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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

آیا شمارش معکوس احیای برجام آغاز شده است؟

چشم امید بازارها 
به وین

بورس را اتاق شیشه ای اقتصاد می دانند و با نگاهی به وضعیت تاالر شیشه ای می توان وضعیت کلی یک اقتصاد 
را دریافت. در حال حاضر، رکود فرسایش��ی بورس تهران در ش��رایطی این هفته به هفدهمین ماه خود رس��یده 
اس��ت که ش��واهد از احتمال موفقیت مذاکرات وین و احیای برجام حکایت دارد. هشتمین دور مذاکرات وین که 
همزمان با س��ال نوی میالدی با وقفه ای س��ه روزه مواجه شده بود، از میانه هفته گذشته مجددا از سر گرفته شد 
و با سفر معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی به وین و اعالم موافقت سئول با آزادسازی فوری پول های بلوکه...

عقبگرد شاخص کل بورس در کانال 1.3 میلیونی ادامه دارد

روز پرنوسان بورس تهران
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چه ارتباطی بین توسعه بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد؟

تاثیر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی
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یکی از تسـهیالتی که برای سـاخت و خرید خانه در نظر گرفته شـده، اوراق مسـکن یا همان »تسه« 
است که میزان آن متناسب با شرایط افراد )تجرد، تأهل و محل زندگی( و قیمت آن متناسب با عرضه 

 و تقاضـای بازار متفاوت اسـت و افراد می توانند از طریق فرابورس اقـدام به خرید آن کنند.
به گزارش ایسنا، »تسه« وامی است که برای خرید ملک و زمین گرفته می شود. این اوراق...

جزییات جالب درباره اوراق تسهیالت مسکن

چگونه وام مسکن بگیریم؟

یادداشت
اقتصاد سوپرمارکتی

سعید رجبی
کارشناس اقتصادی

فرض کنی��د یک ف��رد خیرخواه 
در محله  ای س��عی در حل مشکالت 
محله دارد. این فرد در حل معضالت 
اجتماعی محله همیش��ه پیش��قدم 
می ش��ود. فرد معت��ادی را در محل 
می شناس��ند و کم��ک می کنند که 
اعتی��ادش را ترک کند. چند جوانی 
در محل وجود دارند که شغل ندارند. 
از طریق صندوق قرض الحس��نه ای 
ک��ه توس��ط اهالی محل تاس��یس 
ش��ده، س��رمایه ای به ای��ن جوانان 
به ص��ورت وام تامین می ش��ود که 
کارگاه کوچک��ی راه ان��دازی کنند یا 
مغ��ازه ای باز کنند. به چند نفر دیگر 
از محل همین صندوق قرض الحسنه 
که منابع آن توس��ط خیرین تامین 
پرداخ��ت  تس��هیالت  می ش��ود، 
می ش��ود که ازدواج کنند و تشکیل 
خان��واده بدهند. ب��رای ضمانت هم 
سخت گیری خاصی نمی شود. همین 
که وام گیرنده در محل شناخته شده 
اس��ت یا معرف داشته باشد، کفایت 
می کند. در این صندوق قرض الحسنه 
خیلی سخت گیری ش��ود، سفته از 
وام گیرن��ده اخ��ذ می ش��ود. در این 
محل تعدادی خان��واده نیازمند هم 
وجود دارد. همین فرد خیر با کمک 
دیگر خیرین محل، سبد معیشتی از 
سوپرمارکت محل خریداری می کنند 
و درب خانه های مس��تمند تحویل 

می دهند.
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باشگاه مش��تریان بانک پاس��ارگاد در راس��تای تعامل 
دوس��ویه و مؤثر بین بانک و مش��تریان، در س��ال 1391 
راه اندازی ش��د و در این مدت س��عی کرد ب��ا درک نیازها 
و خواسته های مش��تریان، محصوالت و خدماتی متناسب 
ب��ا نیازهای آنها را ارائه دهد. به عالوه، این باش��گاه همواره 
افزایش میزان رضایت مش��تریان، ارتقا و توسعه بانکداری 
الکترونیک، بازاریابی اثربخش خدمات نوین بانکی، تشویق 
مشتریان به کسب امتیاز و شرکت در طرح های ویژه را در 
خدمات و اهداف خود مدنظر قرار داده اس��ت. در گزارش 
حاضر، با برخی از خدمات ویژه این باشگاه مشتریان آشنا 

خواهیم شد.

در طرح مش��تریان وفادار این باشگاه، بانک پاسارگاد با 
هدف ارج نهادن به اعتماد و همراهی مش��تریان ارجمند، 
اقدام به راه اندازی نظام امتیازدهی، متناسب با میزان تعامل 
مشتریان با بانک کرده است. در این فرآیند ورود به باشگاه 
مش��تریان بانک پاس��ارگاد از همان لحظه افتتاح حساب 
آغ��از و همه مش��تریان در ابتدا به ص��ورت پیش فرض در 
سطح »بلورین« رده بندی می شوند. به مرور زمان با کسب 
امتیازهای بیشتر، رتبه بندی مشتریان نیز ارتقا می یابد و هر 
سال در پایان ماه های تیر، آبان و اسفند با اعمال امتیازات 
و اطالعات س��طح بندی اعضا، مشتریان براساس امتیازات 
کسب شده خود می توانند به سطح های دیگر مانند فرین، 

زرین و س��یمین وارد شوند. اعضای باشگاه مشتریان بانک 
پاس��ارگاد می توانند متناظر با امتیاز و سطحی که در آن 
قرار دارند، خدمات ویژه ای را دریافت کنند. بر این اس��اس 
مشتریان سطح فرین، زرین و سیمین می توانند از امکانات 
جایگاه تشریفاتCIP  فرودگاه بین المللی امام خمینی)ره( 
بهره مند ش��وند. امتی��ازات ویژه ای نیز برای اس��تفاده این 
اعض��ا از خدمات کرایه اتومبی��ل Europcar در داخل و 
خارج از کش��ور در نظر گرفته ش��ده اس��ت که با مراجعه 
به شعبه های بانک پاس��ارگاد و یا ثبت درخواست آنالین، 

امکان برخورداری از آنها وجود دارد.
تخفیف های ویژه خدمات بیمه پاسارگاد برای بیمه های 

درمان��ی، مس��افرتی، ح��وادث انف��رادی، بدن��ه اتومبیل، 
و عموم��ی،  و مس��ئولیت مدنی حرف��ه ای  آتش س��وزی 
بهره مندی از تخفیف برای س��فارش آنالی��ن گل وگیاه از 
فروش��گاه VIPSHOP در ش��هرهای ته��ران، اصفهان، 
مش��هد، قزوین، بروجرد، رشت، کرمانش��اه، کرج و اهواز و 
امکان استفاده از خدمات خشکشویی آنالین »دیجی واش« 
و تخفیف های مربوط به این سرویس نیز از دیگر خدمات 
ویژه این باشگاه برای اعضای فرین، زرین و سیمین است. 
به جز خدمات اش��اره شده، مشتریان سطح فرین که حائز 
باالترین رده وفاداری در باش��گاه مشتریان بانک پاسارگاد 
هس��تند، امکان بهره مندی از خدم��ات اقامتی و پذیرایی 

هتل نگین پاس��ارگاد در ش��هر مش��هد مقدس با تخفیف 
50درصدی را نیز خواهند داش��ت. بانک پاسارگاد هدف از 
راه اندازی باش��گاه مشتریان را توسعه پایدار در عرصه های 
ملی و بین المللی عنوان می کند و با این باور که مش��تری 
ذات بانک اس��ت، تمام تالش خود را ب��رای ارائه خدمات 
بهت��ر و همچنین قدردانی از مش��تریان وفادار خود به کار 
می گیرد. اعضای محترم باش��گاه و مشتریان گرامی بانک 
پاس��ارگاد برای دریاف��ت اطالعات تکمیل��ی می توانند به 
club.bpi.سایت باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد به آدرس

ir مراجعه و یا با مرکز تماس باش��گاه مش��تریان با شماره 
82890-021 )کلید5( تماس حاصل فرمایند.

فرصت امروز: بازوی پژوهشی بخش خصوصی در هفدهمین گزارش 
پایش تحوالت تجارت جهانی به تاثیر سیاست های تجاری کشورهای 
منطقه بر موقعیت صادراتی ایران اش��اره کرده و از رونمایی سیاست 
تجاری جدید پاکس��تان و همینطور گس��ترش روابط تجاری هند با 
امارات و عربس��تان به موازات تنزل موقعیت ایران در میان ش��رکای 
تجاری هند خبر داده اس��ت. همچنین رژیم صهیونیس��تی و امارات 
بر س��رمایه گذاری متقابل تمرکز کرده اند، عربستان به سرمایه گذاری 
در استارت آپ ها روی آورده و عراقی ها هم به سرمایه گذاری چین در 
این کش��ور امید بس��ته اند. در مجموع، آنچه در این گزارش و سلسله 
گزارش های دیگ��ر مرکز پژوهش های اتاق ای��ران در پایش تحوالت 
جهانی و منطقه ای به چشم می خورد، جاماندگی تجاری ایران در پازل 

جدید اقتصاد خاورمیانه است.
در بخش نخس��ت این گزارش و ذیل عنوان تحوالت جهانی، اقدام 
جدید آمریکا در راستای افزایش فشار اقتصادی بر چین و ممنوعیت 
همکاری شرکت های آمریکایی با شرکت های چینی که از نیروی کار 
اجباری بهره می گیرند، مطرح شده است. اتحادیه اروپا نیز در راستای 
افزایش قدرت ژئوپلیتیک خود در صحنه اقتصاد سیاس��ی بین الملل، 
پیش نویس قانونی را مورد بحث قرار داده است که در صورت تصویب، 
اختیارات ویژه ای را به کمیسیون اروپا برای اعمال تحریم های گسترده 
علیه افراد، شرکت ها و کشورهای دیگر می دهد. در بخش دوم گزارش 
نیز ب��ه تحوالت منطقه ای پرداخته ش��ده و از جمله این تحوالت به 
سیاست تجاری جدید پاکستان، افزایش روابط تجاری امارات و رژیم 
صهیونیس��تی، سرمایه گذاری عربس��تان در اکوسیستم استارت آپی، 
گسترش سرمایه گذاری چین در عراق، اجرای موافقت نامه تجارت آزاد 
هن��د و امارات و به طور کلی افزایش روابط تج��اری هند با امارات و 
عربستان به موازات تنزل موقعیت ایران در میان شرکای تجاری هند 

به دلیل بازخوردهای تحریم اشاره شده است.
رونمایی پاکستان از سیاست جدید تجاری

دولت پاکس��تان پس از مدت ها بحث و بررسی، از سیاست تجاری 
جدید خود رونمایی کرد. در چارچوب این سند، چشم انداز اقتصادی 
پاکس��تان به این صورت ترسیم شده است: »پاکستان در افق 2025 
دارای بازار داخلی پویا از یکسو و اقتصاد دارای مزیت رقابتی در حوره 
صادرات در پهنه جهانی خواهد بود.« ماموریت این سند، »دگرگونی 
پاکستان از کشور تولیدمحور به کشوری با اقتصادی که بهره وری در 

کانون آن باشد و در زنجیره های ارزش جهانی و منطقه ای تنیده شده 
باشد« تعریف شده است. در قالب این سیاست تجاری، پاکستان هدف 
بلندپروازانه افزایش صادرات کاال و خدمات به 5۷میلیارد دالر تا سال 
2025 را در نظر گرفته است. در این قالب، صادرات پوشاک به عنوان 
مهمترین مزیت صادراتی این کشور باید تا سال 2025 به 40میلیارد 
دالر، ص��ادرات چرم به 1.3 میلیارد دالر و صادرات برنج به 3میلیارد 
دالر افزای��ش یابد. افزون بر این، صادرات مواد غذایی و نوش��یدنی در 
اف��ق 2025 به 1.5 میلیارد دالر افزایش می یابد. دولت پاکس��تان در 
نظر دارد صادرات میوه و سبزیجات را به 1.3 میلیارد دالر در 2025 

افزایش دهد.
در قالب این استراتژی جدید، صادرات پاکستان از 31میلیارد دالر 
در سال 2021 به رقم 3۷میلیارد دالر در سال 2022، رقم 45 میلیارد 
دالر در 2023 و رقم 5۷ میلیارد دالر در پایان 2025 افزایش خواهد 
یافت. همچنین افزون بر توس��عه توان صادراتی در حوزه های سنتی 
صادرات��ی، بخش ه��ای جدیدی نیز به عنوان اولوی��ت در نظر گرفته 
ش��ده اند. صادرات کاالهای ساخته شده از 1۷4میلیون دالر در 2021 
به 265میلیون دالر در 2025 افزایش خواهد یافت. محصوالت دارویی 
از 400میلیون دالر در سال 2021 به 608میلیون در 2025 افزایش 
خواهد یافت. صادرات قطعات خودرو هم از ۷0میلیون دالر در 2021 

به 106میلیون دالر در 2025 افزایش می یابد.
دولت پاکستان 44میلیارد روپیه )250میلیون دالر( برای حمایت 
از اجرایی شدن استراتژی سیاست تجاری جدید در نظر گرفته است. 
از این میزان، 15میلیارد روپیه در حوزه تنیده شدن صادرات پاکستان 
در زنجیره جهانی و منطقه ای ارزش هزینه خواهد ش��د. در راس��تای 
اجرای این برنامه، دولت پاکس��تان به توس��عه زیرساخت ها، تقویت 
نهادهای فعال در صادرات و باال بردن استانداردها همت خواهد کرد. 
اقتصاد پاکستان در س��ال های اخیر همواره درگیر مشکالت اساسی 
بوده و بخش صادرات این کشور از مشکالت ادامه دار اقتصادی به شدت 
ضربه خورده است. در 10سال اخیر صادرات پاکستان به شدت آسیب 
دی��ده و بین 20 تا 25میلیارد دالر در نوس��ان بوده اس��ت. از همین 
رو در یک دهه اخیر س��هم این کش��ور در صادرات جهانی 10 درصد 
کاه��ش یافته، حال آنکه س��هم کش��ورهایی مانند چی��ن و هند به 
ترتیب 2۷ درصد و 18 درصد و حتی س��هم کش��ور توس��عه نیافته ای 
نظیر بنگالدش در یک دهه اخیر 95 درصد افزایش یافته است. تحت 

تاثیر این روند، عدم توازن تجاری این کشور تشدید شده است. دولت 
پاکس��تان برای تحقق اهداف این سند، تصمیم به ایجاد شورای ملی 
توسعه صادرات گرفته است که تمامی نهادها و بخش های ذی نفع در 
توسعه صادرات را دربر خواهد گرفت. وزارت بازرگانی پاکستان، دبیری 
این ش��ورا و نقش هماهنگ کننده را برعهده خواهد داشت. این شورا 
خط مشی تجارت خارجی پاکستان را تعیین خواهد کرد. این سومین 
سند تجارت خارجی پاکستان در دوره پساجنگ سرد است، هرچند 
دولت این کشور در تحقق بخشیدن به اهداف دو سند پیشین توفیق 

چندانی نداشت.
اجرای موافقت نامه تجارت آزاد هند و امارات

مذاکرات هند و امارات برای امضای موافقت نامه تجارت آزاد از اوایل 
سال 2021 آغاز شد. دولت هند در هفته های اخیر از پایان مذاکرات 
و اج��رای توافق در ماه های آتی خبر داد. نخس��ت وزیر هند در ژانویه 
2022 راهی امارات می ش��ود. در این س��فر احتماال اجرایی شدن این 
توافق اعالم خواهد ش��د. در قال��ب این موافقت نامه، حضور و فعالیت 
نیروی کار هند در امارات تس��هیل می شود. 3میلیون و 400 هزار نفر 
از شهروندان هند )بزرگترین بخش نیروی کار هندی در خارج از این 
کشور( در امارات فعالیت دارند. افزون بر این، در قالب این توافق نامه، 
امارات موانع موجود بر سر راه صادرات محصوالت غذایی هند به این 
کشور را کاهش می دهد. از طرف دیگر، هند سرمایه گذاری امارات در 
این کشور و دسترسی بخشی از زنجیره محصوالت نفتی و پتروشیمی 
به بازار هند را تس��هیل می کند. هند مدعی است که تدابیری در این 
موافقت نامه اندیش��یده ش��ده تا این امتیازات شامل سایر کشورهای 

شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه چین نشود.
حجم تجارت امارات و هند در س��ال گذشته 43میلیارد دالر بوده 
اس��ت. امارات بالفاصله مهمترین ش��ریک تجاری هند در خاورمیانه 
محسوب می شود. در تصویر کالن، امارات سومین شریک تجاری هند 
پس از آمریکا و چین است و دومین بازار صادراتی بزرگ هند محسوب 
می ش��ود. هند در گذشته موافقت نامه تجارت آزاد با شورای همکاری 
خلیج فارس را در دستور کار داشت، اما پس از مدتی مذاکرات در این 
زمینه متوقف و این کشور بر مذاکرات دوجانبه متمرکز شد. از طرف 
دیگر، هند در سال 2020 از حضور در بزرگترین موافقت نامه تجارت 
آزاد یعنی موافقت نامه جامع مشارکت اقتصادی منطقه ای انصراف داد. 
تسلط چین بر این موافقت نامه، مهمترین دلیل کنار کشیدن هندی ها 

بود، اما در سال 2021 هند بر شکل دهی به موافقت نامه تجارت آزاد 
با کش��ورهایی که از روابط سیاس��ی نزدیکی با آنها برخوردار اس��ت، 
متمرکز شد. اکنون هند مذاکرات موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه 
اروپا، بریتانیا، رژیم صهیونیس��تی و استرالیا را در دستور کار دارد. در 
خاورمیان��ه نیز امارات به عنوان کش��وری نزدیک به ایاالت متحده، از 
منظر چش��م انداز کالن امنیتی در کنار هند ق��رار می گیرد. امارات و 
عربس��تان در حالی به س��ومین و چهارمین شریک تجاری هند بدل 
شده اند که موقعیت ایران به واسطه تبعات تحریم ها از دومین شریک 
تجاری این کشور به کشوری که در میان 10شریک نخست هند هم 

قرار ندارد، تنزل یافته است.
تمرکز امارات و رژیم صهیونیستی بر سرمایه گذاری

در یک س��الی که از عادی سازی روابط امارات و رژیم صهیونیستی 
می گذرد، حجم روابط تجاری آنان به حدود یک میلیارد دالر رس��یده 
است. افزون بر این، همکاری طرفین به حوزه های امنیت آب، بهداشت، 
هم��کاری فناورانه، همکاری نظامی، همکاری در حوزه کش��اورزی و 
صنایع غذایی و همکاری در حوزه هوافضا تسری یافته است. در سال 
2021 میالدی، 300 هزار توریس��ت از رژیم صهیونیستی به امارات 

سفر کرده اند و در هفته 28پرواز میان دو طرف صورت می گیرد.
در حوزه سرمایه گذاری نیز شرکت های اماراتی سرمایه گذاری 1.2 
میلیارد دالری در میادین گازی رژیم صهیونیس��تی را در دستور کار 
دارند. افزون بر این، انتقال بخشی از نفت امارات از طریق خط لوله ای 
در خاک رژیم صهیونیس��تی در دس��تور کار قرار گرفته است. اخیرا 
رژیم صهیونیس��تی اعالم کرده است که اولویت جدید، شکل دهی به 
موافقت نامه تجارت آزاد و تس��هیل سرمایه گذاری هر یک در اقتصاد 
دیگری اس��ت. هر دو طرف، طرح تش��کیل صندوق س��رمایه گذاری 
10میلیارد دالری را پیش کش��یده اند. افزون بر حوزه سرمایه گذاری، 
نهایی کردن موافقت نامه تجارت آزاد نیز در کانون رایزنی های طرفین 
در س��ال 2022 خواهد بود. برخی از کارشناس��ان می گویند که این 

توافق در میانه سال 2022 از سوی طرفین امضا خواهد شد.
سرمایه گذاری عربستان در استارت آپ ها

دولت عربستان اخیرا اعالم کرده است که در راستای متنوع سازی 
اقتصادی این کش��ور و گذار تدریجی از اقتصاد نفتی، تا سال 2030 
می��الدی، 40 میلیارد دالر در اس��تارت آپ ها س��رمایه گذاری خواهد 
کرد. عربستان امیدوار اس��ت که با توسعه استارت آپ ها و حمایت از 

شرکت های کوچک و متوسط، سهم این شرکت ها را در تولید ناخالص 
داخلی این کش��ور ب��ه 35 درصد تا س��ال 2030 افزایش دهد. افزون 
بر این، دولت عربس��تان معتقد اس��ت که توسعه نقش این شرکت ها 
می توان��د نرخ بی��کاری در این کش��ور را کاهش ده��د. نرخ بیکاری 
عربس��تان در ح��ال حاضر 11درصد اس��ت و مطاب��ق هدف گذاری 
این کش��ور باید تا س��ال 2030 به حدود ۷ درصد کاهش یابد. تعداد 
اس��تارت آپ های این کش��ور هم اکنون هزار و 344 ش��رکت و سهم 
ش��رکت های کوچک و متوس��ط در تولید ناخالص داخلی آن حدود 
30 درصد اس��ت. سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی این 

کشور نیز حدود 40 درصد برآورد شده است.
امیدواری عراق به سرمایه گذاران چینی

دولت عراق پ��س از مذاکرات طوالنی مدت اخیرا ق��راردادی برای 
سرمایه گذاری ۷میلیارد دالری چین در ساخت پاالیشگاه نفت بصره 
با ظرفیت 300 هزار بشکه نفت در روز منعقد کرده است. امضای این 
قرارداد امیدواری عراق برای گسترش روابط با چین و توسعه صنعت 
پتروش��یمی این کشور را افزایش داده اس��ت. بررسی های فنی برای 
ایجاد این پاالیش��گاه و یافتن سرمایه گذار خارجی از سال 2015 آغاز 
شده است. در فاز دوم این پروژه، ایجاد مجتمع پتروشیمی با ظرفیت 
تولید 30میلیون تن در سال در نظر گرفته شده است که هزینه اجرای 
آن بالغ بر 12میلیارد دالر خواهد بود. دولتمردان عراقی مدعی اند که 
با ایجاد پاالیشگاه، واردات پتروشیمی عراق کاهش خواهد یافت. عراق 

ساالنه حدود 5میلیارد دالر مشتقات نفتی وارد می کند.
ش��رکت های چینی در س��ال های گذش��ته به طور فزاینده ای در 
ب��ازار نفت عراق حضور پیدا کرده و به نوعی جایگزین ش��رکت های 
غربی ش��ده اند. عراق توافق همکاری 25س��اله را با چین امضا کرده 
که فراز و فرودهای بسیاری داشته است. چین در قالب این قرارداد، 
وعده س��رمایه گذاری 100میلی��ارد دالری در عراق در قبال واردات 
نفت از این کش��ور را داده، اما اجرای ای��ن توافق با پیچیدگی هایی 
مواجه ش��ده است. قرارداد ایجاد مجتمع پتروشیمی در بصره، یکی 
از بخش ه��ای توافق کالن 100میلی��ارد دالری میان چین و عراق 
محس��وب می شود. س��رمایه گذاری ش��رکت های چینی در عراق با 
وجود پیچیدگی ، وضعیت داخلی این کشور و امتناع آنان از هرگونه 
س��رمایه گذاری در ایران، به خوبی تاثیر مخرب تحریم ها بر موقعیت 

اقتصادی کشور را نشان می دهد.

سیاست های تجاری کشورها چه تاثیری بر موقعیت صادراتی ایران دارد؟
رالی سرمایه گذاری در اقتصاد خاورمیانه

باشگاه مشتریان بانک پاسارگاد از نمای نزدیک

بازاریابی ایمیلی با نکات و ایده های کاربردی
اگرچه ایمیل مارکتینگ به اندازه الگوهای تازه در حوزه بازاریابی مورد توجه بازاریاب ها قرار ندارد، با این حال 
هنوز هم گزینه ای جذاب و تاثیرگذار برای جلب نظر کاربران در حوزه کس��ب و کار محس��وب می شود. شما با 
استفاده از ایمیل مارکتینگ می توانید به ساده ترین شکل ممکن نوعی تعامل مستقیم با مشتریان تان ایجاد کنید 
و از همه مهمتر اینکه تعامل تان با آنها را نیز به طور قابل مالحظه ای توسعه بخشید.  با توجه به اینکه هر الگوی 
بازاریابی در طول زمان باید ایده های تازه ای را برای بازاریاب ها ارائه دهد، هدف ما در این مقاله بررسی برخی از 
مهمترین نکات و ایده های بازاریابی در قالب ایمیل است. اگر شما هم به دنبال استفاده از این شیوه برای بازاریابی 
و تولید محتوا هستید، نکات مورد بحث در این مقاله می تواند برای تان راهگشا باشد.  یادتان نرود که ایمیل هنوز 
هم یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. این امر اهمیت...



فرصت امروز: برخی از نظریات اقتصادی که بر رابطه مثبت میان توسعه 
بخش مالی و توسعه بخش حقیقی اقتصاد تأکید می کنند، خصوصی سازی 
نهادهای مالی و توس��عه بخش خصوصی را کلید دستیابی به توسعه مالی 
می دانند، اما عملکرد بانک های خصوصی در برخی از کش��ورهای جهان، 
تفاوت های اساسی با اهداف موردنظر را نشان می دهد. به طوری که فقدان 
چارچوب های مناس��ب اقتصادی و نهادی باعث ش��ده اس��ت تا عملکرد 

بانک های خصوصی در این کشورها قابل دفاع نباشد.
در ای��ن می��ان، نتایج یک مطالعه نش��ان می دهد که توس��عه مالی نقش 
تعیین کننده و مثبتی در افزایش تولید و رشد اقتصادی دارد، اما هرچه دامنه 
فعالیت بانک های خصوصی گس��ترش یافته است، به همان نسبت وضعیت 
تولید نیز به  طور منفی تحت تأثیر قرار گرفته است. علت این مهم را باید در 
فضای نهادی و اقتصادی که بانک ها در آن فعالیت می کنند، جست وجو کرد. 
بنابراین بهره گیری از ظرفیت بانک های خصوصی بایستی مشروط و منوط به 
فراهم سازی چارچوب های نهادی مناسب در این حوزه شود. نظارت مستمر و 
همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی به ویژه جلوگیری از بنگاهداری بانک ها و 
ورود کنترل نشده به بازار دارایی ها، از جمله مهمترین این شروط هستند. این 
مطالعه با عنوان »تأثیر بانکداری خصوصی بر تولید اقتصادی ایران« در شماره 
86 فصلنامه »پژوهش های اقتصادی ایران« در دانشگاه عالمه طباطبائی منتشر 
شده است و فرشاد مومنی، عباس شاکری، جواد طاهرپور و بهنام عزتی در آن 
به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران در دوره زمانی 1382 

تا 1396 پرداخته اند.
از بانکداری خصوصی تا تولید اقتصادی

نظریات و تجربیات جهانی نش��ان می دهد که میان توسعه بخش مالی 
و توس��عه بخش حقیقی اقتص��اد، رابطه نزدیکی وجود دارد و پیش��رفت 
اقتصادی بدون ایجاد بازارها و نهادهای مالی کارآمد و حمایت بخش مالی 
از بخش تولیدی اقتصاد میسر نخواهد شد. در این مسیر، خصوصی سازی 
بازارها و نهادهای مالی و توس��عه حضور بخ��ش خصوصی به عنوان یکی 
از مهمتری��ن روش ه��ای تجویزی برای توس��عه مالی مطرح اس��ت، زیرا 
خصوصی سازی و امکان تأسیس بانک های خصوصی منتج به بهبود رقابت، 
اختصاص بهینه جریان پولی و اعتبارات به فعالیت های تولیدی )بخش های 
صنعت، کشاورزی، انرژی و...(، کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع مالی 
در بخش تولیدی اقتص��اد و افزایش کارایی در فعالیت های تأمین مالی و 

نوآوری می شود.
تح��ت ای��ن ادبیات، خصوصی س��ازی بانک های دولت��ی در کنار صدور 
مجوز بانک های خصوصی در کش��ورهای مختل��ف و از جمله ایران، برای 
تعمیق بازارهای مالی و در راس��تای ایجاد اس��تقالل بخش پولی و بخش 
مالی اقتصاد، بهبود کارایی نظام تأمین مالی و تخصیص بهینه پس اندازها 
در قال��ب اعتبارات به بخش های تولیدی اقتصادی صورت گرفت تا بتواند 
آثار مثبتی بر شاخص های کالن اقتصادی داشته باشد؛ حال آنکه عملکرد 
بانک ه��ای خصوص��ی در ایران، تفاوت های اساس��ی با اه��داف موردنظر 
داش��ته است که از جمله آنها می توان به هدایت جریان نقدینگی به سمت 
فعالیت های سوداگرانه و غیرتولیدی، گسترش فعالیت های سفته بازی، ورود 
نهادهای دارای قدرت سیاسی و نظامی به عرصه بانکداری و ایجاد نهادهای 

مالی غیرمجاز تحت عناوین موسسات و تعاونی های اعتباری اشاره کرد.
فقدان چارچوب های مناس��ب اقتصادی و نهادی باعث ش��ده اس��ت تا 
عملکرد بسیاری از بانک های خصوصی نه تنها به تخصیص بهینه و هدایت 

منابع به س��مت فعالیت های تولیدی منجر نشود بلکه خود سبب انحراف 
مناب��ع و س��وق نقدینگی به س��مت فعالیت های غیرتولیدی و گس��ترش 
فعالیت های سوداگرانه شود که تأثیر بسزایی در ایجاد بی ثباتی در بازارهای 
مالی و کاالیی داشته است. ساختارها و نهادهای کشور باید به گونه ای باشد 
که بانک ها و به طور کلی بخش مالی اقتصاد حامی و تابع مقتضیات رش��د 
و پویایی بخش حقیقی اقتصاد باش��ند، وگرنه نتایج بس��یار متفاوت از آن 
چیزی خواهد بود که انتظار می رفت با توسعه بانک های خصوصی حاصل 
ش��ود. حال س��وال این اس��ت که بانک های خصوصی چه تأثیری بر رشد 

اقتصادی ایران داشته اند؟
توس��عه یافتگی هرچه بیش��تر بخش مالی، زمینه مس��اعدی است که 
تخصیص بهینه منابع و رش��د هرچه بیش��تر اقتصادی را فراهم می کند. 
بنابراین صنعت بانکداری در مرکز رش��د اقتصادی قرار دارد. در این بین، 
پاس��خ این سوال که چگونه و چقدر خصوصی س��ازی بانک های دولتی و 
تأسیس بانک های خصوصی بر ثبات و رشد بخش مالی تأثیر دارد، همیشه 
یکی از دغدغه های مهم سیاست گذاران بوده است. به عبارت دیگر، اهمیت 
بانک ها در نحوه مالکیت ش��ان منعکس است و نوع و نحوه مالکیت به طور 

قابل توجهی بر رفتار بانک تأثیر می گذارد.
مالکیت خصوصی بانک ها و منتقدان آن

با مطرح ش��دن نقش توس��عه مالی در رش��د و توس��عه مالی کشورها و 
مدل سازی های اقتصادی، کش��ورهایی که دارای نظام بانکی دولتی بودند 
برای بهبود کارآمدی نظام بانکی خود به س��مت خصوصی س��ازی بانک ها 
و تأس��یس بانک ه��ای خصوصی حرکت کردند، اما این مس��یر از س��وی 
بس��یاری از نظریه پردازان مورد نقد واقع شد. تجربه برخی کشورها نیز در 
این خص��وص قابل قبول نبود و بانکداری خصوصی خود عامل بروز برخی 

مشکالت در این کشورها شد.
بانکداری خصوصی مخالفان و موافقانی دارد که تصمیم گیری ها را دشوارتر 
می سازد. منتقدان بانکداری خصوصی می گویند که مالکیت دولتی بانک ها 
می تواند براس��اس اهداف غیراقتصادی مثال چاره ای برای جبران کاستی و 
ناکامی بازار در رسیدن به اهداف هنجاری جامعه توجیه شود. حوادث اخیر 
در نظام بانکی آمریکا و برخی کشورهای دیگر که موجب پیدایش بحران 
مالی فراگیر جهانی ش��د، عیوب ذاتی نظام بانکداری خصوصی را نش��ان 
داد و به ملی کردن بانک ه��ای متعددی در اروپا و آمریکا انجامید. یکی از 
دالیل بحران های بانکی اخیر در جهان، سوءاستفاده مدیران بانکی از قدرت 
خود و توس��عه بی رویه اعتبارات بود که در نتیجه باعث ریسک اعتباری و 
بحران بدهی های بانک ها شده است. بانک ها واسطه های خاصی هستند و 
ریسکی که متحمل می شوند، متفاوت با ریسکی است که سایر واسطه های 
مالی می پذیرند. این وصف ریسک خاص بانک ها به ماهیت ویژه سپرده ها 
مربوط می شود. ذات بی ثباتی بانکداری، نقش بانکداری دولتی را پررنگ تر 
می کند چراکه مدیران دولتی محتاط تر عمل می کنند و این بی ثباتی ها در 

بانک های دولتی کمتر رخ می دهد.
در س��وی مقابل، موافق��ان بانک��داری خصوصی می گوین��د که تعداد 
بانک های خصوصی روزبه روز در حال گس��ترش اس��ت و تعداد بانک های 
خصوصی ش��ده در سراس��ر دنیا از اواس��ط دهه 19۷0 نشان می دهد که 
چگونه مالکی��ت دولتی بانک ها از نگاه سیاس��ت گذاران غیرمطلوب دیده 
شده است. خصوصی سازی بانک ها تنها مسئله تخصصی حقوقی یا قانونی 
نیس��ت، بلکه بیشتر مسئله ای سیاسی اس��ت. برای مثال، نظام بانکداری 

در برزیل، بزرگترین و پیچیده ترین نظام بانکی در آمریکای التین اس��ت. 
براس��اس یافته های پژوهش های پیش��ین، بانک های با مالکیت دولتی در 
این کش��ور به دلیل استفاده از آنها برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی 
با بحران حادی روبه رو بوده اند. در بس��یاری از کش��ورهای در حال توسعه 
در جایی که هنوز بانک ها تحت کنترل دولت هستند، عدم کارایی و اغلب 
انگیزه های سیاس��ی اعمالی در بخش بانکداری و سرانجام ناامیدی از نیل 
به توس��عه اقتصادی را شاهد هستیم. در چند سال اخیر، تعداد فراوانی از 
راه حل ه��ای نظری و عملی در بانکداری خصوصی انجام ش��ده اس��ت. در 
همه این اقدامات به دو موضوع توجه شده است؛ اول، ساختار معامالتی و 
فرآیند فنی و تخصصی خصوصی سازی بانک ها و دوم، کارکرد موفق پس از 
خصوصی سازی بانک های خصوصی شده. به طور کلی، دو عامل مهم منجر 
به توجه دولت ها به بانکداری خصوصی ش��ده اس��ت؛ دلیل اول این است 
ک��ه دالیل روش��نی برای عدم کارایی مالکیت دولت��ی در اجرای اهداف و 
برنامه های خود وجود داشته و دوم اینکه توسعه نظام مالی از طریق بخش 

خصوصی موجب افزایش رشد اقتصادی خواهد شد.
لزوم تقویت نهادهای نظارتی بر بانک ها

در این مطالعه به بررسی اثر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی ایران 
بین س��ال های 1382 تا 1396 پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان می دهد 
که توس��عه مالی نقش تعیین کننده و مثبتی در افزایش رش��د اقتصادی 
دارد، ام��ا هرچه دامنه فعالیت بانک های خصوصی در حوزه تس��هیالت و 
س��پرده ها گسترش یافته است، اثر منفی بر رش��د اقتصادی داشته است 
ک��ه از مهمتری��ن دالیل آن می توان ب��ه فضای نهادی ای اش��اره کرد که 
بانک ها در آن فعالیت می کنند. فضای نهادی به گونه ای اس��ت که بیشتر 
بانک های خصوصی منابع خود را یا به بازارهای س��فته بازی روانه می کنند 
یا به بنگاه های زیرمجموعه خود تس��هیالت می دهد و یا در اولویت بندی 
تسهیالت، بخش خدمات و بازرگانی را در ردیف نخست قرار می دهند که 
اینها هم بخش تولیدی را در مضیقه قرار خواهد داد. همچنین نحوه عمل 
بانک های خصوصی موجب فربه تر شدن روزبه روز بخش های واسطه گری 
می ش��ود که این نیز آس��یب زننده تولید خواهد بود. بانک های غیردولتی 
در محی��ط نهادی خاصی ش��روع به فعالیت کردند ک��ه نتیجه آن چیزی 
جز تضعیف تولید نبوده اس��ت. ب��رون داد حکمرانی ضعیف، بانک مرکزی 
ضعیف و غیرمستقل، فضای کسب وکار نامناسب، تسلط فعالیت های داللی 
و واس��طه گری و نظام مالیاتی تشویق کننده واسطه گری، فضایی جز ورود 
بانک ها به بازار مسکن و ارز، انجماد منابع بانک ها در امالک و مستغالت، 
توزیع تس��هیالت به نفع فعالیت های سفته بازی و نرخ های سود تسهیالت 
باال در پی نداشته است که نتیجه آن تضعیف تولید بوده و نتایج مطالعات 

پیشین را تایید می کند.
البته نتایج این مطالعه به معنای نفی کامل بانکداری خصوصی نیس��ت، 
بلکه این نکته را گوشزد می کند که بانکداری خصوصی در فضای اقتصادی 
ایران نتوانسته است کمک کننده تولید اقتصادی کشور باشد. بنابراین اگر 
بتوان شرایط را به نفع تولید تغییر داد و نظارت دقیق تری بر عملکرد بانک ها 
داشت، می توان انتظار داش��ت که فعالیت این بانک ها کمک کننده تولید 
باشد. با توجه به یافته های این پژوهش باید تا زمان تغییر شرایط فعالیت 
بانک های خصوصی، اعطای مجوز تأسیس بانک ها و مؤسسات خصوصی را 
محدود کرد و نظارت قوی همراه با ضمانت اجرایی بانک مرکزی بر فعالیت 

بانک ها و موسسات بانکی خصوصی را در دستور کار قرار داد.

چه ارتباطی بین توسعه بخش مالی و بخش حقیقی اقتصاد وجود دارد؟

تاثیر بانکداری خصوصی بر رشد اقتصادی

یکی از تس��هیالتی که برای ساخت و خرید خانه در نظر گرفته شده، 
اوراق مسکن یا همان »تسه« است که میزان آن متناسب با شرایط افراد 
)تجرد، تأهل و محل زندگی( و قیمت آن متناس��ب با عرضه و تقاضای 
بازار متفاوت است و افراد می توانند از طریق فرابورس اقدام به خرید آن 
کنند. به گزارش ایسنا، »تسه« وامی است که برای خرید ملک و زمین 
گرفته می شود. این اوراق توسط بانک مسکن منتشر و در بازار فرابورس 
معامله می ش��ود. بدین ترتیب، وام گیرنده برای خرید یا نگهداری خانه و 
س��اخت یا تعمیر امالک از آن اس��تفاده می کند و موافقت می کند که با 
گذشت زمان در یکسری پرداخت های منظم، آن را بازپرداخت نماید. در 

این مدت ملک به عنوان وثیقه برای تأمین وام عمل می کند.
ب��رای خرید این اوراق، متقاض��ی باید با دریافت یک کد بورس��ی از 
کارگ��زاری اقدام ب��ه خرید این اوراق کند. به عن��وان کارمزد معامالت، 
درصدی از حساب سرمایه گذار به هنگام خرید و فروش اوراق تسهیالت 
مس��کن از حساب سرمایه گذار کسر می ش��ود. همچنین فرد می تواند با 
مراجعه به ش��عب بانک مسکن برای خرید اوراق تسهیالت بانک مسکن 
اق��دام کند. بانک مس��کن هر ماه اوراق جداگانه ای منتش��ر می کند که 
قیمت این اوراق با هم متفاوت است. روی نماد معامالتی این اوراق، نام 
ماه و دو رقم آخر سال صدور را شاهد هستیم که تاریخ انتشار و فرصت 
استفاده از اوراق را نشان می دهد. برای مثال، »تسه 9905« یعنی بانک 
در مردادماه س��ال 99 این ورق را منتش��ر کرده اس��ت. هرچه به تاریخ 
انقضا و سررس��ید اوراق نزدیک تر ش��ویم، قیمت خرید اوراق ارزان تر و 

هرچه تاریخ انتشار اوراق جدیدتر باشد، قیمت آن گران تر است.

زمان اس��تفاده از اوراق نیز مهم است. اگر فرد بالفاصله قصد استفاده 
از اوراق خریداری ش��ده خود را دارد، می تواند ارزان ترین اوراق موجود 
در ب��ازار س��رمایه را بخ��رد. ارزان ترین اوراق، اوراقی هس��تند که زمان 
کم��ی به ابطال آنها باقی مانده اس��ت. با توجه به اینک��ه کارکرد اوراق 
خریداری ش��ده در ب��ازار هیچ تفاوتی با هم ن��دارد، تنها نکته مهم این 
است که فرصت استفاده از اوراق خریداری شده )با توجه به مدت زمانی 
که ممکن اس��ت صرف کارهای بانکی ش��ود( وجود داشته باشد. مهلت 
انقضای اوراق از زمان انتش��ار تا دو س��ال پس از آن است، یعنی بعد از 
گذش��ت دو سال از تاریخ انتش��ار اوراق ابطال می شوند و امکان دریافت 

وام دیگر وجود ندارد.
بنابراین به زبان ساده، پس از آنکه مشخص شد ملک موردنظر شرایط 
اخذ وام را دارد، فرد اوراق را خریداری کرده که در پرتفو قابل مشاهده 
است. اوراق براساس کد ملی فرد صادر می شود و بانک مسکن براساس 
تع��داد اوراقی که فرد خریداری کرده، چک را صادر می کند. پس از آن 
خریدار، فروشنده و نماینده بانک برای انتقال سند به دفترخانه مراجعه 
ک��رده و نماینده بانک، چک را به فروش��نده تحوی��ل می دهد و خانه تا 

زمان پایان پرداخت اقساط در رهن بانک باقی می ماند.
همانطور که اش��اره ش��د، میزان و قیمت اوراق متفاوت اس��ت. مثال 
مجردهای س��اکن پایتخت می توانند 240 و متأهل های پایتخت نشین 
480 میلیون تومان وام دریافت کنند. س��قف این تسهیالت برای مراکز 
اس��تان و ش��هرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 
160 و ب��رای زوجین به 320 میلیون تومان رس��یده و برای مجردهای 

س��ایر مناطق شهری به 120 و برای زوجین نیز به 240 میلیون تومان 
رس��یده اس��ت. قیمت آن هم براس��اس عرضه و تقاضا در ب��ازار تعیین 
می شود. طبق آخرین قیمت ها، تسه دی ماه سال 1398 حدود 94 هزار 
و 400 و تسه آذرماه 1400 حدود  99 هزار و 300 تومان قیمت دارند.

جزییات جالب درباره اوراق تسهیالت مسکن

چگونه وام مسکن بگیریم؟

دریچه

زیان جرایم سایبری به 6 تریلیون دالر رسید
هک های بزرگ 2021

اگر س��ال 2020 س��ال ه��ک قرنطینه پاندمی کووی��د-19 بود، 
س��ال 2021 فصل جوالن هکرها در سراس��ر جهان بود؛ این جمله 
مش��ترک همه گزارش هایی است که به حمالت سایبری مهم سال 
2021 پرداخته اند. اغراق نیس��ت اگر بگوییم س��ال 2020 با بروز 
پاندمی کرونا بازار هک و حمالت س��ایبری را داغ کرد، سال 2021 

آن را به اوج رساند و خاص کرد.
در حال��ی چن��د روز از پایان س��ال 2021 فاصل��ه گرفته ایم که 
گزارش های آخر س��ال، حقایق ترس��ناک و جالبی نشان می دهند. 
در آخرین آنها آمده اس��ت که زیان جرایم سایبری در انتهای سال 
2021 ب��ه رقم 6 تریلیون دالر رس��یده و انتظار م��ی رود این رقم 
تا س��ال 2025 م��رز 10 تریلیون دالر را رد کن��د. هرچند هکرها 
و خالفکاران س��ایبری در سراس��ر سال گذش��ته میالدی به شکل 
خالق و ش��وکه کننده ای جوالن دادند و به زیرساخت های درمانی، 
آموزش��ی و امنیتی حمله کردند، در سوی دیگر دولت ها کوشیدند 
اقدام عملی تری را علیه این تهدیدهای آنالین انجام دهند و به نظر 
می رسد دس��ت کم تا زمانی که پاندمی کرونا وجود دارد، این بازی 
م��وش و گربه هم ادامه خواهد داش��ت. در مجموع، میزان حمالت 
س��ایبری در سال 2021 رش��دی 29 درصدی داشت و باج افزارها 
بیش��ترین سهم حمالت بدافزاری و س��ایبری را به خود اختصاص 
دادند. همچنین با رش��د فزاینده ارزش رمزارزه��ا، این حوزه مالی 
نوظه��ور نیز از حمالت س��ایبری در امان نماند و هکرها در س��ال 
2021 بیش از 4 میلیارد دالر ارز دیجیتال س��رقت کردند که این 

رقم سه برابر سال 2020 است.
حمالت سایبری مرزی نمی شناسد

به گ��زارش »یاهو«، اگ��ر بخواهیم به قوی ترین هک های س��ال 
2021 اش��اره کنی��م نمی ت��وان از کنار آس��یب پذیری Log4j به 
س��ادگی گذشت؛ آس��یب پذیری یک برنامه مبتنی بر زبان محبوب 
برنامه نویس��ی جاوا که قربانیان زیادی در س��ال گذش��ته میالدی 
گرف��ت و این موضوع همچنان ادامه دارد، چراکه تقریبا یک س��وم 
سرورهای وب جهان از نرم افزار جاوا استفاده می کنند و همین باعث 
می شود که تعداد قربانیان این آسیب پذیری به طور فزاینده ای روند 
صعودی به خود بگیرد. محققان حوزه س��ایبری در سال 2021 در 
مجم��وع 3.۷ میلیون ت��الش برای هک را از طریق آس��یب پذیری 
Log4j ثب��ت کردند. با توجه به گس��تردگی حم��الت این بدافزار، 
محققان به ش��رکت ها توصیه می کنند که حتما یک فایروال )دیوار 
آتش��ین( نصب کنند که دارای به روزرسانی های خودکار باشد تا از 
زیرساخت های ش��ان محافظت کند. همچنین کاربران معمولی نیز 

باید مراقب به روز رسانی دستگاه های خود باشند.
اختالل در سیس��تم سوخت رس��انی آمری��کا نیز یک��ی دیگر از 
رویدادهای بزرگ س��ایبری 2021 اس��ت. گروه مهاجم س��ایبری 
موس��وم به »دارک س��اید« با حمل��ه به بزرگتری��ن لوله های نفتی 
آمریکا باعث اختالل در سوخت رس��انی شد، چرا که این خط لوله، 
بخشی جدایی ناپذیر از سیستم زیرساخت های حیاتی آمریکاست و 
همین باعث یک بحران انرژی کوتاه مدت در جنوب ش��رقی آمریکا 
ش��د. این گروه هک��ری 100 گیگابایت داده را به س��رقت بردند و 
تهدی��د کردند که در صورت عدم پرداخت ب��اج، آن را در اینترنت 
منتش��ر خواهند کرد. در نهایت هکره��ای Darkside با دریافت 
4.4 میلیون دالر بیت کوین، ب��ه این ماجرا پایان دادند. البته طبق 
گزارش نیویورک تایمز،  FBI با ردیابی حرکت کیف پول دیجیتال 
و ارزهای دیجیتال، بخش زیادی از باج را بازیابی کرد. با این حال، 
یافتن هکرهایی که این جرم سایبری را مرتکب شدند، کار دشواری 
اس��ت و شواهد هم نشان می دهد که این هکرها هیچ وقت دستگیر 

نشدند.
همچنین در سال گذشته میالدی کاربران T-Mobile، سومین 
غ��ول مخابراتی و ارائه دهنده خدمات تلف��ن همراه در آمریکا مورد 
چندی��ن حمله س��ایبری بزرگ قرار گرفت و هکرها مدعی ش��دند 
اطالع��ات بیش از 100میلیون مش��تری این اپراتور را به س��رقت 
برده اند. این هکرها تهدید کردند در صورتی که باج درخواست شده 
را دریاف��ت نکنند، این داده ه��ا را با قیمت 2۷۷هزار دالر در فضای 
تاریک به فروش خواهند رس��اند. بیشتر داده ها شامل شماره تأمین 
اجتماع��ی، ن��ام و ن��ام خانوادگی قانون��ی،  گواهینام��ه رانندگی و 
پرونده های پزش��کی بود. البته این تنها غول مخابراتی آمریکا نبود 
 ،US Cellula که در س��ال 2021 زیر تیغ هکرها ق��رار گرفت و
چهارمین اپراتور بزرگ شبکه در آمریکا نیز در اوایل این سال قربانی 
نقض داده شد. این حمله برخی از  کارکنان این اپراتور را هدف قرار 
داد که به نرم افزار مدیریت ارتباط با مش��تری دسترسی داشتند و 
بدین ترتیب، هکرها به ش��ماره تلفن های بی س��یم مصرف کننده و 
جزییات حساب دسترسی پیدا کردند. به گفته فوربس، این هکرها 
در چنی��ن حوادثی ب��ا کارمندانی که به عنوان کارکنان پش��تیبانی 
فناوری اطالعات ظاهر می ش��وند، تماس می گیرند و وقتی قربانیان 
را متقاع��د می کنن��د ک��ه دس��تورالعمل های آنها را دنب��ال کنند، 

دسترسی از راه دور سیستم آنها را به دست می آورند.
هکرها همیشه هم موفق نمی شوند

Twitch، پلتفرم پخش ویدئوی زنده آمازون نیز در سال 2021 
قربانی یک حمله س��ایبری ش��د. یک هکر ناش��ناس ادعا کرد که 
پلتفرم را به همراه داده های پرداخت کاربر و کد منبع کنترل کرده 
اس��ت. این هکر پا را فراتر گذاش��ت تا اطالعات یک بازی منتش��ر 
نش��ده از استودیوی بازی سازی آمازون را نقض کند. البته این هکر 
ناشناس، این کار را به گفته خودش نه با انگیزه مالی که فقط برای 
ایج��اد اختالل و رقابت بیش��تر در فضای پخش آنالین ویدئو انجام 
داد و این اطالعات نشان داد که آمازون چقدر از Twitch و تعداد 

فعال کاربران درآمد داشته است.
در س��ال 2021 در لهس��تان ه��م گروهی از توس��عه دهندگان 
ب��ازی، قربانی یک حمله باج افزاری ش��دند و هکرها ادعا کردند که 
نسخه هایی از کد منبع بازی های محبوب آنها را در اختیار دارند، اما 
این گروه توس��عه دهنده بازی به تهدید هکرها اهمیتی نداد و اعالم 
کرد که نس��خه های پشتیبان دست نخورده را در اختیار دارد. بدین 
ترتیب، هکرها موفق نشدند هیچ باجی از این گروه بازی ساز بگیرند 
و این موضوع نش��ان می دهد اگر ش��رکت ها نس��خه های پشتیبان 
به روز داش��ته باش��ند، می توانند با بس��یاری از هکرها مقابله کنند، 

بدون اینکه نیازی به پرداخت باج داشته باشند.
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ب��ورس را اتاق شیش��ه ای اقتصاد می دانند و ب��ا نگاهی به وضعیت تاالر 
شیشه ای می توان وضعیت کلی یک اقتصاد را دریافت. در حال حاضر، رکود 
فرسایشی بورس تهران در شرایطی این هفته به هفدهمین ماه خود رسیده 
است که شواهد از احتمال موفقیت مذاکرات وین و احیای برجام حکایت 
دارد. هش��تمین دور مذاک��رات وین که همزمان با س��ال نوی میالدی با 
وقفه ای سه روزه مواجه شده بود، از میانه هفته گذشته مجددا از سر گرفته 
ش��د و با سفر معاون وزیر امور خارجه کره جنوبی به وین و اعالم موافقت 
س��ئول با آزادس��ازی فوری پول های بلوکه شده ایران، به نظر می رسد که 
طبق ادعای خبرگزاری دولت، ش��مارش معکوس احیای برجام آغاز شده 
است؛ اتفاقی که در آخرین روز کاری هفته گذشته قیمت دالر را در بازار 
آزاد تهران به کانال 28 هزار تومان رساند تا پس از هفته های متمادی که 
اسکناس سبز آمریکایی در حوالی مرز روانی 30 هزار تومان در حال نوسان 
بود، حاال در طول یک هفته دو پله پایین بیاید. این روند در ش��روع هفته 
جاری هم ادامه داش��ت و شاخص ارزی در پایان روز شنبه 18 دی ماه به 
رقم 28 هزار و 800 تومان رسید. به موازات افت قیمت دالر، بازار سکه و 
طال نیز شاهد کاهش قابل توجه قیمت ها بود و پس از آنکه قیمت سکه در 
روز چهارشنبه گذشته بعد از مدت ها نوسان در کانال 13 میلیونی، به کانال 
12 میلیون تومان رسید، در روز نخست این هفته هم با 250 هزار تومان 
کاهش دیگر به رقم 12 میلیون و 500 هزار تومان رسید. در بازار سرمایه 
اما شاخص بورس تهران در طول هفته گذشته بیش از 2 درصد عقب رفت 
و به نیمه کانال 1.3 میلیونی نزدیک تر ش��د. ش��اخص کل بورس در روز 
گذشته نیز ۷51 واحد دیگر ریخت تا نماگر اصلی تاالر شیشه ای در پایان 

هجدهمین روز زمستان در رقم یک میلیون و 362 هزار واحد بایستد.
ورق بورس با احیای برجام برمی گردد؟

هرچند ش��اید به نظر برسد که با موفقیت مذاکرات هسته ای، بورس در 
کوتاه مدت واکنش چندان مثبتی نشان نمی دهد، اما به گفته کارشناسان، 
احیای برجام و رفع تحریم ها در بلندمدت به سود سهامداران و اهالی بازار 
س��رمایه اس��ت. البته این توافق آنطور که »اکونومیست« گمانه زنی کرده 
اس��ت، چندان به درازا نخواهد کش��ید. طبق پیش بینی »واحد اطالعات 
اکونومیس��ت«، در نیمه نخست س��ال 2022 به احتمال زیاد تحریم های 
نفتی برداشته می شود و یک توافق محدود میان ایران و طرف های برجامی 
حاصل خواهد شد. بدین ترتیب، این توافق محدود زمینه را برای افزایش 
رشد اقتصادی تا محدوده 8.9 درصد و کاهش نرخ تورم به سطح 23درصد 
در سال جاری میالدی فراهم خواهد کرد. هرچند که در صورت بازگشت 

احتمالی تحریم ها، رقم تولید ناخالص داخلی مجددا به 2.9 درصد در سال 
2023، منفی 2.1 درصد در سال 2024، منفی 2.6 درصد در سال 2025 
و منفی 2.2 درصد در سال 2026 خواهد رسید. »اکونومیست« پیش بینی 
می کند که این توافق بار دیگر از اواخر سال 2023 شکننده خواهد شد و تا 
پایان سال 2024 احتمال می رود در پی انتخابات بعدی ریاست جمهوری 

آمریکا با یک چالش دیگر مواجه شود.
در حال��ی ای��ن روزها همه نگاه ها به هتل کوبورگ وین دوخته ش��ده و 
فعاالن بورس��ی همچون س��ایر س��رمایه گذاران، رخدادها و سیگنال های 
برجامی را رصد می کنند که پرس��ش مهم همه س��هامداران و اهالی بازار 
س��رمایه، واکنش بورس به احیای برجام اس��ت. س��وال این است که آیا 
با احیای احتمالی برجام، ش��رایط س��ال 1394 در بازار س��رمایه مجددا 

تک��رار می ش��ود؟ آیا همانطور که ب��ورس از مواهب برجام به��ره برد، این 
بار از مواهب احیای برجام نیز می تواند به همان س��بک و سیاق بهره مند 
ش��ود؟ به نظر می رسد تاالر شیشه ای در مقطع زمانی زمستان 1394 نیز 
در ش��رایط مش��ابهی قرار داش��ت و پس از حدود دو سال افت فرسایشی 
بورس، خروج س��رمایه های حقیقی، نزول ارزش دادوستدها و خالصه در 
ی��ک کالم، نومی��دی بورس بازان بود که با اج��رای توافق برجام و همپای 
بهره مندی اقتصاد ایران از کنار رفتن تحریم ها، بورس تهران واکنش مثبت 
و غیرمنتظره ای برخالف انتظارها در کوتاه مدت نش��ان داد، به طوری که 
ش��اخص کل بورس در یک بازه زمانی س��ه ماهه بیش از 33  درصد رشد 
کرد و یکی از بهترین دوره های رونق کوتاه مدت را در کارنامه خود به ثبت 

رساند. حاال آیا این تجربه شیرین دیگر بار تکرار می شود؟
از بورس تهران تا هتل کوبورگ وین

بازار س��رمایه همچنان با کاهش قیمت ها و س��قوط شاخص ها دست و 
پنجه نرم می کند و با گذش��ت نزدیک به 1۷ ماه از شروع این روند نزولی 
و ترکی��دن حباب قیمتی بورس کماکان چرخه خ��روج نقدینگی از تاالر 
شیشه ای ادامه دارد. به نظر می رسد این شرایط تقریبا مشابه شرایط برهه 
اجرای برجام است و در آن روزها هم بازار سرمایه از رکود فرسایشی حدودا 

دو ساله رنج می برد.
در خالل روزهای س��رد زمس��تان 1394 و در حالی که ارزش معامالت 
روزانه به کمترین میزان خود رسیده بود، امید بورس بازان به احتمال رونق 
کوتاه مدت بورس، رویایی دور از دس��ترس می نمود، اما با اجرایی ش��دن 
توافق برجام، این رویا تعبیر شد و برخالف انتظارها واکنش آنی بورس به 
رفع تحریم ها، مثبت از کار درآمد. بدین ترتیب، ش��اخص بورس تهران در 
فاصله س��ه ماهه ابتدای دی ماه 1394 ت��ا انتهای فروردین ماه 1395 به 
بازدهی 33 درصدی رس��ید و یکی از دوره های رونق کوتاه مدت بورس را 
به ثبت رساند. درست مثل اکنون که بیش از 500 روز است دوره رکودی 
بورس تهران به درازا کشیده است و همچون همه بازارها – برای برون رفت 
از این وضعیت رکودی – به سناریوهای برجامی چشم دوخته است. گویا 

همه راه ها همچون شش سال قبل به پایتخت اتریش منتهی می شود.
بنابراین برخالف انتظار برخی از تحلیلگران که چشم انداز احیای برجام 
و رفع تحریم ها را تنها در بازه بلندمدت به س��ود بورس می دانند، ش��اید 
همچون تجربه س��ال 1394 بار دیگر برجام بتواند زمینه یک رالی کوتاه 
مدت در مس��یر شاخص کل بورس را فراهم نماید. کارشناسان بورسی در 
حال حاضر سایه ابهامات چندوجهی از جمله نتایج مذاکرات هسته ای را از 
مهمترین عوامل اثرگذار بر روند معامالت بورس تهران و معادالت اقتصاد 
ایران ارزیابی می کنند و به نظر می رسد با شروع شمارش معکوس احیای 
برجام، چش��م امید همه سهامداران در تاالر شیش��ه ای بیش از هر زمان 

دیگري به راهروهای هتل کوبورگ وین دوخته شده است.

آیا شمارش معکوس احیای برجام آغاز شده است؟

چشم امید بازارها به وین
یادداشت

اقتصاد سوپرمارکتی
ادامه از صفحه اول

اقتص��اد و بازار در اندازه این محله ب��ه خوبی کار می کند. ایجاد صندوق 
قرض الحسنه و تامین و تخصیص اعتبار هیچ آسیبی به اقتصاد محله وارد 
نمی کند. برای تهیه س��بد معیشتی کافی است عده ای افراد خیر هزینه ها 
را تقبل کنند و افزایش تقاضا از طرف س��وپرمارکتی محل به راحتی پاسخ 
داده می شود. ایجاد اشتغال و کارگاه و پرداخت وام به راحتی انجام می شود. 
تبع��ات تمام اقدامات اقتصادی که در این محله انجام ش��ده، کامال مثبت 
بوده و اثر منفی برجا نگذاش��ته اس��ت، اما در مقیاس بزرگ تر، قضیه کامال 
متفاوت است. در مقیاس یک جامعه و یک کشور هر کدام از این اقدامات، 
تبعات اقتصادی به دنبال خواهد داشت. برای مثال، پرداخت وام و تسهیالت 
خوداش��تغالی در سطح کالن اگر صرفا در پرداخت وام خالصه شود، عالوه 
بر آنکه به اش��تغال زایی ختم نمی شود، اثرات تورمی برجا می گذارد و پس 
از مدتی بدهکاران بانکی را افزایش می دهد. در یک محله شناس��ایی افراد 
واجد ش��رایط و تضمین تسهیالت به راحتی امکان پذیر است، اما در سطح 
کالن اقتصادی، شناس��ایی و توانمندس��ازی و تربی��ت کارآفرین عالوه بر 
اینکه نیاز به طراحی یک سیستم برنامه ریزی شده و همکاری و هماهنگی 
دس��تگاه های مرتبط دارد، به زمان محتاج است و زمان موضوعی است که 
از حوصله سیاستمداران خارج است. همچنین با فرض درستی انجام تمام 
این موارد که به بوروکراسی ختم می شود، اثرات افزایش نقدینگی اگر محل 
تامین اعتبارات از طریق قرض از بانک مرکزی باش��د و در غیر این صورت 
افزایش تقاضای کل بدون پاس��خ از طرف عرضه کننده باز اثرات تورمی در 
پی خواهد داش��ت. یا تهیه سبد معیش��تی در حد و اندازه یک محله هیچ 
اثری بر کل اقتصاد نخواهد گذاشت، اما تهیه همین سبد در مقیاس کالن 
قطع��ا افزایش قیمت ها را در پی دارد و اصطالحا و به قول بازاری ها، بازار را 
بهم می ریزد. از طرفی چس��بندگی قیمت ها موجب می ش��ود بعد از فشار 
تقاضای کل قیمت ها به س��طح قبلی بازنگ��ردد. در نتیجه اگر فرد نیازمند 
قبل از توزیع یارانه و س��بد معیش��تی می توانس��ت بر فرض ماهی یک بار 
یک کاالی معیشتی را خریداری کند، با یک بار توزیع رایگان امکان خرید 
را در ماه های آینده به خاطر افزایش قیمت از او س��لب می کنیم. براس��اس 
این نگاه در مقیاس محله به اقتصاد، اصل محدودیت منابع کامال در تحلیل 
حذف می شود. به اقتصاد همچون سوپرمارکت محله نگاه می شود که برای 
ه��ر تقاضایی، عرضه وجود دارد بدون آنکه قیمت ها را تغییر دهد. می توان 
با پرداخت تس��هیالت تمام مشکالت اشتغال و ازدواج جوانان محل را حل 
کرد. البته در محله با محدودیت خیرین مواجه هستند، ولی در دولت، بانک 
مرکزی به مثابه خیری است که محدودیتی ندارد. نشانه های اداره کشور با 
نگاه اقتصاد سوپرمارکتی در موضع گیری ها و مصاحبه های تصمیمگیران به 
راحتی قابل مشاهده است؛ از پرداخت وام های خوداشتغالی و پرداخت یک 
میلیون تومان به ازای تولد هر نوزاد گرفته تا توزیع بسته های معیشتی. همه 
از همین نگاه اقتصاد سوپرمارکتی نشأت می گیرد و اثرات آن هم در اقتصاد 
مشاهده می شود که نه تنها به بهبود شاخص های اقتصادی منجر نشده، بلکه 

بر شلختگی و بحران آن افزوده است.
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وزیر اقتصاد:
اعتبارسنجی جایگزین وثیقه می شود

به گفته وزیر اقتصاد، با مدیران شعبی که تخلفات آنان در زمینه پرداخت 
تسهیالت احراز شود با جدیت برخورد می شود.

احسان خاندوزی در حاشیه بازدید سرزده از بانک های دولتی گفت: دو 
هفته پیش جلسه ای با مدیران عامل بانک های دولتی برگزار شد و وزارت 
اقتصاد مطالبات و درخواست هایی را عنوان کرد. در آن جلسه وعده دادم که 
بنای دولت سیزدهم بر این است که اگر مصوبه و قاعده ای تصویب می شود، 
به ط��ور حتم باید در عرصه اجرا و عمل فعاالن اقتصادی، مردم و خانوارها 
احس��اس کنند که این اتفاق پیگیری می شود و وعده دادیم که نظارت بر 

مصوبات را پیگیری خواهیم کرد.
وزی��ر اقتصاد افزود: از مصوبه های اخیر این اس��ت که فعاالن اقتصادی 
حق دارند نس��خه ای از قراردادهای بانکی خود را در اختیار داشته باشند، 
همچنین نرخ سود تسهیالت پرداختی و جرائم و دیرکردها به وضوح باید 
پیگیری شود. در این زمینه سامانه ای در وزارت اقتصاد طراحی شده است 
و همه استان ها می توانند موارد را معرفی کنند. در روزهای گذشته مواردی 
از تخلفات عنوان شده است و با جدیت با مدیران شعبی که تخلفات آنها 

احراز شود برخورد و اطالع رسانی می شود.
خاندوزی با اش��اره به بازدید س��رزده خود از دو بانک دولتی، گفت: در 
بازدید امروز )شنبه( بسیاری از مشتریان راضی بودند و در برخی از موارد 
نیز بی دقتی هایی را شاهد بودیم یا اینکه مراجعه کنندگان نسبت به حقوق 
خود مطلع نبودند. مقرر شد پیگیری های الزم برای رفع مسائل پیش روی 
مشتریان انجام شود تا بانک ها بیش از گذشته در خدمت تولید و خانوارها 
قرار گیرند تا زحماتی که در ش��بکه بانکی کشیده می شود منجر به رشد 

اقتصادی و تسهیل تامین مالی برای تولیدکنندگان شود.
وزیر اقتصاد همچنی��ن درباره جایگزینی اعتبارس��نجی به جای وثیقه 
و ضام��ن به وی��ژه در وام های خرد، گفت: درخصوص برخی از ش��رکت ها 
اعتبارس��نجی ها در پرونده وجود داش��ت، در برخی از م��وارد نیز فقط به 
اس��تعالم ها در مورد چک برگشتی اش��خاص حقیقی بسنده شده بود که 

این نقطه ضعف است.
او ابراز امیدواری کرد: در هفته آینده موضوع اعتبارسنجی و جایگزینی 
نظام فعلی که موجب نارضایتی افراد ش��ده و بس��یاری را که س��ال ها به 
تعهدات خود عمل کردند اما ضامن یا وثیقه الزم را نداشتند، از دریافت وام 
محروم کرده اس��ت، انجام شود و هفته آینده خبر خوبی را اعالم خواهیم 

کرد.
خاندوزی درباره توقف تسهیالت بانکی در ماه های پایانی سال نیز گفت: 
در وزارت اقتصاد دس��تورالعمل و ابالغیه ای مبنی بر محدودیت پرداخت 
تسهیالت بانکی، به غیر از مراعات ضوابطی که بانک مرکزی بر آنها نظارت 
کند وجود نداش��ته اس��ت. امیدوارم با توجه به اینکه نیاز تولیدکنندگان 
و خانوارها در ماه های پایانی س��ال افزایش می یابد ش��اهد توقف و تاخیر 

پرداخت وام ها نباشیم و پیگیری می کنیم فشاری به افراد وارد نشود.
وزیر اقتصاد درخص��وص وام 90 میلیونی بانک جهانی هم گفت: بانک 
جهانی در اکثر کش��ورهای عضو برای تجهیزات و لوازم پزش��کی مقابله با 
بیم��اری کرونا تس��هیالتی را در نظر گرفته بود که درخصوص کش��ور ما 
آمریکا موافق پرداخت تس��هیالت نبود. با تالش های انجام ش��ده موافقت 
بانک جهانی و مصوبه هیأت دولت برای اعطای حق امضای موافقت نامه ها 
انجام شد، بنابراین برای بخشی از تجهیزات و لوازم پزشکی که به ناچار باید 

وارد شود، از طریق 90 میلیون دالر مصوب تامین خواهد شد.

رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران هشدار داد
ظهور یک رانت جدید در بودجه 1401

رئی��س مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران می گوید در فرآیند نهایی 
ش��دن بودجه سال 1401، اش��کاالت و ابهاماتی وجود دارد که در صورت 
نپرداختن به آنها، بس��تر رانت های جدید در اقتصاد ایران ش��کل خواهد 
گرفت. دولت سیزدهم در نیمه دوم آذرماه، الیحه بودجه سال 1401 را به 
مجلس ارائه کرد. این الیحه که نخستین تجربه بودجه نویسی دولت جدید 
است، در هفته های گذشته در مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نمایندگان 
فع��ال به کلیات آن رأی مثبت داده اند. محدودیت ها در تامین منابع مالی، 
نحوه اجرای قوانین مالیاتی و چگونگی حمایت از فعاالن اقتصادی و مردم 
بخشی از دغدغه هایی بوده که در روزهای گذشته از سوی نمایندگان بخش 
خصوصی در رابطه با الیحه بودجه سال آینده مطرح شده و به نظر می رسد 

این بخش نظرات خاص خود را در این حوزه خواهد داشت.
در ای��ن بین، محمد قاس��می رئیس مرکز پژوهش ه��ای اتاق بازرگانی 
ایران از خطر ایجاد رانتی جدید در این حوزه خبر داده و از نادیده گرفتن 
بخش خصوصی در فرآیند تدوین بودجه انتقاد کرده است. او با بیان اینکه 
اتاق های س��ه گانه باید موضع هماهنگی درباره بودجه داشته باشند ادامه 
داد: نگاه ارباب-رعیتی دولت در بودجه 1401 تشدید شده است. برخالف 
س��ال های قبل که بخش خصوصی ولو به ش��کل صوری دعوت می ش��د، 
امس��ال در فرآیند تدوین بودجه از اتاق های سه گانه هیچ دعوتی در ستاد 

تدوین بودجه به عمل نیامد.
به گفته وی، نکته مهم اینکه در بند الف تبصره 18 به منظور توس��عه 
سرمایه گذاری ها برمبنای آمایش سرزمینی دولت تصمیم گرفته صندوق 
کارآفرینی امید را به صندوق پیشرفت و عدالت ایران با 31 صندوق استانی 
تابعه تغییر دهد. منبع مالی همه طرح ها در سطح استان و نظارت بر حسن 
اجرای طرح ها با ش��ورای برنامه ریزی استان است. به نظر می رسد ممکن 
اس��ت توزیع رانت در شهرستان ها و استان ها از این محل اتفاق بیفتد. در 
واق��ع دولت قصد دارد از محل افزایش قیمت س��وخت و از محل افزایش 
مالیات ها پول را از جیب مردم برداش��ته و به صندوقی در اس��تان ها واریز 
کند تا استاندار به عنوان رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان اشتغال 

و رشد ایجاد کند.
قاس��می با بیان اینکه این اتفاق جدیدی اس��ت، توضیح داد: دولت هم 
کمبود منابع خود را از جیب بخش خصوصی و تولیدی کش��ور برمی دارد 
و هم آن را در فرآیند کار مش��ارکت نمی دهد. در حالی که دولت باید 40 
درصد از درآمد نفتی را به صندوق توس��عه ملی واریز می کرد تا رش��د و 
توس��عه ایجاد کند، اما تصمیم گرفت این مبلغ را به صندوق واریز کند تا 

شورای برنامه ریزی و توسعه استان رشد ایجاد کند.
براساس گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، او با تأکید بر اینکه این نگاه ها، 
نگاه دولت گرایانه است، گفت: برای اولین بار حتی یک بار هم عبارت بخش 
خصوصی در الیحه بودجه نیامده است. برخالف سال های قبل که دست کم 
عبارت مشارکت عمومی-خصوصی را به کار می بردند امسال آن هم حذف 
ش��ده و هیچ اس��می از بخش خصوصی برده نشده است اما به جای آن از 

عبارت غیردولتی استفاده کرده اند.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران همچنان درگیر فضای رخوت و رکود است 
و هرچن��د نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای در نیمه نخس��ت روز معامالتی 
گذش��ته در م��دار صعودی ب��ود، در نیمه دوم معامالت ب��ه مدار نزولی 
بازگش��ت و به پسروی در کانال 1.3 میلیون واحدی ادامه داد. شاخص 
بورس تهران در حالی روز معامالتی شنبه را با رقم یک میلیون و 363 
واح��د آغاز ک��رد که تا س��اعات میانی معامالت صعودی ب��ود و تا یک 
میلیون و 36۷ هزار واحد افزایش یافته بود، اما روند حرکت این شاخص 
در ساعات پایانی معامالت نزولی شد و در پایان با ایستادن در رقم یک 

میلیون و 362 هزار واحد به افت ۷51 واحدی بسنده کرد.
شاخص های دیگر بورسی هم در این روز بر مدار نزولی حرکت کردند 
و بدین ترتیب، ش��اخص کل بورس با کاهش ۷51 واحدی به رقم یک 
میلیون و 362 هزار واحد و شاخص هم وزن با 33۷ واحد کاهش به رقم 
359 هزار و 134 واحد رسید. در نخستین روز معامالتی هفته، بیش از 
5 میلیارد و 98۷ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 2۷ 
هزار و 254 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوس��تد ش��د. 
شاخص بازار اول، افزایش یک هزار و 5۷0 واحدی و شاخص بازار دوم، 
کاهش 8 هزار و 111 واحدی را تجربه کردند. در آن سوی بازار سرمایه 
نیز آیفک��س مجالی برای صعود نیافت و در پایان با کاهش 28 واحدی 

به رقم 18 هزار و 3۷4 واحد رسید.
خودرویی ها صدرنشین بورس شدند

در جریان معامالت روز ش��نبه 18 دی م��اه، ایران خودرو )خودرو( با 
662 واح��د، بان��ک ملت )وبملت( ب��ا 614 واحد، بانک ص��ادرات ایران 
)وبص��ادر( با 385 واحد، س��ایپا )خس��اپا( با 351 واح��د، بانک تجارت 
)وتجارت( با 290 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 268 واحد، 
گ��روه بهمن )خبهمن( با 235 واح��د و پارس خودرو )خپارس( با 119 

واحد، تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نیز صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 429 
واحد، فوالد مبارک��ه اصفهان )فوالد( با 292 واحد، پتروش��یمی نوری 
)نوری( با 19۷ واحد، پتروشیمی شازند )شاراک( با 185 واحد، شرکت 
س��رمایه گذاری غدیر )وغدیر( با 161 واحد، پتروش��یمی پارس )پارس( 
با 160 واحد، تامین س��رمایه امین )امین( با 148 واحد، گسترش نفت 
و گاز پارس��یان )پارس��ان( با 141 واحد و فوالد خوزس��تان )فخوز( با 
119 واحد با تاثیر منفی بر ش��اخص بورس همراه شدند. همچنین نماد 
ایران خ��ودرو )خودرو(، گروه دارویی برکت )برکت(، س��ایپا )خس��اپا(، 
ملی صنایع مس ایران )فملی(، س��ایر اش��خاص ب��ورس انرژی )انرژی 

3( ، گس��ترش س��رمایه گذاری ایران خ��ودرو )خگس��تر( و پاالیش نفت 
بندرعباس )ش��بندر( از جمله نماده��ای پُرتراکنش بودند. گروه خودرو 
هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه 2 میلیارد و 151 میلیون برگه س��هم به ارزش 4هزار و 854 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
بدی��ن ترتیب گروه خودرو با 62 هزار و ۷99 معامله به ارزش 4 هزار 
و 854 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 30 هزار و 413 معامله به 
ارزش ی��ک هزار و 941 میلیارد ری��ال، گروه بانک ها با 19 هزار و 234 
معامل��ه به ارزش یک هزار و 525 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 2۷ 
هزار و 652 معامله به ارزش یک هزار و 460 میلیارد ریال و گروه اداره 
بازاره��ای مالی با 18 ه��زار و 194 معامله ب��ه ارزش یک هزار و 234 

میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس 28 واحد کاهش یافت 
و رق��م 18 هزار و 3۷4 واحد را ثبت کرد. در این بازار 161 هزار معامله به 
ارزش 19 هزار و ۷52 میلیارد ریال انجام شد. در جریان معامالت اولین روز 
هفته در فرابورس ایران، موسسه اعتباری ملل با ۷ واحد، شرکت پلیمر آریا 
ساسول با 5 واحد، گروه توسعه سامانه نرم افزاری نگین با 3 واحد، شرکت 
پخش البرز با 2 واحد و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش با 1.۷9 
واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت 
صنعتی مینو با 9 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس با 5 واحد، شرکت فوالد 
هرمزگان جنوب با 4 واحد، ش��رکت زغال سنگ پروده طبس با 2.8 واحد 
و شرکت فرابورس ایران با 2 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص 

فرابورس همراه شدند.
نگاه کارشناسان به آینده بورس

ب��ورس ته��ران در حالی در اولین روز معامالت��ی هفته به روند نزولی 
خ��ود ادامه داد و در کانال ی��ک میلیون و 300 هزار واحد عقب تر رفت 
که کارشناس��ان بورس��ی می گویند تغییر چندانی در س��مت و س��وی 
معامالت این هفته بورس رخ نخواهد داد. هرچند با سیگنال های مثبت 
از مذاکرات وین و آنچه »ش��مارش معکوس احیای برجام« خوانده شده 
اس��ت، قیمت دالر در بازار آزاد تهران به کانال 28 هزار تومان و قیمت 
س��که به نیمه کان��ال 12 میلیون تومان رس��یده، اما در بازار س��رمایه 

تغییری در سمت و سوی قیمت ها رخ نداده است.
در همین حال، باشگاه خبرنگاران جوان در قالب یک نظرسنجی از 10 
کارشناس بازار س��رمایه خواست تا مسیر این هفته بورس را پیش بینی 
کنند. در این نظرس��نجی از تحلیلگران این بازار پرسیده شد: روند بازار 

س��رمایه و بازدهی هفتگی ش��اخص کل بورس در هفته آتی را چگونه 
ارزیابی می کنید؟ در پاس��خ به این سوال، سه گزینه در نظر گرفته شد 
که به ترتیب شامل »مثبت؛ افزایش��ی«، »بدون تغییر چشمگیر؛ کمتر 
از 1 درصد« و »منفی؛ کاهش��ی« اس��ت. در پایان نظرسنجی مشخص 
ش��د که بیش از 60 درصد پاس��خ ها به گزینه دوم یعنی »بدون تغییر 
چش��مگیر« بوده و پیش بینی کارشناسان نشان می دهد که شاخص کل 

بورس در این هفته نوسان زیادی نخواهد داشت.
در این نظرس��نجی، تنها کس��ی ک��ه گزینه نخس��ت را انتخاب کرد، 
کورش آس��ایش بود و گفت: »بازار میل به صعود دارد و کم کم اعتماد 
بازار برخواهد گش��ت. هفته گذشته تک س��هم های زیادی توانستند راه 
خود را از لیدرهای بازار جدا کنند که نش��انه خوبی برای بازار اس��ت.« 
فردین آقابزرگی نیز »ب��ه دلیل امکان تعدیل و کاهش کوتاه مدت نرخ 
ارز به دلیل خوش بینی نسبت به مذاکرات هسته ای« به گزینه دوم رأی 
داد. آراد پ��ورکار نیز همچون آقابزرگی معتقد اس��ت که »بازار در حال 
رسیدن به یک حمایت معتبر است، ولی از طرفی ارزش معامالت پایین 
هنوز س��یگنالی مبنی بر رش��د بازار اعالم نک��رده و باید منتظر گردش 
نقدینگی بود.« محمد خبری زاد هم با انتخاب گزینه دوم گفت که »بازار 
علی رغم ارزنده بودن، رشد دالر نیما و رشد قیمت های جهانی همچنان 

از کمبود مفرط پول و ارزش معامالت رنج می برد.«
سه کارشناس دیگر نیز به گزینه دوم رأی دادند، به طوری که ندا رضایی 
گف��ت »با توجه به عدم وج��ود اعتماد در بازار و نبود نقدینگی مناس��ب، 
شاخص کل بدون تغییر چشمگیر پیش بینی می شود.« بابک ساالروند هم 
گف��ت که »با توج��ه به کمبود تقاضا در هفته گذش��ته خروج نقدینگی و 
عدم رونق معامالت را ش��اهد بودیم، انتظار این روند در هفته جاری دور از 
ذهن نیس��ت.« حسین مریدسادات نیز گفت که »با توجه به کاهش ارزش 
معامالت بازار و ادامه این روند در صورت عدم ورود نقدینگی جدید به بازار، 

نمی توان هفته پررونقی را برای بورس پیش بینی نمود.«
همچنین س��ه کارش��ناس دیگر به گزینه س��وم رأی دادند که شامل 
آرت��ا اس��دی، امین امیدی و علی مل��ک لی بود. به اعتقاد اس��دی، »با 
توجه به ش��روع روند اصالحی قدرتمند )میان مدت( و اخبار سیاس��ی 
منتشره سبب نزول ش��اخص خواهد شد.« امیدی هم گفت »با کاهش 
آرام قیمت دالر و تاثیر مستقیم آن بر شاخص کل، روند منفی در هفته 
ج��اری دور از ذهن نیس��ت.« علی ملک لی نیز گفت ک��ه »با توجه به 
واکنش ش��اخص به س��قف کانال نزولی و وضعیت تکنیکال آن، انتظار 

ریزش بیشتر را داریم.«

عقبگرد شاخص کل بورس در کانال 1.3 میلیونی ادامه دارد

روز پرنوسان بورس تهران

از ش��کل جدید تسهیالت دهی به بخش تولید، موسوم به طرح تامین مالی 
زنجی��ره ای تولی��د )Supply Chain Finance( در اوایل دی ماه رونمایی 
شد و تفاهم نامه همکاری میان وزارت صمت، بانک مرکزی و هفت بانک عامل 
امضا شد. در این روش به جای شیوه سنتی دریافت تسهیالت مستقیم، فرآیند 
تامین مالی بنگاه ها به صورت پیوس��ته و در طول زنجیره های تامین و مبتنی 
ب��ر جریان واقعی کاال و خدمات صورت می گی��رد. بدین ترتیب با اجرای این 
تفاهم نامه همکاری، انحراف منابع کامال محدود می ش��ود و شفافیت و کارایی 
تخصیص منابع مالی افزایش می یابد. در همین حال، وزیر صمت روز گذشته 
در نشس��ت هم اندیش��ی با فعاالن اقتصادی حوزه نساجی، پوشاک و کفش از 
ورود ۷ بان��ک ب��ه تامین مالی زنجیره ای خبر داد و گف��ت که با اجرای روش 
تامین مالی زنجیره ای دس��ت کم 30 درصد تامین مالی بنگاه ها بیشتر خواهد 
شد. طرح تامین مالی زنجیره ای تولید همچنین دیروز در اتاق بازرگانی تهران 
هم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دو کمیسیون »صنعت و معدن« و »بازار 

پول و سرمایه« اتاق تهران، امکان اجرای طرح را ارزیابی کردند.
در ابتدای این نشست، فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران با اشاره به اهمیت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها گفت: براساس 
گزارش��ی که از وضعیت اعطای تسهیالت به بخش های مختلف اقتصادی در 
ش��بکه بانکی منتش��ر ش��ده، در بخش صنعت و معدن 80 درصد، در بخش 
کش��اورزی ۷0 درصد و در بخش بازرگانی 50 درصد تس��هیالت بابت تامین 

سرمایه در گردش پرداخت شده است.
به گفته مستوفی، در روش های مرسوم تامین سرمایه در گردش بنگاه ها که 
عمدتا از طریق اعطای نقدی تس��هیالت است، هر کدام از حلقه های مختلف 

زنجیره تولید به صورت جداگانه درخواس��ت منابع دارند که این موضوع فشار 
تقاضای وجوه نقد را در ش��بکه بانکی باال برده است؛ همچنین امکان نظارت 
کمتری بر هزینه کرد تس��هیالت وجود دارد و انحراف تسهیالت به بخش های 
غیرمولد محتمل اس��ت. علی نقیب، رئیس کمیس��یون صنعت و معدن اتاق 
تهران نیز مس��ئله تامین مالی را جزو مس��ائل عمده صنایع کش��ور دانست و 
گفت: حتی آن دسته از بنگاه هایی که در فضای کسب و کار از وضعیت بهتری 
برخوردارند نیز با این چالش مواجه هستند. او با بیان اینکه چالش دسترسی به 
سرمایه در گردش به دلیل تورم باال و تحریم تشدید شده است، افزود: در این 
ش��رایط مواد اولیه گران تر و بعضا از طریق بازار سیاه به دست تولیدکنندگان 

می رسد و این مسئله رقابت پذیری آنها را تحت تاثیر قرار داده است.
س��پس حمید آذرمند، مدیر تامی��ن مالی زنجیره تولی��د بانک مرکزی به 
آسیب شناس��ی تأمین مالی س��رمایه در گردش در بخ��ش صنعت پرداخت و 
گفت: در یک بازه بلندمدت، نسبت تسهیالت پرداختی ساالنه توسط بانک ها 
به بخش های مختلف اقتصادی و نسبت مانده تسهیالت بانکی به تولید ناخالص 
داخل��ی، روندی فزاینده پیدا کرده و این در حالی اس��ت که در بخش واقعی، 

ظرفیت های رشد و ستانده واقعی اقتصاد روندی نزولی دارد.
او ب��ا بیان اینکه ناکارایی نظام مالی و سیاس��ت های اعتباری کش��ور منجر 
به تش��دید ناترازی و عدم تعادل های مالی در اقتصاد ش��ده اس��ت، ادامه داد: 
ای��ن ناترازی، نظ��ام مالی را به تنگنای تولید تبدیل ک��رده و این وضعیت در 
نهایت منجر به زمین گیرش��دن تولید در کش��ور شده است. به گفته آذرمند، 
در کل اقتص��اد به وی��ژه در بخش هایی مانند کش��اورزی، بازرگانی و صنعت، 
بخش قابل توجهی از ارزش افزوده توسط خانوار یا بنگاه های غیرشرکتی ایجاد 

می شود و زنجیره های تأمین در اغلب فعالیت های اقتصادی در ایران، ساختاری 
گسسته و غیرشرکتی و حتی غیررسمی دارد و فاقد مدیریت منسجم زنجیره 
تأمین است. در نتیجه نظام تامین مالی و سیاست های اعتباری کشور، نیازمند 
تغییر رویکرد و اصالحات س��اختاری است. در ادامه نشست، صابری، نماینده 
پلتفرم س��امیار بانک ملت )س��امانه اعتبار در معامالت(، به معرفی و تشریح 
خدم��ات پلتفرم مذکور پرداخت و مدل کس��ب و کار و اهداف این پلتفرم را 
تش��ریح کرد. او همچنین امکان یکپارچه س��ازی زنجی��ره از مصرف کننده تا 
تولیدکننده ابتدایی، افزایش سرعت دریافت خدمات بانکی، امکان استفاده از 
انواع روش های پرداخت و دریافت و تضمین معامالت و امکان ایجاد بازارگاه را 

از جمله مزایای استفاده از سامیار برشمرد.
همچنین امین ش��اکرزاده، نماینده پلتفرم س��ککوک بانک ملی )س��امانه 
کش��وری کس��ب و کار(، خدمات پلتفرم مذکور را تبیین کرد و گفت: تأمین 
مالی در زنجیره تأمین)SCF( مجموعه ای از فرآیندهای تجاری و فرآیندهای 
مبتنی بر فناوری است که جهت تامین مالی خرید و انتقال کاال و محصوالت 
از ابتدا تا مقصد در طول زنجیره تامین مورد استفاده قرار می گیرد. به گفته او، 
SCFدر واقع اکوسیس��تمی جهت حضور متقاضیان متعدد در قالب خریدار و 
فروشنده و همچنین بانک ها و نهادهای متعددی به عنوان تأمین گر مالی است.

مهدی ابراهیمی، نماینده پلتفرم اکوتام بانک تجارت)شرکت شایان تجارت( 
نی��ز توضیحات��ی در مورد خدمات این پلتفرم ارائه ک��رد و گفت: مزیت اصلی 
پلتفرم های تامین مالی زنجیره تامین این اس��ت که ریسک های تجاری را در 
نظر گرفته و برمبنای یک مدل ریاضی، بررس��ی می کند که در کدام قسمت 

زنجیره، تامین مالی صورت پذیرد تا کل زنجیره از تامین مالی بی نیاز شود.

تامین مالی زنجیره ای با حضور 7 بانک عملیاتی می شود

تامین مالی زنجیره ای چرا و چگونه؟
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 صادرات را بهانه کردند
تا قیمت گوشت را باال ببرند

رئی��س مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده با اش��اره به اینکه کمبودی در 
بازار گوش��ت و عرضه دام وجود ندارد چون عرضه از تقاضا بیشتر است، گفت 
نه تنها میزان زایش های پاییزه بس��یار عالی است بلکه ذخایر گوشتی هم در 
بخش دولتی باال است بنابراین بهانه ای برای گرانی وجود ندارد از طرفی قیمت 
دام هم باال نرفته اس��ت، اما ش��اهد این هستیم که برخی افراد سوءاستفاده گر 
جهت توجیه افزایش قیمت گوشت، صادرات را بهانه می کنند. منصور پوریان 
در گفت وگو با ایس��نا، در پاس��خ به اینکه چرا صادرات دام متوقف شده است؟ 
گفت: همیش��ه برنامه های راهبردی جهت حمایت از تولید در مقابل بازار کم 
می آورد و اخیرا هم به دلیل فضای روانی ایجادش��ده توس��ط بازار صادرات دام 
زنده نیز متوقف ش��د. وی ادامه داد: وقتی قرار شد صادرات دام صورت بگیرد 
دام دامداران با قیمت هر کیلو 62 هزار تومان خریداری شد و این دام ها جهت 
صادرات به قرنطینه فرستاده شدند. قطعا توقف صادرات ضربه جبران ناپذیری 
ب��ه صادرکنندگان و حتی دامداران خواهد زد، زی��را این دام ها به دامداران باز 
می گردد. رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده اضافه کرد: کشور در بهار، 
تابس��تان و پاییز خشکسالی های بس��یاری را تجربه کرد. همین امر باعث شد 
دام س��بک آسیب بس��یاری ببیند. در مناطقی مانند خوزستان، ایالم، بخشی 
از فارس، لرس��تان و کرمانشاه که خشکسالی و کم آبی بسیاری داشتند دام ها 
آسیب بسیاری دیده اند. از طرفی به دلیل انباشت دام و عدم کشش بازار دولت 
تصمیم گرفت که اجازه صادرات بخشی از دام های سبک یعنی حدود 1درصد 

از آنها را بدهد.
وی تصریح کرد: کمبودی در بازار گوش��ت وجود ندارد. کمبودی در عرضه 
دام وجود ندارد چون عرضه از تقاضا بیشتر است. میزان زایش های پاییزه بسیار 
عالی است. ذخایر گوشتی هم در بخش دولتی باال است. جمعیت دام هم باال 
اس��ت و بهانه ای برای گرانی وجود ندارد، اما شاهد این هستیم که برخی افراد 

سوءاستفاده گر جهت توجیه افزایش قیمت گوشت صادرات را بهانه می کنند.
پوریان در پاس��خ به این س��وال که گفته می شود صادرات منجر به افزایش 
قیمت دام و سپس گوشت شده است، گفت: قیمت دام زنده نسبت به هزینه 
تولید آن پایین تر اس��ت. قیمت تمام ش��ده هر کیلو دام زنده حدود  ۷5 هزار 
تومان اس��ت این در حالی است که در حال حاضر قیمت آن در بازار 55 هزار 
تومان است. همچنین قیمت بره نیز در میادین عمده  کیلویی 58 هزار تومان 
اس��ت. یعنی در الشه و دام افزایش قیمتی نداشتیم ولی مشخص نیست چرا 
قیمت گوش��ت گران شده است. وی با بیان اینکه دو نوع جهش قیمت داریم، 
گفت: یک جهش قیمتی مربوط به وقتی است که تمام اقالم حرکت رو به جلو 
دارند و قیمت آنها افزایش می یابد،  اما نوع دیگر آن به گونه ای است که با ایجاد 

جو روانی قیمت یک کاال تحریک می شود.
این فعال بخش خصوصی عنوان کرد: با کاهش 50 درصدی مصرف گوشت 
در بازار مواجهیم و قدرت خرید مردم کاهش یافته است و این افزایش قیمت ها 

قدرت خرید را باز هم کمتر می کند. 
رئیس مجمع ملی صادرکنندگان دام زنده گفت: امیدواریم به زودی صادرات 

از سر گرفته شده و خبرهای خوبی بشنویم.

 کدام استان ها
تسهیالت صادراتی بیشتری گرفتند؟

از آغاز پرداخت تسهیالت به واحدهای صادراتی، یعنی خرداد 1399 تا آخر 
آبان، نزدیک به 45 درصد متقاضیان موفق به دریافت این تس��هیالت شدند و 
تهران، اصفهان و آذربایجان ش��رقی بیش��ترین تسهیالت را به خود اختصاص 
داده اند. به گزارش ایسنا، در هشت ماهه امسال بیش از 2835 میلیارد تومان 
تسهیالت در قالب 149 فقره به واحدهای صادراتی پرداخت شده است. البته 
در این مدت 220 مورد ثبت نام برای دریافت این نوع تس��هیالت انجام ش��ده 
ب��ود که یعنی ح��دود 6۷.۷ درصد متقاضیان در این م��دت موفق به دریافت 

تسهیالت شدند.  
براساس جزییات اطالعات که در هفت ماهه امسال منتشر شده نیز از بین 
استان ها، تهران بیشترین تس��هیالت واحدهای صادراتی را به خود اختصاص 
داده اس��ت. در مورد اس��تان هایی که کمترین تسهیالت را دریافت کردند نیز 
باید گفت که از بین اس��تان ها، شش استان ش��امل اردبیل، خراسان شمالی، 
ایالم، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ تسهیالتی 

دریافت نکردند.
البته اطالعات مربوط به تس��هیالت به واحدهای صادراتی از آغاز اعطای آن 
یعنی خرداد 1399 تا آخر آبان امسال هم منتشر شده که نشان می دهد در این 
مدت بیش از 4088 میلیارد تومان در قالب 223 فقره پرداخت شده است.  طی 
مدت یادشده 500 فقره ثبت نام برای دریافت این تسهیالت انجام شده بود که 
284 مورد از آنها برای دریافت بیش از 5۷65 میلیارد تومان به بانک ها معرفی 
شدند، اما 223 فقره تسهیالت به واحدهای صادراتی پرداخت شد، یعنی حدود 

44.6 درصد متقاضیان موفق به دریافت این تسهیالت شدند. 
جزییات اطالعات منتشرشده در هفت ماهه امسال نیز نشان می دهد که از 
خرداد سال گذشته تا مهر امسال، تهران، اصفهان و آذربایجان شرقی بیشترین 
تسهیالت را دریافت کردند، اما به شش استان اردبیل، خراسان شمالی، ایالم، 
سیس��تان و بلوچس��تان، کهگیلویه و بویراحمد و مازندران هیچ تس��هیالتی 

اختصاص نیافته است.
جزییات نحوه پرداخت تسهیالت صادراتی

براس��اس گزارش معاونت ط��رح و برنامه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
)صمت( در راس��تای هدایت منابع برای تحقق اه��داف صادراتی و همچنین 
تسهیل و تسریع در فرآیند پرداخت تسهیالت سرمایه در گردش به واحدهای 
تولیدی –صادراتی، س��امانه یکپارچه اعطای تسهیالت بسته موصوف از محل 
منابع صندوق توسعه ملی و تلفیق منابع بانک های عامل طرف قرارداد در سایت 
 www.behinyab.ir بهین ی��اب وزارت صنعت، معدن و تجارت ب��ه آدرس
راه اندازی شده است. این اقدام برای صادرات محصوالت اولویت دار به کشورهای 
هدف انجام شده است. درخواست متقاضیان پس از ثبت در سامانه مذکور، به 
صورت خودکار م��ورد پردازش قرار گرفته و پس از تایید به یکی از بانک های 
عامل )توس��عه ص��ادرات ایران، صنعت و معدن، توس��عه تع��اون، خاورمیانه، 
کارآفرین، تجارت، ملی ایران، رفاه کارگران، صادرات ایران، بانک مشترک ایران 
و ونزوئال، کش��اورزی و پارس��یان( جهت تصویب و پرداخت تسهیالت ارسال 
خواهد شد. منابع در نظر گرفته شده برای تسهیالت بسته موصوف به صورت 
تلفیقی به نسبت 50 درصد منابع صندوق توسعه ملی و 50 درصد منابع بانک 
عامل بوده و نرخ سود تسهیالت به صورت میانگین نرخ سود تسهیالت صندوق 

توسعه ملی و نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار است.
اولویت های اعطای تس��هیالت براس��اس اولویت های کاالی��ی، اولویت های 
کشوری، واحدهای تولیدی-صادراتی، اشخاص حقوقی، صادرکنندگان کاال از 
طریق توسعه زنجیره ارزش در صنایع منتخب و محصوالت کشاورزی در نظر 

گرفته شده است.

نماگربازارسهام

عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران به بیان مشکالت 
س��ه گانه قطعه س��ازان در تامین مواد اولیه و تاثیر آن بر قیمت تمام شده 

خودرو پرداخت.
آرم��ان خالقی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص معضالت 
زنجیره تامین مواد اولیه برای قطعه س��ازان اظهار داش��ت: نگاهی به مواد 
اولیه ورودی به خودروس��ازی ها و ابتدای زنجیره تامین نشان می دهد که 
ورق های فوالدی و محصوالت متنوع پتروش��یمی ب��ا گریدهای مختلف، 
بیش��ترین مواد مصرفی در تولید کاالی خودرو هستند که برخی وارداتی 

و برخی از طریق تولید داخل تامین می شوند. وی با بیان اینکه بخشی از 
مواد اولیه داخلی از طریق بورس کاال تامین می شود، افزود: میزان عرضه، 
دسترس��ی و محدودیت های خرید اع��م از صف های خرید و کف خرید از 
جمله مش��کالت تامین از طریق بورس کاال است که قطعه سازان ناچار از 

خرید خارج از بورس و از واسطه گران با قیمت های باالتر می شوند.
عض��و هیأت مدیره خان��ه صنعت، معدن و تجارت ای��ران گفت: قیمت 
برخ��ی از محصوالت پتروش��یمی خارجی ارزان تر از داخلی ها اس��ت، اما 
محدودیت های وارداتی موجب می ش��ود، الزاما از پتروشیمی های داخلی 

خرید صورت بگیرد که بر قیمت قطعات خودرو می افزاید.
خالقی تصری��ح کرد: تامین ملزومات و تولید هر محصولی با نس��خه و 
تحت ش��رایط جداگانه ای ص��ورت می گیرد و تا به دس��ت مصرف کننده 
برسد، هزینه هایی بر تولیدکننده تحمیل می کند که برخی همانند تامین 
نقدینگی موردنیاز است. بنابراین خرید می بایست در بلندمدت، با نقدینگی 
کافی و در حجم وس��یع باشد که اغلب قطعه س��ازان نیز از توان مدیریت 
و خرید با قیمت مناس��ب برخوردار نیس��تند تا قیمت تمام شده محصول 

کاهش بیابد.

برنامه کاهش قیمت تمام شده خودرو در هاله ای از ابهام

رئیس هیأت مدیره شرکت سایپا لجستیک با بیان اینکه تعیین مدیران 
خودروس��ازی های بزرگ کشور توسط قطعه سازان، نشان از اعمال نظر بر 
روی وزرا و حتی دولت اس��ت، دلیل عدم کاهش قیمت خودرو را فس��اد 
موجود میان قطعه س��ازان و خودروس��ازان دانس��ت. به گ��زارش صنایع، 
هوش��نگ احمدی ضمن اشاره به فساد اقتصادی در حوزه صنعت خودرو، 
اظهار داشت: اینکه قطعه سازان مدیرعامل یک شرکت خودروسازی مطرح 
کشور را مشخص می کنند، نشان از اعمال نظر بر روی وزرا و حتی دولت 

اس��ت. قطعا زمانی که ش��خصی مدیر مش��خص می کند توقعاتی از مدیر 
انتخابی خود دارد و نیاز هس��ت تا این توقعات انجام ش��ود. وی همچنین 
ضمن اش��اره به توان 2میلیونی س��ایپا برای تولید خودرو، تصریح کرد: به 
سایپا فشاور می آورند تا ظرفیت کامل خود را برای تولید نگذارد و 800 الی 
900 هزار دستگاه خودرو به بهانه کمبود قطعه تولید کند تا قیمت نشکند 
و قطعه س��ازان نیز می گویند که قطعه نداریم علی رغم ظرفیتی که برای 
تولید وجود دارد. به دلیل فسادی که بین قطعه سازان و شرکت های اصلی 

خودروسازی وجود دارد، این ظرفیت ها آزاد نمی شود که تولید رونق بگیرد 
و قیمت کاهش پیدا کند. رئیس هیأت مدیره ش��رکت س��ایپا لجستیک 
در پایان خاطرنش��ان کرد: قطعه س��ازان و س��رمایه داران بخش خصوصی 
خ��ودرو با البی هایی که انجام می دهند، نیروهای خود را به عنوان مدیران 
خودروسازان منصوب می کنند، س��پس با استفاده از فشار های سیاسی و 
رانت های زیادی که به دس��ت می آورند باعث می ش��وند تا خودشان سود 

هنگفتی کنند و خودروسازان ضرر بسیاری متحمل شوند.

نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کشور حذف ارز 4200 تومانی مطابق با الیحه بودجه 1401 را بر 
تعرفه های گمرکی اثرگذار دانست و گفت در هیچ مقطعی در تامین مواد 
اولیه و قطعات نیم ساخته وارداتی، ارز 4200 تومانی برای صنعت خودرو 

اختصاص نیافت و حذف ارز دولتی تاثیری بر این صنعت ندارد.
مهدی مطل��ب زاده در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درباره حذف ارز 
4200 تومان��ی در الیحه بودج��ه 1401 و تاثیر آن ب��ر تامین مواد اولیه 
موردنیاز قطعه س��ازان اظهار داشت: در هیچ مقطعی به منظور تامین مواد 
اولیه، قطعات نیم ساخته و واردات، ارز 4200 تومانی برای صنعت خودرو 

اختصاص نیافت و حذف ارز دولتی تاثیری بر این صنعت ندارد.
وی اف��زود: انرژی موردنیاز صنعت خودرو اع��م از گاز، برق، آب و تلفن 
مطابق با نرخ رش��د تورم اقتصادی کش��ور افزای��ش یافته و افزایش هفت 
برابری بهای گاز یکی از نمونه های آن است، اما محصوالت صنعت خودرو 

اعم از قطعه و خودرو تنها کاالیی هستند که گران نمی شوند.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور با بیان اینکه تاکنون در گمرک واردات برمبنای ارز 4200 
تومانی محاسبه می شد، گفت: قرار بر این است محاسبات در گمرک به ارز 
نیمایی تغییر کند و آن زمان طبیعی است که واردات گران تر تمام می شود 

و قیمت قطعه نیز افزایش می یابد. مطلب زاده ادامه داد: متاس��فانه در این 
صنعت به قیمت تمام شده توجهی نمی شود و قیمت ها کماکان دستوری 
اس��ت بدین معنا که نهادهای متعدد اعم از مجلس، وزارت صمت و سایر 

ارگان ها بر موضوع قیمت خودرو ورود می کنند.
وی بیان کرد: افزایش شدید قیمت لبنیات در هیچ نهاد و ارگانی مورد 
مناقشه نیست در حالی که مستقیما با معیشت مردم در ارتباط است و تنها 

کاالیی که بر روی آن حساسیت وجود دارد، خودرو است.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کشور درخصوص تاثیر افزایش قیمت خودرو بر قیمت سایر کاالها 
به طوری که گفته می شود موجی از افزایش قیمت را به دنبال داشته است، 
گفت: نرخ حمل ونقل از مدت ها پیش افزایش یافت اما قیمت خودرو گران 
نش��ده اس��ت. بهای انرژی برق بر قیمت تمام شده تمامی صنایع اثرگذار 
اس��ت و تورم 40 درصدی س��االنه نیز موجب گرانی کاالها می ش��ود، اما 
قیمت خودرو بر این حوزه ها تاثیرگذار نیست و به هیچ عنوان بازیگر این 

سناریو محسوب نمی شود.
مطلب زاده در ادامه تصریح کرد: مجلس با مطرح شدن موضوع احتمال 
آزادس��ازی اندوخته های ارزی کش��ور فورا طرح واردات خودرو با دو و سه 
فوری��ت را در پیش گرف��ت، کما اینکه هنوز هم همگی بر آن اصرار دارند. 
ارزان ترین خودرو در دنیا 18 تا 20 هزار دالر اس��ت که براس��اس ارز 30 
ه��زار تومان، قیمتی مع��ادل 600 میلیون تومان در ب��ازار داخلی خواهد 
داش��ت. ضمن اینکه ممنوعیت واردات خودرو ارتباطی با صنعت خودرو و 
قطعه سازی ندارد بلکه ناشی از کمبود منابع ارزی است، در غیر این صورت 

واردات انجام می شد.
وی عنوان کرد: الزم است موجودی ارزی کشور به تولید اختصاص یابد 
که بر روی GDP کشور اثرگذار است و موجب اشتغال زایی و ارزش افزوده 
ش��ده و چرخ اقتص��اد را به گردش درمی آورد، ن��ه اینکه در اختیار کاالی 

ساخته شده وارداتی و مصرفی قرار بگیرد.
نایب رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کش��ور بر ل��زوم واردات قطعات یدکی و ارزبری این بخش اش��اره 
کرد که پس از آزادس��ازی واردات خودرو مطرح می شود و یادآور شد: هر 
خودروی وارداتی به مدت 15 سال نیازمند واردات قطعات یدکی است که 
ارزبر است. انجمن قطعه سازان با واردات خودرو که البته نیازمند نقدینگی 
اس��ت، مخالف نیس��ت اما از سوی دیگر قطعه س��ازان، طی چندین سال 
گذشته مکررا درخواست صدور مجوز واردات قطعات ضروری به ارزش یک 
میلیارد دالر و بدون ذکر منشأ داشته اند که مورد موافقت قرار نمی گرفت و 

اکنون بحث آزادسازی واردات خودرو را در پیش گرفته اند. 
مطل��ب زاده همچنین درخص��وص وضعیت اجرای توافق��ات مرتبط با 
میزهای داخلی س��ازی و ب��ه ویژه وضعیت میز پنجم گف��ت: در میزهای 
داخلی س��ازی آن دس��ته از قطعاتی که تاکنون داخلی سازی نشده اند، در 
دستور کار قرار می گیرند و خودروساز و قطعه ساز نسبت به اینکه ساخت 

کدام قطعه را آغاز نمایند به توافق می رسند.
وی در پای��ان ب��ا بیان اینک��ه هنوز برخ��ی از قطع��ات میزهای قبلی 
داخلی سازی تکمیل نشده و به تولید انبوه نرسیده است، خاطرنشان کرد: 
تفاوت میز پنجم داخلی س��ازی با سایر میزها در این است که در این میز، 
ساخت داخل تعدادی از قطعات براساس تفاهم نامه و قبل از برگزاری میز 
آغاز شد و صرفا انعقاد قراردادها به زمان برگزاری میز پنجم موکول گردید.

دلیل عدم کاهش قیمت خودرو، فساد موجود میان قطعه سازان و خودروسازان است

قیمت قطعه افزایش می یابد
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اخبار

در نیمی از زمان پیش بینی شده انجام شد:
موفقیت سیمیدکو در دومین دوره عملیات تعمیرات اساسی ساالنه

مشــهد - صابر ابراهیم بای :محمد مدنی فر مدیرعامل شرکت صنعتی 
و معدنی توسعه فراگیر سناباد)ســیمیدکو( با اعالم این خبر گفت: در دومین 
دوره تعمیرات اساسی مجتمع کارخانجات سیمیدکو، نزدیک به ۶۰۰ نفر نیروی 
عملیاتی، نظارتی، پشــتیبانی و هماهنگی به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
فعالیت داشــتند. مدنی فر افزود: عملیات مستقیم اورهال ۱۴۰۰ سیمیدکو با 
صرف ۱۷۰۰۰ نفر ساعت بدون هیچ حادثه ای به پایان رسید. این درحالی است 
که بر اساس تقویم تنظیمی و برنامه ریزی، عملیات تعمیرات اساسی مجتمع 
کارخانجات سیمیدکو به مدت ۱۰ روز پیش بینی شده بود که با همت و تالش 

خستگی ناپذیر کارکنان این مجموعه طی مدت ۵ روز با موفقیت به پایان رسید. مدیرعامل شرکت سیمیدکو در پایان گفت: انجام موفقیت 
آمیز این عملیات در نیمی از زمان برنامه ریزی شده به تولید ۴۵۰۰۰ تن کنسانتره یعنی هر روز ۹۰۰۰ تن منتج شد که در همین بازه 

زمانی ۵ روزه با ۱۵ درصد باالتر از ظرفیت اسمی روزانه انجام شد.

تا پایان سال 1400 صورت خواهد گرفت :
تعویض کنتور کلیه مشترکین دیماندی با کنتور فهام

ساری – دهقان : سرپرست شرکت توزیع برق مازندران در حاشیه برگزاری 
مانور تعویض کنتورهای فهام در آمل گفت : در راستای طرح سراسری هوشمند 
فهام که  از بهمن ماه ســال ۹۵  آغاز گردید ، تعداد ۱3 هزار کنتور مشترکین 
دیمانــدی در حوزه توزیع برق مازندران تعویض گردید که از این تعداد بیش از  
2۰۰۰ دستگاه کنتور در ۹ ماهه نخست سال جاری نصب و طبق برنامه ریزی 
های صورت گرفته کنتور کلیه مشترکین دیماندی تا پایان سال جاری به کنتور 
فهام تعویض خواهد شد .    به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
شرکت توزیع برق مازندران، سید کاظم حسینی کارنامی اظهار داشت  : در این 

راستا همزمان با سایر امورهای توزیع شرکت، به منظور سرعت عمل در تعویض کنتور مشترکین دیماندی به کنتور هوشمند، مانور تعویض 
این کنتورها با حضور  ۶ اکیپ عملیاتی در امور آمل غرب برگزار گردید. وی ادامه داد : در این مانور که با هماهنگی و برنامه ریزی های 
قبلی صورت گرفته 8۷ کنتور دیماندی تعویض گردید که با توجه به بعد مسافتی و پراکندگی و سختی کار  نتیجه حاصل مثبت ارزیابی 
می گردد . حسینی افزود : از مهم ترین مزایای استفاده از این کنتورها مدیریت بر مصرف مشترکین و استفاده از اطالعات این کنتورها 
در ایام پیک مصرف و نظارت بر نحوه مصرف مشترکین می باشد. مشترکین دیماندی به آندسته از مشترکینی اطالق می شود که قدرت 

درخواستی انشعاب برق آن ها باالتر از 3۰ کیلووات است و معموال شامل مشترکان غیر خانگی و غیر تجاری هستند .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن:
هیچ بیماری نباید از بیمارستان دولتی جهت تأمین دارو به بخش خصوصی 

مراجعه کند
رشت - خبرنگار فرصت امروز: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن در 
نشست دارو و تجهیزات دانشــگاه بر ضرورت تأمین داروی موردنیاز بیماران 
ازجمله سرطانی ها در داروخانه های دولتی و همچنین گسیل تجهیزات پزشکی 
بالاســتفاده مراکز به بیمارســتان ها تأکید کرد.  به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
دانشگاه علوم پزشــکی گیالن )وبدا(، دکتر ارسالن ساالری در نشست دارو و 
تجهیزات دانشگاه علوم پزشکی گیالن در سالن اجالس حوزه ریاست با تأکید 
بر لزوم مدیریت بهینه تأمین، توزیع و مصرف دارو و تجهیزات در بیمارستان ها، 
اظهار کرد: الزم اســت برای کاالهای مصرفی غیرپزشــکی و همچنین تأمین 

تجهیزات پزشکی، تأمین نیازمندی ها با مدیریت دقیق از جمله خرید متمرکز و یا  از طریق شرکت های محدود صورت بگیرد.  رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی گیالن با تأکید بر در دسترس بودن داروی مورد نیاز بیماران در مراکز بیمارستانی، افزود: تمام بیمارستان ها اعم 
از سود ده و زیان ده در استان گیالن باید دارای داروخانه سرپایی باشند.  وی با بیان اینکه دانشگاه باید با تعبیه مراکزی از جمله در مرکز، 
غرب و شــرق اســتان، سانتر تأمین و توزیع داروهای شیمی درمانی باشد، گفت: باید تالش شود تا بیماران صعب العالج ازجمله بیماران 
سرطانی در بیمارستان های رازی و ۱۷ شهریور، جهت تأمین دارو با مشکل روبرو نشده و به بخش خصوصی مراجعه نکنند.  دکتر ساالری 
بر ضرورت ساماندهی تجهیزات پزشکی در سطح بیمارستان های استان نیز تأکید کرد و گفت: تشدید بر نظارت در خرید تجهیزات پزشکی 
و راه اندازی کارگاه تعمیرات تجهیزات پزشکی ازجمله اقداماتی هستند که می توان تا حد مطلوبی از تحمیل هزینه های گزاف جلوگیری کرد.

مدیر کل منابع طبیعی گلستان :
زراعت چوب ،پشتوانه ای برای حفظ جنگل ها

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: عبدالرحیم لطفی، مدیر کل منابع طبیعی گلستان گفت: زراعت چوب صنعتی است که هم تولیدکننده 
از آن سود می برد و هم محیط زیست  و هم منابع طبیعی از تخریب در امان می ماند و مزایای زراعت چوب در مقایسه با سایر محصوالت 
کشاوزی کاهش هزینه های نیروی انسانی و نهاد های مورد نیاز از قبیل نیروی کارگری، سم و کود و سایر هزینه های مربوط به کاشت، داشت 
و برداشت و همچنین امکان استفاده از پساب ها و آب مازاد فاضالب شهری است.لطفی گفت: زراعت چوب به معنای کشت گونه های سریع 
الرشد درختی است که با اهداف اقتصادی، چون استفاده بهینه از منابع آب و خاک، صرفه جویی ارزی برای جلوگیری از واردات چوب، ایجاد 
اشتغال، کمک به حفاظت و صیانت پایدار از منابع جنگلی و تأمین نیاز سلولزی صنایع پایین دستی چوب، توسط زارعین انجام می شود.لفط 
در خصوص اجرای طرح زراعت چوب در گلستان گفت:در قالب طرح زراعت چوب در زمین های کم بازده و شور نوار شمالی استان نهال کشت 
می شود.عبدالرحیم لطفی افزود: تا پایان امسال در بیش از ۱۰۰ هکتار از زمین های بیابانی نوار شمالی استان و هزار هکتار از مراتع استان در 
قالب طرح زراعت چوب، نهالکاری می شود.وی گفت: زراعت چوب کار پرزحمتی نیست و در زمین های درجه دو و سه نیز می توان این طرح 
را اجرا و برای آبیاری از آب های نامتعارف استفاده کرد.او ادامه داد: کشاورزان در مراتع نهال می کارند و مراقبت می کنند و پس از ۶ سال به 
درآمد می رسند که فواید آن از کشاورزی در این مناطق بیشتر است.لطفی افزود:پس از ابالغ طرح تنفس جنگل های شمال کشور، مقرر 
شد در طرح زراعت چوب در استانهایی که استتاعت دارند با کاشت گونه های تاغ، اکالیپتوس ، سپیدار و صنوبر  چوب مورد نیار کارخانجات 
کاغذسازی و صنایع مرتبط جایگزین شود.مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: بخشی از این طرح در قالب پویش مردمی "هر 
ایرانی یک درخت" با هدف توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ غرس نهال در حال انجام است.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
گفت: برای جلوگیری از خسارت های طوفان و باد به محصوالت کشاورزی و احیا منابع طبیعی نهال در اختیار کشارزان قرار می دهیم.به 
گفته او، عالوه بر توزیع نهال رایگان، برای هر هکتار زراعت چوب بین ۱۵۰ تا 2۰۰ میلیون ریال تسهیالت کم بهره در نظر گرفته شده است.

مشارکت شرکت آغاجاری در تامین روشنائی بیمارستان امام رضا )ع( 
شهرستان امیدیه

اهواز - شبنم قجاوند: با مشارکت شرکت نفت وگاز آغاجاری بیمارستان امام رضا )ع(شهرستان امیدیه از سیستم روشنائی بهینه 
برخوردار گردید. سرپرست مدیریت خدمات شرکت آغاجاری باداعالم این خبر بیان کرد: بنا به درخواست مدیریت بیمارستان امام رضا ع 
سیستم روشنائی این بیمارستان ، توسط واحد برق خدمات مهندسی شرکت آغاجاری ،بهینه سازی گردید. اله مراد کمایی افزود:مشارکت 
شرکت آغاجاری در تامین روشنایی بخش های مختلف ،راهروها،سرویس ها ومحوطه ی بیرون بیمارستان بوده است. وی با اشاره به پاندمی 
کرونا طی دو سال گذشته به نقش شرکت آغاجاری در آماده سازی مراکز تزریق واکسن کرونا ،کمک به مراکز درمانی و مشارکت در راه 
اندازی سی تی اسکن بیمارستان امام رضا ع اشاره نمود. بیمارستان امام رضا ع زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور است که 

عالوه بر کارکنان غیر رسمی شرکت آغاجاری خدمات خود را به عموم مردم و قشر کم برخوردار ارائه می نماید.

انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل و مشتقات نفتی، شیمیایی و 
پتروشیمی استان اصفهان تاسیس شد 

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: در نشســت مجمع عمومی موسسین انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل و مشتقات 
نفتی، شیمیایی و پتروشیمی اســتان اصفهان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار گردید، انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل 
و مشــتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی اســتان اصفهان با انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین تأسیس شد. به 
گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، تصویب اساسنامه و تأسیس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان حالل و مشتقات نفتی، 
شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان و انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین، دستور کار این مجمع بود. سیدماهان 
میرشفیعی، ناظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست اظهار داشت مجوز تأسیس و ثبت انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان حالل و مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان در ۱8 مردادماه ۱۴۰۰ از سوی اتاق بازرگانی ایران صادر شد. 
وی ضمن تشریح کلیات این اساسنامه افزود: طبق ماده اول اساسنامه، تولید، صادرات، واردات، فرآوری و استحصال، بازرگانی فرآورده های 
مجاز و حمایت از اعضای انجمن، کمیته های تخصصی و غیره که مرتبط با فعالیت انجمن هستند، جزو اهداف انجمن تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان حالل، مشتقات نفتی، شیمیایی و پتروشیمی استان اصفهان است. میرشفیعی با اشاره به ماده هشت اساسنامه گفت: تالش 
برای ساماندهی امور مرتبط با موضوع فعالیت انجمن، مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها، تهیه و تنظیم پیشنهادهای 
مرتبط با موضوع فعالیت انجمن و ایجاد ارتباط با بانک ها و ســازمان های اعتباری کشــور و سازمان های پولی و مالی بین المللی در قالب 
قوانین جمهوری اسالمی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و تسهیالت مالی به اعضا از جمله وظایف و اختیارات این انجمن است.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: فراینــد ارزیابی مدل تعالی 
مدیریت منابع انسانی در محل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان 

شرقی انجام شد.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با اعالم این خبر 
اظهار کرد: آبفا استان در راستای ارتقا و توسعه فرآیندهای مدیریت منابع 

انسانی در پنجمین دوره جایزه منابع انسانی حضور پیدا کرده است.
علیرضا ایمانلو افزود: آبفا آذربایجان شــرقی به دنبال همسوســازی 
استراتژی های منابع انســانی با استراتژی های این شرکت در راستای 

توانمندسازی منابع انسانی برای کمک به تحقق اهداف سازمانی است.
ایمانلو با اشــاره به موفقیت های شــرکت آب و فاضالب آذربایجان 
شرقی در بخش های مختلف از جمله انتخاب دستگاه برگزیده استانی 
در مجموع شــاخص های عمومی و اختصاصی ارزیابی جشنواره شهید 
رجایی، کســب گواهینامه سه ســتاره مدیریت دانش بر مبنای مدل 

KM۴D و انتخاب آبفا اســتان به عنوان شــرکت برگزیده در عرصه 
پژوهش و فناوری صنعت آب و فاضالب کشور را امری مهم عنوان کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی اضافه کرد: 

با توجه به چالش های خاص حوزه منابع انسانی انتظار می رود با بهره 
گیری از این سیستم ها، چالش های احتمالی را مرتفع کنیم.

به گفته این مقام مسوول، این ارزیابی طبق برنامه اعالمی دبیرخانه 
مربوطه، توســط ارزیاب ارشــد و دو نفر از ارزیابان دانشــکده مدیریت 

دانشگاه تهران در ۱۴ دی ماه سال جاری برگزار شد.
ســر ارزیاب حوزه شــرکت های آب و فاضالب، در جلسه اختتامیه 
تدوین مناسب اهداف و برنامه های کاری در حوزه مدیریت منابع انسانی، 
شناسایی و مدیریت ریســک این حوزه، آموزش و اثربخشی دوره های 
آموزشی و همچنین بهره گیری از مدیریت دانش در توانمندسازی منابع 
انســانی را از نقاط قوت شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی 
عنوان کرد. شــایان ذکر اســت نتایج ارزیابی در بیستم بهمن ماه سال 
جاری و همزمان با برگزاری ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی که 

در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد، اعالم می گردد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: خادمان شهر کریمه اهل بیت )س( 
همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا )س( و تشییع ۴ شهید 
تازه تفحص شــده دوشــادوش مردم والیتمدار قم، فضا و محیط محل 

تدفین را آماده سازی کردند.

به گزارش شهرنیوز، مجموعه مدیریت شهری قم در سالروز شهادت 
مظلومانه حضرت زهرا )س( و تشییع پیکر مطهر ۴ شهید تازه تفحص 
شده از ابتدای صبح امروز نسبت به رفاه حال عمومی شهروندان و ایجاد 

شرایط الزم درشان شهدای گرانقدر اقدام کرد.
مناطق ۴ و ۵ شــهرداری قم امروز میهمان دو شــهید گرانقدر دفاع 
مقدس و مدافع حرم بود و همزمان سازمان های آتش نشانی، آرامستان ها 

و اتوبوسرانی نیز برای رفاه حال شهروندان در میدان حضور داشتند.
با همکاری و همت شهرداری قم فضاسازی محل تدفین این ۴ شهید 

گرانقدر انجام و فضا برای حضور پرشور شهروندان آماده شد.
پیکر مطهر شهید »محمدحسین خجسته راد« با همکاری و آماده سازی 

فضای محل تدفین توسط معاونت خدمات شهری و شهرداری منطقه در 
گلزار شهدای علی ابن جعفر )ع( به خاک سپرده شد و پیکر مطهر شهید 
»سید محمد حسینی« از شهدای مدافع حرم نیز با پای کار بودن سازمان 
آرامستان  شهرداری قم برای تدفین در کنار همرزمانش در قطعه شهدای 

مدافع حرم در بهشت معصومه)س( آرام گرفت.
در ادامه این روز ماندگار و معنوی در شــهر مقدس قم پیکر مطهر 2 
شهید گمنام از گلزار شهدای علی ابن جعفر )ع( به سمت مدرسه علمیه 
فاطمی واقع در خیابان شهید کلهری، کوچه ۱2 تشییع و با فضاسازی و 
مناسب سازی محل توسط شهرداری منطقه و معاونت خدمات شهری در 

این مدرسه به خاک سپرده شدند.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت 
گاز استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری مدیرعامل این شرکت افزود: 
شرکت گاز استان قزوین در راستاي تبعیت کامل از قانون برنامه ششم 
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور و سند راهبردي نظام جامع 
فناوري اطالعات در کشــور، اقدام به استقرار سیستم مدیریت امنیت 

اطالعات کرده است.
وی بیان کرد: در حال حاضر با برگزاری جلسات و برنامه ریزي هایي 
صورت گرفته ، پیاده سازي مرحله اول استقرار سیستم مدیریت امنیت 

اطالعات ) ISMS ( در شرکت گاز استان قزوین در حال انجام است.
مفرد بوشهری عنوان کرد: هدف اصلي از ایجاد این سیستم اطمینان از 
حفظ محرمانگی، صحت و یکپارچگی اطالعات، طراحی، اجرا، نگهداری، 
پایش و بهبود طرح استمرار و تاب آوری کسب وکار شرکت، در مواجهه با 
حوادث امنیت اطالعات، فرهنگ سازی و ارائه آموزش های الزم در زمینه 
حفظ امنیت اطالعات، برای تمامی کارکنان و ذی نفعان، آگاه ســازی 

کارکنان و ذی نفعان از مسئولیت هاي امنیتي مرتبط با  حوزه کاری و 
تالش در راستای سازگاری دستورالعمل های موجود در سیستم های 
مدیریتی با روش های اجرایی امنیت اطالعات در سطح شرکت می باشد.

وی ادامــه داد: این شــرکت باتوجه به زمینه فعالیــت خود و ارزش 

باالي اطالعات تولید شده وظیفه ویژه اي در زمینه رعایت اصول امنیت 
اطالعات بر عهده دارد. مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین خاطر نشان 
کرد: بر این اساس کارشناســان فناوري اطالعات به دنبال اجرا و پیاده 
ســازي سیستمي می باشند تا اصول امنیت اطالعات را با توجه به سه 
مشخصه محرمانگی، یکپارچگی و دسترس پذیری اطالعات به صورت 
کامــل و مؤثر رعایــت و اجرا نمایند و از صحت، دقت و دسترســي به 
موقع به اطالعات براي کاربران مجاز ، اطمینان حاصل نمایند. مهندس 
/ISO مفرد بوشــهری عنوان کرد: در این راستا استاندارد بین المللي
IEC.2۷۰۰۱:2۰۱3 و همچنین ســند راهبردي افتا با لحاظ نمودن 
دستورالعمل های باال دستی همچون پدافند غیر عامل، به عنوان الگویي 
 ) ISMS ( براي استقرار و تبعیت از سیستم مدیریت امنیت اطالعات
مورد اســتفاده قرار مي گیرد. مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین در 
پایان از زحمات پرسنل واحد فناوری اطالعات و ارتباطات جهت استقرار 

سیستم مدیریت امنیت اطالعات تشکر و قدردانی کرد.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: برترین هاي مرحله مقدماتي 
بیست و سومین دوره مسابقات قرآن کریم و نهج البالغه ویژه فرزندان 
کارکنان و ســیزدهمین دوره مســابقات ویژه کارکنان و همسران اناث 

منطقه 8 عملیات انتقال گاز شناخته شد. 
این دوره از مسابقات که طي مراسم با شکوهي و با حضور تني چند 
از مســئولین و منادیان قرآني و همچنین با نظارت ناظران قرآني ستاد 
شــرکت ملي گاز ایران برگزار گردید، کارکنان، فرزندان همسران اناث 
منطقه 8 متشکل از تمامي تاسیســات و مراکز بهره برداري در فضاي 
روحاني و معنوي در رشته هاي حفظ، قرآئت تحقیق و ترتیل، مفاهیم 

قرآن و نهج البالغه با هم به رقابت پرداختند. 
در رشــته حفظ کل قرآن کریم کارکنان، رضا محمدپور- حفظ 2۰ 
جزء فرزندان زیر ۱8 سال، محمدرضا احدزاده- حفظ عمومي چهارم تا 
ششم ابتدایي گروه دو )پسران( میثم آقایي و )دختران( حسنا احمدیان 
و آیلین عبدالهي- حفظ عمومي اول تا سوم ابتدایي گروه ۱، نازنین زهرا 
محمدي، نهال مهدیزاده و آذین رحیم زاده- حفظ ۵ جزء ویژه کارکنان 
زن و همسران اناث، رقیه عبدالمحمدزاده- حفظ ۱۰ جزء ویژه کارکنان 
زن و همسران اناث، سکینه دریایي غازاني و سمیه شالفروش به ترتیب 

نفرات برتر معرفي شدند.

در رشته قرائت تحقیق کارکنان، ناصر باحجب ابراهیمي و میرکاظم 
رســولي- قرائت تحقیق ویژه کارکنان زن و همســران اناث، ام البنین 
سیدي- قرائت ترتیل کارکنان، غالمرضا عبدي زاده- مختار بدري و تقي 
حسین زاده- قرائت ترتیل کارکنان زن و همسران اناث، فاطمه علیپور، 
هانیه پور جوادي و زهرا رحماني- قرائت ترتیل فرزندان دهم تا دوازدهم 
و پیش دانشگاهي) گروه ۴( پسران، احسان جهانبخش- )دختران( المیرا 
شعبان پور و مائده حسین زاده- قرائت ترتیل هفتم تا نهم گروه 3 پسران، 
سعید جعفرزاده، محمد حســن جعفرزاده و عرفان نقي پور، )دختران( 

کوثر فروغ ریحاني، زهرا حمیدي و سارا جعفرزاده- قرائت ترتیل چهارم 
تا ششــم ابتدایي گروه دو پســران، امیر علي جهانبخش، امیر محمد 
صادقي و علي شــعبان پور، )دختران( ثنا فروغ ریحاني، زهرا الماسي و 
آیلین میرزایي- قرائت ترتیل اول تا سوم ابتدایي گروه ۱ پسران، رادین 
احمدزاده، ابوالفضل اماني و امیر علي فرهومند،) دختران( فاطمه صادقي 

به ترتیب عناوین برتررا به خود اختصاص دادند.
برترین هاي رشــته مفاهیم قرآن کریم کارکنان زن و همســران به 
ترتیب زهرا کریم پور، اکرم علي اکبري و لیال مقصودي اصل- مفاهیم 
قرآن کریم کارکنان مرد، مهدي رحیمي شادباد، علي فرهومند و قاسم 
شیخ بگلو-  مفاهیم ویژه فرزندان پسر گروه ۴ و ۵، میثم رضایي، علیرضا 
مقصــودي اصل و محمد رضایي، ) فرزندان دختر( شــقایق احدزاده و 
شقایق عبدالهي-  مفاهیم فرزندان دختر گروه 3، ندا برقندان و سارینا 

زارع مي باشد.
برترین هاي مفاهیم نهج البالغه ویژه کارکنان زن و همســران اناث 
نیز به ترتیب، ســمیرا کاظمي، زرین تاج شــیري و کلثوم عبدالهي- ) 
کارکنان مرد( صمد قنبري، حمید رضا زارعي و بهزاد ساساني- مفاهیم 
نهج البالغه فرزندان دختر گروه ۴ و ۵، کوثر ایماني و پریســا محمدپور 

توانا معرفي شدند.

ایالم - هدی منصوری: استاندار ایالم با هدف پیگیری یکی از مصوبات سفر 
رئیس جمهور و تسریع در آغاز عملیات پارک پلی پروپیلن با مهندس اشرف زاده 
مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی ایرانیان دیدار کرد. دکتر حسن بهرام نیا با بیان 
اینکه با راه اندازی پارک پلی پروپیلن در ایالم با توجه به وجود پتروشیمی و ذخایر 
غنی نفت و گاز، زنجیره ارزش این صنعت در اســتان تکمیل می شود، خواستار 

تسریع در فرایند سرمایه گذاری و انتخاب سرمایه گذار و آغاز عملیات اجرایی این 
پروژه مهم که مورد تاکید ریاست جمهوری هم هست، شد. استاندار ایالم با اشاره 
به اشتعال زایی ۵ هزار نفر مستقیم و ۹ هزار نفر غیر مستقیم  این پروژه، گفت: با 
راه اندازی پارک پلی پروپیلن و تکمیل زنجیره پایین دستی پتروشیمی ظرف مدت 

2 سال تحولی عظیم در حوزه پتروشیمی استان رقم خواهد خورد .

با توفیق در عرصه پژوهش و فناوی صنعت آب و فاضالب کشور پیگیری می شود؛

جایزه مدل تعالی مدیریت منابع انسانی در ویترین افتخارات آبفا آذربایجان شرقی

همکاری شهرداری قم در مراسم استقبال و تشییع 
شهدای تازه تفحص شده

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات ) ISMS ( خبر داد:
استقرار سیستم مدیریت امنیت اطالعات )ISMS( در شرکت گاز استان قزوین

در رشته هاي حفظ، قرآئت تحقیق و ترتیل، مفاهیم قرآن و نهج البالغه؛

برترین هاي مسابقات قرآني منطقه 8 عملیات انتقال گاز معرفي شد

   دیدار استاندار ایالم با مدیرعامل شرکت هلدینگ پتروشیمی ایرانیان

اراک- فرنــاز امیدی: بــه گزارش اداره ارتباطــات و امور بین الملل 
شهرداری اراک، دکتر کریمی در بیست و سومین جلسه صحن علنی 
شورای اســالمی، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
و گرامیداشــت یاد و خاطره سردار دلها شــهید حاج قاسم سلیمانی، 
درخصوص ارتباط میدان بزرگ میوه و تره بار با شهرداری گفت: اینکه 
در شــهر اراک میوه ارزان به دست مردم نمی رسد، صورت مسئله ای 
اســت که در بحث میوه و تره بار در این شــهر وجود دارد وگرنه میوه 
فروشــی و وانت بارهای عرضه میوه به صورت پراکنده در شهر فعالیت 

دارند.
وی افزود: در بررسی جواب صورت مسئله گرانی میوه در شهر اراک به 
این نتیجه رسیدیم که اصوال در میدان میوه و تره بار، عرضه میوه گران 
اســت و علت آن هم این است که زیرساخت های رفاهی جهت اسکان 
و استراحت برای رانندگانی که میوه را از شمال یا جنوب کشور به اراک 
می آورند در این میدان وجود ندارد، به همین دلیل اغلب رانندگان حمل 

میوه از شهر قم به اراک می آیند لذا عرضه میوه در چند دست چرخش 
و در نهایت به شــهر اراک می رسد و این موضوع باعث افزایش قیمت 

میوه در شهر اراک می شود.
شهردار اراک در ادامه با اشاره به اینکه مشکل ساختاری میدان بزرگ 

میوه و تره بار باعث گرانی میوه در اراک شــده است، تاکید کرد: از آنجا 
که مجموعه شــهرداری با ارائه خدمات حداکثری، به دنبال کسب رفاه 
و رضایت شــهروندان در حوزه عرضه میوه و تره بار می باشــد، لذا به 
دنبال مدیریت میدان بزرگ میوه و تره بار شــهر اراک می باشد، البته 
این مهم مستلزم تعامل چهار جانبه میان اداره کل اوقاف به عنوان مالک 
زمین، اداره تعاون روســتایی به عنوان مدیریت فعلی مجموعه، اتحادیه 
میوه فروشــان و مجموعه شهرداری نی باشد تا کار بر اساس یک طرح 

ویژه دنبال شود تا نفع شهروندان در آن دیده شود.
درپایان کریمی خاطرنشــان کرد: عالوه بر رفع مســائل و مشکالت 
میدان میوه و تره بار مرکزی شــهر، مجموعه شهرداری اراک با احداث 
میادین میوه و تره بار محلی در نقاط مختلف شهر اراک که 2 مجموعه 
آن در شهرک پردیس و خیابان جهانگیری در دست احداث می باشد، به 
دنبال کاهش قیمت میوه در اراک و همچنین کاهش ترافیک در هسته 

مرکزی شهر ناشی از تردد شهروندان برای تهیه میوه و تره بار، است.

 شهردار اراک تاکید کرد:

مشکل ساختاری میدان بزرگ میوه و تره بار، باعث گرانی میوه در شهر اراک شده است
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اشتباهات رایج بازنشسته ها

به قلم: جردن بیشاپ
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک بازنشس��تگی پایان کار افراد نبوده و فرصتی اس��ت که بتوانید یک تجربه جدید را داش��ته 
باشید. با این حال طبیعی است که اگر در این زمینه حرفه ای اقدام نکنید، تجربه تلخی را خواهید داشت 
که می تواند این مقطع را به یک کابوس واقعی تبدیل کند. بدون شک آگاهی از اشتباهات رایج و اقداماتی 
که نباید انجام ش��ود، بیش از ۷0 درصد مش��کالت را از بین خواهد برد که در ادامه چند مورد منتخب 

آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-خرج کردن بیش از حد 

درواقع در زمانی که درآمد ش��ما قطع می ش��ود، الزم است تا نس��بت به بیمه و بودجه خود توجه ویژه 
را داش��ته باش��ید. در این زمینه ممکن اس��ت بخواهید تمام ثروتی که تاکنون کس��ب کرده ای را در یک 
حوزه س��رمایه گذاری کرده و یا باقی عمر خود را به تفریح س��پری کنید. با این حال همواره الزم است تا 
حالت بدبینانه را نیز در نظر بگیرید. برای مثال تجربه کرونا باعث ش��ده اس��ت تا بس��یاری از افرادی که 
یک کس��ب و کار جدید را آغاز کردند، با ورشکس��تگی مواجه ش��وند. در این راستا شما باید از تصمیمات 
احساس��ی فاصله گرفته و با برنامه پیش بروید. درواقع حتی ممکن اس��ت شما نیاز به کاهش هزینه های 

خود نیز داشته باشید. 
2-سرمایه گذاری بدون دانش کافی

بازارهای��ی نظی��ر ارزهای دیجیتال در چند س��ال اخیر به قدری س��ودآور بوده که بس��یاری از افراد را 
به س��مت خود جلب کرده اس��ت. در این راس��تا ممکن اس��ت تصور کنید که اس��تفاده از بودجه دوران 
بازنشستگی در این حوزه، باعث خواهد شد تا از دغدغه های مالی فاصله بگیرید. با این حال در این رابطه 
نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که سرمایه گذاری در هر حوزه ای، نیازمند دانش کافی 
اس��ت. درواقع ش��ما نمی توانید تنها براس��اس توصیه های افراد مختلف، یک ریسک بزرگ را انجام دهید. 
فراموش نکنید که از بازار ارزهای دیجیتال به عنوان یکی از پرریس��ک ترین ها نام برده می ش��ود که بدون 
شک بدون دانش، احتمال از دست دادن حتی کل سرمایه شما نیز بسیار زیاد خواهد بود و ممکن است در 
دام افراد س��ودجو قرار بگیرید. به صورت کلی توصیه می شود که اگر قصد سرمایه گذاری را دارید، تمامی 

بودجه خود را به یک حوزه اختصاص ندهید. 
3-عدم بودجه بندی جدید 

درواقع با شروع بازنشستگی، شما وارد یک تجربه جدید خواهید شد که الزم است تا شرایط را بررسی 
کرده و بودجه بندی جدیدی را داشته باشید. درواقع ماندن شما در خانه خود می تواند زمینه خرج کردن 
بیش��تر را به همراه داش��ته باشد و ش��ما باید به نحوی رفتار کنید تا پایان عمر خود، بدون مشکل باشید. 

درواقع یکی از توصیه های بسیار مهم این است که حتما بودجه بندی جدید داشته باشید. 
4-کوچک کردن خانه 

در دوران بازنشس��تگی با توجه به این امر که فرزندان ش��ما هر یک زندگی مس��تقل خود را تش��کیل 
داده اند، طبیعی اس��ت که دیگر به یک خانه بزرگ نیاز نداش��ته باش��ید. به همین خاطر بسیاری از افراد 
اق��دام به خرید یک خانه کوچک تر می کنند. این موضوع اگرچه مش��کل خاصی را به همراه ندارد، با این 
حال انجام این اقدام در زمان نامناسب می تواند پیامدهای بدی را به همراه داشته باشید. درواقع اگر خانه 
خود را در زمان ارزانی به فروش برس��انید، یک فرصت کس��ب ثروت بیشتر را از دست داده اید. همچنین 
ممک��ن اس��ت بودجه اضافه را در زمینه ای خ��رج نمایید که نتیجه الزم را به همراه ندارد. در این راس��تا 
اقدام هوشمندانه این است که با امالکی های اطراف محل زندگی خود مشورت کرده و حتما به ازای یک 
خانه بزرگ خود دو خانه را تهیه کنید. با این اقدام می توانید از طریق اجاره یکی از آنها، درآمد بیشتری 
را داش��ته باش��ید و اگر قیمت خانه بیشتر شود، شما نیز س��ود الزم را خواهید کرد و می توانید هر زمان 
که نیاز داش��تید، خانه دوم را به فروش برس��انید. به همین خاطر در این زمینه ابدا نباید شتاب زده عمل 
کنید و حتما مش��ورت های الزم را داشته باش��ید. در این راستا یک اقدام دیگر نیز می توانید انجام دهید. 
درواقع می توانید خانه بزرگ خود را اجاره دهید و در یک خانه کوچک تر مس��تاجر ش��وید. با این اقدام نه 
تنها اجاره خانه جدید از طریق مس��تاجر ش��ما تامین خواهد شد، بلکه درآمد قابل توجهی را نیز به دست 
خواهید آورد. در این زمینه ش��ما می توانید هر زمانی که خواس��تید، به خانه اصلی خود بازگردید که یک 

اقدام بسیار کم ریسک محسوب می شود. 
5-عدم توجه کافی به سالمتی 

س��نین بازنشستگی دورانی محس��وب می شود که افراد با تحلیل بدنی قابل توجهی مواجه خواهند شد. 
در این راستا شما باید حتما برنامه ورزشی و تغذیه سالم را داشته باشید. درواقع عدم توجه به این بخش 
می تواند باعث شود که تمام دوران بازنشستگی شما به درمان سپری شود و طبیعتا بودجه خود را صرف 
این مورد نمایید. در این راستا ورزش مداوم بسیار مهم است و توصیه می شود که از اقدامات آرامش بخش 
نظیر مدیتیشن نیز غافل نشوید. آمارها در این زمینه حاکی از آن است که اکثر بازنشسته ها، کمتر از نیم 
میلیون دالر را صرف هزینه های درمانی می کنند که با مراقبت و ورزش، می تواند این رقم را به یک دهم، 
کاه��ش داد. این موضوع کمک خواهد کرد تا از این زم��ان طالیی خود که می تواند صرف اقداماتی نظیر 

سفر شود، نهایت استفاده را داشته باشید. 
در آخر توصیه می شود که از دوستان و نزدیکانی که چندین سال است در دوران بازنشستگی هستند، 
مش��ورت بگیرید و مقاالت بیشتری در این زمینه مطالعه کنید. درواقع استفاده از تجربیات دیگران باعث 

خواهد شد تا با مشکالت به مراتب کمتری مواجه شوید. 
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اگرچه ایمیل مارکتینگ به ان��دازه الگوهای تازه در حوزه 
بازاریابی م��ورد توجه بازاریاب ها قرار ندارد، با این حال هنوز 
هم گزینه ای ج��ذاب و تاثیرگذار برای جلب نظر کاربران در 
حوزه کسب و کار محسوب می شود. شما با استفاده از ایمیل 
مارکتینگ می توانید به ساده ترین شکل ممکن نوعی تعامل 
مستقیم با مش��تریان تان ایجاد کنید و از همه مهمتر اینکه 
تعامل تان با آنها را نیز به طور قابل مالحظه ای توسعه بخشید. 
با توج��ه به اینکه هر الگوی بازاریاب��ی در طول زمان باید 
ایده های تازه ای را برای بازاریاب ها ارائه دهد، هدف ما در این 
مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات و ایده های بازاریابی در 
قالب ایمیل است. اگر شما هم به دنبال استفاده از این شیوه 
برای بازاریابی و تولید محتوا هستید، نکات مورد بحث در این 

مقاله می تواند برای تان راهگشا باشد. 
یادتان نرود که ایمیل هنوز هم یکی از مهمترین ابزارهای 
ارتباطی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب 
می ش��ود. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف دارد. با این حس��اب اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، در کنار تمام 
الگوهای نوین بازاریابی باید نیم نگاهی به ایمیل هم داش��ته 
باش��ید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی مناسب برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
امروزه بسیاری از برندها برای بازاریابی ایمیلی ارزش بسیار 
کمتری در مقایس��ه با گذشته قائل هستند. این امر با توجه 
به ظهور شبکه های اجتماعی و محبوبیت قابل مالحظه آنها 
امری طبیعی محس��وب می شود. با این حس��اب شما نباید 
ایمیل مارکتینگ را به طور کامل کنار بگذارید. چنین امری 
می تواند موجب ناتوانی در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
شود. در ادامه با بررسی برخی از ایده ها و نکات کاربردی برای 
بازاریابی در س��رویس های ایمیلی به شما نشان می دهیم که 
هنوز عصر چنین سرویس هایی به طور کامل سر نیامده است. 

خرید فهرست ایمیل را فراموش کنید
اولین ایده ای که باید به طور کامل دور آن را خط بکشید، 
مربوط به خرید فهرس��ت ایمیل اس��ت. امروزه بس��یاری از 
برندها حوصله تعامل با مشتریان به طور حرفه ای و گردآوری 
ایمیل های آنها را ندارند. درس��ت ب��ه همین خاطر تعامل با 
مش��تریان براساس دریافت ایمیل های ش��ان در قالب خرید 
فهرست های گوناگون امر بسیار س��اده تری به نظر می رسد. 
اگرچه این امر ش��اید از نظر مالی و همچنین صرفه جویی در 
زمان برای برندها بسیار مناسب باشد، اما میزان تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را به طور قاب��ل مالحظه ای کاهش 
خواه��د داد.  بی ش��ک وقتی ی��ک برند از فهرس��ت ایمیل 
استفاده می کند، در واقع تعداد بسیار زیادی ایمیل فیک نیز 
در این می��ان خریداری می کند. معنای این امر ناتوانی برای 
اطمینان از صحت یا اصالت آدرس های ایمیل در این ش��یوه 
خرید اس��ت. بنابراین شما باید در زمینه خرید فهرست های 
ایمی��ل حواس تان را جمع کنید.  ام��روزه کاربران ایمیل در 
صورتی که محتوای بازاریابی ناگهانی از سوی برخی از برندها 
دریافت کنند، اغلب اوقات واکنش خوبی از خودش��ان نشان 
نخواهند داد. چنین امری می تواند دردس��رهای زیادی برای 
کارآفرینان به همراه داش��ته و توانایی آنها برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را به طور قاب��ل مالحظه ای کاهش 
ده��د. به هر ح��ال کمتر برندی در بازار حاضر اس��ت درباره 
اعتبارش ریسک کند. بنبابراین شما هم نباید چنین امری را 
در دس��تور کارتان قرار دهید، در غیر این صورت شاید هرگز 
فرصت��ی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب تان پیدا نکنید.  
یکی از نکات منفی دیگر درباره خرید فهرست ایمیل مربوط 
به اقدامات منفی از سوی گوگل در کشورهای عضو اتحادیه 
اروپاست. بر این اساس اگر شما شعبه ای در چنین کشورهایی 
داشته باشید و اقدام به خرید فهرست ایمیل مشتریان کنید، 
گوگل به طور کامل کمپین شما را از بین خواهد برد. این امر 
واکنش بس��یار جدی و منفی از سوی گوگل نسبت به نحوه 

فعالیت شما در زمینه بازاریابی ایمیلی محسوب می شود.
پرهیز از درج عبارت »No-Reply« در ایمیل ها

وقتی یک برند برای کاربران یا مش��تریانش ایمیل ارسال 
می کند، به طور معمول عبارت »No-Reply« در بخش های 
مختلف ایمیل موردنظر قرار می گیرد. معنای این امر عدم نیاز 
به ارس��ال پاس��خ از سوی کاربران است. ش��اید این امر ایده 
هوش��مندانه ای به نظر برس��د، اما به طور ناخودآگاه موجب 
کاهش انگیزه کاربران برای تعامل با برند شما می شود. نحوه 
اثرگذاری این امر ش��امل کاهش انگیزه کاربران برای تعامل 
با ش��ما و ارسال ایده های شان در کانال های ارتباطی مختلف 
خواهد بود. بنابراین ش��ما نباید هرگ��ز به دنبال راهکارهایی 
برای اس��تفاده از این عبارت در کمپین برندتان باش��ید، در 
غیر این صورت شاید نرخ تعامل کاربران با برندتان به سرعت 
کاهش پیدا کند. این امر می تواند وضعیت شما در بازار را به 
طور قابل مالحظه ای دش��وار س��اخته و حتی رقابت با دیگر 

برندها را نیز بدل به امری غیرممکن سازد. 
امروزه راهکارهای بس��یار متنوعی ب��رای دعوت از کاربران 
به منظور عدم ارس��ال ایمیل های ش��ان وج��ود دارد. چنین 
ام��ری موجب پرهیز از تاثیرگذاری منفی بر روی کاربران در 
ابعاد مختلف می ش��ود. شما به سادگی می توانید این عبارت 
سنتی مبنی بر عدم ارس��ال پاسخ را حذف کنید. دلیل این 
ام��ر نیز آگاهی دقیق تمام کاربران نس��بت به بی فایده بودن 
ارس��ال پاسخ برای چنین ایمیل های بازاریابی است. بنابراین 
ش��ما بدون اینکه تاثیر منفی روی مشتریان تان بگذارید، به 

هدف تان نیز خواهید رسید. 
نکته بعدی در این می��ان طراحی یک آدرس ایمیل برای 
دریافت نظرات و پیشنهادات مشتریان است. این امر می تواند 
وضعیت ش��ما در بازار را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. 
بنابراین اگر ش��ما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان هس��تید، بای��د اول از همه ش��رایط تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را مورد ارزیابی و بررسی قرار دهید. این 
ام��ر در کنار طراحی یک ایمیل وی��ژه برای دریافت ایده ها و 
پیش��نهادات مشتریان وضعیت ش��ما در بازار را به طور قابل 

مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. 
بهینه سازی پیش نمایش ایمیل

ایمیل ها در گوگل یا دیگر س��رویس های مش��ابه همیشه 
دارای یک پیش نمایش هستند. این بخش به کوتاه ترین شکل 
ممکن عبارت های اولیه ایمیل را برای مشتریان نشان می دهد 
یا اینکه متنی شخصی سازی شده از سوی بازاریاب ها را پیش 
روی کارب��ران ق��رار خواهد داد. در هر ص��ورت کاربرد اصلی 
بخش موردنظر ترغیب کاربران برای مطالعه تمام متن ایمیل 
و همچنین دستیابی به هدف افزایش نرخ کلیک است. با این 
حساب شما باید خیلی خوب از این تکنیک برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف تان سود ببرید. 

یادتان باشد یک پیش نمایش حرفه ای باید در خالصه ترین 
ش��کل ممکن برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تالش 
نماید. این امر می تواند برای ش��ما مزایای بس��یار زیادی به 
همراه داش��ته باشد. متاسفانه بسیاری از برندها در این میان 
ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به ط��ور مداوم از 
پیش نمایش های طوالنی اس��تفاده می کنند. نتیجه این امر 
ناتوان��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و مواجهه با 
شکست به طور مداوم خواهد بود. بنابراین شما باید تجدیدنظر 
اساس��ی در نحوه استفاده از پیش نمایش محتوای تان صورت 
دهید، در غیر این صورت به طور مداوم با مش��کالتی در این 

زمینه رو به رو خواهید شد. 
توصی��ه م��ا در ای��ن بخش رعای��ت اختصار ب��رای بخش 
پیش نمایش ایمیل است. چنین امری می تواند مزایای بسیار 
زیادی از جمله افزایش توجه کاربران به ایمیل های برندتان را 
به همراه داش��ته باشد. به این ترتیب شما هیچ مشکلی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
افزودن امضای ایمیل

ام��روزه ایمیل ها نیز دیگر امکان اضافه ک��ردن امضا را به 
کارب��ران می دهند. این امر به معنای امکان اضافه کردن یک 
مت��ن در پایان ایمیل به عنوان امضاس��ت. نکته جالب اینکه 
امض��ای یک برند هر وقت ایمیلی ارس��ال کند برای کاربران 
نمایش داده خواهد ش��د. با این حس��اب ش��ما می توانید از 
فض��ای موردنظر برای معرفی کس��ب و کارت��ان به بهترین 
شکل ممکن سود ببرید.  مطالعه موسسه بیزینس مارکتینگ 
در س��ال 2019 از تاثی��ر 41 درصدی امضای ایمیل بر روی 
اعتماد کاربران ب��ه محتوای بازاریابی برنده��ا حکایت دارد. 
معن��ای ای��ن امر ضرورت اس��تفاده تمام برنده��ا از امکانات 
مرب��وط به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از 
امضای برند است. این ایده ساده می تواند میزان تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را به طور قاب��ل مالحظه ای افزایش 
داده و ش��انس ش��ما برای جلب نظر مش��تریان را نیز تا حد 
زیادی بهبود بخش��د. شما به این ترتیب دیگر مشکلی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف و نگرانی های مربوط به 
اثرگذاری بد روی آنها را نخواهید داش��ت. البته یادتان باشد 
یک امضای ساده شرایط شما را به طور کامل متحول نخواهد 
کرد. بنابراین باید برداشت واقع گرایانه ای از اهمیت این بخش 

در فرآیند بازاریابی ایمیلی تان داشته باشید.
مرتب سازی مداوم فهرست ایمیل ها

خرید فهرس��ت ایمیل ایده بس��یار بدی است، اما از سوی 
دیگر مرتب نکردن فهرس��ت ایمیل ه��ا نیز خطای بزرگتری 
خواهد بود. این امر می تواند برای ش��ما حس��ابی دردسرساز 
شود. بنابراین اگر به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
و جلب نظرش به بهترین شکل ممکن هستید، باید فهرست 
ایمیل های ت��ان را به طور مداوم مرتب نمایی��د، در غیر این 
صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان پیدا نکنید. 
یادتان باشد هر فهرست ایمیلی به طور مداوم نیازمند به روز 
رس��انی خواهد بود. بنابراین شما هر ش��ش ماه یک بار باید 
این نکته را مدنظر قرار داده و شرایط تان را براساس وضعیت 
آن مورد ارزیابی قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز 
فرصتی برای جلب نظر کاربران پیدا نکنید. به عالوه، همیشه 
امکان پرداخت هزینه برای ارسال ایمیل به کاربری که دیگر 

از ایمیلش استفاده نمی کند هم وجود دارد.
امروزه بس��یاری از کاربران به طور مداوم ایمیل های شان را 
عوض می کنند. بنابراین اگر ش��ما فهرست ایمیل تان را برای 
مدت زمانی طوالنی به روز رسانی نکنید، خیلی زود توانایی تان 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین می رود. 

یادتان باش��د شما قرار نیست به زور ایمیل های تان را برای 
کاربران ارس��ال کنید. بنابراین اگر بازخورد مناسبی از برخی 
کاربران دریافت نمی کنید، نباید آنها را در فهرست ایمیل تان 
نگه دارید. چنین امری فقط توانایی شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را کاه��ش می دهد. راهکار مورد نظر ما 
در این بخش تالش برای مرتب س��ازی مداوم فهرست ایمیل 
و اضافه کردن ایمیل های تازه به جای نمونه های قدیمی و از 
کار افتاده است. این طوری شما همیشه با مشتریان واقعی در 

بازار تعامل خواهید داشت. 
جای دادن »دعوت به عمل« در ابتدای ایمیل

برخ��ی از برنده��ا برای اضاف��ه کردن دعوت ب��ه عمل در 
ایمیل شان به طور مداوم با خودشان درگیری دارند. انتخاب 
یک جای مناسب برای دعوت به عمل اهمیت زیادی دارد. به 
هر حال تمام انگیزه ها و امیدواری برند شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف در این بخش خودش را نشان می دهد. 
بنابراین اگر شما عملکرد خوبی در این راستا نداشته باشید، 
شانس خیلی زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

نخواهید داشت. 
توصی��ه ما اضافه ک��ردن کادر دعوت به عم��ل در ابتدای 
ایمیل است. چنین امری تا مشتریان حواس شان به محتوای 
بازاریابی تان هست، امکان فروش یا تحقق اهداف بازاریابی تان 
را به همراه دارد. بنابراین شما الزم نیست به خودتان زحمت 
خیلی زیادی بدهید. یادتان باش��د کارب��ران به طور معمول 
انگیزه زیادی برای مطالعه تمام یک ایمیل ندارند. بنابراین اگر 
دعوت به عمل را در بخش های پایانی قرار دهید، به احتمال 

زیاد با مشکالت زیادی رو به رو خواهید شد. 
شخصی سازی بخش ابتدایی ایمیل

بخش ابتدایی ایمیل های بازاریابی به طور معمول به سالم 
و احوالپرس��ی اختصاص دارد. این بخ��ش در واقع دروازه ای 
برای ورود به بحث اصلی محس��وب می ش��ود. اگر ش��ما به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه ای حرفه ای 
هس��تید، باید این بخش را خارج از چارچوب های کلیشه ای 
م��ورد ارزیابی قرار دهید. این امر موجب توانایی باالتر ش��ما 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد شد. 
بی شک سالم و احوال پرس��ی های ساده شانس شما برای 
جلب نظر کاربران را به طور قابل مالحظه ای کاهش می دهد. 
در عوض اگر ش��ما اندکی خالقیت را به کارتان اضافه کنید، 
نتیجه بسیار بهتری خواهید گرفت. این امر می تواند به شما 
ب��رای جلب نظر مخاطب هدف و بهب��ود وضعیت تان کمک 
شایانی نماید.  شخصی سازی امروزه یکی از ترندهای مهم و 
اجتناب ناپذیر در دنیای کسب و کار محسوب می شود. درست 
ب��ه همین خاطر ش��ما باید عملکرد بس��یار خوبی در زمینه 
اس��تفاده از چنین ترندی داشته باش��ید. یکی از بخش های 
مهمی ک��ه می تواند موضوع شخصی س��ازی بازاریاب ها قرار 
گیرد، بخ��ش ابتدایی ایمیل خواهد بود. بنابراین ش��ما باید 
دست کم در این کادر از اسم کوچک مخاطب هدف تان سود 
ببرید، در غیر این صورت فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف هرگز تاثیرگذاری الزم را به همراه نخواهد داشت. 
طراحی ایمیل بین 500 تا 650 پیکسل

ام��روزه بس��یاری از برندها برای بازاریاب��ی ایمیلی به طور 
تاثیرگذاری به دنبال ایده های متنوعی هستند. این امر شامل 
اس��تفاده از انواع قالب ها و حتی طرح های گرافیکی می شود. 
اگر ش��ما به دنب��ال تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 
هس��تید، باید همیشه پیکسل های مناس��ب برای این کار را 
مدنظ��ر قرار دهید، در غیر این ص��ورت تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بدل به امری سخت و غیرممکن خواهد شد. 

توصیه ما در موسسه هاب اسپات، استفاده از پیکسل های 
500 تا 650 برای طراحی قالب و همچنین محتوای گرافیکی 
در ایمیل است. این نرخ به شما امکان طراحی یک قالب زیبا 
و افزایش س��رعت بارگذاری ایمیل تان برای مخاطب هدف را 
می دهد. امروزه بسیای از کاربران با مشاهده سرعت بارگذاری 
پایین یک ایمیل قید مش��اهده آن را می زنند. بنابراین شما 
باید به طور قابل مالحظ��ه ای در تالش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف تان باش��ید، در غیر ای��ن صورت هرگز 

فرصتی برای جلب نظر کاربران پیدا نخواهید کرد. 
امروزه برخ��ی از برندها برای ارس��ال ایمیل اصال طراحی 
قال��ب را مدنظر قرار نمی دهند. این امر به اندازه ناتوانی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف دردسرس��از خواهد بود. 
وقتی ایمیل بازاریابی شما قالبی نداشته باشد، وجهه حرفه ای 
آن به ش��دت خدشه دار خواهد شد. بی تردید کمتر کسی به 
ایمیل های بازاریابی که وجهه حرفه ای ندارند، توجه نش��ان 
خواهد داد. بنابراین ش��ما باید هرچه سریع تر فکری به حال 
وضعیت بازاریابی تان در رابطه با قالب های تاثیرگذار نمایید، 
در غیر این صورت خیلی س��ریع فرصت تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان از بین خواهد رفت. 
بهینه سازی تیتر ایمیل

تیتر یا موضوع ایمیل باید کامال روشن و جذاب باشد. این 
امر نظر کاربران را به طور قابل مالحظه ای جلب خواهد کرد. 
به این ترتیب شما به سادگی هرچه تمام تر شانس تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را خواهید داشت. امروزه بازاریاب ها به 
طور معمول در زمینه انتخاب تیتر برای ایمیل شان عملکرد 
خوب��ی دارند. اگر ش��ما هم مایل به الگوب��رداری از عملکرد 
بازاریاب ه��ای بزرگ در این زمینه هس��تید، باید اول از همه 
ماهیت کمپین و سپس سلیقه مشتریان را مورد ارزیابی قرار 
دهی��د. ایجاد پیوند میان این دو عنصر در زمینه انتخاب نام 
ایمیل می تواند کمک ش��ایانی به شما نماید.  توصیه ما برای 
انتخاب بهترین تیتر ایمیل ش��امل اس��تفاده از آزمون آ/ ب 
نیز هس��ت. این آزمون به شما برای شناسایی سلیقه کاربران 
و بهتری��ن گزینه در زمینه تیتر ایمیل کم��ک خواهد کرد. 
نحوه استفاده از این ش��یوه شامل اجرای دو کمپین به طور 
همزمان و ارزیابی نتیجه ش��ان اس��ت. در نهایت کمپینی که 
نتیجه بهتری به همراه داشته باشد، گزینه موردنظر و مناسب 
برای ش��ما خواهد بود. با این حس��اب دیگر نیازی به نگرانی 
برای نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز نخواهد بود. 
منبع: هاب اسپات

بازاریابی ایمیلی با نکات و ایده های کاربردی


