهنگی و ثبت شــده است که 
دراین باره جلسات متعددی با شــهرداری برگزار و چند طرح ارائه شد .

وی بــا بیــان اینکــه از مجمــوع طرح هــا بــر روی یک طــرح به 
توافــق رســیدیم، ابــراز کــرد: ازنظر میراثی مشــکلی بیــن میراث 
فرهنگــی و شــهرداری با عملیاتی شــدن ایــن طرح وجــود ندارد .

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دستی استان قم افزود: 
آنچه که میــراث فرهنگی به لحاظ قانونی موظف بوده این اســت که 

اثری که واجد شــرایط و ثبت شده، محفوظ بماند و اینکه با چه طرحی 
محفوظ بماند بــه میراث فرهنگی مربوط نمی شــود؛ امــا دراین باره 
شــهرداری طرح خوبی ارائه داده و مورد تائید شورای شهر، شهرداری 

و میراث فرهنگی اســت و منتظریم با رفع موانع این طرح اجرایی شود .
وی با بیان اینکه ثبت مسجد اهمیت زیادی برای میراث داشته و معماری 
یکی از شاخص ها برای ثبت دراین باره است، ابراز کرد: دراین باره اهتمام 
شهرداری برای حفظ تاریخی و میراثی به عنوان هویت قم در عرصه جهانی 
ارزشــمند است و این کار ارزش معنوی و مادی و اقتصادی زیادی دارد .

ارجمندی یادآور شــد: بــا رویکرد خوب شــهرداری که زمینه ســاز 
تفاهم نامه هــا و طرح هــای مشــترک اســت و الحمــداهلل همکاری 
خوبــی در ایــن زمینــه وجــود دارد؛ به عنــوان نمونــه در خانــه 
مالصــدرا نیز تفاهم نامــه ای برای اجــرای طرح با شــهرداری داریم .
وی با تأکید بر اینکه در مورد حفظ مســجد زین العابدین)ع( مشــکل 
میراثی با شهرداری وجود ندارد و شهرداری هم خواهان حفظ آن است، 
اذعان کرد: البته الحاقات برعهده میراث نیست چراکه میراث فرهنگی 

متولی بافت های تاریخی واجد شرایط است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم:

مشکلی بین شهرداری و میراث فرهنگی برای ادامه پروژه شهیدان برقعی وجود ندارد

شماره 1911
یکشنبه
7 آذر 1400
یکشنبه
7 آذر 1400

شماره 1909



 5 نکته ای که قبل از درخواست ارتقای شغلی
باید مورد توجه قرار دهیم

به قلم: پل میشل 
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک هر فردی در طول زندگی خود بارها به این فکر افتاده اس��ت که درخواس��ت ارتقای شغلی 
داش��ته باش��د. با این حال آمارها در این زمینه بیانگر آن است که بیش از 50 درصد این درخواست ها، با 
پاس��خ منفی مواجه می شود. به همین خاطر نیاز است که به نکاتی توجه داشته باشید تا شانس موفقیت 
ش��ما افزایش پیدا کند. اگرچه نظرات در این زمینه بس��یار زیاد اس��ت که حتی برخی پیشنهاد می دهند 
که بالفاصله تغییر ش��غل داش��ته باش��ید، با این حال با تحلیل و بررس��ی ویژگی های مش��ترک در بین 
درخواس��ت های ارتقای ش��غلی که با پاسخ مثبت همراه بوده اند، پنج نکته اصلی انتخاب شده است که در 

ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-آیا حقوق منصفانه ای دریافت می کنید؟ 

طبیعی اس��ت که هر س��اله با افزایش قیمت ها، حقوق فعلی پاس��خگوی نیازهای ش��ما نباشد. در این 
زمینه ش��ما باید همواره این نکته را مورد توجه قرار دهید که آیا حقوقی که دریافت می کنید در مقایسه 
با حجم کاری که انجام می دهید منصفانه اس��ت؟ در این زمینه س��ایت Salary.com، براساس موقعیت 
مکانی، حداقل حقوق در حوزه های مختلف و هزینه ها را بررس��ی می کند. این موضوع می تواند شما را در 
تصمیم گیری بهتر، کمک نماید. در این راس��تا اگر حقوق دریافتی مناس��ب نیست، الزم است تا به دنبال 

ارتقای شغلی باشید.
2-آیا پول دغدغه مهمتری است و یا رشد در حوزه کاری شما؟ 

درواقع بسیاری از افراد قبل از آن که به این موضوع فکر کنند، تقاضای ارتقای شغلی می دهند. در این 
زمینه فراموش نکنید که اگر صرفا به دنبال افزایش درآمد خود هس��تید، دیگر دلیل برای ارتقای ش��غلی 
وجود نخواهد داش��ت و می توانید تقاضای افزایش حقوق خود را داش��ته باش��ید. با این حال اگر دغدغه 
اصلی ش��ما پیشرفت در حوزه کاری اس��ت، این موضوع یک دلیل درست برای رشد در حوزه کاری شما 
خواهد بود. در این زمینه شما باید این موضوع را بررسی کنید که آیا از شایستگی الزم برای قرار گرفتن 
در رتبه های باالتر برخوردار هستید؟ در این زمینه بررسی وضعیت افرادی که در جایگاه مدنظر شما قرار 
دارند، به ش��ما کمک بسیاری را خواهد کرد. درواقع توصیه می ش��ود که اگر تنها به دنبال ارتقای درآمد 

خود هستید، به دنبال موقعیت شغلی باالتر نباشید.
3-چه زمانی کار خود را شروع کرده اید؟

درواق��ع این امر که بدانید کار خود را چه زمانی ش��روع کرده اید، کمک خواهد کرد تا تصمیم گیری به 
مراتب بهتری را داش��ته باش��ید. برای مثال ممکن است در حوزه کاری ش��ما، این موضوع رایج باشد که 
پس از س��ه س��ال، ارتقای شغلی صورت گیرد. تحت این شرایط طبیعی است که اگر در سال اول فعالیت 
خود باش��ید، تقاضا برای ارتقای ش��غلی با پاسخ منفی همراه خواهد شد. با این حال در این رابطه همواره 
اس��تثناهایی هم وجود دارد. برای مثال ممکن اس��ت ش��ما بهترین کارمند شرکت محسوب شوید. با این 
حال این تضمین باید از جانب مدیر ش��رکت باش��د. درواقع طبیعی است که رشد چشمگیر شما، از نگاه 
وی دور نخواه��د ماند. با این حال فش��ار آوردن در این زمین��ه نتیجه ای را به همراه ندارد. درواقع یکی از 
دغدغه های مدیران این است که اطمینان داشته باشند که شما رشد مداومی دارید و ممکن است ارتقای 
شغلی، این روند را مختل کند. به همین خاطر شما باید همواره به زمان رایج در حوزه کسب و کار خود، 
توجه داش��ته باشید. بدون شک اگر از زمان رایج گذش��ته باشد، الزم است تا سریعا چنین درخواستی را 
اعالم نمایید. با این حال حتی اگر با پاس��خ منفی مواجه ش��دید، الزم است تا دالیل آن را بپرسید. تحت 
این ش��رایط ممکن اس��ت کامال قانع شوید و مشکلی وجود داشته باشد که چنین امری را حداقل تا چند 

ماه آینده غیرممکن کرده است. 
4-وضعیت شرکت چگونه است؟ 

این امر که از یک شرکت که در روزهای بحرانی به سر می برد تقاضای ارتقای شغلی داشته باشید، بدون 
ش��ک اقدامی هوش��مندانه نخواهد بود. درواقع شما باید منتظر روزهای خوب بمانید تا شانس درخواست 
شما با پاسخ مثبت باالتری همراه باشد. با این حال ممکن است شما پیشنهادی داشته باشید که به بهبود 
اوضاع کمک نماید. با این حال فراموش نکنید که پیشنهاد شما باید کامال منطقی و نه براساس وعده های 
توخالی باشد. در این زمینه بهتر است که با همکاران خود در واحد مالی مشورت گرفته و وضعیت بودجه 
شرکت را بررسی کنید. در این زمینه ممکن است حتی شرکت در روزهای بحرانی هم نباشد، با این حال 
پرداختن به یک پروژه بزرگ، اوضاع مالی را س��خت کرده اس��ت. به همین خاطر شما باید به برنامه ریزی 
مدیر ش��رکت نیز احترام بگذارید با این حال می توانید درخواس��ت خود را به این صورت مطرح کنید که 
شما انتظار ارتقای شغلی سریع را ندارید و به مدیر شرکت زمانی را بدهید تا در این زمینه تصمیم گیری 

داشته باشد. درواقع تحت فشار قرار ندادن مدیر شرکت، یک مورد بسیار مهم خواهد بود. 
5-آیا برنامه ریزی شخصی وجود دارد؟

درواقع برخی از افراد هستند که در کار خود، برنامه ریزی شخصی دارند. برای مثال آنها می خواهند که 
در یک افق 15 س��اله، به باالترین جایگاه ش��رکت دس��ت پیدا کنند. تحت این شرایط تقاضا برای ارتقای 
ش��غلی مه��م خواهد بود. با این حال فرام��وش نکنید که جایگاه باالتر به توانایی بیش��تری هم نیاز دارد. 
درواقع اگر عملکرد خوبی را نداشته باشید، طبیعی است که زنجیره رشد شما متوقف خواهد شد. در این 
رابطه بهتر است که در ابتدا به دنبال درخشش در موقعیت فعلی خود باشید تا مدیر شرکت شما را فردی 

شایسته برای جایگاه باالتر بداند. 
در آخر فراموش نکنید که اگر با رعایت این پنج اصل، همچنان با چالش مواجه هستید، بهتر است که 
به دنبال تغییر در موقعیت ش��غلی خود باش��ید. این نکته را فراموش نکنید که بس��یاری از کارآفرین های 
موفق، کارمندانی بوده اند که شرکت خود را رها کرده و یک تصمیم جسورانه گرفتند. با این حال توصیه 
می ش��ود تا زمانی که برنامه ای جدی ندارید و یا موقعیت ش��غلی مناس��ب را پیدا نکرده اید، شغل خود را 

رها نکنید. درواقع این احتمال همواره وجود دارد که همه چیز براساس پیش بینی های شما جلو نرود. 
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کسب و کارها به طور معمول برای دسترسی به مخاطب هدف 
و جلب نظرشان به منظور مشاهده محتوای بازاریابی از شیوه های 
متنوعی سود می برند. این امر در بیشتر موارد شامل اتکا به وبالگ 
رس��می برند برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
اس��ت. چنین امری به خوبی اهمیت وبالگ ه��ا برای هر برند را 
توضی��ح می دهد. در این میان هم تفاوتی میان برندهای بزرگ و 

کوچک یا حتی حوزه کاری شان وجود ندارد. 
ب��دون تردید تولی��د محتوا به ط��ور مداوم با ه��دف افزایش 
دسترس��ی کاربران به آن امر مهمی محس��وب می ش��ود. نکته 
اساس��ی در این میان هزینه های باالی تولید محتوا برای هر برند 
است. این امر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را بدل به امری 
پرهزینه می کند. بسیاری از برندها در این میان هیچ شانسی برای 
رقابت با برندهای بزرگ تر پیدا نمی کنند. درست به همین خاطر 
همیشه با مشکالتی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

مواجه می شوند. 
یکی از راهکارهای مناسب برای افزایش نرخ دسترسی کاربران 
به محتوای برند و بازاریابی ارزان در شبکه های اجتماعی استفاده 
از تکنیک بازآفرینی دوباره محتواست. این امر به معنای استفاده از 
آرشیو محتوای برند به منظور تاثیرگذاری دوباره بر روی مخاطب 
است. شاید این امر در نگاه نخست بسیار سخت به نظر برسد، اما 
در مدت زمانی کوتاه به شما امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 

مخاطب هدف را خواهد داد. 
وقتی از دسترسی کاربران به محتوا صحبت می کنیم، به طور 
معمول به تعداد کل افرادی که محتوای بازاریابی شما را مشاهده 
می کنن��د، توجه نش��ان می دهیم. این امر ام��کان ارزیابی دقیق 
وضعیت بازاریابی و تولید محتوا را برای بازاریاب ها به همراه دارد. 
امروزه برخ��ی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به طور مداوم در تالش برای اس��تفاده از آمارهای کمی هستند. 
بنابراین اس��تفاده از نرخ مربوط به دسترسی کاربران به محتوای 

برند در این میان کاربرد زیادی خواهد داشت. 
اگر کس��ب و کارها به نرخ دسترسی محتوای شان توجه الزم 
را نش��ان ندهند، شانس ش��ان برای تاثیرگذاری بر روی کاربران 
به طور چش��مگیری کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین شما باید 
همیشه به دنبال اس��تفاده از این نرخ برای بهینه سازی وضعیت 
بازاریابی تان باشید. سوال اصلی در این میان نحوه تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف است. اگر شما پاسخ مناسبی برای این سوال 
کاربردی نداش��ته باش��ید، به طور قابل مالحظه ای با مشکل در 

زمینه بازاریابی رو به رو خواهید شد. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از راهکارهای مناسب 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و افزایش نرخ دسترسی 
کاربران به محتواس��ت. این امر به ش��ما ام��کان بازاریابی بهتر و 
تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را می دهد. بنابراین 
اگر ش��ما هم در زمینه جلب نظر کاربران به محتوای تان مشکل 
دارید، مقاله کنونی نکات جالبی برای شما به همراه خواهد داشت. 
در ادام��ه برخ��ی از مهمترین نکات برای افزایش دسترس��ی 
کاربران به محتوای برند را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. این امر 

به شما برای بازاریابی بهتر کمک خواهد کرد. 
استفاده از محتوای بصری

ام��روزه بازاریابی بدون محتوای بصری هیچ فایده ای به همراه 
ندارد. کاربران در ش��بکه های اجتماعی ب��رای توجه به محتوای 
مختلف همیش��ه به دنبال ارزیابی سریع محتوای تصویری شان 
هس��تند. بنابراین اگر ش��ما حتی در قالب فرمت متن محتوایی 
تولید کنید، بدون اس��تفاده از تصاویر جذاب هیچ شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت.
بازاریاب ه��ا در طول ی��ک دهه اخیر به طور چش��مگیری به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف بوده اند. در این میان 
فرمت ویدئو بیشترین کمک را به بازاریاب ها کرده است. کاربران 
آنالین نیز به طور مش��ابه از چنین محتوایی استقبال کرده اند. با 
این حساب در طول س��ال های پیش رو نیز استفاده از محتوای 
بصری دارای اهمیت بس��یار زی��ادی خواهد بود. به همین خاطر 
شما باید خودتان را برای این کار به خوبی آماده نمایید، در غیر 
این صورت هیچ شانسی برای بازاریابی و تاثیرگذاری حرفه ای بر 

روی مخاطب تان نخواهید داشت. 
ش��ما برای اس��تفاده از محتوای بصری فقط محدود به ویدئو 
نیستید. انواع تصاویر و حتی نمودارهای کاربردی نیز تاثیرگذاری 
باالیی به همراه دارد. بنابراین ش��ما باید ای��ن نکات را به خوبی 
مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت محتوای بازاریابی تان هیچ 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب به همراه نخواهد داشت. 
استفاده از کلیدواژه ها

افزایش دسترس��ی کاربران به یک محتوا بدون کلیدواژه های 
درست امکان پذیر نیست. هر محتوای بازاریابی به طور پیشفرض 
یک یا چند کلیدواژه دارد. به عنوان مثال، اگر محتوای شما درباره 
پش��ت صحنه تولید کفش در برندتان باش��د، عبارت هایی نظیر 
»پشت صحنه« و »تولید کفش« کلیدواژه های شما خواهند بود. 
این امر به کاربران امکان پیدا کردن محتوای ش��ما به ساده ترین 
ش��کل ممکن را خواهد داد. با این حس��اب اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری و جلب نظر کاربران به شیوه ای حرفه ای هستید، باید 
اول از همه انتخاب کلیدواژه های مناسب را مد نظر قرار دهید، در 
غیر این صورت هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی کاربران و 

افزایش تعداد بازدیدهای وبالگ تان نخواهید داشت. 
مدیریت سئو برای بهبود وضعیت برند در شبکه های اجتماعی 
همیش��ه نکته مهمی محس��وب می ش��ود. این امر گاهی اوقات 
مورد بی توجهی برندها قرار می گیرد. با این حس��اب ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید همیش��ه اصول س��ئو را 
مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت توانایی تان برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف به شدت کاهش پیدا خواهد کرد. 
خوش��بختانه امروزه راهکارهای بس��یار زیادی برای یادگیری 
اصول سئو وجود دارد. مقاالت و محتوای آموزشی متعدد در این 
میان کار بازاریاب ها را س��اده کرده است. با این حساب توصیه ما 
در این بخش تالش برای استفاده از ابزارهای حرفه ای مثل گوگل 

ک��ی وردز )Keywords( به منظور شناس��ایی هرچه س��اده تر 
کلیدواژه های کاربردی و محبوب در میان کاربران اس��ت. شما با 
این کار امکان تاثیرگذاری بسیار ساده بر روی مخاطب هدف تان 

را خواهید داشت. 
استفاده از پتانسیل شبکه های اجتماعی

س��رمایه گذاری بر روی ش��بکه های اجتماعی یک��ی دیگر از 
گزینه های جذاب برای بازاریابی محس��وب می ش��ود. بسیاری از 
برندها در طول س��ال های اخیر به سوی بازاریابی در شبکه های 
اجتماعی سوق پیدا کرده اند. این امر برای برخی از برندها امکانات 
و مزایای بس��یار زیادی به همراه داشته است. بنابراین شما باید 
همیشه به دنبال استفاده از شبکه های اجتماعی و توانایی منحصر 

به فردشان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشید. 
امروزه کاربران اس��تقبال بسیار زیادی از شبکه های اجتماعی 
می کنند و تنوع پلتفرم های در دس��ترس ش��اید در نگاه نخست 
کار بازاریاب ها را س��خت کند، با این حال امکان شخصی س��ازی 
گسترده محتوا و همچنین هدف گذاری حرفه ای بر روی مخاطب 
هدف را به همراه خواهد داشت. شما با چنین کاری به ساده ترین 
ش��کل ممکن فرصت تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ت��ان را پیدا 

می کنید. 

الگوب��رداری از رقبا نیز همیش��ه یکی از راهکارهای س��اده و 
تاثیرگ��ذار بر روی بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی محس��وب 
می شود. ش��ما با چنین کاری به ساده ترین شکل ممکن امکان 
استفاده از تجربه دیگر برندها به منظور بهینه سازی عملکردتان 

را خواهید داشت. 
استفاده از لینک های جانبی مناسب

ارتباط میان لینک های مختلف سایت یا وبالگ برند شما دارای 
اهمیت بس��یار زیادی اس��ت. اغلب اوقات وقتی یکی از کاربران 
به محتوای بازاریابی شما توجه نش��ان می دهد، انگیزه اش برای 
مشاهده سایر محتوای تان نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا 
خواهد کرد. این امر شما را در موقعیت مناسبی برای تاثیرگذاری 
بر روی آنها ق��رار خواهد داد. اگر در این میان لینک های جانبی 
س��ایت شما به دقت طراحی شده باش��د، کاربر مورد نظر امکان 
بازدید از سایت تان به شیوه ای جذاب را خواهد داشت، در غیر این 
صورت احتماال بعد از مشاهده اولین محتوای تان به طور کامل از 

سایت خارج می شود. 
ش��ما برای ایج��اد ارتباط می��ان محتوای مختلف س��ایت یا 
وبالگ تان مس��یر دشواری پیش رو ندارید. تنها نکته مهم توجه 
به ارتباط میان محتوای مختلف س��ایت با هم است. دسته بندی 
ساده محتوا و سپس تالش برای معرفی محتوای مشابه به کاربران 
ایده مناسبی خواهد بود. شما با این کار به ساده ترین شکل ممکن 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را تقویت خواهید 
کرد. این امر در بلندمدت ش��ما را بدل به برند محبوب مشتریان 

در بازار می کند. 
تولید محتوای تعاملی

محتوای تعاملی همیشه از گونه های کالسیک بازخورد بهتری 
دریافت می کن��د. دلیل این امر نیز تمای��ل کاربران برای تعامل 
بیشتر با برندهای مورد عالقه شان است. شما باید همیشه به این 
نکته مهم توجه نش��ان دهید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نخواهید کرد. امروزه 
برخی از سایت ها برای جلب نظر مخاطب هدف شان به طور مداوم 
از این نوع محتوا س��ود می برند. تنها کاری که شما برای طراحی 
محتوای تعاملی باید انجام دهید، فاصله گرفتن از کلیش��ه های 
رایج در این میان و تالش برای افزایش انگیزه کاربران به منظور 

تعامل با برندتان است. 
برخ��ی از ایده ه��ای ج��ذاب در این میان ش��امل نظرخواهی 
از کاربران در ش��بکه های اجتماعی یا بازنش��ر محتوای تولیدی 
آنهاس��ت. این امر نیز نرخ تعامل میان برندتان با مشتریان را به 
طور چشمگیری افزایش خواهد داد. با این حساب هیچ مشکلی از 
نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 

نگارش کتاب الکترونیکی
نگارش کتاب الکترونیکی همیشه ایده بسیار جذابی محسوب 
می ش��ود. شما برای طراحی کتاب الکترونیکی فقط نیازمند یک 
ایده خوبی هس��تید. این ام��ر باید در رابطه با ح��وزه کاری تان 
باشد. شما به این ترتیب امکان تبدیل شدن به برند مورد عالقه 
مش��تریان را خواهید داشت. متاسفانه بس��یاری از برندها هیچ 
توجهی به انتش��ار کتاب الکترونیکی ندارند. امروزه بس��یاری از 
کاربران به دلیل س��هولت دسترس��ی به این مدل از کتاب ها به 
جای خرید نمونه های فیزیکی از کتاب های الکترونیکی استفاده 
می کنند. با این حساب شما باید همیشه در تالش برای استفاده 
از این ویژگی به منظور تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب تان 
باشید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای جلب نظر مشتریان 

پیدا نخواهید کرد. 

آموزش نکات مختلف به مخاطب هدف همیشه نقش مهمی در 
افزایش دسترسی آنها به محتوای بازاریابی دارد. به هر حال همه 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی که به دنبال سرگرمی نیستند. 
بنابراین ش��ما باید نیم نگاهی به وضعیت کاربران تان در شرایط 
عادی نیز داشته باش��ید، در غیر این صورت هرگز فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نخواهید کرد. 
ارسال ایمیل های منظم

ارس��ال ایمیل به طور منظم و دقیق یکی از راهکارهای دیگر 
برای افزایش نرخ دسترس��ی کاربران به محتوای تان اس��ت. شما 
با ارس��ال ایمیل به طور مستقیم از کاربران برای بازدید از سایت 
و محتوای تان دعوت به عمل می آورید. چنین امری تاثیرگذاری 

بسیار مناسبی بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد داشت. 
اگر برند ش��ما هن��وز خبرنام��ه ای برای خودش ندارد، ش��ما 
باید هرچه زودتر دس��ت به کار ش��وید. دلیل این امر نیز امکان 
تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از یک 
خبرنامه کاربردی اس��ت. با این حس��اب شما در صورت طراحی 
محتوای حرفه ای برای مخاطب هدف تان با یک خبرنامه کاربردی 
ش��انس باالیی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید 

داشت. 
راه اندازی خبرنامه برای برند در گام نخس��ت شامل گردآوری 
مجموعه ای از ایمیل های مش��تریان برند اس��ت. این امر به شما 
امکان ش��روع به کارتان در زمینه بازاریاب��ی ایمیلی را می دهد. 
سپس در مراحل بعدی فرصتی برای افزایش تعداد کاربران حاضر 
در خبرنامه تان را خواهید داشت. نکته مهم در این میان استفاده 
از ایمیل های واقعی برای بازاریابی است. متاسفانه برخی از برندها 
به طور مداوم در تالش برای خرید فهرس��ت های ایمیل هستند. 
ای��ن امر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت کاهش 

خواهد داد. 
افزودن بخش سواالت متداول به سایت

مشتریان همیشه از برندها س��وال دارند. بنابراین شما باید به 
فکر افزودن یک صفحه مشخص برای سواالت متداول آنها باشید، 
در غیر این صورت همیشه باید دنبال جلب نظر مشتریان باشید. 
این امر مش��کالت ش��ما در زمینه بازاریابی را به شدت افزایش 

خواهد داد. 
تیم های بازاریابی و کارش��ناس های مدیریت امور مش��تریان 
همیش��ه توانایی پرداختن به سواالت مشتریان را ندارند. به ویژه 
اگر این س��واالت تکراری باش��د. توصیه ما در این بخش طراحی 
یک بخش مشخص برای سواالت متداول مشتریان است. این امر 
امکان ارائه پاسخ های دقیق به مشتریان بدون نیاز به گرفتن وقت 
تیم بازاریابی را می دهد. شما به این ترتیب هم مشکالت مشتریان 
و کاربران عالقه مند به برندتان را حل می کنید، هم صرفه جویی 

قابل مالحظه ای در زمان تان خواهید داشت. 
استفاده از پادکست

پادکس��ت ها در دنیای کنونی روز به روز محبوبیت شان بیشتر 
می ش��ود. با این حساب ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف چاره ای به غیر از اس��تفاده درس��ت از پادکست ها ندارید. 
برخ��ی از برندها خودش��ان اقدام به طراحی و ضبط پادکس��ت 
می کنند. اگر ش��ما در این میان توانایی اس��تفاده از این ش��یوه 
را ندارید، فعالیت به عنوان اسپانس��ر پادکست های مشهور ایده 
جالب��ی خواهد بود. این امر به ش��ما امکان تاثیرگذاری حرفه ای 
ب��ر روی مخاطب هدف را می دهد. به این ترتیب هیچ مش��کلی 
پیش روی تان از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به وجود 
نمی آید.  همکاری با پادکست های مرتبط با حوزه کاری تان باید 
همیشه در مقایسه با دیگر الگوها برای شما اولویت داشته باشد. 
شما باید همیشه به دنبال پادکست های تخصصی حوزه کارتان 
باشید. اگر چنین پادکستی وجود ندارد، یکی از راهکارهای ساده 
در این میان تالش برای راه اندازی یک نمونه تازه اس��ت. شما به 
این ترتیب ایده منحصر به فردی خواهید داش��ت که هیچ برند 

دیگری حتی به فکرش هم نرسیده است. 
طراحی بخش دوم محتوا

برخی از محتواهای بازاریابی دارای محبوبیت بسیار زیادی در 
مقایسه با دیگر نمونه هاست. این امر باید برای شما اهمیت باالیی 
داشته باش��د، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت. فرآیند کار در این 
بخش شناس��ایی محتواهای جذاب برای مخاطب هدف و تالش 
برای تهیه بخش دوم از آنهاست. کار شما در اینجا ارائه واکنشی 
سریع و درست به س��لیقه مخاطب هدف تان خواهد بود. به این 
ترتی��ب انگیزه کاربران برای تعامل با برندتان به ش��دت افزایش 

پیدا خواهد کرد. 
شما به عنوان یک بازاریاب برای افزایش دسترسی کاربران به 
محتوای تان باید همیشه سلیقه آنها را مدنظر قرار دهید. این امر 
به شما فرصت بسیار خوبی به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف خواهد داد. ش��ما به این ترتیب ش��انس بسیار باالیی برای 
افزایش تعامل مش��تریان با برندتان خواهید داشت. البته در این 
میان باید بخش دوم محتوا نیز درست مانند بخش اول جذاب و 
استاندارد طراحی شود، در غیر این صورت اعتبار برندتان به طور 

قابل مالحظه ای از دست خواهد رفت. 
ترکیب محتواهای قدیمی 

طراحی محتوای جدید همیش��ه کار ساده ای نیست. بسیاری 
از برندها برای جلب نظر مش��تریان همیشه هزینه های سنگینی 
برای بازاریابی انجام می دهند. این امر خیلی زود بودجه بازاریابی 
برندها را از بین می برد. توصیه ما در این بخش تالش برای ترکیب 
محتواهای قدیمی برند و ایجاد یک محتوای تازه از درون آنهاست. 
این امر هزینه های بازاریابی ش��ما را به طور چشمگیری کاهش 
خواهد داد. بنابراین باید همیش��ه به دنبال استفاده از این شیوه 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان باش��ید، در غیر این 

صورت وضعیت بازاریابی تان به شدت پیچیده خواهد شد. 
ب��دون تردید کارب��ران محتوای قدیمی برنده��ا را بدون هیچ 
تغیی��ری مورد توج��ه قرار نخواهن��د داد. با این حال اگر ش��ما 
محتواهای قدیمی تان را همراه با اندکی به روز رس��انی در اختیار 
آنها قرار دهید، وضعیت به طور کامل متفاوت خواهد شد. با این 
حس��اب ش��ما باید همیش��ه به دنبال راهکارهای حرفه ای برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان با اس��تفاده از این ش��یوه 

ساده و کم هزینه باشید. 
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افزایش دسترسی کاربران به محتوا با راهکارهای طالیی


