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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

صندوق بین المللی پول بررسی کرد

تبعات محدودیت های 
تجاری بر اقتصاد

فرص��ت ام��روز: با وجود اینکه توافق های دو جانبه و چند جانبه در س��ال های گذش��ته بخش مهمی از تجارت 
جهانی را به خود اختصاص داده و کش��ورها تالش می کنند با اس��تفاده از این توافق ها، تجارت خارجی خود را با 
کمترین محدودیت به پیش ببرند، اما سیاست های اقتصادی ملی همچنان بر روند تجارت جهان اثرگذار هستند. 
مطالع��ه تازه صندوق بین المللی پول نش��ان می دهد که اقتصادهای جهان از مح��ل این محدودیت های تجاری، 
آس��یب های زیادی می بینند، هرچند نوع و میزان این محدودیت ها بس��ته به مناطق مختلف و کشورهای توسعه 
یافته و در حال توسعه متفاوت است. چنانکه در حال حاضر اروپا از کمترین محدودیت های تجاری و آفریقا از...

نوسان شاخص بورس تهران در کانال 1.3 میلیون واحدی ادامه دارد

بورس در کانال پر دست انداز
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اومیکرون دست از سر اقتصاد جهان برنمی دارد

5 پیش بینی بانک جهانی برای 2022
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پرونده جاماندگان سـهام عدالت همچنان باز است و در مورد تعیین تکلیف آن وعده های زیادی داده 

شـده است. البته منابع آن شفاف نیست و حتی در الیحه بودجه سال 1401 هم جایی نداشته 
است. با این حال سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور...

 چرا خبری از جاماندگان سهام عدالت
در بودجه ۱۴۰۱ نیست؟

سرمقاله
گام مثبت بانک مرکزی 

 در شفاف سازی
قانون چک

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

قانون خوب به ویژه در زمینه 
صنعت بانکداری، قانونی اس��ت 
ک��ه نف��ع اکثریت م��ردم را در 
نظر داشته باشد و برای جامعه 
و مش��تریان بانک ها، آسایش و 
راحت��ی و امنیت نقل و انقاالت 
مالی را به ارمغان آورد، نه آنکه 
تنها دربردارنده مصالح و منافع 
ع��ده ای خاص باش��د ی��ا آنکه 
شبکه بانکی کش��ور را در برابر 
بدهکاران بانکی تنها گذارد و به 
قول یکی از نمایندگان محترم 
مجلس، »برای بدهکاران بانکی 
حاشیه امن ایجاد کند.« قانون 
چک نیز از آن دس��ته قوانینی 
اس��ت ک��ه در ش��عب بانک ها، 
کاربرد بس��یاری دارد و با هدف 
مبتنی  پرداخت های  امن سازی 
بر ص��دور چ��ک، جلوگیری از 
ص��دور چک ه��ای بالمح��ل و 
همچنین شفاف سازی معامالت 
رای��ج در جامع��ه چندی��ن بار 
دس��تخوش تغییر و اصالح کلی 
یا موردی شده اس��ت. از جمله 
مهمترین اصالحیه قانون چک، 
»قان��ون اصالح م��وادی از قانون 
صدور چک مصوب 1397« است. 
ادامه در همین صفحه

12 جمادی الثانی 1443 - س�ال هفتم
شماره   1943

8 صفحه - 5000 تومان

Sat.15 Jan 2022

ادامه از همین صفحه
قانونی به ش��دت س��امانه محور و پ��ر زحمت برای بان��ک مرکزی و 
ش��بکه بانکی کشور که مفاهیم بانکی جدید نظیر مالکیت چک، چک 
الکترونیک��ی، چک صی��ادی، چک موردی، کد رهگی��ری گواهی عدم 
پرداخ��ت و... را ب��ه هم��راه دارد و بانک ها را مکل��ف می کند که برای 
دادن دسته چک به اشخاص مختلف حتما اعتبارسنجی کنند، یا آنکه 
اعتبار قانونی چک را منوط به ثبت چک در س��امانه صیاد می داند، اما 
مانن��د هر قانون دیگری، قانون اصالح قانون چ��ک نیز دارای ابهامات 
حقوقی است که به طور معمول این قبیل ابهامات در کشاکش اجرای 
قانون مش��خص می ش��ود. به همین جهت، اگر این ابهامات برطرف یا 
شفاف سازی نشود، مردم و سیستم بانکی کشور دچار ابهام و سردرگمی 
خواهند ش��د و بر مشکالت کشور افزوده خواهد شد. بنابراین ضروری 
است که مراجع مسئول تا جایی که امکان دارد با تفسیر مناسب از این 
ابهام��ات قانونی بکاهند تا مردم در صدور یا دریافت چک های صیادی 
دچار مشکل نشوند. در این راستا، بانک مرکزی اخیرا در اقدامی مثبت 
نس��بت به رفع تع��دادی از ابهامات حقوقی قان��ون جدید اقدام نموده 
اس��ت. در اینج��ا به پ��اره ای از این ابهامات قان��ون جدید چک که در 
پ��ی بحث های مفصل حقوقی در کمیس��یون حقوقی کانون بانک ها با 
حضور کارشناس��ان حقوقی مجرب بانک ها و موسسات اعتباری انجام 
گرفته و با پیگیری کانون بانک ها و همکاری و همفکری بانک مرکزی، 
ابهامات قانون مورد اش��اره برطرف و به شبکه بانکی کشور ابالغ شده، 

اشاره می شود.
اول؛ چک های ثبت نشده در سامانه صیاد: صدور یا عدم صدور 

گواهی عدم پرداخت؟
از س��ال ها قبل رویه شناخته شده ش��بکه بانکی کشور در مورد چک 
بدین منوال بوده که زمانی که چک به بانک برای کارس��ازی و دریافت 
مبلغ آن ارائه می ش��ود، اگر قابل پرداخت است که در این صورت تمام 
مبلغ چک یا بخشی از مبلغ آن به دارنده چک پرداخت می شود، در غیر 
آن ص��ورت اگر چک به علل مختلف از جمله عدم تطابق امضا یا فقدان 
موجودی کافی یا بس��ته بودن حس��اب صادرکننده چک و علل دیگر از 
نظر موازین بانکی قابل پرداخت نباش��د، بانک بایس��تی به درخواس��ت 
دارن��ده چک گواهی عدم پرداخت صادر کن��د. بنابراین تاکنون راه حل 
سومی برای تعیین تکلیف چک هایی که به دالیل مختلف قابل پرداخت 
نیس��تند، وجود نداشته است و ش��عب بانک نمی توانستند مشتریان را 
در مورد پرداخت مبل��غ چک یا صدور گواهی عدم پرداخت معطل نگه 
دارن��د و از پرداخت مبلغ چک یا صدور گواهی عدم پرداخت خودداری 
کنن��د. گواهی عدم پرداخت بدین معناس��ت که بانک تایید می کند که 
چ��ک بنا به دلیل یا دالیل��ی که در متن گواهی قید می ش��ود، قابلیت 
پرداخت ندارد و در واقع چک بالمحل محس��وب می ش��ود. گواهی عدم 
پرداخ��ت، واجد آثار قانونی و حقوقی بس��یاری اس��ت و تقریبا هرگونه 
اقدام جزایی یا حقوقی یا ثبتی برای وصول چک پرداخت نش��ده منوط 
به داش��تن گواهی عدم پرداخت است. ماده 4 قانون جدید چک در این 
م��ورد می گوید: »هرگاه وجه چ��ک به علتی از علل مندرج در ماده )2( 
پرداخ��ت نگردد، بانک مکلف اس��ت بنا بر درخواس��ت دارنده چک فورا 
غیرقاب��ل پرداخت بودن آن را در س��امانه یکپارچ��ه بانک مرکزی وارد 
نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات 
چک و هویت و نش��انی کامل صادرکننده در آن ذکر ش��ده باشد، علت 
ی��ا عل��ل عدم پرداخت را صریحا قی��د و آن را امضا و مهر و به متقاضی 

تس��لیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی 
ترتیب اثر داده نمی شود.«

با وجود این صراحت قانونی، متن تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون چک 
به نحوی نگارش یافته که مش��خص نیس��ت بانک ه��ا در اجرای ماده 4 
قانون چک در مورد چک های ثبت نشده در سامانه صیاد آیا بایستی به 
درخواس��ت دارنده چک، گواهی عدم پرداخت چک  صادر کنند یا آنکه 
برای چک های ثبت نشده در سامانه بانک مرکزی نبایستی گواهی عدم 
پرداخ��ت صادر کنند، زیرا در تبصره ماده 21 مکرر گفته ش��ده: »پس 
از گذش��ت دو سال از الزم االجراش��دن این قانون، تسویه چک صرفا در 
س��امانه تس��ویه چک )چکاوک( طبق مبلغ و تاریخ مندرج در س��امانه 
و در وجه مالک نهائی چک براس��اس اس��تعالم از س��امانه صیاد انجام 
خواهد ش��د و چک هایی که مالکیت آنها در س��امانه صیاد ثبت نش��ده 
باش��د، مش��مول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آنها 
خودداری نمایند.« آیا عبارت »چک هایی که مشمول این قانون نبوده« 
به معنای آن اس��ت که چک های ثبت نش��ده در س��امانه صیاد حتی با 
دارا ب��ودن کلیه ش��رایط قانونی صدور چک، به معن��ای دقیق قانونی و 
حقوقی »چک« محس��وب نمی ش��وند و ارزشی باالتر از یک سند عادی 

نخواهند داشت؟
پذی��رش این نظر ب��ه معنای محرومی��ت دارن��دگان چک های ثبت 
نش��ده در س��امانه صیاد از گواهی عدم پرداخت و حقوق قانونی مترتب 
ب��ر آن اس��ت و این موضوع مش��کالتی را برای مردم ب��ه وجود خواهد 
آورد و معام��الت غیرنقدی مبتنی بر چک را بس��یار پرریس��ک می کند 
و دریافت کننده چک های صیادی ثبت نش��ده در س��امانه بانک مرکزی 
به ناگاه متوجه می ش��ود که چکی را که بابت معامله از خریدار دریافت 
کرده غیرقابل وصول می باش��د. در نتیجه عده ای از حقوقدانان معتقدند 
ک��ه عبارت »مش��مول این قانون نب��وده« ناظر به م��اده 4 قانون چک 
نیس��ت، زیرا »موضوع ثبت چک در س��امانه صی��اد« تاکنون به عنوان 
یکی از ش��رایط اساس��ی چک )مانند امضای چک( تعیین نشده است. 
بنابراین بانک ها بایس��تی در مورد چک های ثبت نشده در سامانه صیاد 
از پرداخ��ت خ��ودداری کنند، زیرا این حکم صریح قانون اس��ت، اما به 
درخواس��ت دارنده و ذی نفع چک، گواهی ع��دم پرداخت صادر کنند تا 
وی بتواند به اس��تناد گواهی عدم پرداخ��ت و چک بالمحل و پرداخت 
نش��ده اقدامات حقوق��ی و قانونی الزم را انجام ده��د و موفق به وصول 
مبلغ چک و خس��ارات آن ش��ود، زیرا به اعتقاد آنان، چکی که توس��ط 
دارنده حس��اب صادر و به امضای او می رسد، تمامی ارکان اعتبار قانونی 
چ��ک را دارد، اما در مقابل ع��ده ای دیگر از حقوقدانان معتقدند که اگر 
چک صیادی به هر دلیل در سامانه صیاد به ثبت نرسد براساس مقررات 
تبص��ره 1 ماده 21 مکرر قانون چک، از ش��مول مقررات قانون چک به 
طور کلی خارج است. در نتیجه بانک ها در مورد این چک ها قانونا مجاز 
به صدور گواهی عدم پرداخت نمی باشند، زیرا گواهی عدم پرداخت فقط 
برای چک معتبر صادر می ش��ود و چکی که در سامانه ثبت نشده است 
چک معتبر محسوب نمی شود. این موضوع در کمیسیون حقوقی کانون 
م��ورد بحث و بررس��ی مفصل قرار گرفت و با توج��ه به نظرات متفاوت 
حقوقی در این زمینه مقرر ش��د موضوع از بانک مرکزی اس��تعالم شود. 
سرانجام براساس پیگیری و مکاتبات بین کانون بانک ها و بانک مرکزی، 
اداره بررس��ی های حقوقی بانک مرکزی در این مورد اعالم داشت: »در 
مورد چک هایی که مش��خصات صدرالذکر بر روی آن درج ش��ود اما به 
نحو مورد اش��اره در س��امانه ثبت نگردد، به لح��اظ اینکه ثبت چک در 

سامانه صیاد امری ضروری بوده و این عمل از طرف صادرکننده صورت 
نگرفته، الزامات قانونی در صدور چک به نحو صحیح و مطابق با شرایط 
مق��رر رعایت نگردیده و چک مزبور خارج از ش��مول قانون صدور چک 
تلق��ی می ش��ود و اقدامی از ناحیه بانک از قبی��ل پرداخت وجه چک یا 
صدور گواهی عدم پرداخت برای این قبیل چک ها به درخواست دارنده 
متصور نیس��ت.« به عبارت دیگر، عبارت »مش��مول این قانون نبوده در 
تبص��ره 1 ماده 21 مکرر این قانون دالل��ت دارد که هیچ یک از احکام 
و امتی��ازات قانون مزبور از جمله صدور گواهی عدم پرداخت در ارتباط 
با چک های یادش��ده موضوعیت ندارد.« بنابراین براساس نظریه حقوقی 
بانک مرکزی، چک های صیادی که در سامانه ثبت نشده اند ولو آنکه به 
امضای صادرکننده چک و ضامن وی رسیده باشد به طور کلی مشمول 
مق��ررات قانون چک نیس��تند. بنابراین بانک ها در این زمینه نبایس��تی 

گواهی عدم پرداخت صادر کنند.
ب��ه هر حال، با توجه به نظریه حقوقی بان��ک مرکزی، ارزش و اعتبار 
قانون��ی چک هایی که در س��امانه صیاد ثبت نمی ش��وند از نظر قضایی 
در حد یک س��ند عادی اس��ت و مزایای قانون چک را نخواهد داش��ت. 
بنابرای��ن توصیه حقوقی به مردم و مش��تریان محت��رم بانک ها در این 
زمین��ه آن اس��ت که از پذی��رش و قبول چک هایی که ب��ه هر دلیل در 
سامانه صیاد ثبت نشده اند ولو آنکه به امضای صادرکننده رسیده باشد، 
خ��ودداری نمایند، زیرا این قبیل چک ه��ا غیرقابل وصول بوده و از نظر 
حقوقی در حد یک سند عادی هستند و از مزایای قانون چک برخوردار 

نخواهند بود.
دوم؛ شمول مقررات جدید چک بر چک های رمزدار بین بانکی

چک ه��ای رمزدار بین بانکی، چک هایی اس��ت که بنا به درخواس��ت 
مشتری توس��ط بانک ها صادر می ش��ود. بنابراین در این قبیل چک ها، 
دارنده حس��اب و صادرکننده چک فقط بانک است. با توجه به آنکه در 
ای��ن موضوع که آیا چک های رمزدار بین بانکی مش��مول مقررات قانون 
جدید چک هستند یا خیر، بین کارشناسان حقوقی بانک ها اختالف نظر 
وجود داشت، در نهایت بانک مرکزی در پاسخ به استعالم کانون بانک ها 
در ای��ن زمینه اعالم داش��ته اس��ت: »وفق ماده 24 قان��ون صدور چک 
اصالح��ی 1400/01/29 صدور و تحویل ای��ن چک باید صرفا از طریق 
س��امانه صیاد و با تکمیل برگه درخواس��ت توس��ط متقاضی در حضور 
متصدی ش��عبه در بانک انجام ش��ود و پرداخت مبل��غ آن نیز صرفا در 
وجه ش��ماره حساب ذی نفع که مشخصات وی روی چک تضمین شده 
درج گردیده  امکان پذیر می باشد.« بنابراین همکاران محترم بانکی باید 
توجه داش��ته باشند که براساس نظریه حقوقی بانک مرکزی، چک های 

رمزدار بین بانکی نیز مشمول مقررات قانون جدید چک می شوند.
سوم؛ شمول مقررات مربوط به چک مفقودی بر چک های سرقت شده

بخش��نامه بانک مرک��زی، صدور المثنی برای چک مفقود ش��ده را با 
شرایط خاصی مجاز دانس��ته است. در این مورد این پرسش در محافل 
بانکی مطرح بوده که آیا چک س��رقت شده نیز مشمول همین مقررات 
)مقررات مربوط به چک مفقود شده( می شوند یا خیر؟ اداره بررسی های 
حقوقی بانک مرکزی در این مورد اعالم داش��ته است: »با توجه به آنکه 
چک مفقودی ش��امل چک مسروقه هم می شود و در این موارد بانک با 
تقاضای طرفین چک مفقودی را ابطال و نس��بت به صدور چک المثنی 
اقدام می کند بنابراین بند )4( ماده )24( قانون مزبور چک های مسروقه 
را هم دربر می گیرد.« بنابراین صدور المثنای چک های مسروقه با همان 

شرایط چک های مفقودشده امکان پذیر است.

چهارم؛ واریز یا عدم واریز چک مفقودشده به حساب ذی نفع
براس��اس مقررات بانک مرکزی در صورت مفقود ش��دن چک، صرفا 
دریافت المثنای چک پیش بینی ش��ده است. در این صورت این پرسش 
مط��رح خواهد بود که آیا در صورت تواف��ق صادرکننده چک و ذی نفع 
آن بانک ها مجاز هس��تند به جای صدور المثنی مبلغ چک مفقودش��ده 
را به حس��اب ذی نفع واریز کنند؟ بانک مرکزی در این زمینه به کانون 
بانک ها پاس��خ داده اس��ت: »وفق بند )39( ماده )24( قانون یادش��ده 
ابطال چک صرفا با ارائه اصل چک به حساب متقاضی و تنها تا یک ماه 
پس از صدور آن توس��ط بانک صادرکننده آن امکان پذیر اس��ت. اما در 
صورتی که برگه چک مفقود ش��ده باش��د با رعایت موارد مندرج در بند 
)4( ماده )24(  همان قانون بانک ضمن ابطال چک مفقود شده نسبت 
به صدور چ��ک المثنی اقدام خواهد کرد. بنابراین حس��ب ظاهر قانون 
وصول وجه چک تنها در فرض اخیر و با صدور چک المثنی امکان پذیر 
اس��ت.« بدین ترتیب برای دریافت مبلغ چک مفقودشده صدور المثنی 

حتما ضروری است.
به هر حال، قوانین برای نظم دهی به امور جامعه و راحتی عموم مردم 
تصویب می ش��وند، اما ش��تاب زدگی در تصویب قوانین معموال ابهامات 
قانونی را به همراه خواهد داش��ت. بنابراین دستگاه های اجرایی ذی ربط 
در صورت مواجه ش��دن با ابهام در قوانین بایستی در حدود اختیارات و 
صالحیت های قانونی ش��ان و براساس موازین علمی نسبت به رفع ابهام 
قانون و گره گش��ایی از مش��کالت مردم اقدام نمایند یا در صورت نیاز، 
تفسیر قانونی قانون مصوب مجلس را از طریق مبادی ذی ربط از مجلس 
شورای اسالمی درخواست نمایند. بنابراین اقدام اخیر اداره بررسی های 
حقوقی بانک مرکزی در پاس��خ به اس��تعالم حقوقی کان��ون بانک ها و 
موسسات اعتباری خصوصی، گامی مثبت در جهت حل مشکالت مردم 
و شعب بانک ها در مورد ابهامات قانون اصالح قانون صدور چک به شمار 
می رود، زیرا قانون چک، یکی از پرکاربردترین قوانین در فعالیت ش��عب 
بانک هاس��ت. بنابراین توصیه می ش��ود همکاران محترم شعب بانک ها، 
نظریات حقوقی بان��ک مرکزی در مورد قانون چک را به دقت رعایت و 

از سرگردان کردن مردم خودداری کنند.

گام مثبت بانک مرکزی در شفاف سازی قانون چک

بازاریابی در یوتیوب با ترندهای اساسی سال 2022
آیا تا به حال یک ویدئوی جذاب یوتیوب را برای چند بار پش��ت س��ر هم مشاهده کرده اید؟ شاید هم گاهی اوقات یک 
ویدئو بارها و بارها برای شما در لیست ویدئوهای توصیه شده نمایش داده شود. در این صورت بسیاری از افراد نظرشان به 
ویدئوی موردنظر جلب خواهد شد. چنین وضعیتی به خوبی اهمیت ترندها در تولید محتوا را نشان می دهد. اگر شما هم 
به دنبال استفاده از ترندهای بازاریابی در یوتیوب هستید، یکی از ساده ترین راهکارها الگوبرداری از تولیدکنندگان موفق و 
بزرگ محتوا در این فضاست. البته این امر همیشه نتیجه مناسبی برای شما به همراه نخواهد داشت. دلیل آن نیز عقب 
ماندن تان در زمینه استفاده از ترندهای موردنظر از سایر تولیدکنندگان محتوا خواهد بود.  اگر شما هم یک کانال یوتیوب 
برای خودتان دارید یا از مدت ها قبل به فکر راه اندازی یک کانال ویژه برای کسب و کارتان هستید، اکنون بهترین زمان 

برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. شما می توانید با جست و جویی ساده در سطح...



فرص��ت امروز: ب��ا وجود اینکه توافق ه��ای دو جانبه و چن��د جانبه در 
سال های گذشته بخش مهمی از تجارت جهانی را به خود اختصاص داده و 
کشورها تالش می کنند با استفاده از این توافق ها، تجارت خارجی خود را با 
کمترین محدودیت به پیش ببرند، اما سیاست های اقتصادی ملی همچنان 
بر روند تجارت جهان اثرگذار هستند. مطالعه تازه صندوق بین المللی پول 
نش��ان می دهد که اقتصادهای جهان از محل این محدودیت های تجاری، 
آسیب های زیادی می بینند، هرچند نوع و میزان این محدودیت ها بسته به 
مناطق مختلف و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه متفاوت است. 
چنانک��ه در حال حاضر اروپا از کمترین محدودیت های تجاری و آفریقا از 

بیشترین محدودیت های تجاری برخوردارند.
صن��دوق بین الملل��ی پ��ول در ای��ن مطالعه، معی��اری ب��رای ارزیابی 
محدودیت ه��ای تجاری کش��ورها و اثرات آن بر ش��اخص های اقتصادی 
ارائه کرده و 157 کش��ور جهان بین س��ال های 1949 تا 2019 را بررسی 
کرده اس��ت. نتایج این مطالعه نش��ان می دهد محدودیت های تجاری سه 
پیامد عمده دارد که کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش س��رمایه گذاری 
و کاهش بازدهی نیروی کار از جمله آنهاس��ت. ه��ر دو گروه اقتصادهای 
پیش��رفته و اقتصاده��ای نوظهور و درحال توس��عه از اوای��ل دهه 2000 
محدودیت های تجاری خود را کاهش داده اند و این اقدامات در اقتصادهای 
پیش��رفته در مقایس��ه با بازاره��ای نوظهور و اقتصادهای درحال توس��عه 
چشمگیرتر بوده اس��ت. در چهار دهه گذشته، کشورهای اروپایی معموال 
با کمترین محدودیت ها و کش��ورهای آفریقایی با باالترین محدودیت های 
تجاری همراه بوده اند. محدودیت های تجاری منطقه منا نیز با وجود اینکه 
از ابت��دای 1950 ت��ا 1970 زیاد ب��وده و پس از آن رون��د عمومی نزولی 
داشته، اما در سال 2018 پس از آفریقا در رده دوم مناطق جهان از لحاظ 

محدودیت های تجاری قرار گرفته است.
چگونگی اندازه گیری محدودیت تجاری

صندوق بین المللی پول در این پژوهش که از سوی معاونت بررسی های 
اقتص��ادی ات��اق تهران ترجمه ش��ده اس��ت، از معی��اری ب��رای ارزیابی 
محدودیت ه��ای تجاری کش��ورها و اثرات آن بر ش��اخص های اقتصادی 
اس��تفاده کرده است که این معیار نشان می دهد سیاست رسمی دولت ها 
چقدر در محدودسازی جریانات بین المللی کاالها و خدمات اثرگذار است. 
مطابق ارزیابی صندوق بین المللی پول، اندازه گیری محدودیت های تجاری 
به ویژه درخصوص موانع غیرتعرفه ای بسیار دشوار است. تحلیل اقتصادی 
اث��رات این محدودیت ها اغلب باعث تجمیع اطالعات در س��طوح باالتری 
به عنوان مثال؛ صنعت، منطقه، جریان تجارت دوجانبه یا کش��ور می شود. 
اقدامات محدودکننده تجارت یک کشور از اهمیت زیادی برخوردار است، 
زیرا چنین اقداماتی کنترلگرها یا عوامل تعیین کننده اساسی در ارزیابی های 
سیاست های تجربی هستند و ممکن است در چارچوب مذاکرات تجاری یا 

برنامه های نجات اقتصادی مورد توجه باشند.
برخی از کش��ورها برنامه های تعرفه ای با احتساب بیش از 5 هزار ردیف 
تعرف��ه جداگانه دارند. تجمیع هم��ه این تعرفه ها در ی��ک معیار تجربی 
چالش برانگیز بوده است، زیرا برنامه های مربوط به تعرفه، پیچیده هستند؛ 
همچنین تعرفه ها ممکن اس��ت ارزش��ی یا غیرارزش��ی باشند؛ همچنین 

تعرفه ها برای یک کش��ور خاص براس��اس صادرکننده متف��اوت بوده و از 
سویی وزن دادن به کاالهای جداگانه دشوار است.

موان��ع غیرتعرفه ای مانند س��همیه ها، مجوزها و الزامات نظارتی ش��اید 
حتی پیچیده تر و فراگیرتر نیز باش��ند. بهترین راه برای غلبه بر چالش ها، 
تولید معیار هایی مانند شاخص های محدودیت تجاری است. شاخص های 
محدودیت تجاری به عنوان یک معیار استاندارد، از تعرفه یکسانی استفاده 
می کنند که س��طح کل��ی محدودیت تج��اری را به عنوان الگ��وی واقعی 
سیاست ها مشخص می کند. به این معنا یک محدودیت به طور فرضی اگر 
برای هر واردات اعمال شود، همان اثری را بر رفاه اقتصادی ایجاد می کند 
که مجموع��ه واقعی محدودیت ه��ای تجاری دارد، با ای��ن حال در عمل 
ش��اخص های محدودیت تجاری به طور گسترده در دسترس نیستند. یک 
معیار خوب ویژگی  هایی ش��امل مواردی از جمله »ساده بودن«، »مبتنی بر 
داده ه��ای قابل قبول و مرتب��ط«، »کمی و عینی ب��ودن«، »دارای قابلیت 
به روز رس��انی راحت و به موقع«، »در دس��ترس بودن برای تعداد زیادی از 
کش��ورها در یک دوره زمانی«، »پوشش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای« و 

»معقول به نظر رسیدن« است.
معی��ار محدودیت های تجاری کل براس��اس داده های گزارش س��االنه 
صن��دوق بین المللی پول در مورد ترتیبات مبادله و محدودیت های مبادله 
اس��ت. معیار محدودیت های تجاری ساده، ضروری، معقول و کمی بوده و 
به راحتی به روز رس��انی می شود و تنها براساس معیارهای سیاست تجاری 
مرتبط، 157 کشور را طی سال های 1949 تا 2019 پوشش می دهد. این 

معیار به شدت با معیارهای موجود سیاست باز بودن تجارت مرتبط است.
معی��ار محدودیت های تجاری ش��امل مواردی از جمل��ه »اقدامات ارزی«، 
»ترتیبات پرداخ��ت و دریافت«، »پرداخت های صادرات و واردات«، »صادرات 
و درآم��د حاصل از صادرات« و »پرداخ��ت و درآمد حاصل از نقل و انتقاالت 
نامش��هود و نق��ل و انتقاالت جاری« اس��ت. اج��رای اصلی اقدام��ات ارزی، 
»محدودیت ه��ا یا روش ه��ای ارزی متعدد« و »اقدامات ارزی انجام ش��ده به 
دالیل امنیتی« است. همچنین »صدور الزامات ارزی«، »ترتیبات پرداخت«، 
»مدیریت کنترل«، »معوقات پرداختی« و »کنترل صادرات و واردات چک های 
تضمینی« از اجزای محدودیت در پرداخت هستند. محدودیت های واردات نیز 
ش��امل »الزامات تامین مالی برای واردات«، »بودجه ارزی خارجی«، »مدارک 
موردنیاز برای آزادسازی منابع ارزی برای واردات«، »مجوزهای واردات و سایر 
اقدامات غیرتعرفه ای«، »مالیات و یا تعرفه واردات« و »انحصار وارداتی دولتی« 
و محدودیت های صادرات نیز ش��امل »الزامات بازگشت به کشور«، »الزامات 

تامین مالی«، »مدارک موردنیاز« و »مجوزهای صادراتی« است.
آفریقا بیشترین محدودیت تجاری را دارد

محدودیت های تجاری با کاهش ش��دید و مداوم تولید ناخالص داخلی 
در ارتباط هس��تند. نتایج مطالعه صندوق بین المللی پول نش��ان می دهد 
ک��ه با افزایش محدودیت تجاری به طور کل��ی روند تولید ناخالص داخلی 
کشورها نزولی خواهد شد؛ هرچند سرعت کاهش GDP پس از گذر زمان 
متفاوت خواهد بود. در راستای پیش بینی های نظری، نتایج بررسی ها نشان 
می دهد محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای مکمل یکدیگر هستند. اثر 
افزایش محدودیت های غیرتعرفه ای زمانی بیش��تر است که نرخ تعرفه ها 

باالتر باشند. عالوه بر این، تاثیر افزایش محدودیت تجاری برای کشور هایی 
که س��هم بیش��تری از نهاده های حدواس��ط را )اقتصاد هایی که بیشتر در 
زنجیره های ارزش جهانی شرکت می کنند( وارد می کنند، بیشتر بوده است.
به طور کلی، اعمال محدودیت ه��ای تجاری برای فعالیت های اقتصادی 
مضر اس��ت. تغیی��رات تولی��د ناخالص داخلی نس��بت به اج��زای معیار 
محدودیت های تجاری نشان می دهد که افزایش در هر یک از اجزای این 
معیار، با کاهش تولید ناخالص داخلی همراه است. در عین حال، نمی توان 
رابطه مش��خصی بین اندازه اقتصادها با ش��اخص محدودیت های تجاری 
یافت. به عنوان مثال، در سال2019 کشور هایی مانند آمریکا و آلمان به رغم 
بزرگ بودن اقتصادهای شان، محدودیت های تجاری کمتری نسبت به چین 
و هند با اندازه اقتصادی مش��ابه دارند. در مقابل طی مدت مذکور با وجود 
اینکه کشورهای گامبیا و گینه بیسائو از لحاظ اندازه اقتصاد یکسان بوده اند، 

محدودیت های تجاری گینه بیسائو باالتر از گامبیا قرار دارد.
بررس��ی توس��عه محدودیت های تجاری برای اقتصادهای پیش��رفته و 
بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه نشان می دهد که هر دو گروه 
در موقعیت های مش��ابهی در اوایل دهه 1970 آغاز به آزادسازی کردند و 
از اوای��ل دهه  2000 فعالیت خود در این زمین��ه را کاهش دادند. فرآیند 
آزادس��ازی برای اقتصادهای پیش��رفته از بازارهای نوظهور و اقتصادهای 
درحال توسعه چشمگیرتر بوده؛ به طوری که از سال 2000 محدودیت های 
تجاری کش��ورهای پیش��رفته به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است. 
ارزیابی ه��ای روند محدودیت ه��ای تجاری در مناط��ق مختلف جهان از 
س��ال1950 تا 2018 نیز نشان می دهد طی چهار  دهه گذشته کشورهای 
اروپایی معموال با کمترین محدودیت ها و کش��ورهای آفریقایی با باالترین 
محدودیت های تجاری هم��راه بوده اند. محدودیت های تجاری منطقه منا 
نیز با وجود اینکه از ابتدای 1950 تا 1970 زیاد بوده و پس از آن، به طور 
میانگین روند نزولی را طی کرده، اما در سال 2018، پس از آفریقا در رده 

دوم بین مناطق جهان از لحاظ محدودیت های تجاری قرار گرفته است.
بررسی رابطه تغییر محدودیت های تجاری با شاخص های اقتصادی نیز 
بیانگر آن است که رابطه معکوسی بین محدودیت های تجاری با بهره وری، 
سرمایه گذاری، مصرف، واردات و صادرات وجود دارد؛ با این تفاوت که برای 
س��ه ش��اخص بهره وری، صادرات و واردات، پس از مدتی با تغییر شاخص 
محدودیت تجاری تغییری در شاخص های مذکور رخ نمی دهد. دو شاخص 
بیکاری و نابرابری نیز در ابتدا با افزایش محدودیت های تجاری، نسبت به 
تغییرات این مولفه واکنش نش��ان نداده، اما پس از آن روند نزولی را طی 
کرده اند. درخصوص تراز تجاری نیز تغییرات محدودیت های تجاری تاثیر 
مش��خصی روی شاخص مذکور نداشته و در برخی سال ها با افزایش و در 

برخی دیگر با کاهش همراه بوده است.
در مجموع، محدودیت تجاری یکی از کانال های کلیدی کاهش معنادار 
آماری و اقتصادی در بهره وری نیروی کار است که پس از پنج سال حدود 
1.5 درصد کاهش می یابد. این نتیجه این دیدگاه استاندارد را تایید می کند 
که حمای��ت از محدودیت های تجاری می تواند منجر به کاهش معناداری 
در اس��تفاده از نیروی کار و در نتیجه بازدهی ش��ود. افزایش موانع تجاری 

همچنین با سرمایه گذاری کمتر همراه بوده است.

صندوق بین المللی پول بررسی کرد

تبعات محدودیت های تجاری بر اقتصاد

در انتهای هفته گذش��ته بود که نماگرهای اقتصادی تابستان 1400 از 
س��وی بانک مرکزی منتشر شد. در این گزارش، میزان رشد اقتصادي در 
فصل تابس��تان با نفت یک درصد و بدون نفت نیم درصد اعالم ش��ده و از 
سوي دیگر، نرخ رشد نقدینگي نسبت به پایان سال گذشته 17 درصد بوده 
است. پول و شبه پول به عنوان اجزاي نقدینگي نیز در این مدت به ترتیب 
18.2 درصد و 16.7درصد رش��د داشته اند. این یعنی ایرانیان در تابستان 
امسال تمایل بیشتري به نگهداري پول یا دارایي هایي داشته اند که سریع و 
بدون دردسر به پول نقد تبدیل مي شود و به عبارت بهتر، وضعیت اقتصادي 
به س��متی پیش رفته که صاحبان س��رمایه نیاز به پول نقد )یا دارایي که 

زودتر به پول نقد تبدیل شود( را بیشتر از گذشته احساس مي کنند.
در گ��زارش بانک مرک��زی همچنین به وضعیت بخ��ش واقعي اقتصاد 
پرداخته شده و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در تابستان حدود 390 هزار 
میلیارد توم��ان، هزینه مصرف بخش دولتي 228.6 هزار میلیارد تومان و 
هزینه مصرف بخش خصوصي نیز 702.5 هزار میلیارد تومان اعالم ش��ده 
است. اما خروج 6 میلیارد دالر سرمایه در شش ماه، مهمترین نکته ای است 
که در این بخش از گزارش می توان یافت. خروج هر ماه یک میلیارد دالر 
سرمایه در نیمه نخست 1400 در حالی است که در کل سال 99 حدود 6 
میلیارد و 318 میلیون دالر از کشور خارج شده بود. این امر نشان مي دهد 
که با وجود اعالم زمان ازس��رگیری مذاکرات وین در تابس��تان از س��وي 
دولتمردان اما اقتصاد ایران آمادگي جذب یا نگهداشت سرمایه هاي دالري 

و ریالي را ندارد. بنابراین افراد ترجیح مي دهند پول و سرمایه خود را خارج 
کرده و به سایر کشورها منتقل کنند. چنانکه آخرین آمارها نشان می دهد 

ایرانیان همچنان در صدر خریداران خارجی مسکن در ترکیه قرار دارند.
آنطور که مرکز آمار ترکیه گزارش داده است، در سال 2021 در مجموع 
یک میلیون و 492 هزار مسکن در ترکیه به فروش رفته و میزان مسکن 
خریداری شده توسط اتباع خارجی در این سال نسبت به سال قبل 43.5 
درصد افزایش داشته است. ایرانیان با خرید 10 هزار و 56 واحد مسکونی 
در صدر خریداران خارجی مس��کن ترکیه در س��ال گذشته میالدی قرار 
گرفته ان��د و پس از آن ش��هروندان عراقی با 8 ه��زار و 661 واحد و اتباع 
روسیه با 5 هزار و 379 واحد مسکونی ایستاده اند. استانبول با فروش 26 
هزار و 469 واحد مس��کن در جایگاه اول قرار گرفته و پس از آن آنتالیا با 
12 هزار و 384 واحد و آنکارا با فروش 3 هزار و 672 واحد مس��کونی در 

رده های بعدی قرار دارند.
براساس داده هاي بانک مرکزي، تولید ناخالص داخلي به قیمت جاري در 
سه ماهه دوم سال حدود 1757 هزار میلیارد تومان و بدون نفت نیز 1647 
هزار میلیارد تومان اعالم ش��ده اس��ت. هر دوی این ارقام نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته به ترتیب 40 درصد و 38 درصد افزایش داشته ولي بار 
افزایش GDP بیشتر بر بخش خدمات بوده است که سهمي 41.8درصد 
از کل تولید ناخالص داخلي داش��ته و در سوی دیگر، بخش نفت کمترین 
س��هم با 6.2درصد را ب��ه خود اختصاص داده اس��ت. ارزش افزوده بخش 

خدمات 740 هزار و بخش نفت نیز 109.7 هزار میلیارد تومان بوده است.
در بخش دیگري از این گزارش، تولید ناخالص داخلي کش��ور به قیمت 
ثابت س��ال 95 نیز اعالم ش��ده که براساس آن تولید سه ماهه دوم کشور 
405 هزار میلیارد و بدون نفت نیز 375.4 هزار میلیارد تومان بود. به بیان 
دیگر، کل تولید ناخالص کشور در شش ماهه نخست سال جاري 753.1 
ه��زار میلیارد تومان و بدون نفت نیز 690 هزار میلیارد تومان بوده که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایشي 32 درصدی و 2 درصدي داشته 
اس��ت. با وجود اینکه به نظر مي رس��د تولید ناخالص داخلي در مسیر رو 
به رش��دي قرار گرفته و بازخوردهای تحریم بر آن خنثي ش��ده است، اما 
همچنان نش��ان مي دهد که اقتصاد کشور آسیب دیده تر از آني است که با 
رفع مس��ائل و مشکالت ساختاري و از همه مهم تر احتمال لغو تحریم ها، 
بتواند رش��د هاي باالتري را تجربه کند. نتیجه آن را نیز مي توان از منفي 

شدن برخي داده هاي بخش واقعي پیدا کرد.
بخش تراز پرداخت ها، از دیگر مواردي اس��ت که بانک مرکزي در آن به 
بررس��ي صادرات نفتي و غیرنفتي کش��ور پرداخته و میزان صادرات نفتي 
در ش��ش ماهه نخست امسال را 18 میلیارد و 677 میلیون دالر، صادرات 
غیرنفت��ي را 17.4 میلی��ارد دالر و به طور کلی میزان صادرات کش��ور را 
36.1 میلیارد دالر اعالم کرده اس��ت. می��زان واردات نیز در این مدت 28 
میلیارد دالر بوده که نشان مي دهد کل تراز پرداخت حساب جاري مثبت 

8 میلیارد دالر است.

عطش ایرانیان به خرید مسکن در ترکیه ادامه دارد

شیب تند فرار سرمایه

دریچه

شکاف آزادی سفر بیشتر شد
پاسپورت های برتر 2022

رتبه بندی جهانی پاسپورت ها در آغاز سال 2022 در حالی اعالم شد 
که آزادی سفر برای شهروندان کشورهای ثروتمند بیشتر شده، اما شیوع 
سویه اومیکرون، نوعی »آپارتاید سفر« را علیه کشورهای عمدتا آفریقایی 

راه انداخته است.
 ،»Henley & Partners« شرکت مشاوره جهانی شهروندی و اقامت
گ��زارش فصلی خود از رتبه بندی پاس��پورت ها در آغاز س��ال 2022 را 
منتشر کرد. پایه این ارزش گذاری، اطالعات محرمانه و انحصاری انجمن 
بین المللی حمل و نقل جهانی )یاتا( است که مشخص می کند چه تعداد 
از 277 نقطه سرزمینی برای 199 پاسپورت )گذرنامه( در دسترس قرار 
گرفته اند. جایگاه گذرنامه ها نیز براساس شاخص هایی نظیر نیاز نداشتن به 
ویزا هنگام سفر، امکان دریافت ویزا در فرودگاه و مرزها و همچنین فرآیند 

و مدت زمان انتظار برای دریافت ویزا تعیین شده است.
به گزارش »س��ی ان ان«، نخستین گزارش فصلی شرکت »هنلی« در 
سال 2022 نشان می دهد که شکاف عمیقی در آزادی سفر بین کشورهای 
شمالی و جنوبی کره زمین وجود دارد. همچنین محدودیت های کرونا، 
بزرگترین مانع سفر را در تاریخ 16 ساله بررسی این شاخص و رتبه بندی 
پاس��پورت ها ایجاد کرده است. با این وجود، در رتبه بندی و ارزش گذاری 
اعتبار پاسپورت ها به این محدودیِت موقتی توجهی نشده و بر پایه شاخص 
دسترسی آزاد کشورها اعالم شده که شهروندان ژاپنی و سنگاپوری همانند 
سال های گذشته، مطلوب ترین گذرنامه را در اختیار دارند و می توانند بدون 
ویزا به 192 مقصد سفر کنند. ضعیف ترین پاسپورت نیز مانند سال های 
گذشته متعلق به افغانستان است و شهروندان این کشور فقط به 26 کشور 
دسترسی بدون ویزا دارند. همچنین بررسی وضعیت سایر کشورها نشان 

می دهد کشورهای اتحادیه اروپا طبق معمول در صدر جدول قرار دارند.
براس��اس رتبه بندی ابتدای سال 2022 شرکت »هنلی«، کره جنوبی 
ب��ا آلمان در رتبه دوم )با امتیاز س��فر به 190 مقص��د( و فنالند، ایتالیا، 
لوکزامبورگ و اسپانیا )با امتیاز سفر به 189 مقصد( مشترکا در رتبه سوم 
قرار دارند. فرانسه، هلند و سوئد با یک پله صعود، به اتریش و دانمارک در 
جایگاه چهارم )با امتیاز سفر به 188 مقصد( پیوسته اند. ایرلند و پرتغال با 
امتیاز دسترسی به 187 مقصد، در رده پنجم قرار دارند. همچنین آمریکا و 
بریتانیا که در سال 2014 رتبه اول را مشترکا در اختیار داشتند، اکنون در 
کنار چهار کشورِ سوئیس، نروژ، بلژیک و نیوزیلند )که از سیاست بی طرفی 
پیروی می کنند( در رتبه ششم این فهرست قرار گرفته اند. شهروندان این 

کشورها به 186 کشور دسترسی بدون ویزا دارند.
رتبه هفتم مطلوب ترین پاسپورت ها نیز مشترکا به دو کشور مهاجرپذیر 
استرالیا و کانادا و جمهوری چک، یونان و مالت رسیده است که شهروندان 
این پنج کشور امتیاز دسترسی بدون ویزا به 185 کشور را دارند. کشورهای 
اروپای شرقی نیز جایگاه های بعدی 10 پاسپورت برتر ابتدای سال 2022 
را تصاحب کرده اند؛ مجارستان و لهستان )با امتیاز سفر بدون ویزا به 183 
مقصد( به رتبه هش��تم صعود کرده اند. لیتوانی و اسلواکی )با امتیاز سفر 
بدون ویزا به 182 مقصد( رتبه نهم مطلوب ترین پاسپورت ها را به دست 
آورده اند و استونی، لتونی و اسلوونی نیز )با امتیاز سفر به 181 مقصد( در 

جایگاه دهم قرار گرفته اند.
اما بدترین پاسپورت ها به کشورهایی تعلق دارد که شهروندان آنها حق 
دسترسی به کمتر از 40 کشور را دارند؛ افغانستان با حق سفر بدون ویزا 
به 26  مقصد در رتبه 111 و انتهای این فهرس��ت قرار گرفته و همانند 
س��ال های گذشته ضعیف ترین پاسپورت را دارد. گذرنامه عراق نیز رتبه 
110 این جدول را به دست آورده،   درحالی که شهروندان آن امکان سفر 
بدون ویزا به 28 مقصد را دارند. سوریه )29 مقصد بدون ویزا(، پاکستان 
)31 مقصد(، یمن )33 مقصد(، سومالی )34 مقصد(، نپال و فلسطین )37 
مقصد( و کره شمالی )39 مقصد( به ترتیب رتبه های انتهایی این فهرست 

و بعد از افغانستان و عراق را به خود اختصاص داده اند.
همچنین گذرنامه ایران مشترکا با کنگو با امتیاز سفر بدون ویزا به 42 
کشور، رتبه 101 جدول رتبه بندی پاسپورت ها در ابتدای سال 2022 را 
به دس��ت آورده  است. جایگاه کنونی ایران مشابه سال 2020 است. ایران 
در نیمه اول س��ال 2021 در حالی رتبه 99 را داش��ت که در این سال ها 
تغییر چندانی در وضعیت سفر با گذرنامه ایرانی به کشورهای بیشتر ایجاد 
نشده است. در حال حاضر و بدون در نظر گرفتن محدودیت های کرونایی، 
ب��ا گذرنامه ایرانی می توان به جمه��وری آذربایجان، قطر، لبنان، ترکیه، 
ارمنس��تان، گرجستان، عمان، سوریه، سریالنکا، مالدیو، ماکائو، کامبوج، 
مالزی، نپال، تیمور ش��رقی یا لسته از مس��تعمره های اندونزی، اکوادور، 
بولی��وی، ونزوئال، جزایر کوک، میکرونزی، نیووی، جزایر پاالئو، س��اموآ، 
تووالو، دومینیکا، هائیتی، جزایر کیپ ورد، جزایر کومورس، گینه بیسائو، 
کنیا، ماداگاسکار، موریتانی، موزامبیک، روآندا، سنگال، سیشل، سیرالئون، 
سومالی، تانزانیا، توگو، اوگاندا و زیمبابوه بدون روادید و یا از طریق ویزای 
فرودگاهی سفر کرد. هرچند بسیاری از این کشورها مقصد سفر ایرانی ها 
نبوده و پرواز مس��تقیم به آنها وجود ندارد و امکان دسترس��ی نیز بسیار 

محدود و سخت است.
در منطقه خاورمیانه نیز معتبرترین پاسپورت همچنان به امارات تعلق 
دارد. گذرنامه امارات با امتیاز سفر به 175 کشور جایگاه پانزدهم جدول 
رتبه بندی ابتدای سال 2022  را به  دست آورده است. امارات که در سال 
2019 در جایگاه بیستم ایستاده بود، این پرش رتبه ای را مرهون سیاست 
آزادس��ازی مرزها برای کشورهای بیشتر اس��ت. گذرنامه ترکیه هم که 
مهاجرت ایرانیان به آن در فاصله سال های 2015 تا 2020 سه برابر شده 
و طبق اعالم سازمان آمار این کشور، در پاییز امسال صدرنشین خریداران 
خارجی مسکن در این کشور بوده اند، رتبه 50 پاسپورت های معتبر ابتدای 
سال 2022 را به دست آورده است. شهروندان ترکیه با گذرنامه این کشور 

می توانند به 110 کشور بدون ویزا و یا با ویزای فرودگاهی سفر کنند.
با وجود این رتبه بندی، اما ظهور سویه اومیکرون، شکاف فزاینده ای 
در جابه جایی های بین المللی بین ش��هروندان کش��ورهای ثروتمندتر 
و فقیر ایجاد کرده اس��ت، چراکه محدودیت های سختگیرانه ای علیه 
کش��ورهای عمدتا آفریقایی اعمال شده اس��ت، به طوری که آنتونیو 
گوترش دبیرکل س��ازمان ملل متحد، آن  را »آپارتاید س��فر« خوانده 
است. بسیاری معتقدند کش��ورهای ثروتمند و تولیدکننده واکسن با 
محدودیتی که در دسترسی کشورهای آفریقایی ایجاد کرده اند، عامل 
چنین وضعی هستند. با این حال، شرکت »هنلی« به استناد داده هایش 
معتقد اس��ت: جدا از همه گیری کووید-19، سطح کلی آزادی سفر در 
چند دهه اخیر بیشتر ش��ده است،  مثال براساس شاخص سال 2006 
برای یک فرد سفر به 57 کشور بدون ویزا به طور میانگین امکان پذیر 
بود، اما امروز این تعداد تقریبا دو برابر ش��ده اس��ت. اگرچه شهروندان 
اروپا، آمریکای شمالی و کشورهای ثروتمند آسیایی از این آزادی بیشتر 

از دیگران برخوردار هستند.
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فرصت امروز: رشد اقتصادی جهان در سال 2021 در حالی به رقم 5.5 
درصد رس��ید که انتظ��ار می رود این میزان در س��ال 2022 به طور قابل 
توجه��ی کاهش یابد و به 4.1 درصد برس��د. به اعتق��اد بانک جهانی، این 
افت رش��د اقتصادی بیش از هر چیز بازتاب شعله ور شدن دوباره ویروس 
کووی��د-19، کاه��ش حمایت های مالی و تنگناهای عرضه اس��ت. اگرچه 
پیش بینی می ش��ود که تولید و سرمایه گذاری در اقتصادهای پیشرفته در 
سال 2023 میالدی به روند پیش از همه گیری کرونا بازگردد، اما تولید و 
س��رمایه گذاری در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به دلیل 
نرخ کمتر واکسیناس��یون، سیاست های مالی و پولی سخت تر و زخم های 

ماندگار ناشی از همه گیری کرونا پایین خواهد ماند.
گزارش تازه بانک جهانی نش��ان می دهد که ریسک های منفی مختلفی 
از جمله اختالالت اقتصادی همزمان با ش��یوع سویه اومیکرون، تنگناهای 
عرضه، کاهش انتظارات تورمی، اس��ترس مالی، بالیای طبیعی )تغییرات 
اقلیمی( و تضعیف محرک های اقتصادی، چش��م انداز رش��د در سال های 
2022 و 2023 را مخت��ل می کن��د. از آنجای��ی که بازاره��ای نوظهور و 
اقتصادهای در حال توسعه فضای سیاست محدودی برای ارائه پشتیبانی 
اضافی در صورت نیاز دارند، این ریسک های منفی احتمال کاهش بیشتر 
رشد اقتصادی را افزایش می دهد. بدین ترتیب، این مهم، اهمیت و ضرورت 
همکاری جهانی برای توزیع س��ریع و عادالنه واکسن کرونا، کالیبره کردن 
سیاس��ت های بهداش��تی و اقتصادی، تقویت پایداری بدهی در فقیرترین 

کشورها و مقابله با هزینه های فزاینده تغییرات اقلیمی را گوشزد می کند.
2022 هم سال خوبی نخواهد بود

بانک جهان��ی در گزارش تازه خود به پیش بین��ی دورنمای اقتصاد جهان 
پرداخت و چش��م انداز اقتصادی مناطق مختلف جهان را به روز کرد. این نهاد 
معتبر بین المللی، رشد اقتصادی جهان در سال 2021 را 5.5 درصد برآورد کرد 
و با پیش بینی کاهش رشد اقتصاد جهان در سال آینده تخمین زد که میزان 
رشد در سال های 2022 و 2023 به ترتیب به 4.1 درصد و 3.2 درصد برسد. 
بانک جهانی همچنین رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را 3.1 درصد و در 
سال های 2022 و 2023 به ترتیب 2.4 درصد و 2.2 درصد پیش بینی کرد که 
نسبت به گزارش پیشین این نهاد در اکتبر 2021 تغییری نداشت، اما نسبت به 
گزارش ژوئن 2021 به ترتیب یک درصد، 0.2 درصد و منفی 0.1 درصد تغییر 

را برای این سه سال نشان می دهد.

بان��ک جهانی در این گزارش پیش بینی کرد که رش��د اقتصادی جهان 
در س��ال های 2022 و 2023 کاهش یابد، بازارهای نوظهور و اقتصادهای 
در حال توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته بهبود ضعیف تری را تجربه 
کنند و تورم جهانی پس از رشد شگفت آور در سال 2021، در سال جاری 
همچنان باال بماند. همچنین اختالالت شدید اقتصادی ناشی از گسترش 
سریع و همزمان س��ویه اومیکرون، ریسک کلیدی برای رشد کوتاه مدت 
محسوب می ش��ود و در نهایت، همکاری جهانی و سیاست های موثر ملی 
برای مقابله با بالیای طبیعی مورد نیاز است. بنابراین پس از کاهش رشد 
اقتصادی و رس��یدن به رقم 5.5 درصدی در س��ال 2021، انتظار می رود 
که رشد جهانی در سال 2022 به طور قابل توجهی کاهش یابد و به 4.1 
درصد برس��د. این کاهش بازتاب شعله ور شدن دوباره کووید-19، کاهش 

حمایت های مالی و تنگناهای عرضه است.
براساس این گزارش، اگرچه پیش بینی می شود که تولید و سرمایه گذاری 
در اقتصادهای پیشرفته در سال آینده میالدی به روند پیش از همه گیری 
بازگ��ردد، اما تولید و س��رمایه گذاری در بازارهای نوظه��ور و اقتصادهای 
در حال توس��عه به دلیل نرخ کمتر واکسیناس��یون، سیاست های مالی و 
پولی س��خت تر و زخم های ماندگار ناشی از همه گیری پایین خواهد ماند. 
ریس��ک های منفی مختلف از جمله اختالالت اقتصادی همزمان با شیوع 
اومیکرون، تنگناهای عرضه، کاهش انتظارات تورمی، استرس مالی، بالیای 
طبیعی و تضعیف محرک های اقتصادی، چشم انداز رشد را مختل می کند. 
البت��ه از آنجا ک��ه بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توس��عه فضای 
محدودی برای ارائه پشتیبانی اضافی در صورت نیاز دارند، این ریسک های 
منفی احتمال کاهش بیشتر را افزایش می دهد. این امر به اهمیت تقویت 
همکاری جهانی برای تقویت توزیع سریع و عادالنه واکسن، کالیبره کردن 
سیاس��ت های بهداش��تی و اقتصادی، تقویت پایداری بدهی در فقیرترین 

کشورها و مقابله با هزینه های فزاینده تغییرات اقلیمی تاکید می کند.
دورنمای اقتصاد جهان در 5 تصویر

اولی��ن پیش بینی بانک جهان��ی از دورنمای اقتصاد جهان، افت رش��د 
اقتصادی اس��ت. از آنجایی که بازگش��ت اولیه به مصرف و سرمایه گذاری 
کمرن��گ می ش��ود و حمایت ه��ای کالن اقتصادی از بین می رود، رش��د 
جهانی به ش��دت کاهش می یابد. بخش اعظم کندی جهانی در چشم انداز 
پیش بینی ه��ا مربوط به اقتصادهای بزرگ اس��ت که بر تقاضا در بازارهای 

نوظهور و اقتصادهای در حال توس��عه تاثیر می گذارد. بنابراین پیش بینی 
می ش��ود که رش��د جهانی در س��ال های 2022 و 2023 کاهش یابد. از 
س��وی دیگر، با این روند رش��د که برای بازگشت س��رمایه به اندازه کافی 
قوی نیس��ت، انتظار می رود برخالف اقتصادهای پیشرفته، اکثر بازارهای 
نوظه��ور و اقتصادهای در حال توس��عه در نتیج��ه همه گیری کرونا دچار 
مش��کالت قابل توجهی ش��وند. در نتیجه پیش بینی می شود که بازارهای 
نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه نسبت به اقتصادهای پیشرفته بهبود 

ضعیف تری را تجربه کنند.
ب��ه گفته بانک جهانی، بازگش��ت ب��ه فعالیت های اقتص��ادی به همراه 
اخت��الالت عرضه و افزایش قیم��ت مواد غذایی و انرژی، ت��ورم کل را در 
بس��یاری از کشورها باال برده است. تورم بیش از نیمی از بازارهای نوظهور 
و اقتصادهای در حال توس��عه در س��ال 2021 باالتر از هدف گذاری بوده 
که باعث می ش��ود بانک های مرکزی این کش��ورها برای سیاست افزایش 
نرخ بهره ترغیب ش��وند. بنابراین پیش بینی می ش��ود که در سال 2022 
ت��ورم جهانی همچنان در س��طح باالیی باقی بمان��د. در همین حال، اگر 
گس��ترش س��ریع اومیکرون بر سیستم های بهداش��تی غلبه کند و باعث 
اعمال مجدد محدودیت های ش��دید در اقتصادهای بزرگ ش��ود، کاهش 
رشد جهانی از سال 2021 به 2022 می تواند شدیدتر شود. بدین ترتیب، 
اختالالت اقتصادی ناشی از سویه اومیکرون بسته به مفروضات زیربنایی و 
اساسی می تواند ریسک کلیدی برای رشد کوتاه مدت محسوب شود و رشد 
اقتصادی جهان را در سال جاری از 0.2 درصد تا 0.7 درصد کاهش دهد.

در نهای��ت، بالیای طبیعی و تغیی��رات اقلیمی هم می توان��د بازارهای 
نوظهور و اقتصادهای در حال توس��عه را از مس��یر بهب��ود خارج نماید و 
در نتیجه نیاز به همکاری جهانی برای تس��ریع پیش��رفت به سوی تحقق 
اهداف توافقنامه پاریس در مورد تغییرات اقلیمی احساس می شود. جامعه 
بین المللی می تواند با افزایش س��ازگاری، افزایش س��رمایه گذاری س��بز و 
تس��هیل انتقال انرژی سبز در بس��یاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای 
در حال توسعه به تغییرات اقلیمی کمک کند. سیاست های ملی همچنین 
می توانند برای ترویج س��رمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر و تقویت 
توس��عه فناوری تنظیم ش��ود. عالوه ب��ر این، سیاس��ت گذاران می توانند 
اصالحات افزایش دهنده رش��د را که آمادگی را برای بحران های مرتبط با 

آب و هوا در آینده افزایش می دهد، در اولویت قرار دهند.

اومیکرون دست از سر اقتصاد جهان برنمی دارد

5 پیش بینی بانک جهانی برای 2۰22

پرون��ده جاماندگان س��هام عدالت همچنان باز اس��ت و در مورد تعیین 
تکلیف آن وعده های زیادی داده ش��ده است. البته منابع آن شفاف نیست 
و حتی در الیحه بودجه س��ال 1401 هم جایی نداشته است. با این حال 
سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت بر این باور 

است که منابع مورد نیاز در اختیار دولت قرار دارد.
به گزارش ایس��نا، با آزادس��ازی س��هام عدالت در اردیبهشت 1399 و 
قیمت قابل توجه این س��هام متأثر از وضعیت بازار س��رمایه در آن روزها، 
بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار 
حدود 49 میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض 
برخی ها به گوش می رسد که چرا با وجود اینکه جزو دهک های کم درآمد 

جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند؟
دولت دوازدهم در حالی به کار خود پایان داد که اعالم شد پرونده ثبت نام 
س��هام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود 
وجود ندارد. هرچند که مجلس نشینان هر از گاهی دوباره برگه وعده اختصاص 
س��هام عدالت به جاماندگان را رو می کردند؛ با این حال و هرچند که سقوط 
آزاد بازار سرمایه باعث کاهش ارزش واقعی سهام عدالت شد و درحال حاضر 
نیز امکان فروش این سهام آنطور که باید و شاید وجود ندارد، اما سهام عدالت 

همچنان از اجر و قرب نیفتاده و افراد زیادی خواهان آن هستند.
طبق پیش بینی صورت گرفته در قانون، قرار بود امسال حدود 95 هزار 
میلیارد تومان از س��هام ش��رکت ها در بورس واگذار شود؛ درحالی که این 
رقم در س��ال گذش��ته 11.6 هزار میلیارد تومان بود و به عبارتی 84 هزار 
میلیارد تومان افزایش پیدا کرده اس��ت. ای��ن پیش بینی در حالی صورت 
گرفته که دولت از ابتدای امس��ال تاکنون حتی یک ریال از س��هام خود 
را در بازار س��رمایه نفروخته اس��ت. این می تواند بدان معنا باشد که دولت 
روی فروش س��هام خود در بازار س��رمایه برای تامین بودجه سال جاری 
حساب باز کرده است؛ حال سوال اینجاست که اگر قرار است سهام دولت 

به نوعی تامین کننده بودجه باشد، پس دولت از چه طریقی می خواهد به 
جاماندگان، س��هام عدالت اختصاص دهد؟ با این حال همچنان مجلس و 

دولت فعلی بر این باورند که باید موضوع جاماندگان تعیین تکلیف شود.
در ای��ن راس��تا، علی اکب��ر حی��دری، س��خنگوی کانون ش��رکت های 
س��رمایه گذاری استانی س��هام عدالت در پاسخ به این سوال که چرا منابع 
موردنیاز برای جاماندگان س��هام عدالت، در الیحه بودجه 1401 گنجانده 
نشده، گفت: یکی از موارد این است که شاید نیازی به تعیین منابعی برای 
این موضوع در بودجه نباش��د، زیرا منابع قابل توجهی از سهام عدالت در 
سال های گذشته کسر شده و در قالب سهام بازگشت شده به دولت موجود 
است و اگر همان سهام در قالب انتقال سیستمی انجام شود، می توان از آن 
برای جاماندگان اس��تفاده کرد. نکته اصلی این است که تصمیم گیر اصلی 
در تعیین تکلیف س��هام عدالت، دولت اس��ت و محل تامین منابع و نحوه 
تخصیص نیز باید از سوی دولت مشخص شود. می توان گفت تعیین تکلیف 
جاماندگان نیازی به گنجاندن در بودجه نداشته و امیدواریم این کار هرچه 
س��ریع تر به نتیجه برسد. قبال هم کمیسیون اقتصادی اعالم کرده بود که 

این موضوع تا پایان امسال تعیین تکلیف خواهد شد.
حیدری پیش از این اعالم کرده بود که ارزش روز س��هام بازپس گیری 
ش��ده )47درصد(، در حال حاضر 600 هزار میلیارد تومان از سهام عدالت 
است که به بهانه عدم پرداخت اقساط، باز پس گرفته شده است. این عدد 
در اظهارات قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس وقت مجلس اعالم شده است. 
در قانون اعالم شده بود که اگر در پایان 10 سال پرداخت اقساط از محل 
سود سهام عدالت تادیه نشود، دولت اجازه دارد به میزان اقساط تادیه نشده 
سهام بفروشد. در آن زمان اگر یک سوم 47 درصد سهام عدالت به فروش 
می رسید، اقساط سهام عدالت تادیه می شد. به جای 47 درصد ارزش ریالی 
اقساط، 47 درصد سهام برداشته شد؛ در حالی که در همان زمان هم 47 

درصد سهام سه برابر ارزش ریالی آن ارزش داشت.

گفته می ش��ود جاماندگان س��هام عدالت به دو گروه تقسیم می شوند؛ 
نخست گروهی که در بازه زمانی توزیع سهام عدالت بین سال های 1385 
تا س��ال 1392 مش��مول دریافت س��هام عدالت بودند و شناسایی شدند. 
در هر مرحله شناس��ایی نیز به نسبت افراد شناسایی شده، سهم در سبد 
سهام عدالت تخصیص پیدا می کرد. برای این افراد دعوت نامه صادر شد و 
عده ای هم کارت سهام عدالت را بعد از مراجعه به تعاونی های سهام عدالت 
شهرستانی و انجام مراحل قانونی دریافت کردند. این افراد کسانی هستند 
که به تکلیف قانونی خود عمل کردند. عده ای هم هستند که سهام عدالت 
برای ش��ان صادر شده اما دس��تگاه مرتبط دعوت نامه را به موقع به دست 
این افراد نرسانده است. یعنی تقصیری در مورد عدم انجام مراحل قانونی 
نداش��تند. جمعیت افرادی که کارت دریاف��ت کرده اند بین یک میلیون و 
800 هزار تا 2 میلیون نفر اس��ت و مجموع افرادی که کارت و دعوت نامه 
دریافت کرده اند اما مراحل قانونی را طی نکرده اند نیز نزدیک به 2 میلیون 
نفر اس��ت؛ بنابراین تعداد افرادی که دعوت نامه به دست ش��ان رس��یده و 
افرادی که دعوت نامه برای ش��ان صادر ش��ده اما به دست ش��ان نرسیده، 

4میلیون نفر است.
گروه دوم افرادی هستند که توسط وزارت تعاون دولت قبل به عنوان شش 
دهک پایین درآمدی جامعه شناخته شدند و سهام عدالت دریافت نکرده اند. 
در بین این افراد مشموالن نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی، 
روستانش��ینان، کارگران ش��اغل در کارخانه ها، کارگران تحت پوشش تامین 
اجتماعی و کارگران فصلی و ساختمانی نیز قرار دارند. تعداد گروه دوم نزدیک 
به 16 میلیون نفر اس��ت؛ بنابراین با توجه به اینکه 16 میلیون نفر به اذعان 
دس��تگاه های دولتی جزو ش��ش دهک پایینی جامعه بودند اما سهام عدالت 
دریافت نکردند و 4 میلیون نفر هم در مراحل شناسایی قرار داشتند اما سهام 
عدالت دریافت نکردند. مجموع جاماندگان سهام عدالت که مستحق دریافت 

این سهام هستند حدود 20 میلیون نفر هستند.

چرا خبری از جاماندگان سهام عدالت در بودجه 1401 نیست؟

بانکنامه

باران صورت اقتصاد را خیس خواهد کرد؟
تاثیر گرمایش زمین بر رشد اقتصادی

گروهی از دانش��مندان پوتس��دام آلمان دریافتند که ب��ا افزایش تعداد 
روزهای بارانی همراه با بارندگی ش��دید، رش��د اقتصادی کاهش می یابد. 
یافته های این مطالعه که در مجله علمی معروف »نیچر« منتشر شده است 
نش��ان می دهد بر اثر این رخداد، کشورهای ثروتمند و به ویژه بخش های 
تولید و خدمات به شدت تحت  تاثیر قرار خواهند گرفت. به گزارش »فیز«، 
تجزیه و تحلیل داده های بیش از 1500 منطقه طی 40 س��ال گذش��ته 
ارتباط واضحی را نشان می دهد که تشدید بارندگی روزانه ناشی از تغییرات 
آب وهوایی سوزاندن نفت و زغال سنگ به اقتصاد جهانی آسیب می رساند. 
»لوئنی ونز«، پژوهشگر این مطالعه می گوید: »این در مورد رفاه و در نهایت 
مشاغل مردم است. کشورهای سراسر جهان با توجه به تعداد روزهای بارانی 
شدید با افت اقتصادی مواجه خواهند شد و این بینش مهمی است که به 
درک رو به رشد ما از هزینه های واقعی تغییرات آب وهوایی می افزاید.« به 
گفته وی، »تاکنون ارزیابی های کالن اقتصادی تاثیرات آب وهوایی بیشتر 
بر دما متمرکز ش��ده اند و تغییرات بارندگی را فقط در مقیاس های زمانی 
طوالنی تر مانند س��ال ها یا ماه ها در نظر گرفته اند، در نتیجه تصویر کامل 
را از دس��ت داده اند. در حالی که بارندگی ساالنه بیشتر به  طور کلی برای 
اقتصادها به ویژه اقتصادهای وابسته به کشاورزی مفید است.« حال سوال 
این است که چگونه باران برای برخی از کشورها و به ویژه برای کشورهای 
ثروتمند و صنعتی مانند ایاالت  متحده آمریکا، ژاپن یا آلمان مفید نیست؟ 
»ماکس��یمیلیان کوتز«، محقق ارش��د این تحقیق در موسس��ه پوتسدام 
می گوید: »ما اثرات متمایز بارندگی بر تولید اقتصادی را شناسایی کردیم 
اما مهمترین آنها بارش شدید روزانه است و این می تواند به علت تغییرات 
آب وهوایی باش��د که در همه جهان تشدید خواهد شد.« افزایش گازهای 
گلخانه ای در جو زمین که حاصل نیروگاه های فسیلی و خودروهاست باعث 
گرمای زمین می ش��ود و این گرم شدن می تواند بخار آب بیشتری را تولید 
کند که در نهایت به باران مبدل خواهد شد و با توجه به تغییرات اقلیمی 
این بارندگی های ش��دید روزانه در س��طح جهان افزایش پیدا خواهد کرد. 
»آندرس لوورمن«، استاد دانشگاه نیز معتقد است: »این بررسی نشان داد 
که تاثیرات گرمایش جهانی در بارندگی های ش��دید روزانه اس��ت و اثرات 
اقتصادی س��نگینی به همراه خواهد داشت که هنوز محاسبه نشده است. 
نگاهی دقیق تر به مقیاس های زمانی کوتاه به جای میانگین های ساالنه به 
درک آنچه در جریان اس��ت کمک می کند. ش��وک های اقلیمی نسبت به 
تغییرات تدریجی ناش��ی از تغییرات آب وهوایی، شیوه زندگی ما را تهدید 

می کنند و با بی ثبات کردن آب وهوا، به اقتصاد خود آسیب می رسانیم.«

ارز چندنرخی اشتباه مهلک دولت های گذشته بود
نقشه راه حذف ارز 4200

عضو سابق اتاق بازرگانی ایران، رانت و فساد را نتیجه ارز چندنرخی می داند و 
معتقد است که حرکت به سمت ارز تک نرخی به سود اقتصاد ایران خواهد بود. 
جمشید عدالتیان شهریاری با بیان اینکه متاسفانه ما در سال ها و حتی دهه های 
گذش��ته بارها به غلط بودن برخی تصمیم های اقتصادی خود رسیده ایم و هر 
بار پس از چند سال اقدام به اصالح اشتباهات گذشته کرده ایم، به ایسنا گفت: 
اما متاس��فانه از این اش��تباهات درس نگرفته و مجددا مشکالتی برای اقتصاد 
کشور به وجود آورده ایم. نظام چندنرخی ارز نیز یکی از همین اشتباهات است.

او ب��ا بیان اینکه خطر ایجاد رانت و فس��اد از اصلی تری��ن ویژگی های نظام 
چندنرخی ارز است، توضیح داد: ما پیش از این نیز گرفتار چندنرخی شدن ارز 
شده  بودیم و در سال های اخیر نیز دوباره با در نظر گرفتن ارز دولتی مشکالتی 
در این حوزه به وجود آمده است. قطعا اصالح این روند و حرکت به سمت ارز 
تک نرخی به سود اقتصاد ایران خواهد بود. وی با اشاره به لزوم حمایت از اقشار 
کم درآمد مردم در حوزه کاالهای اساسی افزود: با توجه به مشکالتی که مردم 
در س��ال های اخیر با آن مواجه بوده اند، در این تردیدی وجود ندارد که دولت 
باید حمایت های الزم برای تامین مایحتاج مردم را در دستور کار قرار دهد اما 
اینکه این حمایت ها به چه شکل انجام شود و چه شیوه ای به کار گرفته شود 
که هزینه هایش از فایده اش بیش��تر نش��ود سوال مهمی اس��ت که باید به آن 
پاسخ داده شود. عدالتیان به موضوع حمایت نقدی از مردم اشاره کرد و گفت: 
در بس��یاری از کشورها نیز برای اقشار کم درآمد حمایت های این چنینی انجام 
می شود اما باید با توجه به ساختار اقتصاد خودمان برنامه ریزی کنیم. متاسفانه 
با توجه به باال بودن نرخ تورم، ارزش نهایی یارانه نقدی در مدتی کوتاه از بین 
می رود. مثال وقتی در سال 1389 یارانه نقدی 45 هزار تومانی آغاز به کار کرد، 
ارزش نهایی آن حدود 45 دالر بود اما امروز این یارانه ارزشی کمتر از دو دالر 
دارد و در حل کردن مشکالت مردم، تاثیرگذاری کمتری دارد. از این رو دولت 
باید تالش کند در صورت حذف ارز 4200 تومانی، سیاس��ت هایی در دس��تور 
کار قرار دهد که بیشترین کارایی و کمترین نارضایتی را به همراه داشته باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد
ماجرای پیامک خانه های خالی

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، پیامک هایی که در روزهای اخیر به برخی 
مالکان ارسال شده آخرین مرحله خوداظهاری است و مربوط به کسانی می شود 
که اطالعات سکونتی شان در سامانه موجود نیست و به همین دلیل خانه خالی 
تلقی ش��ده اند؛ بنابراین اگر تا پایان ماه جاری نسبت به تعیین وضعیت سکونتی 
خود در سامانه امالک و اسکان اقدام نکنند به سازمان امور مالیاتی معرفی خواهند 
شد. محمود محمودزاده افزود: در راستای اجرای ماده 54 مکرر قانون مالیات های 
مستقیم مصوب آذرماه 1399 حدود 1.3 میلیون واحد خالی از سکنه را شناسایی 
کردیم و با وجود فراخوان هایی که برای خوداظهاری در س��امانه امالک و اسکان 
دادیم، برخی افراد نسبت به ثبت اطالعات سکونتی خود اقدام نکردند. البته برخی 
تغییرات نیز با خوداظهاری افراد صورت گرفت و این رقم 1.3 میلیون دائما به روز 
می شود. هموطنان باید اگر تغییری از نظر خرید و فروش یا اجاره واحد آنها صورت 
گرفته در س��امانه امالک و اسکان درج کنند؛ در غیر این صورت مبنای ما خالی 
بودن واحد مذکور است. به گفته محمودزاده، هم اکنون اطالعات سکونتی بیش از 
60 میلیون نفر از هموطنان در سامانه وجود دارد و قابل رصد است، اما تعدادی 
که اخیرا برای آنها پیامک ارس��ال شده کسانی هستند که اطالعات شان موجود 
نیس��ت و در واقع وضعیت س��کونت آنها درج نشده اس��ت. اگر مالکان واحدهای 
مذکور تا قبل از پایان ماه جاری که آخرین مرحله اخذ خوداظهاری است نسبت 
به ثبت اطالعات سکونتی خود اقدام نکنند، واحد آنها به عنوان خانه خالی تلقی و 
برای اعمال مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی می شود.  وی درخصوص شائبه 
اختالف وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی بر سر نحوه معرفی خانه های 
خالی گفت: حدود دو هفته قبل جلسه ای با مسئوالن سازمان امور مالیاتی داشتیم 
و این هماهنگی صورت گرفت تا براساس فهرستی که تا ما تا پایان دی ماه به آنها 

ارائه می دهیم موضوع مالیات خانه های خالی محقق شود.
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حباب سکه 180 هزار تومان کاهش یافت
کاهش قیمت سکه به موازات افت دالر

قیمت طال در هفته س��وم دی ماه متأثر از کاهش نرخ ارز کاهشی بود و 
حباب سکه با 180 هزار تومان افت، به 250 هزار تومان رسید. نگاهی به 
تغییرات قیمتی بازار سکه و طال در هفته ای که گذشت نشان می دهد سکه 
طرح جدید در اولین روز هفته )شنبه 18 دی ماه( با نرخ 12 میلیون و 500 
هزار تومان معامله شد و روز بعد 133 هزار تومان افت قیمت داشت. بهای 
سکه سپس در روز دوشنبه پس از نزدیک به پنج ماه به کانال 11 میلیون 
تومان بازگش��ت و با نرخ 11 میلیون و 900 هزار تومان داد و س��تد شد. 
بهای سکه طرح جدید روز بعد با 270 هزار تومان رشد دوباره به کانال 12 
میلیون تومان بازگشت. قیمت سکه در روز چهارشنبه نیز به 12 میلیون و 
226 هزار تومان رسید و در آخرین روز هفته هم 12 میلیون و 150 هزار 

تومان ارزش گذاری شد.
قیمت ها در بازار طالی خام طی هفته گذشته نیز نزولی بود. به این شکل 
که روز ش��نبه یک گرم طالی 18 عیار یک میلیون و 235 هزار تومان و 
روز یکشنبه برابر یک میلیون و 192 هزار تومان بود، یعنی 43 هزار تومان 
کاهش داش��ت. تغییرات قیمتی در روز دوشنبه نیز ادامه داشت و هر گرم 
طالی 18 عیار یک میلیون و 186 هزار تومان معامله شد. در روز سه شنبه 
ای��ن رقم برابر یک میلیون و 214 هزار تومان بود. هر گرم طالی 18 عیار 
در روز چهارشنبه 24 هزار تومان رشد قیمت داشت و در روز پنجشنبه نیز 

یک میلیون و 215 هزار تومان معامله شد.
همچنین قیم��ت هر مثقال طال در هفته گذش��ته همچون هفته های 
گذشته در کانال 5 میلیون تومان نوسان داشت و در ابتدای هفته بر مدار 
نزولی قیمت ها در حرکت بود. بر این اساس بهای هر مثقال طال روز شنبه 
برابر 5 میلیون و 350 هزار تومان، یکشنبه 5 میلیون و 166 هزار تومان و 
روز دوشنبه برابر 5 میلیون و 140 هزار تومان بود. بهای هر مثقال طال روز 
سه شنبه 5 میلیون و 263 هزار تومان، در روز چهارشنبه 5 میلیون و 318 
هزار تومان و در آخرین روز هفته 5 میلیون و 140 هزار تومان شد. قیمت 
اُنس جهانی طال نیز در این در هفته در محدوده یک هزار و 790 تا یک هزار 

و 819 دالر نوسان داشت.
در این راس��تا، نایب رئیس اتحادیه طال و جواه��ر از کاهش 180 هزار 
تومانی حباب قیمت سکه در هفته ای که گذشت خبر داد و گفت: قیمت 
انس جهانی طال در پایان هفته نس��بت به ابت��دای هفته 25 دالر افزایش 
داش��ت. به گفته محمد کشتی آرای، نرخ ارز در هفته گذشته کاهشی بود 
و موجب شد بهای طال و سکه کاهش یابد اما دوباره در اواسط هفته سیر 
صعودی را در پیش گرفت. در مجموع هفته گذشته به دلیل کاهش قیمت 
ارز، بهای س��که و طال کاهش یافت و سکه در اول هفته 380 هزار تومان 
حباب داشت و در پایان هفته 250 هزار تومان شد؛ یعنی 180 هزار تومان 

حباب سکه کاهش داشت.
نای��ب رئیس اتحادیه طال و جواهر ته��ران ادامه داد: کاهش قیمت ها تا 
اواسط هفته قابل توجه بود و سکه طرح جدید به کانال 11 میلیون تومان 
هم بازگشت، اما از روز چهارشنبه دوباره رشد داشت. در این بین، سال نو 
میالدی و تغییرات سیاست های اقتصادی و شاخص های اقتصادی بر نرخ 
انس جهانی تاثیر می گذارد و از سوی دیگر نرخ بیکاری در آمریکا افزایش 
داشت و برخی از ارزش سهام در این کشور تغییراتی داشت که موجب رشد 
بهای انس جهانی طال شده است. معامالت در بازار طال عادی است، البته 
داد و ستدها به دلیل اینکه ممکن است قیمت ها کاهش یا افزایش یابد با 

احتیاط انجام می شود.

تحول بی سابقه در نظام بانکی
حذف ضامن در وام های ُخرد

مشتریان شبکه بانکی در دریافت تسهیالت همواره با مسئله تامین وثیقه 
و ضامن روبه رو هستند، اما این موضوع بنا به گفته وزیر اقتصاد در هفته های 
آینده برطرف می شود و مقرر شده بحث اعتبارسنجی مالک عمل بانک ها 

در پرداخت تسهیالت باشد.
به گزارش ایرنا، یکی از چالش های پیش روی مشتریان بانکی در دریافت 
تس��هیالت مس��ئله تامین تضامین و وثیقه برای دریافت تسهیالت بانکی 
است. برخالف کشورهای توس��عه یافته که اعتبارسنجی مشتریان مالک 
اصلی پرداخت تس��هیالت اس��ت، در کشور ما محوریت با وثیقه و ضامنی 
اس��ت که مش��تری به بانک ارائه می کند. این امر س��بب شده بسیاری از 
متقاضیان برای دریافت تس��هیالت با مشکالت بسیاری مواجه شوند و به 
اصطالح می توان گفت حق به حق دار نرسیده و افرادی که وثیقه یا ضامن 

نداشتند از دریافت وام محروم شده اند.
اهمیت این موضوع به اندازه ای است که در ماه های گذشته مورد توجه 
دولتمردان قرار گرفته اس��ت. وزیر اقتص��اد در اولین دیدار خود با مدیران 
عامل بانک های خصوصی و دولتی، جایگزین کردن ش��یوه اعتبارسنجی 
به جای دریافت وثیقه از متقاضیان تسهیالت را از وظایف بانک ها دانست. 
خاندوزی در آن جلسه گفت که با عملی شدن این شیوه، بخش عمده ای 
از جامع��ه می توانند با توجه به اعتبار حتی اگ��ر وثیقه های باالیی ندارند 
از تسهیالت بانکی بهره مند ش��وند. به گفته وی، عادالنه شدن دسترسی 
گروه های مختلف ش��غلی به تس��هیالت بانکی از مهمترین و فراوان ترین 

درخواست های مردم است که باید مورد توجه مدیران بانکی قرار گیرد.
همچنین علی صالح آبادی، رئیس بانک مرکزی نیز در اولین گفت  وگوی 
خود پس از انتصاب به این سمت، از تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی 
کشور خبر داد و گفت: اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در 
اعطای تس��هیالت خرد را جایگزین وثیقه مح��وری کنونی در نظام بانکی 

کشور خواهیم کرد.
موضوع جایگزینی اعتبارس��نجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در 
اعطای تسهیالت خرد به جای وثیقه محوری از این جهت اهمیت دارد که 
این اقدام ش��رایط دریافت تسهیالت را برای مشتریان خوش حساب نظام 
بانکی آسان می کند. همچنین با توجه به اینکه تامین وثیقه و ضامن یکی 
از مواردی بوده که همواره مورد انتقاد مردم و مشتریان بانک ها بوده، امکان 
دسترسی متقاضیان واقعی به تس��هیالت وجود نداشته است. در صورتی 
که با اجرایی شدن اعتبارسنجی به جای وثیقه در دریافت تسهیالت افراد 
با اتکا به اعتبار و پرداخت در نظام بانکی می توانند به تس��هیالت مربوطه 
دسترسی داشته باشند. مهمترین هدف مقامات اقتصادی دولت سیزدهم 
در این موضوع تسهیل پرداخت وام به متقاضیان است و گام های اولیه نیز 
در این زمینه برداشته شده است و در بازدید سرزده روز شنبه وزیر اقتصاد 
از دو بانک دولتی و صحبت با مش��تریان و بررس��ی پرونده های پرداخت 
وام شاهد بودیم که در برخی موارد اعتبارسنجی جایگزین وثیقه و ضامن 

بانکی شده بود.

خبرنــامه

فرص��ت امروز: معامالت بورس تهران در آخرین روز کاری هفته گذش��ته 
در حالی به پایان رس��ید که شاخص کل سهام افت 0.03 درصدی را تجربه 
ک��رد، اما تقویت احتمال حذف ارز 4200 تومانی در میان بورس بازان باعث 
ش��د تا ش��اهد افزایش تقاضا در صنایع درگیر با این ارز باشیم؛ شرکت هایی 
که در س��قف مجاز روزانه دادوستد شدند و ضمن تجربه صف خرید، میزبان 
سرمایه های حقیقی بودند. با این وجود، افت نسبی قیمت در بیشتر نمادهای 
بازار س��هام در روز چهارشنبه گذش��ته موجب شد تا در شرایطی که برخی 
از اثرگذارترین نمادها بر ش��اخص بورس سبزپوش بودند، نماگر اصلی تاالر 
شیشه ای کاهش 0.03 درصدی را متحمل شود. بدین ترتیب، شاخص بورس 
تهران در حالی هفته س��وم دی ماه را با رقم یک میلیون و 363 هزار واحد 
آغاز کرد که در پایان این هفته با افت 29 هزار واحدی به عدد یک  میلیون 
و 334 هزار واحد رس��ید تا بازدهی منفی 2.1 درصدی را در پایان س��ومین 

هفته زمستان به ثبت برساند. 
به نظر می رسد نوسان شاخص بورس تهران در کانال یک میلیون و 300 
هزار واحد همچنان ادامه دارد. با وجود اینکه وعده و وعیدها از صعود شاخص 
کل بورس به کانال یک میلیون و 700 هزار واحد حکایت داش��ت، اما حاال 
حدود دو هفته اس��ت که ش��اخص بورس حتی توانایی گ��ذر از کانال یک 
میلیون و 300 هزار واحد را هم ندارد و به نظر می آید نفس بازار در این کانال 

پر از دست انداز به شماره افتاده است.
عقبگرد بورس در هفته سوم زمستان

کمتر از یک ماه قبل بود که یکی از مسئوالن کشور، سیگنال شاخص یک 
میلی��ون و 700 هزار واحدی را به بازار داد؛ رقمی که مش��خص نبود بر چه 
اساس��ی اعالم شده و تحقق آن دور از انتظار به نظر می رسید؛ موضوعی که 
روند معامالت بازار س��رمایه در این یک ماه بر آن صحه گذاش��ته و روزهای 
بورس در این مدت یا کاهش��ی بوده اند و یا در بهترین حالت نوس��انی! هفته 
گذشته هم از این قاعده مستثنی نبود و شاخص کل بورس باز هم در کانال 

یک میلیون و 300 هزار واحد درجا زد.
نگاهی به سمت و سوی نماگر اصلی تاالر شیشه ای در هفته سوم دی ماه 
نش��ان می دهد که ش��اخص بورس تهران هفته خود را با نوسان آغاز کرد و 
هرچند تا ساعات میانی معامالت شنبه 18 دی ماه صعودی بود و تا رقم یک 
میلیون و 367 هزار واحد نیز افزایش یافت، اما روند حرکت این شاخص در 
س��اعات پایانی نزولی شد و در نهایت با 751 واحد نزول تا رقم یک میلیون 
و 362 هزار واحد عقب رفت. در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص کل 
فراب��ورس 28 واحد کاهش یافت و رقم 18 ه��زار و 374 واحد را ثبت کرد. 
دومین روز هفته نیز در حالی سپری شد که شاخص کل بورس با 25 هزار و 
680 واحد کاهش در رقم یک میلیون و 336 هزار واحد ایستاد. شاخص کل 
فرابورس هم در روز یکش��نبه روندی نزولی داشت و شاخص کل این بازار با 

256 واحد کاهش، رقم 18 هزار و117 واحد را ثبت کرد.
در روز دوش��نبه 20 دی ماه شاخص کل بورس برای صعود خیز برداشت 
اما این تالش بی نتیجه ماند و با وجود اینکه این شاخص در ساعات ابتدایی 
معامالت در رقم یک میلیون و 336 هزار واحد ایس��تاده بود، اما در س��اعات 
میانی روندی نزولی به خود گرفت و در پایان با 4 هزار و 180 واحد کاهش تا 
رقم یک میلیون و 330 هزار واحد سقوط کرد. شاخص کل فرابورس هم در 

این روز با 99 واحد کاهش تا رقم 18 هزار و 18 واحد عقب رفت.
بازار س��رمایه در روز سه شنبه هم سرنوشتی همانند روز دوشنبه داشت و 
ش��اخص کل بورس روزی پرنوسان را پشت س��ر گذاشت و در حالی که در 
ساعات میانی معامالت توانسته بود تا یک میلیون و 338 هزار واحد افزایش 
یابد، در ساعات پایانی روندی نزولی به خود گرفت و در نهایت با هزار و 928 
واحد افزایش در رقم یک میلیون و 334 هزار واحد ایس��تاد. در آن س��وی 
بازار س��رمایه هم شاخص کل فرابورس با 47 واحد افزایش در رقم 18 هزار 

و 65 واحد ایستاد.
نهایتا بورس تهران هفته گذشته را با پرنوسان به پایان رساند، به طوری که 
در روز چهارشنبه شاخص کل بورس که در ساعات میانی معامالت توانسته 
بود تا یک میلیون و 335 هزار واحد افزایش یابد، در س��اعات پایانی مجددا 
روندی نزولی به خود گرفت و نتوانس��ت حرکت صعودی خود را حفظ کند. 
به این ترتیب، شاخص کل بورس با 420 واحد کاهش در رقم یک میلیون و 
334 واحد ایستاد و در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با 36 

واحد افزایش در رقم 18 هزار و 101 واحد ایستاد.
باالخره دامنه نوسان حذف می شود؟

با اینکه در هفته گذش��ته موافقت رئیس جمهور با ابالغ برخی از بندهای 
بس��ته حمایتی بورس در الیحه بودجه سال آینده قطعی شد، اما بازار سهام 
همچنان با ابهاماتی نظیر مذاکرات احیای برجام و قیمت دالر دست و پنجه 
نرم می کند. همچنین دامنه نوس��ان، از دیگر چالش های این بازار اس��ت که 

همچنان بر س��ر بورس بازان و سهامداران س��نگینی می کند. با وجود اینکه 
مس��ئوالن بازار سرمایه هم مانند س��هامداران به معایب دامنه نوسان اذعان 
دارند اما به نظر می رسد حذف یکباره آن در شرایط کنونی امکان پذیر نیست. 
از اوایل دهه 80 بود که موضوع دامنه نوسان در بورس تهران مطرح شد و در 
برخی از دوره های زمانی، دامنه نوس��ان متقارن و در برخی دوره ها به صورت 
نامتقارن تعیین ش��د. این تغییرات به فراخور ش��رایط بازار گاهی کاهشی و 
گاهی بر مدار رشد قرار گرفته و این در حالی است که یکی از مطالبات چند 

سال اخیر بورس بازان همانا حذف این ریزساختار از بازار سهام است.
در این زمینه، حمیدرضا جیهانی، کارشناس بازار سرمایه به سنا، می گوید: 
بزرگترین آس��یب دامنه نوسان برای بازار س��رمایه، کاهش یا متوقف کردن 
س��رعت تحوالت است؛ یعنی اگر بازار بخواهد روند صعودی داشته باشد آن 
را متوقف و اگر بخواهد بازار اصالحی داش��ته باشد آن را فرسایشی می کند. 
ب��ه گفته جیهانی، دامنه نوس��ان کارایی بازار را کاه��ش می دهد و از جمله 
تبعات منفی دامنه نوس��ان زمانی اس��ت که بحث صف نشینی رخ می دهد. 
دامنه نوس��ان باعث پدیده ای به نام »س��رخطی زدن« می شود که افرادی با 
استفاده از آن اقدام به کالهبرداری یا با زد و بندهایی اقدام به خرید و فروش 

رانتی می کنند.

او درباره اینکه آیا پدیده دامنه نوس��ان در کشورهای دیگر هم وجود دارد، 
توضیح می دهد: می توان گفت این پدیده موضوع عرفی در بورس های بزرگ 
جهان نیس��ت و صرفا در کشورهای محدودی وجود دارد. یکی از مؤلفه های 
مهم بازارهای سرمایه، نقدشوندگی سرمایه گذاری است یعنی سهامدار بتواند 
ورود و خروج س��رمایه را به راحتی داشته باش��د. دامنه نوسان در روندهای 
اصالحی منجر به قفل شدن بازار در سقف یا کف قیمتی می شود که همین 
موضوع سدی برای ورود یا خروج بهنگام در یک نماد معامالتی ایجاد می کند. 
اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد در زمان ریزش با یک روند منظم و کوتاه 
مدت، بازار به ش��رایط قبل خود ب��از می گردد؛ همچنین در زمان صعود هم 
سهم به س��رعت به ارزندگی می رسد بدین ترتیب دیگر خبری از صف های 

خرید و فروش نخواهد بود.
با توجه به صحبت های این تحلیلگر بازار س��رمایه به نظر می رس��د امکان 
حذف یکباره دامنه نوس��ان وجود ندارد و به طور حتم تبعات آن می تواند از 
مزایای آن بیشتر باشد. اما سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند در یک روند 
برنامه ریزی شده و به صورت تدریجی اقدام به حذف دامنه نوسان سهم های 
بزرگ کند. بدین ترتیب ضمن آماده س��ازی اهالی بورس برای حذف نهایی 

دامنه، گام بلندی در راستای نقدشوندگی بازار سرمایه برداشته می شود.

نوسان شاخص بورس تهران در کانال 1.3 میلیون واحدی ادامه دارد
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 مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه گفت فوالد مبارکه صرفا یک کارخانه نیست 
و در گذر س��ال های گذشته به منشأ تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور 

مبدل شده است.
آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح شرکت فوالد مبارکه، با حضور 
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه، معاونین، جمعی از مدیران، 
کارکنان و مدیران عامل ش��رکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه برگزار و همزمان 

نیز به صورت آنالین در فضای مجازی پخش گردید.
محمدیاس��ر طیب نیا، مدیرعامل فوالد مبارکه در ای��ن آیین ضمن تبریک به 
مناسبت سالروز افتتاح این ش��رکت اظهار کرد: امروز برای خانواده فوالد مبارکه 
روز مهمی است چراکه کلنگ این مجموعه در دی ماه 1360 به زمین زده شد و 

نهایتا در 23 دی ماه سال 1371 به بهره برداری رسید.
وی افزود: فوالد مبارکه با همت فوالدمردان، روحیه جهادی و اراده آهنین آنان 
ش��کل گرفت که ما امروز میراث دار آنها هس��تیم؛ این مجموعه افتخارات زیادی 
داشته اما برای بقای این افتخارات نیازمند یک حرکت جدید و یک اتفاق بزرگ 

هستیم.
مدیرعام��ل ف��والد مبارکه ب��ا بیان اینکه ام��روز فوالد مبارکه ب��ه الگوی ملی 
بنگاه داری تبدیل ش��ده است، خاطرنش��ان کرد: همچنان که فوالد مبارکه طی 
دهه های گذشته موجب اتفاقات خوب بوده است، امروز هم باید منشأ اتفاق بزرگ 

دیگر شود.
انسان های بزرگی در شکل گیری فوالد مبارکه نقش داشته اند

وی اذعان داش��ت: فوالد مبارکه صرفا یک کارخانه نیس��ت و در گذر سال های 
گذش��ته به منش��أ تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است؛ 
اگر بخواهیم فوالد مبارکه تا 50 س��ال آینده همچنان س��رآمد باش��د، باید رمز 
موفقیت مان در سه دهه گذشته را مرور و جایگاه و مسیرمان برای 50 سال آینده 

را ترسیم کنیم.
طیب نیا اضافه کرد: داش��تن چشم انداز توسعه کمی و حفظ سهم تولید فوالد 
کش��ور برای فوالد مبارکه کافی نیس��ت و باید برای افق های دیگری برنامه ریزی 
کنیم؛ ما باید در ابعاد مختلف توسعه کشور را رقم بزنیم که در این راستا سرمایه 

انسانی نخستین محور و رمز موفقیت فوالد مبارکه است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ادامه داد: نیروی انسانی کارآمد، نظام مشارکتی و بهبود 
مستمر، داشتن چشم انداز متعالی، برنامه محور بودن، حرکت دقیق براساس برنامه، 
بس��یج همگانی نیروها در برنامه ریزی و نظام های تحولی مشارکت، همه اینها در 
کن��ار روحیه جهادی، انقالبی و انگیزه  و نیت پاک الهی کارکنان باعث ش��ده که 

فوالد مبارکه در این نقطه قرار بگیرد.
طیب نی��ا با بیان اینکه انس��ان های بزرگی در ش��کل گیری فوالد مبارکه نقش 
داشته اند، افزود: یکی از رموز موفقیت فوالد مبارکه این است که در آن انسان ها و 

افکار بزرگی وجود داشته است.

مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه این سرزمین از قرون گذشته تاکنون مهد 
صنع��ت  بوده اس��ت، ادامه داد: اگر بخواهیم ای��ن راه را ادامه دهیم و حافظ بقای 
فوالد مبارکه باش��یم، باید اهداف بزرگی را دنبال کنیم؛ شرایط عمومی کشور از 
لحاظ صنعتی و اقتصادی به ویژه در صنعت فوالد، در شرایط مطلوبی قرار داشته 

و کارهای زیربنایی انجام شده است.
وی تصریح کرد: بهره برداری از معادن سنگ آهن و منابع گازی و سابقه دیرینه 
در صنعت فوالد از 50 سال گذشته تاکنون شرایطی را ایجاد کرده که این صنعت 
به یکی از صنایع موفق کش��ور تبدیل شود، اما اگر امروز به درستی عمل نکنیم، 

همین موفقیت ها نیز نتیجه عکس خواهد داد.
نقش مهم فوالد مبارکه در تولید ناخالص ملی 

محمد یاسر طیب نیا با بیان اینکه برنامه تولید 55 میلیون تن تولید فوالد برای 
افق 1404 کش��ور در نظر گرفته ش��ده اس��ت، گفت: فوالد مبارکه از تولید 2.5 

میلیون تنی ابتدای راه اندازی به 10 میلیون تن فعلی رسیده است.
مدیرعامل فوالد مبارکه، ورود ش��رکت های معدنی به تولید فوالد را قابل توجه 
دانست و گفت: تحریم های بین المللی و محدودیت های موجود به اهمیت و جایگاه 

فوالد مبارکه برای رشد اقتصادی کشور افزوده است.
وی با اش��اره به سهم یک درصدی فوالد مبارکه در تولید ناخالص کشور بیان 
کرد: امروزه بیشتر از نام کشورها نام صنعت ها و بنگاه ها شنیده و شناخته می شود 
و درآمد بعضی از این بنگاه ها و شرکت ها به مراتب از کل اقتصاد کشور ما و درآمد 

نفتی ما بیشتر است؛ ما با چنین دنیایی مواجهیم و اگر قرار باشد در کشور کسانی 
این گام ها را بردارند، چه صنعتی بهتر از فوالد مبارکه است؟

مدیرعامل فوالد مبارکه همچنین افزود: اگر کش��ور اس��کله بزرگ نیاز دارد و 
اگر شبکه ریلی توسعه بیشتر می خواهد فوالد مبارکه باید برای این موضوع فکر 
کرده و اقدام کند؛ صنایع بزرگ مانند فوالد مبارکه باید این کارها را انجام دهند 
و این در حالی اس��ت که ش��رکت هایی بقا پیدا می کنند که در توسعه تکنولوژی 

فعال هستند.
فوالد مبارکه پاک ترین صنعت کشور است

وی در ادامه بیان داش��ت: توس��عه مداوم کمی، کیفی و مت��وازن، تکنولوژی، 
نوآوری و توس��عه پایدار، سرلوحه کار فوالد مبارکه است؛ تولید محصوالت جدید 
با همت متخصصان داخلی این ش��رکت باعث افتخار ماس��ت، اما متاسفانه امروز 
همراستا با هدف گیری های دشمن، یک موج صنعت ستیزی در کشور راه افتاده و 

علیه صنعت ایجاد شده است، صنعتی که نجات بخش اقتصاد کشور است.
مدیرعامل فوالد مبارکه ضمن بیان اینکه بس��یاری از صنایع الزامات توس��عه 
یافتگی را به موقع رعایت نکردند، گفت: متأس��فانه برخی، بحران های آلودگی و 
کم آبی را به گ��ردن صنعت می اندازند؛ در حالی که این موضوع خالف واقع بوده 
و این در حالی اس��ت که در ابتدای دی ماه امسال و در اوج آلودگی سایر شهرها، 

هوای پاک شهر مبارکه نشان دهنده عدم آالیندگی فوالد مبارکه بود.
طیب نیا با بیان اینکه فوالد مبارکه پاک ترین صنعت کش��ور است، تأکید کرد: 

ما باید در این حوزه الگوی صنعت سبز در کشور باشیم و نشان دهیم که صنعت 
می تواند دوس��ت دار محیط زیست باشد؛ باید نش��ان دهیم که می توانیم مزایای 
صنعت را داش��ته باش��یم و معایب آن را حذف کنیم، اکنون تمامی خروجی های 
فوالد مبارکه شبانه روزی در حال پایش لحظه ای است و نتایج نشان می دهد که 
برخی از این مقادیر که ثبت شده حتی از استانداردهای محیط زیست باالتر است.
وی درخصوص موضوع توس��عه س��رمایه انس��انی که یکی از مهمترین ارکان 
مجموعه فوالد مبارکه اس��ت نیز گفت: باید بگوییم که نخس��تین محور توسعه، 
توسعه سرمایه انسانی است. اگر امروز به جایی رسیده ایم به خاطر سرمایه انسانی 
ماس��ت. هرگاه از نظر فرهنگ سازمانی، روحیه کاری و جهادی به جایی رسیدیم 
که در دنیا سرآمد باشیم آنگاه می توانیم با فوالدسازان و بنگاه های بزرگ اقتصادی 

جهانی به رقابت بپردازیم و باید قبل از هر چیز این اتفاق بیفتد.
با محدودیت بیش از ۶0 درصدی مصرف گاز مواجه شده ایم

مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با بیان اینکه همه باید متوجه ش��وند که کار 
درس��ت چیس��ت و در همان جهت با روش درس��ت کار کنند، بیان داشت: باید 
حواش��ی را از فوالد مبارکه دور کنیم؛ عالوه بر این هم درس��ت کار کنیم و هم 
نیت خود را درس��ت کنیم. وی با اش��اره به ضرورت الگو ب��ودن فوالد مبارکه در 
همه جایگاه ها اظهار کرد: فوالد مبارکه در حوزه انرژی باید به فکر مصرف بهینه، 
صرفه جویی و باال بردن میزان تولید باشد؛ عالوه بر این، هر یک از ما به عنوان یک 

شهروند، باید الگوی مصرف انرژی را در زندگی خود پیاده سازی کنیم.
طیب نی��ا با بیان اینک��ه با محدودیت بیش از 60 درص��دی مصرف گاز مواجه 
ش��ده ایم، گفت: مص��رف روزانه گاز خانگی در اس��تان اصفهان ب��ه 60 میلیون 
مترمکعب رس��یده و این در حالی اس��ت که اگر تنها 6 میلیون مترمکعب گاز به 
میزان گاز اختصاص یافته به فوالد مبارکه اضافه می ش��د، این صنعت می توانست 
ظرفیت تولید خود را کامل کند؛ خسارت ناشی از کمبود گاز مورد نیاز در فوالد 

مبارکه بیش از 10 هزار میلیارد تومان است.
 جبران کمبود گاز صنایع

با صرفه جویی 5 تا 10 درصدی مصارف خانگی
وی خاطرنشان کرد: وقتی از ضرورت فرهنگ سازی صحبت می کنیم، نتیجه اش 
این است که به این نکته توجه داشته باشیم که با صرفه جویی 5 تا 10 درصدی 
گاز در مص��رف خانگی می توان کمب��ود گاز صنایع را جبران کرد که ما به عنوان 
خانواده بزرگ فوالد مبارکه باید مروج فرهنگ صرفه جویی در مصرف انرژی باشیم.
مدیرعامل فوالد مبارکه افزود: هر یک از کارکنان ش��رکت فوالد مبارکه در هر 
جایگاهی باید بهترین باشند تا بتوان تحول بزرگی را رقم زد؛ این یعنی هر کسی 
سعی کند تغییری هرچند کوچک را در خود ایجاد کند که اگر این اصل را رویکرد 
خود قرار دهیم، شاهد ایجاد تحول بزرگی در کشور خواهیم بود؛ باید ایمان داشته 
باشیم که رسیدن به قله های پیشرفت در توان ما وجود دارد و باید با همت بلند 

و روحیه جهادی به آنها برسیم.

مدیرعامل فوالد مبارکه در آیین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح این شرکت:

فوالد مبارکه به منشأ تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور مبدل شده است
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مدیرکلراهداریوحملونقلجادهای:
۱۴میلیونو۵۰۰هزارتنکاالامسالازاستانمرکزیبهنقاطکشورحملشد

اراک-فرنازامیدی:مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
گفت: ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تن کاال امسال از این استان با حمل و نقل جاده ای 
به نقاط مختلف کشور حمل شده  است. مهرداد جهانی افزود: این کاالها در قالب 

۷۷۰ هزار و ۴۷۱ بارنامه به نقاط مختلف کشور حمل شده  است.
وی ادامه داد: ۴۸۰ هزار تن کاالی اساسی از بنادر و شهرهای جنوبی کشور 

توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان مرکزی حمل شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی گفت: کاالهای اساسی 
توسط ۲۲ هزار دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی این استان از بنادر کشور به 

داخل استان مرکزی حمل شده  است. جهانی ادامه داد: ۱۳۵ شرکت، هفت هزار و ۹۴۲ دستگاه ماشین آالت و ۱۰ هزار و ۸۹۹ نفر راننده 
وظیفه حمل بار را در استان مرکزی به عهده دارند.

وی از جابه جایی ۹۰۰ هزار مسافر توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در سال جاری خبرداد و گفت: جا به جایی مسافر 
توسط ناوگان حمل و نقل جاده ای این استان امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هفت درصد افزایش یافته  است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان مرکزی گفت: این تعداد مســافر توسط ۱۰۰ هزار سفر جاده ای از این استان به نقاط 
مختلف کشور جابه جا شده اند. جهانی افزود: ۷۳ درصد مسافران جابه جا شده توسط ناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای استان مرکزی 
برون استانی و بقیه درون استانی بوده  است. وی بیان داشت: ۴۸ شرکت حمل و نقل مسافری، یک هزار و ۹۲۵ نفر راننده و ۲۶۵ دستگاه 

اتوبوس در استان مرکزی وظیفه حمل و نقل مسافر به نقاط مختلف کشور و استان را برعهده دارند.
جهانی درپایان خاطرنشان کرد: ۶ هزار و ۴۰۰ کیلومتر انواع آزاد راه، راه اصلی و راه روستایی در استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار 
کیلومتر آن را راه های روستایی تشکیل داده است و روزانه حدود ۴۹۰ هزار وسیله نقلیه از مسیرهای جاده ای استان مرکزی تردد می کنند.

آخرینآمارمتقاضیانطرحنهضتملیمسکن
دراستانگلستانبیشاز۴2هزارنفر

گرگان-نادرکرمی:مدیر کل راه و شهرســازی استان گلستان از ثبت نام 
بیش از  ۴۲ هزار متقاضی در طرح نهضت ملی مســکن در گلستان خبر داد.
مهندس محبوبی مدیرکل راه و شهرسازی استان گلستان درباره آخرین آمار 
ثبت نام متقاضیان در طرح نهضت ملی مسکن در استان گفت: تاکنون ۴۲۲۰۹ 
متقاضی در استان گلستان تا پایان مهلت ثبت نام مرحله اول  در سامانه نهضت 
ملی مســکن ثبت نام کردند .وی در خصوص جزییات آمار ثبت نام کنندگان 
توضیــح داد: تا پایان مهلت ثبت نام مرحله اول در شــهر گرگان ۱۶۴۴۱، در 
شــهر مینودشــت ۴۶۵۴ ، در شهر آق قال ۲۸۷۱ ، در شــهر آزادشهر ۲۳۹۸ 
نفردر سامانه نهضت ملی نام نویسی کرده اند.وی با اشاره به این که نتایج اولیه 

استعالمات از سوی وزارت راه و شهرسازی اعالم می شود توضیح داد: به زودی نتیجه پاالیش اولیه ثبت نام متقاضی اعالم می شود و در 
سامانه نهضت ملی مسکن )ثمن( قابل مشاهده خواهد بود.وی افزود: تعداد متقاضیان حائز شرایط تاکنون ۱۹۹۴۰ نفر بوده که با توجه 
به اینکه پاالیش متقاضیان جدید هنوز ادامه دارد، با پایش جدید تعداد متقاضیان واجد شرایط افزایش پیدا می کند.محبوبی ضمن اشاره 
به ثبت نام کنندگانی که به دالیل مختلف درخواست آنها رد شده است،  بیان داشت: درخواست تعدادی از این ثبت نام کنندگان به دلیل 
وجود سابقه مالکیت و تعدادی نیز  بابت وجود سابقه بانکی رد شده است که امکان اعتراض  متقاضیان به نتیجه پاالیش در مهلت تعیین 
شده در سامانه فراهم شده است.مهندس محبوبی با تاکید بر اینکه مهلت ثبت نام برای تمامی متقاضیان به غیر از مردان مجرد باالی 
۲۳ ســال ســن ،  ۱۵ دی به پایان رسیده است گفت: دوشنبه ۲۰ دی ماه سامانه نهضت ملی مسکن برای مردان مجرد باالی ۲۳ سال 
باز می شود و  این دسته از متقاضیان باید با مراجعه به نشانی saman.mrud.ir  نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.وی توضیح داد : 
ثبت نام مردان مجرد باالی ۲۳ سال سن در شهرهایی که باز شده انجام می شود و برنامه ریزی شده تا در شهرهایی دیگری که تامین زمین 
در حال انجام است به زودی ثبت نام انجام بشود که جزییات آن به محض فراهم شدن شرایط اعالم خواهد شد.گفتنی است، مجردها به 
شرط تنظیم تعهد نامه محضری برای ارائه عقد نامه در هنگام واگذاری واحد مسکونی می توانند در طرح نهضت ملی مسکن بعد از ابالغ 

نهایی دستورالعمل، ثبت نام کنند. 

مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهساری:
سهمیهنفتسفیدخانوارهایفاقدگازطبیعیشارژشد

ساری–دهقان:مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت : برای هر خانوار ۵۰۰ لیتر نفت سفید در نظر گرفته شده است که در کارت 

بانکی معرفی شده مشتریان شارژ شده و تا تاریخ ۱۵ /۱۴۰۰/۱۱ اعتبار دارد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، سبحان رجب پور مدیر 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری اعتبار این دوره از توزیع 
سوخت نفت سفید را از تاریخ ۱۶ /۱۴۰۰/۱۰تا ۱۵ /۱۴۰۰/۱۱ اعالم کرد و ادامه 
داد : عرضه نفت ســفید به صورت الکترونیکی با شارژ سهمیه در کارت بانکی 

معرفی شده از سوی مشتریان انجام می شود .
وی افزود : مصرف کنندگان نفت سفید سوز فاقد گاز طبیعی با در دست داشتن کارت بانکی به فروشندگی های عرضه سوخت محل 
سکونت خود مراجعه و نسبت به دریافت مقدار سوخت تعیین شده اقدام نمایند . مدیر منطقه ساری از شهروندان خواست تا شکایات و 
پیشنهادات خود را با شماره تلفن های ۳۳۲۷۰۱۳۸ و ۳۳۲۷۰۱۴۰ منطقه ساری و شماره ۰۹۶۲۷ شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

ایران اطالع دهند تا رسیدگی شود .

گفتگویرادیوییمدیرعاملشرکتآبوفاضالباستانگیالنبامردم
رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن صبح 
امروز در برنامه رادیویی دریچه گفت: ۱۳ واحد تصفیه خانه آب با ظرفیت ۴۴۴ 

هزار مترمکعب در شبانه روز در این استان فعال و در مدار بهره برداری است.
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب گیالن؛ 
سید محسن حســینی با اشــاره به اینکه در حال حاضر بیش از یک میلیون 
مشــترک از خدمات آب شرب شــرکت آبفای گیالن بهره مندند، افزود: منبع 
تامین آب آشــامیدنی این مشترکان ۶۴۹ حلقه چاه، ۵۷۶ دهنه چشمه و ۱۳ 

واحد تصفیه خانه به ظرفیت ۴۴۴ هزار مترمکعب در شبانه روز است. 
وی با بیان اینکه تصفیه خانه بزرگ آب گیالن واقع در شهر سنگر بزرگترین تصفیه خانه استان بشمار می رود، گفت: ظرفیت این تصفیه 

خانه ۶ مترمکعب در ثانیه است که به ۱۴ شهر و ۱۹۸ روستای گیالن آبرسانی می کند.
مدیرعامل شرکت آبفای گیالن با تاکید بر اینکه ظرفیت این تصفیه خانه مرحله به مرحله افزایش می یابد، افزود: در افق تصفیه خانه 
بزرگ آب گیالن به ۱۸ شهر و ۵۸۹ روستا آبرسانی خواهد شد. حسینی با اشاره به فعالیت ۱۱۲۶ باب مخزن ذخیره و تعدیل فشار آب 
شرب به حجم ۵۷۰ هزار مترمکعب در نقاط مختلف استان، گفت: تامین آب شرب هر منطقه به دلیل وجود منابع آبی مختلف )از نظر 
کمّیت و کیفیت( با مناطق دیگر متفاوت است. وی با تاکید بر اینکه در مناطق جلگه ای استان امکان حفر چاه به دلیل وجود امالح و منگنز 
باال وجود ندارد و همچنین امکان آلودگی آب های سطحی هم زیاد است، افزود: به همین علت تامین آب شرب استان علی رغم پر باران 
بودن آن دشوار و پُر هزینه است. وی تصریح کرد: آب مناسب برای شرب به راحتی در دسترس نیست و آبی که استانداردهای الزم برای 

شرب را داشته باشد به سختی تهیه می شود.

برگزاریدومینهفتهاز»دوشنبههایآبی«دردوروستایشرقوغرب
استاناصفهان

اصفهان-قاسماسد:در دومین هفته از اجرای طرح »دوشنبه های آبی« 
اهالی روستاهای»کمال آباد« جرقویه و»انالوجه« چادگان با شیوه های مصرف 
صحیح آب آشنا شدند. روز دوشنبه ۲۰ دی ماه جاری بیش از ۵۰ نفر از ساکنان 
روســتای انالوجه از توابع شهرستان چادگان با حضور در حسینیه روستا و در 
حدود ۱۰۰ نفر از ساکنان روستای کمال آباد از توابع شهر حسن آباد جرقویه با 
حضور در سالن شهدای دستجرد پای صحبت کارشناسان آبفای استان اصفهان 
نشســتند و روش های استفاده از لوازم کاهنده مصرف آب و شرایط استفاده از 

معافیت طرح ملی »آب امید« را فرا گرفتند.
طرح »دوشنبه های آبی« از ۱۴ دی ماه جاری آغاز شده است و کارشناسان آبفای استان اصفهان تا پایان سال با حضور در ۲۰ روستای 
منتخب در ۱۰ شهرســتان از ۲۸ شهرستان اســتان اصفهان، روش های مصرف بهینه آب را به ساکنان این روستاها آموزش می دهند.  
روستاییان شرکت کننده در طرح » دوشنبه های آبی« همچنین با حضور در نظرسنجی روابط عمومی آبفای استان اصفهان به ۲۴ سؤال 
در زمینه میزان مصرف آب در منزل، روش های صرفه جویی هنگام فعالیت های روزانه، اطالع از میزان مصرف لوازم آب بر، میزان آشنایی 
با چگونگی کارکرد شــیرآالت و لوازم کاهنده مصرف، روش صحیح پمپ و مخزن، آب خاکستری و میزان رضایت از نحوه اطالع رسانی 

آبفای استان اصفهان پاسخ می دهند.

قم-خبرنگارفرصتامروز:شهردار قم گفت: برای خدمات رسانی 
مطلوب، احصای مشکالت و نیازهای آینده، الزم است تا سند راهبردی 
و عملیاتی ۵ ساله ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم 
تدوین و ابالغ شود. به گزارش شهرنیوز، دکتر سید مرتضی سقائیان نژاد 
در جلسه شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قم، با 
اشاره به ضرورت اســتفاده بیشتر از نیروهای امریه در بخش پشتیبانی 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی، اظهار داشت: با توجه به اینکه این 
افراد آمادگی الزم برای حضور در عملیات را ندارند، الزم اســت تا از این 
افراد در قسمت پشتیبانی استفاده کرد. وی بابیان اینکه نیروهای امریه 
ظرفیتی غیرعملیاتی بوده که باید استفاده مناسب تری از آن شود، ابراز 
کرد: آتش نشانی یکی از سازمان های بسیار مهم در سطح شهرداری های 
کشور است و باید در به کارگیری نیروها در آن ظرافت های الزم موردتوجه 
باشد. شهردار قم با تأکید برافزایش چندین برابری تجهیزات آتش نشانی و 
خدمات ایمنی در سال های اخیر، بر استفاده از بودجه و کمک های دولتی 

برای تأمین تجهیزات امداد و نجات و اطفاء حریق تأکید کرد.
وی با اشــاره به خســارت ۲۰ میلیارد تومانی به یکی از خودروهای 
آتش نشانی قم در یکی از عملیات اطفاء حریق خارج از محدوده شهری، 
ادامه داد: شــهرداری قم هیچ گونه وظیفه و رسالت قانونی در عملیات 

خارج از شهر ندارد و باید تعامل بین دستگاهی در جبران خسارت های 
شهرداری رعایت شود.

دکتر ســقائیان نژاد اظهار داشت: شهرداری بر مبنای رسالت انسانی 
خود همواره در عملیات خارج از محدوده شــهری حضور پیدا می کند، 
ولی آسیب ها و خسارت های ایجادشده به تجهیزات این سازمان در هیچ 
جایی مطرح نمی شود و حتی پیگیری برای پرداخت هزینه ها و خسارات 
صورت نمی گیرد. وی با اشاره به اهمیت تأمین و به روزرسانی تجهیزات 
آتش نشانی، تأکید کرد: در بودجه ســال آینده سازمان شهرداری های 
کشــور ۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید نردبان در نظر گرفته شده و باید 
مجموعه مدیریت شهری قم از این بودجه های شناور و کمک های دولتی 
بهره مند شــود. شــهردار قم در پایان عنوان کرد: برای خدمات رسانی 
مطلوب، احصای مشــکالت و نیازهای آینده این سازمان الزم است تا 
سند راهبردی و عملیاتی ۵ ساله سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی 

شهرداری قم تدوین و ابالغ شود.

ایالم-هدیمنصوری:مدیرعامل شــرکت پاالیــش گاز ایالم از 
برگزاری مانور مشترک شرکت های تابعه وزارت نفت در ایالم خبر داد 
و گفت: این مانور با مشارکت شرکت پاالیش گاز ایالم، پتروشیمی ایالم، 
نفت و گاز غرب )منطقه عملیاتی تنگ بیجار(، منطقه ۷عملیات انتقال 
گاز، شرکت پاالیش و پخش منطقه ایالم و شرکت گاز استان برگزار می 
شــود.  روح اله نوریان در جلســه هماهنگی و طرح ریزی مانور منطقه 
ای شــرکت های تابعه وزارت نفت در استان ایالم با اشاره به اینکه قرار 
است که یکی از شرکت های نفتی استان بعنوان مرکز کنترل فرماندهی 
حــوادث منطقه ایالم انجام وظیفه کند، افزود: پاالیشــگاه  های گازی، 
خطوط انتقال گاز، تاسیسات نفتی و پتروشیمی به دلیل داشتن شرایط 
عملیاتی و تجهیزات ویژه و ماهیت عملکردی استراتژیک همواره آبستن 
حوادث متعدد فنی و عملیاتی از قبیل خطای انسانی، خوردگی تجهیزات 
و دیگر حوادث محتمل می باشند که برگزاری اینگونه مانورها می تواند 
در بروز حوادث احتمالی جلوگیری و آمادگی شــرکت ها را دو چندان 
نماید. وی از طرح ریزی تمرین عملیاتی مشترک منطقه ایالم خبر داد و 
اظهار داشت: با اجرای چنین مانورهایی ضمن محک زدن سطح آمادگی 
شرکت های نفتی و گازی، ارزیابی میزان تجهیزات اطفا حریق، لجستیک 
و ترابری و همچنین هماهنگی بیشتر با دستگاه های پشتیبانی و خدمات 
رسان منطقه برای مقابله با حوادث احتمالی ایجاد شده و وحدت رویه در 
خصوص فرماندهی صحنه و مدیریت بحران در استان در دستور کار این 

کارگروه قرار خواهد گرفت.
نوریان با بیان اینکه می بایســت آمادگی الزم برای مقابله و واکنش 
در شــرایط بحرانی وجود داشته باشــد تا بتوان به شکل موثری میزان 
آســیب های احتمالی وارده به پرسنل و خسارات رسیده به تاسیسات 
به حداقل و میزان تاب آوری و تولید پایدار را به مرز حداکثری رســاند، 
تصریح کرد: انجام مانورهایی در چنین ســطحی موجب می شــود که 
تمامی شرکت های زیر مجموعه صنعت نفت در وقوع حوادث آمادگی 
الزم را داشته باشند. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم خاطرنشان کرد: 
آمادگی مواجه با تهدید در شرایط اضطراری، ارزیابی تیم های واکنش در  
شرایط اضطراری و همچنین ارزیابی و هماهنگی بین شرکت های تابعه 

وزارت نفت در استان در شرایط بحرانی برای کسب آمادگی بیشتر جهت 
مواجهه با شرایط واقعی و تصمیم گیری بهینه و به موقع اعضای کمیته 

مدیریت شرایط حاد ،از اهداف برگزاری این مانور خواهد بود.
مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم گفت: بازدید از تاسیســات سر 
چاهــی تنگ بیجار، خطوط انتقال میعانــات و گاز ترش از تنگ بیجار 
تا پاالیشگاه و تاسیسات پاالیشگاه و پتروشیمی ایالم انجام گرفت و در 
جلسه هم اندیشی جهت بررسی نمودن سناریوهای محتمل، کار گروهی 
از کارشناسان شرکت های تابعه وزارت نفت و مدیران HSE شرکت های 
نفتی اســتان تشکیل گردید و مقرر شد که سناریوهای محتمل و قابل 

اجرا در این راستا شناسایی شود.
نوریان افزود: پس از بررسی سناریو های محتمل توسط چهار شرکت 
اصلی تابعه وزارت نفت، جلسه نهایی پیش از اجرای مانور اصلی در ماه 
آینده با حضور نمایندگان HSE وزارت نفت و شــرکت های نفت و گاز 
اســتان برگزار می شود. گفتنی است این جلسه با حضور رئیس ایمنی 
وزارت نفت، نمایندگان پدافند غیرعامل وزارت نفت، شــرکت ملی گاز، 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی و رئیس HSE طرح های نفت مناطق 
مرکزی با مشارکت شرکت پاالیش گاز ایالم، شرکت پتروشیمی ایالم، 
شرکت نفت و گاز غرب)منطقه عملیاتی تنگ بیجار(، منطقه ۷عملیات 
انتقال گاز، شــرکت پاالیش و پخش منطقه ایالم و شرکت گاز استان 

برگزار گردید.

آذربایجانشــرقی–ماهانفالح:مدیرکل دامپزشــکی استان 
آذربایجان شرقی اعالم کرد: کارخانجات لبنی دارای کد آذربایجان شرقی 

برای صادرات شیر و محصوالت لبنی آمادگی کامل دارند.
امیرحســین بهداد در جلســه هماهنگی انجام ممیزی های داخلی 
و خارجــی از کارخانجات لبنی دارای کــد »آی.آر« با حضور مدیران و 
مسئولین فنی بهداشتی و تضمین کیفیت کارخانجات لبنی، اظهار کرد: 
در اولین فرصت جلسه ای با حضور مسئولین دامپزشکی استان، معاونت 
غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و اداره کل استاندارد آذربایجان 
شــرقی در خصوص رفع موازی کاری ها و تسهیل امور بهره برداران در 

حوزه کارخانجات لبنی برگزار می شود.
وی با اشاره به بازدید هیات های ممیزی خارجی از کارخانجات لبنی 
آذربایجان شرقی، خواســتار رعایت پروتکل های بهداشتی کشورهای 
مقصد و افزایش کیفیت محصوالت تولیدی توســط کارخانجات لبنی 

استان شد. بهداد بر لزوم آمادگی کامل کارخانجات لبنی استان جهت 
ممیزی تاکید کرد و سیاست اداره کل دامپزشکی آذربایجان شرقی را در 
این زمینه، حمایت و رفع مشکالت کارخانجات لبنی اعالم کرد. همچنین 

در این جلســه مدیران کارخانجات لبنی به بیان مشــکالت موجود در 
خصوص موازی کاری وظایف دامپزشکی، معاونت غذا و دارو و سازمان 

استاندارد در حوزه فعالیت خود پرداختند. 
الزم به ذکر اســت؛ ۵۸۰ واحد دامپروری در سطح آذربایجان شرقی 
فعالیت می کنند که از این میزان تعداد ۱۴۶ واحد صنعتی و بقیه نیمه 
صنعتی است و میزان تولید سالیانه شیر استان به حدود ۵۶۰ هزار تن 
می رســد. بیش از ۱۰ واحد صنعتی تولید لبنیات در آذربایجان شرقی 
فعال اســت که به دلیل موقعیت جغرافیایی این استان و همجواری و 
نزدیکی آن به جمهوری های قفقاز، عراق و ترکیه، ظرفیت های باالیی 

برای صادرات مازاد نیاز و تولید و ارزآوری برای کشورمان دارند.
نیاز روزانه آذربایجان شرقی به لبنیات و فراورده های لبنی ۲۵۰ تن 
است که ۲۰۵ تن آن توسط پگاه و بقیه توسط دیگر کارخانجات لبنی 

تامین می شود.

اهواز-شبنمقجاوند:مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از 
فرمانده سپاه قم، به دلیل تعامل و همکاری در عبور خط انتقال خطوط 
برق فشار قوی دو مداره نیروگاه دوکوهه اندیمشک تقدیر و قدردانی کرد.
محمود دشت بزرگ مدیرعامل این شرکت با حضور در سپاه استان 
قم، از ســردار محمد رضا موحد فرمانده سپاه امام علی ابن ابیطالب)ع( 
قــم و دو نفر از معاونین و مدیران وی، بــه دلیل تعامل و همکاری در 
عبور خطوط برق فشار قوی نیروگاه سیکل ترکیبی تولید برق دوکوهه 
اندیمشک قدردانی کرد. بر اساس این گزارش، نیروگاه سیکل ترکیبی 

دوکوهه از طریق پســت سبزآب و خطوط هفت تپه و شوش به شبکه 
سراســری متصل و بموجب آن کاهش خاموشی های ناشی از کمبود 
تولید و افت ولتاژ در شبکه ناحیه شمال برق منطقه ای خوزستان میسر 
خواهد شد.  تقدیر مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان از فرمانده سپاه 
قم نیز به دلیل تعامل و همکاری ســپاه استان قم در صدور مجوز عبور 
خــط دومداره به هفت تپه از زمین های در اختیار ســپاه امام علی ابن 
ابیطالب )ع( بوده اســت. مهدی ابوعلی گله داری معاون طرح و توسعه 

شرکت برق منطقه ای خوزستان نیز در این سفر حضور داشت.

شــهرکرد-خبرنگارفرصتامروز:به گزارش روابط عمومي و 
آموزش همگاني شــرکت آب و فاضالب استان چهارمحال و بختیاري 
معاون بهره برداري و توسعه آب این شرکت از اتصال تصفیه خانه کاهش 
کدورت آب به خط انتقال شــهرکرد خبر داد.    آقاي مراد محمودي با 
اعالم این خبر گفت: از آنجایي که در فصول بارندگي کدورت آب چشمه 
هاي کارستي تامین کننده آب آشامیدني به میزاني باالتر از حد استاندارد 

افزایش مي یابد لزوم ایجاد تصفیه خانه کاهش کدورت آب را دو چندان 
نمود که شــرکت آب و فاضالب چهارمحــال و بختیاري در جهت ارائه 
خدمات مطلوبتر به مشــترکین این مهم را عملیاتي نمود.    مهندس 
محمودي افزود: پس از برگزاري جلســات هماهنگي و برآورد نیاز آبي 
مشــترکین ، مقدار آب مورد نیاز مصرف کنندگان تامین و در مخازن 
شهرکرد ذخیره گردید سپس عملیات اجرایي با حضور عوامل اجرایي و 

نظارتي شروع گردید که با توکل بر خداوند متعال به همراه تیم مجربي از 
جوشکاران هفشجاني توانستیم در کمترین زمان ممکن این کار را انجام 
دهیم.    نامبرده در خصوص تشریح این عملیات گفت: این خط انتقال 
آب فوالدي که با ســایز ۷۰۰ است در دو نقطه به طور دقیق برش داده 
شد و با اتصاالتي که از قبل آماده شده بود ورودي و خروجي تصفیه خانه 

کاهش کدورت آب به خط انتقال وصل گردید.

شهردارخبرداد:سندراهبردیوعملیاتی۵سالهآتشنشانیقمتدوینشود

آتشنشانیقمبرمبنایرسالتانسانیخدماترسانیبرونشهریانجاممیدهد

نوریانخبرداد:

مانورمشترکشرکتهایتابعهوزارتنفتدرایالمبرگزارمیشود

مدیرکلدامپزشکیاستاناعالمکرد؛

آمادگیکارخانجاتآذربایجانشرقیبرایصادراتشیرومحصوالتلبنی

تقدیرمدیرعاملشرکتبرقمنطقهایخوزستانازفرماندهسپاهقم

اتصالتصفیهخانهرفعکدورتبهخطانتقالشهرکرد

آذربایجانشرقی-ماهانفالح:در راستای ایفای مسؤولیت های 
اجتماعی و کاهش زمان ارائه خدمات به ذینفعان مشــترک، جلسه به 
اشتراک گذاری تجربیات موفق شرکت گاز با حضور نمایندگان دستگاه 

های خدماتی استان، به میزبانی شرکت گاز برگزار شد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شــرقی در این جلسه، اظهار کرد: 
برگزاری جلسه هم اندیشی و اشتراک گذاری تجارب موفق دستگاه های 
خدماتی، راهبردی برگرفته از مصوبات کارگروه توسعه مدیریت بوده که 
بــا هدف دانش افزایی، رعایت صرفه و صالح اقتصادی و بهبود عملکرد 

جمعی سازمان ها در خدمت رسانی به مردم، محقق شده است.
ســّیدرضا رهنمای توحیدی ضمن معرفی شــرکت گاز اســتان و 
اســتراتژی های اجرایی در نیل به اهداف سازمانی افزود: این شرکت در 
سال ۶۸ در گستره سه استان شمال غرب کشور و از سال ۷۷ با ماهیت 
خدماتی مستقل فعالیت های خود را آغاز کرده و تاکنون با گازرسانی به 
تمامی شهرها و ۹۸.۲ درصد خانوار روستایی تمامی تعهدات گازرسانی 

مصوب خود را در استان محقق ساخته است.

به گفته این مقام مسوول، شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در تداوم 
پروژه های عمرانی، گازرسانی به ۱۱۰ روستا در مرحله طراحی و انتخاب 

پیمانکار و گازرسانی به ۱۵۸ روستا در مرحله اتمام قرار دارد.
سّیدرضا رهنمای توحیدی همچنین اظهار داشت: خدمات ارائه شده 
در  شــرکت گاز اســتان در قالب ۶۲ فرآیند تدوین و بر اســاس نقشه 

استراتژیک و اهداف و چشم انداز سازمانی عملیاتی می شود.
مدیرعامل شرکت گاز اســتان، مهم ترین تجارب ارزنده قابل ارائه 
در این شــرکت را مباحث مدیریت دانش، ارزیابــی مدیران به روش 
۳۶۰ درجه، نظام پیشنهادات، پایش اهداف استراتژیک بر اساس مدل 
BSC اعالم نمود و تصریح کرد: هدف بهینه کاوی، بهبود فعالیت ها 
بــرای نیل به بهترین وضعیت ممکن از لحاظ صرفه اقتصادی، کارایی 
و اثربخشــی بوده که نهایتاً سطح مورد انتظار ذینفعان سازمانی را نیز 

برآورده سازد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این 
جلسه ضمن قدردانی از میزبانی و اقدامات ارزنده شرکت گاز استان در 
تجمیع و بهبود عملکرد دستگاه های خدماتی آذربایجان شرقی، گفت: 
هدف از این هم اندیشــی و به اشتراک گذاری دانش، پیوند سازمانی در 
ارتباط با گروه بندی های زیربنایی در سطح استان است تا با تغییر شیوه 
های ارزیابی و ادغام فرآیندهای مشترک، زمینه مناسب تری برای رقابت 

و بررسی عملکردهای اجرایی فراهم گردد.

بهمیزبانیشرکتگازاستانبرگزارشد؛

شرکتگازجلسههماندیشیدستگاههایخدماتیآذربایجانشرقی

شماره 1940
شنبه
25 دی 1400
شنبه
25 دی 1400

شماره 1943



ارتقای کیفیت استراتژی بازاریابی B2B با 
تکنیک های طالیی

به قلم: دبراج چترجی
کارشناس بازاریابی و خدمات مشتریان

ترجمه: علی آل علی

بازاریاب��ی در حوزه B2B همیش��ه نکته بس��یار مهمی ب��رای برندها 
محسوب می ش��ود. امروزه افزایش رقابت در بازار B2B فعالیت بازاریابی 
و تبلیغاتی را بیش از هر زمان دیگری مهم س��اخته است. بنابراین شما 
بای��د برنامه ه��ای ویژه ای برای حض��ور در این عرص��ه و ارتقای کیفیت 
استراتژی های بازاریابی تان داشته باشید، در غیر این صورت شاید هرگز 
فرصتی برای رقابت با برندهای بزرگ و جلب نظر مش��تریان پیدا نکنید. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین نکات برای ارتقای 
کیفیت استراتژی بازاریابی B2B در دوران کنونی است. در ادامه برخی از 
نکات و تکنیک های مناسب در این راستا را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. 

استفاده از ویدئوهای الیو
اس��تفاده از ویدئوهای الیو به عنوان یک راهکار مناسب بازاریابی فقط 
مخصوص حوزه B2C نیست. شما هم به عنوان یک بازاریاب در دنیای 
B2B می توانید به خوبی از این راهکار س��ود ببرید. یادتان باشد ماهیت 
کسب و کار شما استفاده از برخی ترندها در این حوزه را با مشکل رو به 
رو می سازد. بنابراین باید به جای استفاده از هر ترندی دم دستی به دنبال 

راهکارهای بهتری باشید. 
یکی از ش��یوه های جذاب برای ساماندهی کمپین های B2B در قالب 
استفاده از ویدئوهای الیو برگزاری جلسات تخصصی با حضور مهمان های 
ویژه است. شاید در حالت عادی چنین بحثی بسیار کلیشه ای محسوب 
ش��ود، اما در دنیای B2B این نکته جذابیت زیادی برای برندهای هدف 
شما خواهد داشت. بنابراین در صورت اجرای درست این شیوه می توانید 

دامنه مشتریان تان را به طور چشمگیری افزایش دهید. 
درست مانند هر الگوی بازاریابی دیگری، در اینجا نیز شما برای استفاده 
از ویدئوهای الیو باید اول از همه پلتفرم محبوب میان مخاطب هدف تان 
را پیدا کنید. چنین امری به ش��ما فرصت جلب نظر دامنه وس��یعی از 
مخاطب هدف را خواهد داد. با این حساب هیچ مشکلی پیش روی شما 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان باقی نخواهد ماند. 
توسعه پرسونای مشتری

پرسونای مشتریان به ویژگی های عمومی شامل سلیقه، میزان تمایل 
برای پرداخت و همچنین عالقه ش��ان به برند شما اشاره دارد. اگر کسب 
و کار شما پرسونای مشخصی از مشتریانش نداشته باشد، به طور مداوم 
درگیر فرآیند ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید 
ش��د. این امر می تواند ش��ما را در مدت زمانی کوتاه از یک برند حرفه ای 

تبدیل به کسب و کاری کلیشه ای نماید. 
همانطور که می ش��ود حدس زد، شما برای توسعه پرسونای مشتریان 
نیاز ب��ه راهکارهای حرفه ای دارید. در این می��ان هیچ نکته ای به اندازه 
تعامل مس��تقیم با مشتریان و تالش برای دریافت اطالعات موردنیازتان 
به طور مس��تقیم وجود دارد. این امر می تواند به شما فرصت کافی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب ه��دف و ایجاد رابطه ای عمیق را بدهد. به 
این ترتیب هیچ مشکلی پیش روی شما برای تعامل با مشتریان هدف تان 

باقی نخواهد ماند. 
توجه به بازاریابی محتوا

بازاریاب��ی محتوا یکی از ایده ه��ای جذاب برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف محسوب می شود. شما در صورت تولید محتوا و توجه به 
سلیقه مخاطب هدف در فرآیند این امر به سادگی توانایی تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان را خواهید داشت. مشکل اصلی بسیاری از برندها در حوزه 
B2B بی توجهی مداوم به س��لیقه و ایده های مشتریان است. بنابراین در 
نهایت محتوایی به شدت نامناسب برای مخاطب هدف روی دست برندها 

باقی می ماند. 
ش��ما در بازاریابی B2B به جای مش��تریان نهایی با ش��مار باالیی از 
برندها و ش��رکت های تجاری رو به رو هس��تید. با این حس��اب ایده ها و 
ترندهایی که برای مشتریان عادی جذاب است، شاید برای مشتریان شما 
چندان هیجان انگیز نباش��د. معنای این امر ضرورت مطالعه دقیق درباره 
ویژگی های مش��تریان در دنیای B2B اس��ت. ش��ما در این میان امکان 
اس��تفاده از منابع جانبی متعددی را نیز دارید. چنین امری برای شما به 

شدت کاربردی خواهد بود. 
گردآوری بازخوردها

فعالی��ت در دنی��ای بازاریابی و تعامل با مش��تریان همیش��ه همراه با 
بازخورده��ای حرفه ای خواهد بود. این امر می تواند ش��انس ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را به طور قاب��ل مالحظه ای افزایش داده 
و کیفی��ت بازاریابی تان را متحول س��ازد. امروزه برخ��ی از برندها برای 
گردآوری بازخوردهای مربوط به مش��تریان کارشان را جدی نمی گیرند. 
این امر مشکالت بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت. درست 
به همین خاطر اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
بهبود مداوم کیفیت کمپین های تان هستید، باید از همان ابتدای کار به 
دنبال استفاده از ایده های جذاب باشید، در غیر این صورت هرگز فرصتی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا نکرده و خیلی زود تبدیل به 
یک برند کلیشه ای در بازار خواهید شد. این امر می تواند شانس شما برای 
حضور مداوم در بازار را کاهش داده و تمام برندها را نیز از اطراف کسب 

و کارتان پراکنده سازد.
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آیا تا به حال یک ویدئوی جذاب یوتیوب را برای چند بار پشت سر هم مشاهده 
کرده اید؟ ش��اید هم گاهی اوقات یک ویدئو بارها و بارها برای ش��ما در لیس��ت 
ویدئوهای توصیه شده نمایش داده شود. در این صورت بسیاری از افراد نظرشان 
به ویدئوی موردنظر جلب خواهد شد. چنین وضعیتی به خوبی اهمیت ترندها در 
تولید محتوا را نشان می دهد. اگر شما هم به دنبال استفاده از ترندهای بازاریابی 
در یوتیوب هستید، یکی از ساده ترین راهکارها الگوبرداری از تولیدکنندگان موفق 
و بزرگ محتوا در این فضاست. البته این امر همیشه نتیجه مناسبی برای شما به 
همراه نخواهد داشت. دلیل آن نیز عقب ماندن تان در زمینه استفاده از ترندهای 

موردنظر از سایر تولیدکنندگان محتوا خواهد بود. 
اگر ش��ما هم یک کانال یوتیوب برای خودتان دارید یا از مدت ها قبل به فکر 
راه اندازی یک کانال ویژه برای کس��ب و کارتان هس��تید، اکنون بهترین زمان 
برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب می ش��ود. ش��ما 
می توانید با جست و جویی ساده در سطح اینترنت به خوبی با برخی از مهمترین 
تولیدکنندگان محتوا آشنا شوید. نکته جالب اینکه چنین گروهی از افراد هیچ 
کار عجیب یا غیرعادی انجام نداده اند. تنها نکته مثبت درباره عملکرد آنها مربوط 
به اس��تفاده درس��ت از ترندهای برتر در یوتیوب است. پس شما هم به سادگی 
هرچه تمام تر امکان تبدیل شدن به یک چهره هیجان انگیز و محبوب در یوتیوب 

را دارید. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمترین ترندهای تولید محتوا و 
بازاریابی در یوتیوب است. اگر شما هم به دنبال کسب درآمد از یوتیوب یا تبدیل 
ش��دن به یک تولیدکننده محتوای حرفه ای در این فضا هس��تید، هرگز مقاله 
کنونی را از دست ندهید. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را با هم 
مرور خواهیم کرد.  امروزه کاربران یوتیوب در سراس��ر دنیا به طور چشمگیری 
افزایش پیدا کرده اس��ت. دلیل این امر اول از همه افزایش تمایل کاربران برای 
مشاهده محتوای ویدئویی در مقایسه با دیگر فرمت های موجود است. به عالوه، 
یوتیوب هم با س��رمایه گذاری بر روی ارائه خدمات مناسب به کاربران در عمل 
هر رقیب دیگری را از میدان به در کرده اس��ت. امروزه هیچ رقیب بزرگی برای 
یوتیوب به عنوان بزرگترین پلتفرم ویدئویی جهان وجود ندارد. درست به همین 
خاطر س��رمایه گذاری بر روی یوتی��وب امری بدیهی به نظر می رس��د. یکی از 
سیستم های جالب یوتیوب برای جلب نظر تولیدکنندگان محتوا مربوط به ارائه 
سهمی از درآمد تبلیغاتی اش به تولیدکنندگان محتواست. این امر نظر بسیاری 
از اینفلوئنسرها و تولیدکنندگان محتوا را به خودش جلب کرده است. درست به 
همین خاطر شمار کانال ها و ویدئوهای جذاب در این پلتفرم در طول سال های 
اخیر رشد بسیار قابل مالحظه ای داشته است. اگر شما هم به دنبال استفاده از 
چنی��ن راهکاری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، در ادامه 

برخی از مهمترین ترندهای این حوزه را با هم مرور خواهیم کرد. 
ویدئوهای الیو

ویدئوهای الیو از نزدیک به پنج سال پیش مهمترین ترند در زمینه تعامل با 
مخاطب هدف برای برندها محسوب می شود. امروزه بسیاری از برندهایی که در 
حالت عادی کمتر شانسی برای تعامل با مشتریان شان دارند، در ویدئوهای الیو 
به راحتی با مشتریان ارتباط برقرار کرده و نظرشان را به کسب و کارشان جلب 
می کنند. این امر می تواند وضعیت بس��یار خوبی برای برندها به همراه داش��ته 
باشید. بنابراین اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، 
می توانید به س��ادگی هرچه تمام تر از این فرصت برای جلب نظر مشتریان تان 

استفاده نمایید. 
ویدئوهای الیو به طور معمول به س��ادگی در یوتیوب پش��تیبانی می ش��ود. 
نکته مهم اینکه اغلب اوقات در چنین ویدئوهایی فضای بس��یار صمیمی میان 
شرکت کنندگان وجود دارد. بنابراین شما مشکل زیادی برای تعامل با مشتریان 

و تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهید داشت. 
شاید یکی از مهمترین اشتباهاتی که برندها و افراد در زمینه برگزاری ویدئوهای 
الیو مرتکب می شوند، مربوط به عدم اطالع رسانی درباره زمان برگزاری الیوشان 
باش��د. این امر در نهایت به استقبال بس��یار اندک کاربران از ویدئوی موردنظر 
منجر خواهد ش��د. بنابراین شما باید همیش��ه ویدئوی تان را از مدتی قبل تر در 
میان کاربران به خوبی اطالع رس��انی کنید. این امر به کاربران فرصت الزم برای 
برنامه ریزی به منظور حضور در ویدئوی الیو برندتان را خواهد داد. به این ترتیب 
دیگر خبری از نگرانی های رایج در این حوزه نخواهد بود. یادتان باشد مشتریان 
بی دلیل به هیچ برندی توجه نش��ان نخواهند داد. این امر درباره تولیدکنندگان 
س��اده محتوا نیز مصداق دارد. بنابراین ش��ما باید برنامه ویژه ای برای جلب نظر 
مخاطب هدف تان در ویدئوهای الیو داشته باشید. این امر می تواند در تالش های 
بعدی تان برای جلب نظر کاربران تاثیر زیادی داشته باشد. به این ترتیب شما به 

سادگی هرچه تمام تر نظر دامنه گسترده ای از افراد را جلب خواهید کرد. 
ویدئوهای مربوط به گیم

صنعت گیم یکی از پرطرفدارترین حوزه های سرگرمی در سراسر دنیا محسوب 
می شود. گردش مالی این صنعت به اندازه ای باالست که بسیاری از استودیوهای 
بازی س��ازی تازه کار نیز به اندازه برندهای بزرگ دنیا س��ود کسب می کنند. در 
این میان مشاهده ویدئوهای مربوط به این صنعت در میان ترندهای برتر برای 
سال 2022 امر عجیبی نیست. بسیاری از برندها و افراد دارای کانال در یوتیوب 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان به طور قابل مالحظه ای در تالش 
برای تولید محتوا در حوزه گیم هستند. این امر دامنه بسیار متنوعی از ویدئوها 

را نیز شامل می شود. 
امروزه ویدئوهای بازاریابی دامنه بسیار متنوعی را شامل می شود. این امر درباره 
ویدئوهای مربوط به گیم نیز مصداق دارد. از آنجایی که ژانرهای بازی کامپیوتری 
تنوع باالیی پیدا کرده، تولیدکنندگان محتوا نیز گزینه های بس��یار زیادی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان دارند. بنابراین شما نیازی به نگرانی بابت 
نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان نخواهید داشت. این امر می تواند به سادگی 

برای شما وضعیت بسیار مناسب و پایداری به همراه داشته باشد. 
ام��روزه کانال ه��ای برت��ر در زمینه گیم و اخب��ار مربوط ب��ه آن در یوتیوب 
بازدیدهای بسیار زیادی دریافت می کنند. این امر حتی در برخی از موارد برای 
چنین کانال هایی درآمد باالیی نیز به همراه دارد. بنابراین اگر شما به دنبال کسب 
سود مناسب یا تبدیل شدن به چهره ای محبوب در یوتیوب هستید، می توانید 
اول از همه به ویدئوهای صنعت گیم توجه نشان دهید. این امر وضعیت شما را 

به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. 
یادتان باشد اگر شما مهارت زیادی در بازی های رایانه ای دارید، ضبط بازی تان 
و سپس بازنشر آن در یوتیوب نیز می تواند گزینه جذابی برای کسب درآمد باشد. 
این امر در طول س��ال های اخیر بسیاری از گیمرهای دنیا را به شهرت های باال 
رس��انده است. بنابراین اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
هس��تید، باید به طور مداوم این نکات را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت 
هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان نخواهید داشت.  گاهی اوقات 
گیمرهای مشهور برای تعامل بهتر با مشتریان اقدام به بارگذاری ویدئوهای الیو 
می کنند. این ویدئوها ش��امل انجام دادن بازی های مشهور به طور زنده و جلب 
نظر کاربران به کانال شان است. اینطوری شما عالوه بر بازی و سرگرمی فرصت 

کسب درآمد از یوتیوب را نیز خواهید داشت. 

تبلیغ محصوالت مختلف در یوتیوب
امروزه برخی از افراد مش��هور در یوتیوب اقدام به همکاری گسترده با برندها 
و موسس��ات مختلف می کنند. این امر شامل تبلیغ محصول یا خدمات چنین 
برندهایی از سوی یوتیوبرها می شود. اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری حرفه ای بر 
روی مخاطب هدف تان هستید، باید همیشه همکاری با یوتیوبرها را مدنظر قرار 
دهید. دلیل این امر نیز محبوبیت باالی یوتیوب و بازگشت سرمایه شگفت انگیز 
در این حوزه اس��ت. بنابراین شما باید همیشه چنین نکته ای را در کانون توجه 
کس��ب و کارتان قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید خیل��ی زود در رقابت با 
دیگر برندها از صحنه خارج ش��وید. این امر برای یوتیوبرها خبر بس��یار خوبی 
محسوب می شود.  شما به عنوان یک یوتیوبر باید همیشه برای همکاری با افراد 
حرفه ای در این زمینه آمادگی داشته باشید. این امر می تواند شما را در یک چشم 
ب��ه هم زدن بدل به فردی حرفه ای در یوتیوب س��ازد. نکته جالب اینکه امروزه 
پیشنهادهای همکاری با برندها در فضای یوتیوب بسیار گسترده است. بنابراین 

شما مشکلی از نظر پیدا کردن همکار مناسب در این فضا نخواهید داشت. 

اگر شما تا به حال هیچ همکاری با برندها در زمینه نمایش محتوای تبلیغاتی 
برای ش��ان نداش��ته اید، به احتمال زیاد اولین تجربه تان بسیار سخت و پیچیده 
خواهد بود. یادتان باشد برندهایی که قصد همکاری با آنها را دارید، باید دست کم 
ارتباطی اندک با ماهیت کانال تان داشته باشد، در غیر این صورت واکنش منفی 
مخاطب های کانال امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. این امر می تواند وضعیت شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای دشوار سازد. 
یادتان باشد همکاری بیش از اندازه با برندها برای تبلیغات محصوالت شان نیز 
ایده جذابی نیست. این امر می تواند وضعیت شما را به طور قابل مالحظه ای تحت 
تاثیر قرار داده و به شدت کانال تان را کلیشه ای سازد. پس یادتان باشد همیشه 
همکاری با برندها را در قالبی متعادل دنبال کنید، در غیر این صورت خیلی زود 

کاربران تان را از دست می دهید. 
بارگذاری ویدئوهای ُشرت

ویدئوه��ای ش��رت بخش تازه ای در یوتیوب محس��وب می ش��ود که به طور 
مشخص برای رقابت با تیک تاک و اینستاگرام معرفی شده است. در این بخش 
یوتیوبرها و به طور کلی تمام کاربران امکان بارگذاری ویدئوهای کوتاه به سبک 
تیک تاک و اینستاگرام را دارند. بنابراین اگر شما به دنبال تولید محتوا در یوتیوب 
به سبک تازه ای هستید، این بخش می تواند جذابیت زیادی برای تان داشته باشد. 
بس��یاری از کاربران در طول س��ال های اخیر به سوی عضویت در تیک تاک 
گرایش پیدا کرده اند. دلیل این امر نیز جذابیت بصری تیک تاک به همراه ایده 
حیرت انگیزش برای بارگذاری ویدئوهای کوتاه اس��ت. بنابراین شما به سادگی 
هرچه تمام تر امکان طراحی و انتش��ار ویدئوهای کوت��اه در تیک تاک همراه با 

موزیک های جذاب را دارید. 
یوتیوب در تالش برای حفظ کاربران و جلوگیری از تبدیل ش��دن تیک تاک 
به رقیبی جدی برای خودش خیلی زود بخش شرت را راه اندازی کرد. همانطور 
که از اس��م ای��ن بخش قابل حدس اس��ت، این بخش برای انتش��ار ویدئوهای 
کوتاه طراحی ش��ده است. بنابراین اگر شما دوس��ت دارید اخبار کوتاه کانال یا 
شوخی های مختصر را با مخاطب هدف تان به اشتراک بگذارید، هیچ ایده ای به 

اندازه اس��تفاده از این بخش جذابیت نخواهد داش��ت.  امروزه بسیاری از برندها 
برای جلب نظر مخاطب هدف شان به طور مداوم از بخش شرت استفاده می کنند. 
یادتان باشد استفاده بیش از اندازه از بخش موردنظر در عمل فرصتی به کاربران 
برای تماشای تمام محتوای تان را نمی دهد. بنابراین در طول روز حداکثر دو بار 

استفاده از این بخش را مدنظر قرار دهید. 
داستان سرایی

مردم در تمام دنیا عاش��ق داستان های جذاب هس��تند. بنابراین تالش شما 
برای بیان داس��تان های هیجان انگیز و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هرگز 
با شکس��ت همراه نخواهد ش��د. دلیل این امر نیز کامال روش��ن اس��ت، چراکه 

داستان های جذاب برای تمام مردم دنیا خاطره انگیز است. 
اگر ش��ما در یوتیوب فعالیت دارید، شاید داستان س��رایی در قالب ویدئو نیز 
ایده جذابی برای تان باش��د. به هر حال این امر در طول س��ال پیش روی یکی 
از ترندهای مهم یوتیوب محس��وب می ش��ود. بنابراین ش��ما باید خودتان را به 
بهترین شکل ممکن با این ترند سازگار نمایید، در غیر این صورت شاید فرصت 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان را از دس��ت بدهید.  برخی از کانال های 
یوتی��وب به طور تخصصی فقط در زمینه داستان س��رایی فعالیت دارند. این امر 
جذابی��ت یوتیوب برای برندها را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. نکته 
جالب اینکه ش��ما در ص��ورت تمایل امکان تاثیرگذاری وی��ژه بر روی مخاطب 
هدف ت��ان را نیز خواهید داش��ت. تنها بخش مهم کار در این میان اس��تفاده از 
ای��ده ای جذاب و هیجان انگیز برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف خواهد 
بود. چنین امری به شما فرصت بسیار خوبی برای جلب نظر مشتریان می دهد. 
بنابراین اگر شما داستان های خوبی در ذهن دارید، وقت آن رسیده که از پلتفرم 
جذاب یوتیوب برای پیش��برد اهداف تان س��ود ببرید. نکته جالب اینکه شما در 
یوتیوب در کنار انتش��ار محتوای تان امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
جلب نظر آنها به بهترین شکل ممکن را نیز خواهید داشت. بنابراین هیچ مشکلی 

پیش روی تان در این راستا نخواهد بود. 
نمایش سبک های زندگی مختلف

سبک های زندگی متفاوت همیشه برای مردم نکته ای جذاب محسوب می شود. 
درست به همین خاطر تولید محتوا براساس این ترند یکی از گزینه های جذاب 
در سراسر دنیاست. بسیاری از کانال های یوتیوب در زمینه سبک زندگی فعالیت 
بس��یار خوبی دارند. این امر جذابیت همکاری و تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف را به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. با این حساب اگر شما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید اول از همه آشنایی خوبی با 
سبک های زندگی مختلف داشته باشید. این امر می تواند در برخی از موارد شامل 
ویدئوهای هک زندگی نیز بش��ود.  امروزه برخ��ی از کاربران در یوتیوب به طور 
مداوم ویدئوهایی از زندگی روزمره ش��ان برای دیگران تهیه و به اشتراک گذاری 
می کنند. ش��اید این امر در نگاه نخست بسیار عجیب به نظر برسد، اما جذابیت 
باالیی برای کاربران در یوتیوب دارد. با این حساب شما به سادگی هرچه تمام تر 
فرصت تعامل با مخاطب هدف تان در این فضا را خواهید داشت. این امر می تواند 
به شما امکان تبدیل شدن به یک اینفلوئنسر مشهور را نیز بدهد. با این حساب 
در طول سال پیش روی باید به طور قابل مالحظه ای ترند مربوط به تولید محتوا 

در زمینه سبک زندگی را مدنظر قرار دهید. 
ویدئوهای آموزشی

کاربران در ش��بکه های اجتماعی به غیر از اندکی سرگرمی و تفریح به دنبال 
یادگیری نکات تازه نیز هس��تند. این امر نقش مهمی در جلب نظر کاربران ایفا 
می کند. بنابراین اگر ش��ما هم به دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف یا 

استفاده از ویدئوهای آموزشی هستید، می توانید از این شیوه سود ببرید. 
ویدئوهای آموزشی باید یکی از مشکالت اساسی مردم را مورد توجه قرار دهد. 
این امر موجب توجه عمومی کاربران به ویدئوهای ش��ما خواهد ش��د. بنابراین 
هیچ مش��کلی از نظر س��طح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان 
قرار نمی گیرد. نکته مهم اینکه ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
باید همیش��ه کیفیت ویدئوی تان را ارزیابی نمایید. بی شک رقبای بسیار زیادی 
برای شما در سطح شبکه های اجتماعی وجود دارد. بنابراین اگر شما حواس تان 
به کیفیت ویدئوی تان نباشد، خیلی زود با مشکالت اساسی در زمینه جلب نظر 

مخاطب تان رو به رو می شوید. 
الگوبرداری از برندهای بزرگ شاید در این مسیر ایده جذابی باشد، اما اگر به 
طور غیراصولی دنبال شود، هیچ نتیجه مناسبی برای برندتان به همراه نخواهد 

داشت. بنابراین باید همیشه با آگاهی کامل در این حوزه فعالیت نمایید.
فروش آنالین محصوالت

آیا ش��ما تا به حال پس از مش��اهده یک ویدئو در یوتیوب اقدام به خرید یک 
محصول خاص کرده اید؟ در صورتی که پاس��خ تان مثبت باش��د، به خوبی ایده 
اساسی این بخش را درک می کنید. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف امکان اس��تفاده از این تکنیک را دارند. اگر شما دارای یک کانال 
به نسبت مش��هور در یوتیوب هستید، می توانید در همکاری با برخی از برندها 
نس��بت به فروش محصوالت اقدام نمایید. نکته مهم اینکه اسم شما نیز باید در 
فرآیند تولید یا طراحی محصول موردنظر درج شده باشد. به این ترتیب شانس 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف برای خرید آن را خواهید داشت. 
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