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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

دولت در بودجه سال آینده چطور ارز ترجیحی را حذف می کند؟

پیش شرط های حذف 
ارز 4200 تومانی

فرص��ت امروز: از س��ال 1397 که دول��ت دوازدهم به تخصی��ص ارز 4200 تومان پرداخت ت��ا حاال که دولت 
س��یزدهم در چهارمین س��ال تولد این ارز مترصد حذف آن در الیحه بودجه س��ال آینده اس��ت، این موضوع به 
یکی از چالش های اقتصاد ایران تبدیل ش��ده و در حال حاضر چگونگی حذف ارز 4200 تومانی به مناقش��ه مهم 
دولت و مجلس تبدیل ش��ده اس��ت. در ابتدای س��ال 1397 بود که با خروج آمریکا از برجام، سیاست اختصاص 
ارز ترجیحی به واردات کاالهای اساسی از سوی دولت حسن روحانی اجرا شد و ارز 4200 برای واردات 2۵ قلم 
کاال تخصیص داده شد. سپس با انتقاد کارشناسان و ناکارآمدی های این سیاست، دولت به مرور دایره کاالهای...

خروج سهامداران حقیقی از بازار سهام ادامه دارد

 رشد 266 درصدی
خروج پول از تاالر شیشه ای
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»اکونومیست« نسبت به مداخله ریاست مآبانه دولت ها در کسب وکارها هشدار داد

تجارت در تنگنای دولت

8
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2250 خودروی وارداتی که سال هاسـت در گمرک دپو شـده اسـت، بین رایزنی های مناطق آزاد برای 
واگذاری به آنها و صاحبان کاال مانده و تکلیف  مشـخصی ندارد ولی رایزنی برای واگذاری ها همچنان 

ادامه دارد و مناطق آزاد به طور جدی روی آن حساب کرده است. به گزارش ایسنا، 12 هزار و 
261 دستگاه خودرو طی چند سال اخیر و تا قبل از ممنوعیت واردات در سال 13۹۷ وارد...

22۵0 خودروی وارداتی سهم چه کسی می شود؟

یادداشت
چرخ صنعت در 
دست خردمندان

محمد بحرینیان
فعال و پژوهشگر صنعتی

ایران جزو معماران تمدن جهانی 
ب��وده، ام��ا موقعیت کش��ورمان به 
لحاظ ش��اخص های توسعه در این 
یک ق��رن شایس��ته نبوده اس��ت. 
س��رآرتور لوئی��س، کتاب��ی دارد با 
عن��وان »برنامه ریزی توس��عه« که 
در س��ال 19۵8 نوش��ته ش��ده و 
ترجمه هم شده اس��ت. او کیفیت 
آم��وزش را در قاره ه��ای مختل��ف 
جهان بررس��ی می کن��د. در بخش 
آس��یا گویی امروز ایران را توصیف 
می کند: »در آس��یا هزینه دانشگاه 
به دلی��ل کمی حقوق اس��تاد و تا 
ان��دازه ای به این دلیل که نس��بت 
شاگرد و استاد به شکل غیرطبیعی 
زیاد است، پایین است. کثرت تعداد 
استانداردهاست  زیان  به  دانش��جو 
روان��ه  فارغ التحصی��ان  انب��وه  و 
آلبرت  بازار می ش��وند.« همچنین 
هیرش��من در کت��اب »پیش رفتن 
با جمع« می گوی��د: »ما قویا با این 
انگاره خ��و گرفته ایم ک��ه آموزش 
پیش شرط اولیه توس��عه است، اما 
این مورد مس��تند نش��ان می دهد 
که معکوس آن هم ممکن اس��ت، 
به گونه ای که توس��عه اغلب مشوق 
هیرش��من  می ش��ود«.  آم��وزش 
می گوید ما بین اینکه اول توس��عه 
یا اول آموزش باشد، گرفتار شده ایم.
ادامه در همین صفحه

13 جمادی الثانی 1443 - س�ال هفتم
شماره   1944

8 صفحه - ۵000 تومان

Sun.16 Jan 2022

با تأسی از فرمایش های مقام معظم رهبری )مدظله العالی( برای اجتناب 
از خام فروش��ی ذخایر ملی از جمله نفت در س��ال »تولید، پشتیبانی ها و 
مانع زدایی    ها«، پاالیش��گاه نفت خام فوق سنگین پاسارگاد قشم روز جمعه 
م��ورخ 24دی ماه1400 با حضور آیت اللهّ رئیس��ی، رئیس جمهور، مدیران 
هلدینگ گس��ترش انرژی پاسارگاد، استاندار هرمزگان و دبیر شورای عالی 

مناطق آزاد به بهره برداری رسمی رسید.
بهره برداری از این پاالیش��گاه که ظرفیت تولید 3۵هزار بش��که  بُرش 
سبک و قیر باکیفیت در روز را دارد، منجر به ایجاد شغل مستقیم برای 

400 نفر ش��ده  اس��ت و بیش از 1000 نفر نیز به  صورت غیرمس��تقیم 
در این پاالیش��گاه اش��تغال خواهند داش��ت. پاالیش��گاه نفت خام فوق 
سنگین پاسارگاد قشم در زمینی به مساحت 40 هکتار و با رعایت کلیه 
استانداردهای یورو200۵ و توجه به مباحث زیست محیطی احداث شده 
اس��ت. از جمله مزایای بهره برداری از این پاالیشگاه می توان به تضمین 
برداش��ت از پارس جنوبی، اش��تغال زایی در منطقه، تولید محصوالت با 
کیفیت باال و کمک به ارتقای صادرات فرآورده های نفتی کشور از جمله 
قیر اشاره کرد. از دیگر نتایج حاصل از زیرساخت های ایجادشده در این 

منطقه می توان به افزایش ظرفیت صادراتی ساالنه به بیش از 1۵میلیارد 
دالر اش��اره کرد. آیت الل رئیس��ی پس از افتتاح فاز اول پروژه پاالیشگاه 
در گفت وگو با خبرنگاران در تش��ریح اثرگذاری افتتاح این طرح عنوان 
داش��ت که هدف از احداث این پاالیش��گاه جلوگیری از خام فروش��ی و 
ایجاد ارزش افزوده است. رئیس دولت سیزدهم با بیان اینکه محصوالت 
این پاالیشگاه از جمله قیر موارد استفاده گسترده ای دارد، اظهار داشت: 
این اقدام از گام های بسیار خوبی است که وزارت نفت با همکاری بخش 

خصوصی برداشته است.

همچنین آیین کلنگ زنی فاز دوم این پاالیش��گاه برای افزایش ظرفیت 
ت��ا 100ه��زار بش��که، روز 23دی1400 و ب��ا حض��ور وزیر نف��ت و دبیر 
ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کش��ور در جریان چهاردهمین 
سفر اس��تانی رئیس جمهور به اس��تان هرمزگان برگزار شده بود. گفتنی 
اس��ت گروه گس��ترش انرژی پاس��ارگاد تاکنون در منطقه آزاد قشم بابت 
احداث پاالیشگاه نفت فوق س��نگین پاسارگاد قشم، نیروگاه ۵00مگاواتی 
برق پاسارگاد و همچنین سه پست اسکله صادراتی به ظرفیت 1۵میلیون 

تن در سال، بیش از ۵60میلیون دالر سرمایه گذاری کرده است.

ادامه از همین صفحه
مورد بعد را خاصه درباره کش��ورهای نفتی از کتاب »بهره وری صنعت 
ای��ران« نق��ل می کنم که البت��ه خودش نقل قول اس��ت: »رون��ق منابع 
طبیعی نگرش های کوتاه مدت را بر سیاس��ت مداران مس��لط می کند که 
موجب اتخاذ سیاس��ت های نامناس��ب و ناکارآمد می شود. صادرات منابع 
طبیع��ی موجب تقویت بخش ها و طبقات و گروه های ذی نفعی می ش��ود 
که از سیاس��ت های کندکننده رش��د س��ود می برند. دولت در کشورهای 
صادرکننده منابع طبیعی توجه زیادی به توس��عه کیفی آموزش ندارد.« 
نکته بعدی را از گروه مش��اوران هاروارد در کتاب »برنامه ریزی در ایران« 
بیان می کنم که برای برنامه عمرانی سوم قبل از انقاب در ایران بوده اند. 
می گویند ایران اساسا جامعه روستایی است و کسانی که برای آینده ایران 
برنامه ریزی می کنند، باید شناخت دقیق از ابعاد مختلف زندگی روستایی 
و حتی عش��یره ای داشته باش��ند: »باید دانست که کش��ور توسعه نیافته 

نمی تواند برای توسعه به نظریات اقتصادی محض تکیه کند.«
اما توس��عه چگونه اتفاق می افتد؟ »روس��تو« یک نظریه پنج مرحله ای 
دارد. کش��ورهای ش��رق آس��یا این نظریه را با ش��رایط خودشان تطبیق 
داده اند. می گوید عنصر جامعه ابتدایی کار اس��ت. در جامعه کش��اورزی 
زمین هم اضافه می ش��ود. در مرحله بعدی کشاورزی و معدن کاری است؛ 
یعنی س��رمایه هم اضافه می ش��ود. جامعه صنعتی مرحله بعد است: کار، 
زمین، سرمایه و کارآفرین نوآور. این قدر کارآفرین را که شون پیتر مطرح 

کرده مبتذل کرده ایم که معنای آن از بین رفته.
بدون اقتصاد مقیاس تحقیق و توسعه اتفاق نمی افتد. به چیزهای قبلی 
اضافه کنید اطاعات و اینفورمیش��ن. 92.3 درص��د صنایع ما در مرحله 
بدوی هس��تند. عنصری دیگر هم اضافه کنید: اطاعات، فناوری و س��وم 
انباش��ت دانش ضمن��ی. در مرحله آخر و جامعه پس��اصنعتی یک عامل 
اضافه می ش��ود: دانش. دانش بنیانی که ما می گوییم نمایش��ی اس��ت در 
ایران. این مراحل طی ش��ده؟ ش��وماخر در کت��اب خود می گوید کوچک 
زیباس��ت، اما در ارتباط با بزرگ یعنی با ش��بکه دانش. این مراحل را در 
ایران طی نکرده ایم. یک مثال از توس��عه و بعد شرایط ایران بزنم. مثال ها 
در پنج کش��ور مش��ابه هم هس��ت. در کره گروهی مستقل از دولت برای 
برنامه ریزی تش��کیل شد. یک چشم انداز فقط داشتند تا سال 2010. فکر 
می کنم ما صدتایی چش��م انداز داریم. هدف آن هم این بود: کشور کره از 
کشوری با اس��تخوان بندی کشاورزی عقب مانده تبدیل به صنعتی مدرن 
ش��ود و تمام. بدون تعیین هیچ شاخصی. روی چند قسمت تکیه کردند. 
یک اینکه اساس توسعه صنعتی ماشین آالت است. به قول استاد نقی زاده، 
ژاپ��ن 200 کت��اب را ترجمه کرد، چین ۵00 تا کتاب را. ما هنوز ش��ون 
پیت��ر را ترجمه نکرده ایم. از کینز یک کتاب داریم! کتاب های اساس��ی را 

نداری��م. آدام اس��میت را ترجمه نکرده ایم! یک گزین��ش فقط از »ثروت 
ملل« داریم. از »ریکاردو« فکر کنم یک کتاب هست. ما متون اساسی را 
نداریم. آبش��ار فناوری از ماش��ین آالت فواره می زند. عموما آلمان و سوئد 
و آمریکا را بررس��ی کردند. دموکراسی بعد از صنعتی شدن اتفاق می افتد 
و نمونه های آن را فوکویاما مبس��وط آورده اس��ت. دموکراسی ظاهری به 
فساد منتهی می شود. پس به این می رسند که ماشین آالت مشتری ندارد. 
خودرو و کشتی س��ازی را انتخاب می کنند. این صنایع هم صنعتی و هم 
نظامی اس��ت. اینها البته بدون ارتباط با دنیا نش��دنی اس��ت! اما نوع نگاه 
مهم اس��ت. در تایوان ماشین سازی و الکترونیک، در سنگاپور الکترونیک 
و پتروش��یمی. در چین همه به عاوه ساختمان سازی. ما ۵هزار انبوه ساز 
داریم، از چین می خواهیم بیاوریم. توس��عه بدون صنعت ممکن نیس��ت. 
ب��رای ابن خلدون ه��م صنعت مهم بوده اس��ت. کینز هم از او اس��تفاده 
می کن��د. در مقدمه ابن خلدون می گوی��د در جلد دوم که صنایع به ناچار 
باید با علم پیوند داش��ته باش��ند. می گوید بحث ه��ای نظری در خدمت 
کارهای عملی اس��ت. در فصل دیگری می گوید صنایع به پیشه کنندگان 
آنه��ا خرد خاصی می ده��د. در فرهنگ لغات عمید، خ��رد به معنای آن 
آمده اس��ت که قدرت تش��خیص و ادراک خوب از بد با خیر از شر است. 
آلمان خانم مرکل با چپ ها 2 هزار صفحه تفاهم نامه نوش��تند و مملکت 
را اداره کردند. این خردمندی ناش��ی از صنعتی ش��دن است. علم باید به 
همراه صنعت باش��د. ترس آمریکا از چین برای چیس��ت؟ این ترس را از 
روسیه ندارد. راز دیگر این است که پیشرفت صنعت هنگامی میسر است 
که دولت خواس��تار آن باشد و تا جایی که دولت خواستار آن نباشد هیچ 
تناس��بی نخواهد داش��ت؛ زیرا دولت بزرگترین بازار است و هر چه در آن 
رواج یابد بزرگترین رقم را نش��ان خواهد داد و اگر همه مردم خواس��تار 

صنعت باشند کوچک خواهد بود )ابن خلدون(. 
درب��اره ایران بگوییم. اول آنکه بای��د تاریخ را بخوانیم. ما عقب افتادیم. 
تا دوره س��امانیان قدرتی داشتیم. دانشمند داشتیم. از یک دورانی، یعنی 
از هجوم س��لجوقیان و غزنویان انبوه دانشمندان ما رو به کاستی گذاشت 
و اصا تمام ش��د. دوران افول دانش اس��امی اختراع چاپ در اروپاست. 
با اختراع چاپ بس��ط دانش به دلیل ارزان تر ش��دن آن بیش��تر ش��د. در 
س��فرنامه تاورنیه یا ش��اردن می خوانیم که به شاه صفی دوم کتاب نشان 
می دهد، ش��اه خوشش می آید و می گوید بخریم. شاردن می فهمد اشکال 
کار کجاست. شغل کاتبان از میان می رفت و بسط دانش هم گران می شد 
و این نقطه افول است. افول دانش افول فنون را هم در پی داشت. ساعت 
حدود 1400 یا 1۵00 میادی اختراع می ش��ود. گسترش پیدا می کند و 
1۵0 س��ال بعد تاورنیه می گوید یک س��اعت را که یک سوئیسی ساخته 
بود به ش��اه ایران هدیه می کنند. ش��اه با یک زنجیر طا زیر عبایش قایم 

می کند. اینجا باب فس��اد باز می شود. خارجی ها به درباریان ساعت رشوه 
می دادن��د. کم ک��م از علوم و فن��ون عقب افتادیم و تولی��د دیگر بحث ما 

نبوده است.
ک��ره جنوبی را مثال می زنم. ابتدا ف��والد را به عنوان منبع تغذیه دیگر 
صنای��ع می دانس��تند. به دلی��ل تولید خودرو، کش��تی و ل��وازم خانگی. 
عالی خان��ی هم ب��ه فوالد توجه داش��ت، اما آنه��ا ورق را تولید کردند ما 
تیرآهن؛ یعنی برای ساخت وس��از نه برای تولید. برای ماشین آالت گفتند 
نیاز است که بازار برای آنها درست شود. خودرو را برای این می خواستند. 
در ش��رق آسیا چهار نظریه تلفیق استادانه شد: توسعه شون پیتر، نظریه 
بازار و دولت پوالنی، نظریه فردریک لیست برای بنگاه های نوزاد و نظریه 
هیرش��من. ایرم��ا ادلمن این بح��ث را درباره کره ب��از می کند. می گوید 
انتخاب این صنایع بیشترین بازتوزیع را دارد. در ادبیات توسعه اینهاست 
که ما به نرم افزار کاری نداریم. نرم افزار از پشتش می آید. این مطلب مهم 
بود که این دیدگاه چطور انتخاب شده است. در آنجا هم فساد بوده است. 
چ��را خودرو را انتخاب کردند؟ در س��ال 2012 نش��ان می دهند که 38 
درصد صنایع را خودروس��ازی در اختیار گرفته است. دولت کره به بحث 
مالی هم نظر داش��ته. براس��اس اصل انتخاب و تمرکز انتخاب و متمرکز 
می شود و منابع مالی آنها را از جاهای مختلف تأمین می کند. مجلس در 
ایران آمد قانون برای خ��ودرو تصویب کرد. با واردات خودرو می خواهیم 
کیفیت را باال ببریم. در زمان قبل هم همین بحث را کردند. همین بحث 
با همین الگو. به جایی رس��ید که کش��ور بدهکار ش��د و اعتبار کشور در 
قس��مت مالی جهانی از بین رفت. در زمان جنگ اعتبارات اسنادی ما را 
روی چش��م می گذاش��تند. بر س��ر اجبار آمدند قانون خودرو را نوشتند. 
عنوانش را باید با کامیون حمل کنید: چگونگی محاسبه حقوق و عوارض 
گمرکی فان فان فان، موس��وم به قانون خودرو در س��ال 1371. این 
ماشین های چینی که امروز جوالن می دهند. در سال 1374 چینی ها یک 
قانون برای خودرو نوش��تند و حاال اینجا هس��تند که می بینیم. سه سال 
روی آن کار کردند. ش��ش صفحه است کا. هیچ جزییاتی ندارد و کم کم 

جزییات پیدا می کند.
بستر صنعت، دانش اس��ت. ما در مشروطه و انقاب ناپخته ماندیم. در 
ظرف دیوان ساالری قبلی گذاشته شد. االن که مسائل ما به مراتب بیشتر 
است. ما نمایش می دهیم فقط. ما این همه نساجی داشتیم، نخش را باید 
وارد می کردی��م. آرتور لوئیس برای غنا مقاله ای نوش��ته اس��ت؛ در اینجا 
می گوی��د که قب��ول ندارم علم اقتصاد بتواند معیاره��ای خوب و بد برای 
برنام��ه را تولید کند، بلکه عقل س��لیم و تجربه اس��ت که معیار می دهد. 
کره نه��اد فراقوه ای برنامه ریزی اقتصادی را تمهید کرد. بعد س��نگاپور و 
مالزی و س��پس چین همین کار را کردند. در چین سال 200۵ این نهاد 

کارخانه های س��یمان را که 2 هزار تا است می گوید زائد است و باید مرج 
شوند یا بفروشند یا هر کاری می خواهند بکنند. 12 تا 17 تا اصلی است. 
م��ا همین طور داریم کارخانه س��یمان درج��ه دو را افزایش می دهیم. در 
ایران کار به جایی می رس��د که 3هزارو 200 میلیارد دالر ما منابع ارزی 
مس��تقیم و غیرمستقیم داش��تیم. دولت کره برای صنایع هدف یارانه هم 
داده اس��ت. اما اینجا چه ش��د؟ ما بی برنامگی را نش��ان دادیم. این اعداد 
تکان دهنده اس��ت. ما روی بعضی شرکت ها کار کردیم؛ مثا روغن نباتی. 
س��ال 1396 وزارت صمت. 106 واحد بودند. 87 تا در دست اجرا. 193 
تا در جمع. ارزهای بانک مرکزی می گوید 6 میلیارد و 400 میلیون دالر 
ارز گرفته ان��د؛ یعنی قدرت تعریف دولت هم نداش��تیم. 3۵0 واحد دارای 
پروانه بهره برداری ماش��ین لباسش��ویی و تلویزیون، یک  میلیارد  و 280 
میلیون دالر ارز گرفتند. فوالد واقعا ش��اهکار است؛ هزار و 44 تا هستند؛ 
تولیدکنندگان ورق، میلگرد، مفتول نبش��ی گروفیل؛ یک  میلیارد  و 600 
میلیون دالر ارز گرفته اند. در دارو به همین ترتیب. اسم این توسعه است؟ 
اصا چنین اس��می می ش��ود برای این گذاش��ت؟ راه حل قضیه این است 

که نظام قانون گذاری فرا قوه ای و منتخب باشد و از میان افراد خردمند.
پی نوش��ت: یادداش��ت حاضر، متن صحبت های محمد بحرینیان در 
نشست بررسی کتاب فردریک لیست در موسسه مطالعات دین و اقتصاد 

است.

چرخ صنعت در دست خردمندان

با همت هلدینگ گسترش انرژی پاسارگاد به بهره برداری رسید

 افتتاح پاالیشگاه نفت فوق سنگین »پاسارگاد« قشم با حضور رئیس جمهور

ویرایش حرفه ای محتوای بازاریابی با راهکارهای ساده
ویرایش محتوا یکی از مهمترین کارها برای بازاریابی به طور موفقیت آمیز محسوب می شود. شما بدون ویرایش 
درس��ت محتوا نه تنها شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف تان ندارید، بلکه به احتمال زیاد خیلی زود میزان 
نارضایتی از روند بازاریابی تان به اندازه قابل ماحظه ای افزایش پیدا می کند. امروزه هنوز هم بسیاری از تیم های 
بازاریابی و برندها به مسئله ویرایش محتوا به مثابه یک امر مهم توجه نشان نمی دهند. درست به همین خاطر 
در طول سال های اخیر روند ویرایش محتوا مگر در مواردی معدود به طور کاما غیرحرفه ای دنبال شده است. 
با این حساب مشاهده شمار باالیی از برندها که در زمینه تولید محتوا و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان 
به طور مداوم مشکل داشته اند، امر عجیبی نیست. اگر شما در این میان به دنبال ایجاد تمایز میان برندتان در 
سایر رقبا هستید، یکی از کارهای ساده می تواند استفاده از شیوه های نوآورانه برای ویرایش محتوای بازاریابی و...



فرصت امروز: هفته نامه »اکونومیس��ت« در سرمقاله این هفته خود نسبت 
به رابطه دولت ها و کس��ب وکارها ابراز نگرانی کرد. این نش��ریه انگلیس��ی با 
اشاره به مداخله      گرایی جدید دولت ها در کسب      وکارها می گوید که این شکل 
مداخله      گرایی دولت ها با وجود اینکه اه��داف و نیات خوبی دارد، اما می تواند 
خطراتی را به همراه داشته باشد، چراکه کشورهای سراسر جهان می خواهند 

شرکت ها را به اراده خود خم کنند.
به گزارش »اکونومیست«، ارتباط میان دولت ها و کسب وکارها همیشه در 
حال تغییر است. پس از س��ال 194۵، بسیاری از کشورها به دنبال بازسازی 
جامعه با اس��تفاده از ش��رکت هایی بودند که در مالکیت دولت قرار داش��تند 
و یا توس��ط دول��ت اداره می ش��دند. در دهه 1980 به دلیل بروز مش��کات 
اقتصادی، دولت ها عقب نش��ینی آش��کاری را آغاز کردند تا به داوری ناظر بر 
قوانین ش��رکت های خصوصی تبدیل شوند که در بازارهای جهانی به رقابت 
می پرداختند؛ این درسی بود که بلوک کمونیستی هم به نوعی آن را آموخت. 
حاال اما با فشار تقاضای ش��هروندان برای حل مشکات، از عدالت اجتماعی 
گرفت��ه تا تغییرات آب و هوایی، مرحله       جدید و پرتاطمی در راه اس��ت. در 
پاسخ، دولت ها بدون کنترل سهم یا هیأت مدیره شرکت ها در حال هدایت آنها 
برای امن      تر و عادالنه      تر کردن جوامع هستند. به اعتقاد »اکونومیست«، دولت ها 
به جای اینکه مالک یا ناظر باش��ند، به سرنش��ین صندلی عقب بدل شده اند. 
هرچند که این مداخله      گرایی ریاست      مآبانه دولت ها، اهداف و نیات خوبی دارد، 

اما در نهایت یک اشتباه است.
به عصر دولت رئیس      مآب خوش آمدید

نشانه      های این رویکرد دولت همه      جا دیده می شود. جو بایدن دستورالعملی 
از حمایت      گرایی نرم، یارانه      های صنعتی و مقررات عادالنه را دنبال می      کند که 
هدف آن، امن کردن کشور برای قشر متوسط جامعه است. در چین هم طرح 
»رفاه مشترک« شی جین      پینگ به دنبال محدود  کردن افراط در رونق آزادانه و 
ایجاد صحنه کسب      وکاری است که خودکفاتر و مطیع      تر باشد. اتحادیه اروپا هم 
در حال فاصله گرفتن از بازارهای آزاد برای پذیرش سیاست صنعتی و استقال 
اس��تراتژیک است. همزمان با این تغییرات در اقتصادهای بزرگ، اقتصادهای 
متوسط همچون انگلستان، هند و مکزیک نیز در حال تغییر هستند. طمع 
مداخله      گرایی اما در اغلب دموکراسی      ها مسئله ای دوحزبی است، به طوری که 
سیاستمداران اندکی هستند که به رقابت در انتخابات در بستری از مرزهای باز 

و بازارهای آزاد عاقه دارند.
علت این است که بسیاری از شهروندان هراس دارند که بازارها و ناظران آنها 
از کفایت الزم برخوردار نباشند. بحران مالی و بهبود آهسته آن بر خشم مردم از 
نابرابری دامن زده است. نگرانی های دیگر و جدیدتری هم هستند. 10 شرکت 

بزرگ تکونولوژی جهان نسبت به پنج سال گذشته دو برابر بزرگ تر شده      اند و 
برخی اوقات به نظر می رسد باالتر از قانون هستند. پیش      زمینه      های ژئوپلیتیک 
حاال از دهه1990 و جنگ سرد فاصله گرفته      اند. حاال غرب و چین توتالیتر با 
هم رقیب هستند، اما به لحاظ اقتصادی در هم تنیده شده      اند. زنجیره      های عرضه 
مختل ش��ده، سبب تورم شده      اند و این تصور را که جهانی      سازی بیش از حد 
گسترده شده را تقویت کرده      اند. تغییرات آب      وهوایی نیز به تهدید بزرگ تری 

تبدیل شده است.
سنگ      بنای ذهنیت       مداخله      گرایانه، سیاست  هایی است که بر پایه مالکیت 
نیس��تند. مجموعه اقداماتی که مدعی افزایش امنیت هس��تند، بیش از حد 
گسترده تعریف شده      اند. آن دسته از صنایعی که هدایت دولت در آنها به دالیل 
امنیتی مشروع است، از مسئله دفاع فراتر رفته      اند و انرژی و تکنولوژی را نیز 
دربر می گیرند. در این حوزه      ها دولت ها به عنوان برنامه      ریزان بالفعل مرکزی عمل 
می      کنند که با پرداخت هزینه      های تحقیق و توسعه به دنبال ارتقای نوآوری و با 
پرداخت یارانه به دنبال جهت      دهی به هزینه      های سرمایه      ای هستند. آمریکا طرح 
یارانه      ای به مبلغ ۵2 میلیارد دالر را برای نیمه      هادی      ها پیشنهاد کرده است که 
گویای علت پیش      بینی دو برابر شدن سرمایه      گذاری شرکت اینتل در طول پنج 
سال آینده است. چین نیز به دنبال خودکفایی در نیمه      هادی      ها و اروپا به دنبال 
خودکفایی در تولید باتری است. تعریف استراتژیک بودن می تواند گسترش یابد 
و م��واردی چون واکس��ن      ها و مواد دارویی و معدن��ی را نیز دربر بگیرد. اغلب 
کشورهای بزرگ به اسم امنیت قوانین، بررسی سرمایه      گذاری      های خارجی را 
سخت      تر کرده      اند. مجموعه تحریم های تنبیهی آمریکا و کنترل      های صادرات 

تکنولوژی نیز هزاران فرد و شرکت خارجی را دربر می گیرد.
مجموعه       دیگری از اقدامات نیز با هدف تقویت ذی نفع      گرایی انجام می شوند. 
سهامداران و مصرف      کنندگان دیگر در سلسله مراتب گروه       هایی که شرکت ها به 
آنها خدمت می      کنند، برتری بامنازع ندارند. مدیران باید رفاه موکان دیگر از 
جمله کارکنان، تامین      کنندگان و حتی رقبا را نیز در نظر بگیرند، ولی اجتناب 
از این تعهدات گس��ترده      تر می تواند برای ش��رکت ها مشکل      تر باشد. شرکت 
علی بابا متعهد شده است 1۵ میلیارد دالر به برنامه »رفاه مشترک« چین کمک 
مالی کند. در غرب اما ذی نفع      گرایی می تواند از طریق بوروکراسی اعمال شود. 
بانک های مرکزی و صندوق های بازنشس��تگی عمومی ممکن است از خرید 
س��هام شرکت  هایی که ضد اجتماعی شناخته ش��ده      اند، پرهیز کنند. آژانس 
ضدانحصار آمریکا که زمانی تنها از مصرف      کنندگان محافظت می      کرد، در حال 

بررسی اهداف دیگری مثل کمک به شرکت های کوچک است.
3 پیامد مداخله دولت ها در اقتصادها

انگیزه مقابله با مشکات اقتصادی و اجتماعی، ستایش      برانگیز است و تاکنون 

حداقل در خارج از چین، دولت رئیس      مآب به اعتماد کسب      وکارها آسیب نزده 
است. شاخص اصلی بازار سهام آمریکا )ام اس آی( نسبت به قبل از همه      گیری 
40 درصد افزایش یافته است، در حالی که هزینه سرمایه      ای صورت گرفته توسط 
۵00 شرکت سهامی عام بزرگ جهان نسبت به قبل از همه گیری 11 درصد 
افزایش داش��ته است، ولی در بلندمدت سه خطر وجود خواهد داشت. اولین 
خطر این است که دولت و شرکت که با اهداف متضاد مواجه شده      اند، در یافتن 
بهترین راه تعامل دچار شکست شوند. یک شرکت فعال در زمینه سوخت های 
فسیلی که متعهد به حفظ روابط کاری و مشاغل است ممکن است تمایلی 
به کوچک ش��دن نداشته باشد و این به شرایط اقلیمی آسیب می      رساند. یک 
سیاست ضدانحصار که به صدها هزار تامین      کننده کوچک کمک می      کند، به 
ده      ها میلیون مصرف کننده      ای که مجبور به پرداخت قیمت های باالتر هستند، 
آسیب می      رساند. بایکوت چین برای اقدامات ضدحقوق بشری می تواند غرب را 

از تامین      کنندگان ارزان تکنولوژی خورشیدی محروم کند.
خطر دوم، کاهش کارایی و نوآوری است. تکثیر زنجیره      های تامین جهانی 
بسیار پرهزینه است: شرکت های چندملیتی 41هزار میلیارد دالر سرمایه      گذاری 
فرامرزی دارند. از آن مهلک      تر، تضعیف رقابت در بلندمدت است. شرکت  هایی 
که از یارانه استفاده می      کنند ضعیف می      شوند، درحالی که آنهایی که در برابر 
رقبای خارجی حفظ می      ش��وند، به احتمال زیاد رفتار غیرسخاوتمندانه      ای با 
مصرف      کنندگان خواهند داشت. آخرین مشکل، انتصاب های نادرست دوستان 
و نزدیکان در مناصب مهم اس��ت که کسب      وکار و سیاست را به طور یکسان 
آلوده می      کند. ش��رکت ها با تاش برای دس��تکاری دولت در پی کسب سود 
هستند؛ در حال حاضر در آمریکا شرکت ها در روند انتخابات دخالت دارند. در 
همین حال، سیاستمداران و مسئوالن طرفدار شرکت های خاصی هستند و 
پول بیشتری را به آنها اختصاص می دهند. اصرار به مداخله برای مدیریت کردن 
هر شوکی موجب عادت می شود. در طول شش هفته گذشته، انگلستان، آلمان 
و هند 7میلیارد دالر برای حمایت از دو شرکت انرژی و یک شرکت مخابراتی 

اختصاص داده      اند که مشکات آنها هیچ ربطی به کرونا ندارد.
»اکونومیس��ت« می گوید که دولت باید برای واداش��تن بازارها به عملکرد 
بهتر، مداخله کند. به طور مثال با وضع مالیات بر کربن، تا س��رمایه به سمت 
فناوری های دوستدار محیط      زیست سوق یابد؛ با تحقیق و توسعه تا بودجه الزم 
برای علم که معموال شرکت ها ارائه نمی      کنند، تامین شود و با یک سیستم مزایا 
که کارکنان و فقرا را مورد حمایت قرار دهد، اما سبک جدید دولت رئیس      مآب 
به خیلی فراتر از این     ها ورود کرده اس��ت. طرفداران این سبک، امید سعادت، 
برابری و امنیت دارند، اما این احتمال بیش��تر اس��ت که با بی      کفایتی، منافع 

واگذارشده و انزوا مواجه شوند.

»اکونومیست« نسبت به مداخله ریاست مآبانه دولت ها در کسب وکارها هشدار داد

تجارت در تنگنای دولت

بحران انرژی مش��کل جدیدی نیس��ت و جهان هر ساله با آن دست و پنجه نرم 
می کند، اما بحران انرژی اروپا نشان از وضعیت بی ثبات آینده دارد: دنیایی که هم 
مجبور اس��ت جلوی اس��تفاده از س��وخت های آالینده را بگیرد تا بحران تغییرات 
اقلیمی زمین را نابود نکند و هم انرژی پاک کافی در اختیار ندارد تا بتواند خودش 
را گرم کند و موتور کارخانه هایش را روش��ن نگه دارد. چه ش��ده که واردکنندگان 
گاز طبیع��ی در اروپا مجبور ش��ده اند گاز را به چند برابر قیمت قبلی بخرند؟ چرا 
بهای زغال س��نگ س��ر به فلک گذاشته اس��ت و اینها چه تاثیری روی بهای برق 

مصرفی دارد؟
فقط در انگلیس در 10 س��ال گذشته قیمت عمده فروشی الکتریسیته 10 برابر 
ش��ده است. در اس��پانیا افزایش ش��دید بهای برق تیتر اول روزنامه هاست و مردم 
چندی��ن بار به همین خاطر به خیابان ها ریخته ان��د. در آلمان قیمت برق از نقطه 
اوج سال 2008 باالتر رفته، به همین خاطر کارخانه ها از میزان تولید کاسته اند و 
قیمت محصوالتی که برای تولیدشان به برق زیادی نیاز است )مثل آلومینیوم( به 
شدت باال رفته است. در انگلیس تعداد زیادی از شرکت های کوچک تر تولیدکننده 
الکتریس��ته ورشکسته  شده اند و                      دولت مجبور شده به شرکت ها اجازه دهد قیمت 
گاز و آب و ب��رق مصرف کنندگان خانگ��ی را باال ببرند. این بحران چطور به وجود 
آمده و چرا این بار متفاوت است؟ جیسون بُرداف، بنیان گذار دانشکده اقلیم شناسی 
دانش��گاه کلمبیا به پنج عامل اشاره می کند: آب و هوای متفاوت، بحران در تولید 
انرژی های جایگزین، روند احیای پس از رکود کرونا، وضعیت تولید گاز در روسیه 

و قوانین محیط زیستی سفت و سخت تر.
براساس این گزارش، در یک سال گذشته ما با شرایط آب و هوایی بی سابقه ای 
روبه رو بوده ایم که باعث شده روی عرضه و تقاضای گاز تاثیر جدی بگذارد. زمستان 

س��ال پیش در نیمکره شرقی )به خصوص                      آسیا( سردتر از سال های گذشته بود و 
بعد ش��اهد بهاری با س��رمای غیرمعمول در اروپا بودیم. همه اینها تقاضا برای گاز 
طبیعی را باال برد تا خانه ها گرم بمانند. س��رمای بی س��ابقه تگزاس باعث شد این 
منطقه نتواند گاز کافی تولید کند و در ماه فوریه شاهد کاهش گاز صادراتی آمریکا 
به آس��یا بودیم. بعد از آن شاهد گرمای بی سابقه ای در چین، اروپا، آمریکا و دیگر 
نقاط دنیا بودیم که این هم نیاز به گاز برای تولید الکتریسته را باال برد چون مردم 

مجبور بودند تمام مدت روز کولرها را روشن نگه دارند.
از س��وی دیگر، منابع جایگزین تولید الکتریس��ته هم اوضاع خوبی نداشته اند. 
چنانک��ه اروپا ش��اهد دوران ه��ای طوالنی باده��ای ضعیف بود و این باعث ش��د 
توربین ه��ای بادی نتوانند برق کافی تولی��د کنند. به همین خاطر تقاضا برای گاز 
و زغال  س��نگ باال رفت و تا کم کاری انرژی های تجدیدپذیر جبران ش��ود. مشکل 
دیگر این بود که امس��ال آلمان مجبور ش��د س��ه نیروگاه قدیمی برق اتمی خود 
را تعطیل کند و میزان تقاضا برای س��وخت های فس��یلی در این کشور باال رفت. 
بحران خشکسالی در چین و آمریکای التین هم باعث کاهش تولید الکتریسته از 

نیروگاه های برق آبی شد و دولت ها دوباره چاره ای جز خرید گاز بیشتر نداشتند.
همچنین احیای اقتصادی پس از کرونا هم در اروپا و هم در آس��یا قوی بوده و 
کارخانه ها، ش��رکت ها و کس��ب و کارها با قدرت به روال سابق برگشته اند و تشنه 
انرژی هس��تند. مثا میزان مصرف گاز طبیعی در چین طی شش ماه اول 2021 
در مقایسه با دوره مشابه سال پیش 2۵ درصد افزایش داشته و چین را تبدیل به 
بزرگ ترین واردکننده LNG جهان کرده اس��ت. قبا ژاپن بزرگ ترین واردکننده 
ب��ود. در این می��ان، با وجود افزایش قیمت و تقاض��ا در بازارهای جهانی، گازپروم 
ش��رکت گاز دولتی روسیه گاز بیش��تری را روانه خط لوله اروپا نکرده است. البته 

روسیه طبق تعهدات بلندمدت خود عمل می کند اما می تواند با ارسال گاز بیشتر 
پول بیشتری به جیب بزند. اینجا معلوم نیست روسیه نمی تواند یا نمی خواهد گاز 
بیش��تری تولید کند. به هر حال چندین تولیدکنن��ده گاز در نقاط دیگر دنیا هم 
با مش��کات کهنه ش��دن تجهیزات تولید روبه رو هس��تند و همین باعث شده گاز 

موردنیاز اروپا تامین نشود.                                            
نهایت��ا اروپایی ها در تعهد خود به مقابله با تغییرات آب و هوایی و حرکت خود 
به سمت انرژی های پاک تر مجبور شده اند روی استفاده از زغال سنگ سخت گیری 
بیش��تری کنند و مالیات س��نگین تری بر ش��رکت های مصرف کننده زغال سنگ 
ببندند. حاال که گاز کمیاب ش��ده، شرکت ها مجبورند برای استفاده از زغال سنگ 
بیشتر، جریمه بیشتری بدهند و این باعث افزایش بهای الکتریسیته تولیدی آن ها 
                     ش��ده است. در نتیجه مخازن ذخیره گاز طبیعی اروپا به پایین ترین حد خود طی 
دهه اخیر رسیده اند. در شرایط طبیعی ذخایر باید پر می بودند تا اروپا برای زمستان 
آمادگی داش��ته باش��د. به همین خاطر روسیه امسال دست باال را خواهد داشت و 
در صورتی که زمس��تان سختی را تجربه کنیم مس��کو می تواند شرایط خود را به 
اروپایی ها دیکته کند. حاال به خصوص                      روسیه می تواند بگوید سنگ اندازی آمریکا 
و اوکراین در روند بهره برداری و استفاده از خط لوله جدید انتقال گاز طبیعی نورد 
استریم 2 - از روسیه به آلمان - به ضرر کل قاره تمام خواهد شد و آنها                      باید شرایط 

کرملین را بپذیرند.
به هر حال سال های پیش رو سال های پرتنشی در حوزه انرژی خواهد بود. هم 
مجبوریم از س��وخت های فس��یلی فاصله بگیریم تا زمین گرم تر نشود، هم مسیر 
حرکت به سمت انرژی های سبزتر سنگاخ خواهد بود. بدون تردید سیاست گذاران 

در این حوزه ها سال های سختی را پیش رو خواهند داشت.

چرا بحران انرژی امسال متفاوت است؟

پیش پرده بحران انرژی آینده

دریچــه

در سومین سال همه گیری کووید-1۹
اقتصاد 2022 به کدام سو می رود؟

س��ال 2022 سال تغییرات خواهد بود، تغییراتی مانند دور شدن از سیستم 
اقتص��ادی متکی به هیدروکربن ها، غلبه بر طاعون کووید-19 یا پایان دادن به 
دوره سیاس��ت های انبساطی توس��ط بانک های مرکزی. در این سال تغییرات 
خارق العاده ای در سراسر کره زمین رخ می دهد که بازارها، امور مالی شرکت ها، 

سیاست و اقتصاد را فراتر از آن شکل خواهد داد.
به گزارش »رویترز«، اقداماتی برای پیشبرد این اهداف الزم است، هرچند اگر 
سال ها یا حتی دهه ها طول بکشد تا این دستاوردها به دست آیند. در واقع گذار 
از این دوره مانند حرکت به س��مت انرژی های تجدیدپذیر اجتناب ناپذیر است. 
سرمایه گذاران و کارآفرینانی که می توانند خود را با تغییر و تحوالت مقتضی آن 
وفق دهند، بیش��ترین سود را کسب خواهند کرد. هرچند که در این راه بدون 

شمول اجتماعی، سختی هایی نیز وجود دارد.
تاش های دولت ها و ش��رکت ها برای کاهش انتشار کربن و رسیدن به صفر 
خالص تا سال 20۵0 یا زودتر برای محدودکردن گرمایش جهانی به 1.۵ درجه 
سانتی گراد همچنان بر چشم انداز مالی و تجاری در سال 2022 تسلط خواهد 
داش��ت. دور شدن از زغال سنگ، گاز و نفت اولویت است اما هر بخش ازجمله 
صنایع سنگین مانند فوالد و سیمان، حمل ونقل، کشاورزی و بانکداری به زودی 
باید تعهدات بزرگی را برای برآورده کردن بلندپروازی های نسل آینده انجام دهد.

در عین حال که تورم نس��بت به چند دهه آرامش کمتری دارد، بانک های 
مرکزی باید بساط هایی که پیامدهای گسترده ای برای هزینه سرمایه )افزایش 
آن!( و قیمت پول دارند را جمع کنند. البته پول خودش یک دوره دگرگونی را 
پش��ت سر خواهد گذاشت، زیرا فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا و سایر مقامات 
پولی تاش می کنند تا با پویایی در حال ظهور ارزهای دیجیتال و رمزنگاری شده 

همراهی کنند.
س��ومین سال همه گیری، با تهدید دائمی سویه های جدید و خطرناک تر به 
سرعت به سوی دیجیتالی شدن همه چیز در حرکت است. برندگان و بازندگان 
این تغییرات در سال 2022 آشکارتر خواهند شد. انحصارگرانی مانند آمازون، 
متا که قبا با نام فیس بوک ش��ناخته می ش��دند، آلفابت در زمینه تبلیغات و 
مایکروسافت با تعطیلی های اجباری دولت فوق العاده تقویت شدند. دولت ها برای 
تنظیم این غول های چند تریلیون دالری با یک س��ال پرفراز و نش��یب مواجه 

هستند.
حتی با بازگشت مردم به روال سابق، همچنان تبعات همه گیری در ارتباطات، 
آموزش، سفر و تعامات اجتماعی به طور دائمی محیط کار و بهره وری را تغییر 
می دهند. این موضوع پیامدهایی برای ماهیت کار، مالکیت، برنامه ریزی شهری 
و فراتر از آن دارد. همچنین چالش های جدیدی را برای رهبران ایجاد می کند، 
چالشی که هیچ کدام از آنها برای اداره سازمان های گسترده با کارمندانی که به 

صورت دورکاری کار می کردند، آموزش ندیده بودند.
جنگ س��رد فزاینده بی��ن ایاالت متح��ده و چین بر تج��ارت بین المللی و 
ژئوپلیتیک تاثیر خواهد داش��ت. تنش بر س��ر فروش زیردریایی های هسته ای 
ایاالت متحده به استرالیا و عقب نشینی غیرمنتظره آمریکا از افغانستان، نگاهی 
اجمالی به ماهیت ناهموار اتحاد غربی دارد. با قرار گرفتن شی جین پینگ برای 
سومین دوره به عنوان رئیس جمهور چین، جو بایدن رئیس جمهور ایاالت متحده 
این ش��انس را دارد که به نوع��ی تنش زدایی برای همکاری در زمینه تغییرات 

آب وهوایی، همه گیری و سایر اولویت ها برسد.
موفقیت در این گذار مس��تلزم ش��مول اجتماعی فوق العاده است. دولت ها، 
ش��رکت ها و مالیات دهن��دگان )به وی��ژه ثروتمندترین ها( بای��د فعاالنه برای 
فداکاری هایی که برای جلوگیری از گرم شدن زمین موردنیاز است، آماده شوند 
و در عین حال عدالت، ش��مول مالی و عدالت اجتماعی بیشتری را ارائه کنند. 
ع��دم این تاش ها منج��ر به ناآرامی های مدنی یا بدتر از آن خواهد ش��د. این 
ناآرامی ها عاوه بر تجارت، اهداف وجودی بیشتری مانند محدودکردن گرمایش 
جهانی را که تاثیرات زیانبار آن به طور نامتناسبی بر دوش فقرای جهان خواهد 

بود، از بین می برد.

طبق گزارش آژانس بین المللی انرژی
رشد تقاضای جهانی برق رکورد زد

تقاض��ای جهانی برای برق 6 درصد در س��ال 2021 رش��د کرد و به 1۵00 
تراوات س��اعت رسید که بزرگترین رش��د درصدی از زمان احیای اقتصادی از 

بحران مالی جهانی در سال 2010 و بزرگترین رشد ثبت شده تاکنون بود.
آژان��س بین الملل��ی انرژی )IEA( در گزارش س��االنه خود از بخش برق 
اعام کرد: نیمی از افزایش تقاضای جهانی برای برق مربوط به چین بود که 
شاهد رشد 10 درصدی تقاضا برای برق در سال میادی گذشته بود. با این 
حال انتظار می رود تقاضای جهانی در چند س��ال آینده با به اجرا درآمدن 

تدابیر بهره وری نیرو و کندی روند احیای اقتصادی، آهسته شود.
در گ��زارش آژانس بین المللی انرژی پیش بینی ش��ده ک��ه تقاضا به طور 
میانگین 2.7 درصد تا س��ال 2024 رشد می کند. با این حال تاثیر پاندمی 
کرون��ا و قیمت های باالی انرژی هنوز نامعلوم اس��ت. انتظار می رود منطقه 
جنوب شرق آسیا قوی ترین رشد تقاضا برای برق را داشته باشد که به طور 
میانگین ۵درصد در فاصله سال 2022 تا 2024 رشد می کند و پس از آن 
منطقه آسیا اقیانوسیه قرار می گیرد که شامل چین است و تقاضا برای برق 
این منطقه حدود 4درصد در مدت مذکور رش��د می کند که اندکی پایین تر 
از سطح پیش از شیوع پاندمی است. تقاضا برای برق در آمریکای شمالی و 
آمریکای التین نیز در فاصله س��ال 2022 تا 2024 حدود یک درصد رشد 
می کند و مکزیک و کانادا بزرگترین رشد درصدی را خواهند داشت که به 3 
تا 4 درصد در سال می رسد. تقاضا برای برق در اروپا هم 1.7 درصد در سال 

2022 رشد می کند و سپس در سال های 2023 و 2024 ثابت می ماند.
همچنین انتش��ار دی اکس��یدکربن از بخش نیرو پس از دو سال کاهش، 
7درصد در س��ال 2021 صعود کرد و به رکورد باالیی رسید. طبق گزارش 
آژانس بین المللی انرژی، اگرچه رشد پایین تر تقاضا برای برق و رشد تولید 
نیروی کم آالینده، رش��د انتشار آالیندگی را به کمتر از یک درصد در سال 
بین سال های 2022 تا 2024 می رساند، اما آالیندگی ها باید به میزان قابل 
ماحظه ای کاهش پیدا کنند تا اهداف صفر خالص تا س��ال 20۵0 محقق 
شوند. بخش برق برای عمل به نقش خود در کربن زدایی سیستم نیرو باید 

بهبودهای بزرگی در بهره وری نیرو و تامین نیروی کم کربن صورت دهد.
تولید نیرو با اس��تفاده از سوخت فسیلی در سه سال آینده راکد می شود 
در حالی که پیش بینی می ش��ود تولید نیروی تجدیدپذیر تا س��ال 2024، 
8درصد در س��ال رش��د کند و 90 درصد از کل رشد تقاضا در مدت مذکور 
را تش��کیل دهد. در بخش عرضه برق، عمده رش��د عرضه تا سال 2024 در 
چین خواهد بود که نیمی از کل افزایش عرضه جهانی را به خود اختصاص 
می دهد و پس از آن هند با 12 درصد، اروپا با 7 درصد و آمریکا با 4درصد 

قرار می گیرند.
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فرصت امروز: از س��ال 1397 که دولت دوازدهم به تخصیص ارز 4200 
تومان پرداخت تا حاال که دولت س��یزدهم در چهارمین سال تولد این ارز 
مترصد حذف آن در الیحه بودجه س��ال آینده است، این موضوع به یکی 
از چالش های اقتصاد ایران تبدیل ش��ده و در حال حاضر چگونگی حذف 
ارز 4200 تومانی به مناقش��ه مهم دولت و مجلس تبدیل ش��ده است. در 
ابتدای سال 1397 بود که با خروج آمریکا از برجام، سیاست اختصاص ارز 
ترجیحی به واردات کاالهای اساسی از سوی دولت حسن روحانی اجرا شد 
و ارز 4200 برای واردات 2۵ قلم کاال تخصیص داده ش��د. سپس با انتقاد 
کارشناس��ان و ناکارآمدی های این سیاست، دولت به مرور دایره کاالهای 
مش��مول را تنگ ت��ر کرد و بدین ترتیب در حال حاض��ر از 2۵ قلم کاالی 

تعیین شده در سال 1397 تنها پنج قلم باقی مانده است.
حال دولت ابراهیم رئیسی در شرایطی نخستین بودجه خود را به مجلس 
ارائه کرده ک��ه یکی از بحث برانگیزتری��ن و جنجالی ترین بندهای الیحه 
بودجه 1401، حذف ارز ترجیحی برای کاالها و اقام ضروری سبد مصرفی 
خانوارها از جمله دارو و مواد غذایی است. این موضوع جدا از اختاف نظر 
پاستور و بهارس��تان باعث صف بندی اقتصاددانان و کارشناسان هم شده 
است؛ از یکسو منتقدان نسبت به عواقب حذف ارز 4200 تومانی و تورمی 
که ایجاد خواهد کرد، هشدار می دهند و از سوی دیگر، کارشناسان موافق 
حذف ارز ترجیحی می گویند ارز 4200 تومانی در صورتی که دولت زمینه 

اجرای آن را فراهم کند، هیچ بار تورمی نخواهد داشت.
تأکید دوباره مجلس بر حذف ارز ترجیحی

براس��اس تکلیفی که مجلس در قالب بودجه سال جاری برای دولت در 
نظر گرفته و حداکثر سقف تخصیص این ارز را 8 میلیارد دالر تعیین کرده 
است، باید از ش��هریورماه امسال، ارز 4 هزار و 200 تومانی حذف می شد. 
در این بین، دولت س��یزدهم در حالی کار خود را از شهریورماه به صورت 
رس��می آغاز کرد که دولت دوازدهم تمام 8 میلیارد دالر تعیین ش��ده در 
قانون بودجه را مصرف کرده بود و بدین ترتیب ادامه سیاست ارز ترجیحی 
نیاز به مصوبه دوباره مجلس داشت، چراکه مجلس در قانون بودجه امسال 
به صراحت و روشنی سقف تخصیص ارز 4 هزار و 200 تومانی را 8 میلیارد 
دالر تعیین کرده و از سوی دیگر خواستار افزایش نرخ ارز به قیمت سامانه 

الکترونیکی شده است.
در همین راستا و در شرایطی که دولت قبل تمام ارز دولتی تعیین شده 
در س��قف بودجه را مصرف کرده بود، دولت سیزدهم در قالب یک الیحه 

دوفوریتی خواس��تار افزایش سقف ارز ترجیحی به 12.6 میلیارد دالر شد. 
در این الیحه پیش��نهاد ش��د که در صورت حذف این ارز، مابه التفاوت آن 
به صورت یارانه مستقیم به مردم داده شود، اما مجلس با عدم تصویب دو 
فوریت این الیحه عما امکان افزایش س��قف ارز 4 هزار و 200 تومانی را 
منتفی کرد. طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت براس��اس حکمی که در 
قانون بودجه س��ال جاری آمده است، می تواند ارز ترجیحی را به طور کامل 
ح��ذف کند و دیگر نیازی به مصوبه مجلس نیس��ت. این در حالی اس��ت 
که دولت در الیحه خود قصد داش��ت برای تداوم تأمین کاالهای اساس��ی 
مش��مول ارز دولتی، سقف 8 میلیارد دالری در نظر گرفته شده در قانون 

بودجه امسال را افزایش دهد.
بنابراین دولت در تدوین الیحه بودجه سال آینده، ارز ترجیحی را حذف 
و ب��ه ازای آن پرداخت یارانه مس��تقیم را از مح��ل مابه التفاوت ریالی آن 
پیشنهاد کرد. پیشنهادی که هفته گذشته با تصویب کلیات بودجه 1401، 
مورد تأکید دوباره مجلس قرار گرفت. بدین ترتیب مجلس تاکنون دو بار 
دولت را مکلف به حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی کرده اس��ت. یک بار در 
قانون بودجه سال جاری که دولت دوازدهم آن را اجرا نکرد و یک بار با عدم 
تصویب دو فوریت الیحه افزایش س��قف ارز ترجیحی و س��رانجام تصویب 
کلی��ات الیحه بودجه ای که به ط��ور کامل ارز 4 هزار و 200 تومانی از آن 
حذف شده است. هرچند در روز رأی گیری و بررسی کلیات الیحه بودجه 
سال آینده برخی نمایندگان با حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند، اما در 
نهایت این الیحه با 174 رأی مثبت به تصویب مجلس رسید. دولت برای 
از بین بردن اثرات احتمالی حذف ارز 4200، برنامه پرداخت یارانه مستقیم 
بخصوص برای اقش��ار کم درآمد را در دس��تور کار قرار داده تا ضمن اینکه 
از یک رانت بزرگ در اقتصاد ایران جلوگیری می ش��ود به جای اختصاص 
ارز با کمترین قیمت برای واردات برخی اقام اساس��ی، مابه التفاوت آن به 

حساب ایرانیان واریز شود.
شرط قانون برای حذف ارز 4200 تومانی

اگر قرار باشد دولت در سال جاری ارز 4200 تومانی را حذف کند،  طبق 
قانون بودجه فقط در شرایطی می تواند اقدام کند که نرخ ارز را به صورت 
تدریجی تا نرخ سامانه معامات الکترونیک افزایش دهد و مجاز به حذف 
یکباره و رسیدن آن به نرخ بازار نیست. به گزارش ایسنا، آنچه که دولت در 
الیحه بودجه سال 1401 به مجلس ارائه کرد، تاکیدی بر حذف ارز 4200 
تومانی در سال آینده است ولی هنوز مشخص نیست که به چه نحوی عمل 

خواه��د کرد. اما واکنش های دولت در چند ماه اخیر،  حذف ارز 4200 در 
همین مدت باقی مانده در سال جاری را بسیار محتمل کرده است؛ مسعود 
میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اظهارات خود تاکید کرده که 
با توجه به تمام شدن ظرفیت 8 میلیاردی ارز 4200 تومانی برای واردات 
کاالهای اساس��ی در نیمه اول امسال، دولت به ادامه پرداخت آن تا پایان 
سال مجاز نیست و حتی تا انتهای سال باید آن را تعیین تکلیف کند. این 
در حالی اس��ت که در قانون بودجه 1400 نحوه حذف ارز 4200 تومانی 
مش��خص شده و دولت باید طبق آن اقدام کند؛ به طوری  که طبق بند 3 
تبصره 1 قانون بودجه، 8میلیارد دالر برای واردات کاالهای اساسی، دارو و 
تجهیزات مصرفی پزشکی تعیین و تاکید شده است که دولت موظف است 
براس��اس ارزیابی شرایط اقتصادی، اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به 
افزایش تدریجی نرخ ارز ترجیحی برای واردات این اقام اقدام کرده و آن 

را به نرخ سامانه معامات الکترونیک )ای تی اس( اقدام کند.
در عین حال دس��تگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه و 
بودجه، وزارت اقتصاد و وزارت صمت موظف هستند تا زمانی که ارز ترجیحی 
اختصاص پیدا می کند، سیاست گذاری و فرآیند تخصیص، توزیع و مصرف ارز 
را به نحوی اجرا و نظارت کنند که کاالها و خدمات مشمول به موقع، به اندازه و 
با قیمت متناسب با نرخ ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی برسد. بر این اساس 
گرچه در مواضع دولت اینکه ارز ترجیحی را به صورت تدریجی و پلکانی افزایش 
قیمت خواهد داد به وضوح دیده نمی شود اما مکلف به رعایت آن در سال جاری 
اس��ت، چراکه یکی از مسائل مهم در رابطه با حذف ارز 4200، تبعات تورمی 
آن است که در صورت افزایش پلکانی نرخ می تواند در کاهش آثار تورمی موثر 
باشد. در همین رابطه مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اعام کرده اند در صورت 
حذف ارز ترجیحی، افزایش قیمت ها طبیعی خواهد بود و حدود 7 درصدی 

تورم کل را افزایش می دهد.
در این ش��رایط ب��ا توجه به اینکه تا پایان 9 ماهه امس��ال حدود 11.1 
میلیارد دالر کاالی اساس��ی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، روغن، دانه های 
روغنی و بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ترجیحی وارد شده است 
و س��ازمان برنامه و بودجه پیش بینی کرده است که در صورت ادامه، این 
میزان تا پایان س��ال تا 18 میلیارد دالر پیش ب��رود، اگر حذف به یکباره 
صورت بگیرد و نرخ رش��د کند از 4200 تومان به نرخ س��امانه ای تی اس 
که نرخی نزدیک به بازار است، خواهد رسید و افزایش حداقل پنج برابری 

در هر دالر خواهد داشت.

دولت در بودجه سال آینده چطور ارز ترجیحی را حذف می کند؟

پیش شرط های حذف ارز 4200 تومانی

اگرچه معامات مسکن از نیمه دوم امسال تا حدودی افزایش پیدا کرده، 
قیمت ها در مسیر ثبات قرار دارد؛ به طوری که متوسط رشد خانه قیمت 
در دو منطقه پرفروش غرب ش��هر تهران طی 9 ماه گذشته 4 تا 6 درصد 
بوده اس��ت. به گزارش ایسنا، قیمت مسکن در پرفروش ترین منطقه شهر 
تهران طی یک 9 ماه گذش��ته فقط 6.2 درصد افزایش داشته که با توجه 
به تورم حدود 4۵ درصد فعلی، از ثبات بازار مس��کن حکایت دارد. منطقه 
۵ در غرب تهران هر ماهه رتبه اول معامات را دارد و منطقه 2 در شمال 
غرب��ی تهران نیز معموال در جایگاه دوم تا چهارم قرار می گیرد. متوس��ط 
قیمت مسکن در دو منطقه مذکور طی 9 ماه گذشته به ترتیب 6.2 و 4.7 

درصد رشد کرده اند.
خرید و فروش ملک در غرب شهر تهران معموال از رونق نسبی برخوردار 
اس��ت. از عوامل باالبودن تعداد معامات در منطقه ۵ می توان به جمعیت 
باالی این محدوده، وجود س��رانه های خدماتی و قیمت متناسب با توانایی 
اقش��ار متوس��ط و باال اشاره کرد. آذرماه امس��ال مناطق ۵، 10، 2 و 4 به 
ترتیب چهار منطقه دارای باالترین تعداد معامات مسکن در شهر تهران 
بودند. در ماه مذکور 41درصد قراردادهای خرید و فروش مسکن کل شهر 
تهران در این چهار منطقه منعقد شد. از جمله محله های واقع در منطقه ۵ 
می توان به پونک، جنت آباد، شهران، شهرزیبا، اکباتان، آپادانا، بلوار فردوس، 
فرحزاد، باغ فیض، دهکده المپیک، شهرک نفت، کوهسار، شاهین، سردار 
جنگل و س��ازمان برنامه اشاره کرد. در حال حاضر متوسط قیمت هر متر 
خانه در منطقه ۵ شهر تهران 39 میلیون و 823 هزار تومان است. آذرماه 
امسال تعداد1400 فقره معامله مسکن در منطقه ۵ انجام شد که رتبه اول 

را از نظر تعداد معامات شهر تهران به خود اختصاص داد.

منطقه دیگر واقع در غرب تهران، منطقه 22 اس��ت که با وجود ساخت 
و سازهای گس��ترده و احداث برج های مسکونی در سال های اخیر، تعداد 
معامات آن چندان باال نیس��ت. از دالیل آن به نیمه ساز بودن بسیاری از 
پروژه ها مربوط می شود. متوسط قیمت مسکن در منطقه 22 به میزان 30 
میلیون و ۵91 هزار تومان در هر مترمربع است. آذرماه امسال فقط 120 
فقره معامله مسکن در این منطقه انجام شد که از این نظر جایگاه بیستم 
را در بین مناطق بیست ودوگانه شهر تهران داشت. منطقه 22 از شمال به 
ارتفاعات البرز، از شرق به منطقه ۵، از غرب به محدوده وردآورد شمالی و 
از جنوب به آزادراه تهران � کرج محدود می شود. دهکده المپیک، شهرک 
گلستان، شهرک چشمه، شهرک صدرا، شهرک الله، زیبادشت، آزادشهر و 

هوانیروز از جمله محله های منطقه 22 هستند.
دیگ��ر منطقه ای که در ش��مال غربی تهران قرار دارد منطقه 2 اس��ت 
که از نظر تعداد معامات مس��کن رتبه مناس��بی دارد و معموال در هر ماه 
جایگاه های دوم تا چهارم را در خرید و فروش مس��کن بین مناطق بیست 
و دوگانه ش��هر تهران به خود اختصاص می دهد. هم اکنون متوسط قیمت 
مس��کن در منطقه 2 بال��غ بر ۵0 میلیون و 438 ه��زار تومان در هر متر 
مربع اس��ت و آذرماه امس��ال با 829 فقره معامله مس��کن جایگاه سوم را 
ب��ا 8.۵ درصد از کل معامات به خود اختص��اص داد. از جمله محله های 
منطقه 2 می توان به س��عادت آباد، ش��هرک غرب، ون��ک، اوین، صادقیه، 
ش��هرآرا، س��تارخان، فرحزاد، طرش��ت، تهران ویا، پردیس��ان، تیموری، 
شادمهر، بهبودی، سیمون بولیوار، اسکندری و کوهستان اشاره کرد. بعضی 
از محله های منطقه 2 با منطقه ۵ دارای مرز مش��ترک اس��ت. بسیاری از 

واحدهای خالی شهر تهران در محله سعادت آباد قرار دارد.

براس��اس این گزارش، مش��اوران اماک ش��هر تهران از کاهش نسبی 
معامات در دی ماه نس��بت به آذرماه خبر می دهند. پس از رونق نس��بی 
بازار مس��کن در آذرماه امسال که به رشد ماهیانه 34 درصدی معامات و 
انعق��اد حدود 9800 فقره قرارداد خرید و فروش در پایتخت منجر ش��د، 
تحت تاثیر عوامل سیاسی بین المللی، افت بازارهای ارز و بورس، معامات 
مس��کن به حالت تعلی��ق در آمد. طرف تقاضا در انتظ��ار افت قیمت ها و 
طرف عرضه منتظر افزایش است. در عین تغییر قیمت چندانی در یک ماه 
گذشته رخ نداده است. با وجود کسادی معامات مسکن در اغلب مناطق 
تهران، واسطه های ملکی غرب پایتخت از رونق نسبی در این محدوده خبر 
می دهن��د. علت آن می تواند به غنای عرضه آپارتمان در منطقه ۵ مربوط 
باشد. اگرچه کمبود فایل های فول امکانات ناشی از افت ساخت و ساز در 
مناطق جنوبی و ش��رقی تهران محسوس اس��ت، ذخیره مناسب ناشی از 
عرضه بیش از تقاضا در غرب تهران طی سال های گذشته از ایجاد یخ رکود 

در این محدوده جلوگیری کرده است.
آپارتمان ه��ای قدیمی و ناقص در بازار مس��کن به وف��ور وجود دارد، اما 
تولید خانه های نوساز در بازار کاهش یافته و همین مسئله فاصله قیمتی 
بین واحدهای نوس��از و قدیمی را تش��دید کرده اس��ت. گذش��ته از رشد 
ش��دید قیمت ها طی چهار س��ال گذش��ته که علت اصلی رکود معامات 
محس��وب می ش��ود، دلیل دیگر افت قراردادهای خرید و فروش در تهران 
به عقب نش��ینی فروش��ندگان برمی گردد. بنا به گفته واسطه های ملکی، 
هم اکنون تعداد خریداران برای واحدهای ارزنده بیش از فروشندگان است. 
این نس��بت برای آپارتمان های دارای نقص، برعکس دیده می شود؛ بدین 

صورت که عرضه واحدهای قدیمی به مراتب بیش از تقاضا است.

نگاهی به مظنه قیمت مسکن در غرب پایتخت

بازار مسکن دوباره عقب نشست

بانکنـــامه

سقف انتقال وجه در سامانه های بانکی 
افزایش یافت

براس��اس دس��تورالعمل جدید بانک مرکزی، حداق��ل و حداکثر 
انتقال وجه در س��امانه های ساتنا و پایا از ابتدای این هفته افزایش 
یافت. با مصوبه کمیس��یون پولی و بانکی بانک مرکزی، در راستای 
رس��الت س��امانه س��اتنا در انتقال وجوه کان و همچنین مدیریت 
حجم دستور پرداخت این سامانه، از روز شنبه 2۵ دی ماه تغییراتی 
در س��امانه های س��اتنا  و پایا اعمال خواهد شد. بر این اساس، کف 
مبلغ پرداخت س��اتنا از 1۵ میلیون توم��ان به ۵0 میلیون تومان و 
س��قف مبلغ پایا از ۵0 میلی��ون تومان به 100 میلی��ون تومان به 
ازای هر دس��تور پرداخ��ت افزایش یافت. همچنی��ن تغییر دیگری 
نیز در نحوه کار س��امانه پایا اعمال شده که درخصوص چرخه های 
تسویه پایا در روزهای عادی )غیرتعطیل رسمی( چرخه جدیدی در 
ساعت 17:4۵ جهت تسویه دستورپرداخت های غیرشاپرکی افزوده 
می ش��ود. دس��تور پرداخت های س��اتنا و پایا با مبدأ و مقصد بانک 
مرک��زی و همچنین دس��تور پرداخت های مربوط به تس��ویه وجوه 
پرداخت یاران از ش��مول محدودیت های مبلغی ذکرش��ده مستثنی 
خواه��د بود ام��ا در صورت ع��دم رعایت کنترل ه��ای اباغی وجه 

التزام های ساتنا و پایا اعمال خواهد شد.
گفتنی اس��ت پایا یک سیستم تبادل اطاعات بانکی است که به 
بانک ها اجازه می دهد تمامی تبادالت بین بانکی مش��تریان خود را 
به صورت الکترونیکی انجام دهند. کاربرد اصلی این سامانه، مکانیزه 
ک��ردن پرداخت های خرد بین بانکی با تعداد انبوه برای مش��تریان 
اس��ت که پس از تکمیل مراحل پیاده سازی، ارائه خدمات از طریق 
اینترنت را نیز میس��ر می س��ازد و به کمک این س��امانه، بانک های 
عض��و آن می توانند بنا به درخواس��ت مش��تری، دس��تور واریز و یا 
برداشت وجوه در حساب های سایر بانک ها صادر کند. بانک مرکزی 
با پیاده سازی این س��امانه، امکان حواله الکترونیکی پول از حسابی 
در یک بانک به حس��ابی در بانک دیگر )بین بانکی( را فراهم کرده 
است و مشتریان بانک ها با استفاده از پایا می توانند پول را از حساب 

خود به حسابی در بانک دیگر به صورت الکترونیکی حواله کنند.
همچنین س��اتنا سامانه ای الکترونیکی است که پردازش و تسویه 
تراکنش های بین بانکی و دس��تور پرداخت های فوری را به صورت 
انفرادی و آنی انجام می دهد. در این س��امانه مشتریانی که در بانک 
مل��ی دارای یکی از انواع حس��اب )جاری، پس ان��داز و کوتاه مدت( 
هستند، می توانند نسبت به انتقال وجوه )مبالغ بیش از ۵0 میلیون 
تومان( به حس��اب خود یا سایر افراد در س��ایر بانک ها اقدام کنند. 
س��امانه ذکرشده به مش��تریان یک بانک این امکان را می دهد تا با 
مراجعه به ش��عب بان��ک خود و یا از طریق س��امانه اینترنتی بانک 
حواله های��ی با مبالغ بی��ش از ۵0 میلیون تومان را به هر حس��ابی 
در هر بانکی انتقال دهند که مزایای به کارگیری س��اتنا را می توان 

امنیت، سرعت و سادگی انجام عملیات آن نام برد.

روند کاهشی دالر در صرافی های بانکی
سکه ۷2 هزار تومان ارزان شد

نرخ دالر در صرافی های بانکی دیروز با 303 تومان کاهش قیمت 
نس��بت به روز کاری قبل با رقم 26 هزار و 414 تومان معامله شد. 
قیم��ت فروش یورو نیز 29 هزار و ۵90 تومان بود. قیمت خرید هر 
دالر 2۵ هزار و 891 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 29 هزار تومان 
اعام ش��د. همچنین قیمت س��که در بازار تهران با 72 هزار تومان 
کاهش ب��ه 12 میلیون و 1۵4 هزار تومان رس��ید. ارزش هر قطعه 
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با کاهش 72 هزار تومانی به رقم 
12 میلیون و 1۵4 هزار تومان رس��ید و سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم با قیمت 11 میلیون و 797 هزار تومان معامله ش��د. نیم سکه 
بهار آزادی 6 میلیون و 6۵0 هزار تومان، ربع سکه 3میلیون و 730 
هزار تومان و س��که یک گرمی 2 میلیون و 248 هزار تومان قیمت 
خورد. در بازار طا نیز نرخ هر گرم طای 18 عیار به یک میلیون و 
198 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طا نیز ۵  میلیون و 189 
هزار تومان شد. قیمت اُنس جهانی طا نیز با ثبات قیمت در همان 

نرخ یک هزار و 818 دالر معامله شد.

ماجرای کارت یارانه نان به کجا رسید؟
با توجه به برخی ابهامات مطرح شده درباره کارت یارانه نان و واکنشی 
که س��ازمان برنامه و بودجه به این موضوع داش��ته، ظاهرا قرار اس��ت 
متقاضی خرید نان با همان کارتی که یارانه دریافت می کند، پرداخت را 

نیز انجام دهد اما میزان پرداخت و دریافت متفاوت خواهد بود.
به گزارش ایسنا، در جریان حذف ارز 4200 تومانی، دولت اعام کرده 
ب��ود که در ابتدا به حذف یارانه نهاده ه��ا ورود می کند و در ادامه گندم 
و دارو در دس��تور کار است که در همین رابطه اعام مسئوالن سازمان 
برنامه و بودجه درباره کارت یارانه نان، برداشت های متفاوتی ایجاد کرد 
ولی مروری بر اظهارات قبلی مسئوالن سازمان برنامه و بودجه و واکنش 

تازه این سازمان، تا حدودی جریان کارت یارانه را مشخص می کند.
پیش تر مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه 
اعام کرده بود که تمرکز فعلی دولت بر حذف ارز 4200 نهاده هاست و  
در مورد دارو و نان در فاز دوم و بس��ته به مصوبه مجلس تصمیم گیری 
خواهد کرد. طبق توضیح وی، اگر کسی در نانوایی خرید نان انجام دهد، 
ب��ا کارت یارانه ای که در اختیار دارد، آن را حس��اب می کند؛ به طوری 
که به نانوا قیمت جدید پرداخت خواهد شد اما از خریدار همان قیمت 
قبلی کسر می شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه این را هم گفته بود 
که راه اندازی سامانه مربوطه بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در حال 
بررسی است و در صورت نهایی شدن اجرا خواهد شد. این در شرایطی 
اس��ت که در تازه ترین واکنش به این موضوع، روابط عمومی س��ازمان 
برنام��ه بودجه نیز اعام کرده که نه قرار اس��ت کارت نان صادر ش��ده 
و نه کوپنی در دس��تور کار قرار گیرد بلکه اگر طرح نهایی ش��ود، فقط 
مصرف کننده نهایی با همان کارتی که یارانه می گیرد، نان یارانه ای هم 
خواهد خرید. در حال حاضر گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا، روغن خام 
و دانه های روغنی به همراه بخشی از دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی 
با ارز ترجیحی وارد ایران می ش��ود. گزارش های گمرک نشان می دهد 
که در 9 ماهه امسال حدود 11.1 میلیارد دالر از این اقام با ارز 4200 
تومانی وارد شده است که بیش از ۵7درصد آن به نهاده های جو، ذرت 

و کنجاله سویا اختصاص دارد.
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15 درصد از سهام هلدینگ خلیج  فارس عرضه می شود
دومین واگذاری بزرگ تاریخ بازار سرمایه

در روزهای��ی که بورس لباس قرمز به تن کرده و هر روز با ریزش 
ش��اخص مواجه است و سرمایه گذاران بیشتری را از دست می دهد؛ 
حاال مس��ئوالن دولتی به دنبال آن هس��تند که با عرضه 1۵ درصد 
از س��هام هلدین��گ خلیج ف��ارس عاوه بر جبران کس��ری بودجه، 
امید س��رمایه گذاران را به تاالر بورس بازگردانند. 1۵درصد از سهام 
هلدینگ پتروش��یمی خلیج فارس چهارش��نبه هفته آینده یعنی 6 
بهمن ماه به ارزش 2/2میلیارد دالر در بورس عرضه می ش��ود. این 
مهمترین عرضه سهام یک شرکت دولتی در بورس از سوی سازمان 
خصوصی س��ازی در دولت جدید و البته سال های گذشته محسوب 
می شود. البته عرضه سهام این شرکت به صورت بلوک خواهد بود.

طبق اطاعیه بورس تهران، چهارش��نبه هفته آینده، 1۵درصد از 
سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش 2.2میلیارد دالر عرضه خواهد 
ش��د. این واگذاری بعد از واگذاری س��هام مخابرات در سال1388 
دومین واگذاری بزرگ تاریخ بازار س��رمایه اس��ت. رئیس س��ازمان 
خصوصی سازی  در این  باره گفته است: بلوک سهام هلدینگ خلیج  
فارس مشتری دارد. چهارشنبه هفته آینده )6بهمن ماه( 43 میلیارد 
و۵0 میلیون برگ از س��هام هلدینگ خلیج  فارس به حداقل قیمت 
پایه 1407 تومان به ازای هر س��هم واگذار می ش��ود، یعنی خریدار 
ب��رای خرید این بلوک 1۵درصدی از س��هام هلدینگ خلیج  فارس 
 باید 60ه��زار و ۵71میلیارد تومان، معادل 2میلیارد و 1۵0میلیون 

دالر )با احتساب هر دالر 28هزار تومان( به دولت پرداخت کند.
این واگذاری در شرایطی انجام می شود که ظرف روز های گذشته 
و در آس��تانه این عرض��ه بزرگ، مدیرعام��ل هلدینگ خلیج  فارس 
تغیی��ر کرد و صندلی مدیریت آن با حاش��یه های زیاد به عبدالعلی 
علی عس��کری رئیس  سابق سازمان صداوسیما سپرده شد. هلدینگ 
پتروشیمی خلیج فارس هم اکنون با ارزشی معادل 316هزار میلیارد 
تومان )11میلیارد دالر( بعد از فوالد مبارکه اصفهان دومین شرکت 
بزرگ بازار س��رمایه ایران اس��ت. هنوز مش��خص نیس��ت خریدار 
احتمالی سهام این شرکت کیست؟ اما آنطور که حسین قربان زاده، 
رئیس سازمان خصوصی س��ازی  خبر داده است، بلوک 1۵درصدی 
س��هام هلدینگ خلیج فارس یک متقاض��ی خرید جدی دارد که در 
روز عرضه وارد رقابت برای خرید س��هام این ش��رکت خواهد ش��د. 
قربان زاده اما درباره هویت و نام خریدار اطاعاتی ارائه نکرده است. 
البته پیش از این اعام شده بود که چند متقاضی برای خرید سهام 
هلدینگ خلیج فارس وجود دارد ولی حاال باید منتظر بود و دید که 

در روز عرضه چه اتفاقی رخ خواهد داد.
هم اکنون 17.7درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس، به نمایندگی 
از دولت، در اختیار شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که با فروش 
1۵درصد از س��هام در هفته آینده، سهم دولت به 2.7درصد کاهش 
خواهد یافت. همزمان 21.۵درصد از سهام هلدینگ خلیج فارس در 
اختیار گروه پتروشیمی تابان فردا اس��ت؛ 6درصد در اختیار تاپیکو 
و بقیه س��هام متعلق به مش��موالن س��هام عدالت است.  همچنین 
براس��اس مصوبه هی��أت وزیران در تیرماه س��ال جاری، س��ازمان 
خصوصی س��ازی مکلف ش��ده اس��ت بخشی از س��هام شرکت های 
مجتمع صنعتی اسفراین و شرکت پاالیشگاه های نفت امام خمینی 

شازند را هم به صندوق بازنشستگی منتقل کند.
پیش از این رئیس س��ازمان خصوصی سازی گفته بود: »به دلیل 
آماده بودن عرضه س��هام شرکت پاالیش��گاه های نفت امام خمینی 
شازند در بورس، منتظر دستور وزیر اقتصاد هستیم تا با ماحظاتی 
که درخصوص بازار سرمایه وجود دارد در زمان مناسبی این عرضه 
اولیه صورت گیرد. این پاالیش��گاه به دلیل پیچیدگی در تکنولوژی 
و کیفیت بنزین، جزو پاالیش��گاه های درجه اول و مطلوب اس��ت و 

امیدواریم عرضه اولیه این شرکت با موفقیت انجام رسد.«

وزیر اقتصاد خبر داد
 کنسرسیوم بانکی

برای تأمین مالی پروژه های نفتی
وزیر اقتصاد از نهایی ش��دن 4 میلیارد دالر کنسرسیوم متشکل از 
بانک ها خبر داد و گفت حدود 4 میلیارد دالر کنسرس��یوم متشکل 
از بانک های سراسر کشور در حال نهایی شدن است که به زودی در 
این رابطه اطاع رسانی خواهد شد. سیداحسان خاندوزی در حاشیه 
مراسم امضای تفاهم نامه ساخت خط لوله انتقال فرآورده های نفتی 
از رفسنجان به مشهد در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه دیدار وزیر 
ام��ور خارجه با همت��ای چینی به عنوان نقطه ش��روع و نویدبخش 
اس��ت که در ماه آینده نه فقط در الیه کلی��ات بلکه در تفاهم های 
بلندمدت در حوزه بخش��ی نیز وارد انعقاد قراردادهایی می ش��ویم، 
افزود: تا زمانی که تفاهم های بخش��ی شروع نشود، ثمرات تفاهمات 
2۵ ساله برای هیچ یک از دو طرف قطعی نخواهد بود؛ اراده سیاسی 
جدی دولت س��یزدهم این اس��ت ک��ه در کنار آن بتوانیم با س��ایر 
ش��رکای راهبردی نیز وارد تعامات بلندمدت ش��ویم که ظرف دو 
تا سه س��ال آینده ثمرات آن را خواهیم دید. به گفته وزیر اقتصاد، 
به ثمر نشس��تن تفاهم ایران و چین فرآیندی است که در چند ماه 
اخیر دس��تگاه های مختلف درگیر آن بوده و جلس��ات متعددی در 
این باره در هر کدام از وزارتخانه ها در حوزه بخش��ی برگزار ش��ده و 
اکنون در حال نهایی ش��دن اس��ت. او درباره پروژه ای که روز شنبه 
انعق��اد قرارداد آن صورت گرفت نیز گفت: در س��ال های اخیر برای 
تامین مالی پروژه های نفتی از محل منابع خارجی دچار مش��کل و 
تنگنا بودیم، اما اکنون نشان دادیم که روش تامین مالی پروژه های 
بزرگ و ملی از داخل کشور هم میسر و باب آن باز است و با سرعت 
بیش��تری انجام می شود. خاندوزی با تاکید بر اینکه خط لوله امروز 
یک��ی از پروژه هایی اس��ت که به جهت تامین امنیت انرژی ش��رق 
کش��ور بس��یار حائز اهمیت اس��ت، ادامه داد: از برکات حاشیه آن 
این اس��ت که از تردد روزانه 1000 تانکر در جاده های شرقی کشور 
کاس��ته می شود. همچنین مسئله انتقال فرآورده ضابطه مند خواهد 
ش��د و فرصت قاچاق ف��رآورده نیز کاهش می یاب��د. وزیر اقتصاد با 
اعام اینکه حدود 4 میلیارد دالر کنسرس��یوم متشکل از بانک های 
سراس��ر کشور در حال نهایی شدن است، اظهار امیدواری کرد که با 
این دست تعامات کمک کنیم تا نظام بانکی کشور در پشتیبانی از 

تولید به ویژه پروژه های بزرگ و پیشران نقش ایفا کنند.

خبرخوان

فرص��ت امروز: آخرین ش��نبه دی ماه با عقب نش��ینی 11 هزار واحدی 
ش��اخص بورس تهران در کانال 1.3 میلیون واحدی و عقب گرد فرابورس 
به کانال 17 هزار واحدی س��پری ش��د. تاالر شیشه ای در حالی معامات 
چهارمین هفته دی ماه را آغاز کرد که در هفته گذشته شاهد بازدهی منفی 
2.1 درصدی نماگر اصلی بود و به موازات آن، 1069   میلیارد تومان سرمایه 
حقیقی از گردونه معامات سهام خارج شد. بدین ترتیب، حاال نزدیک به 
20 هفته متوالی است که فرار بورس   بازان حقیقی از گردونه معامات سهام 
ادامه دارد و به نظر می رس��د تا سایه چالش های بنیادین بازار سهام از سر 
سهامداران برداشته نشود، شاهد بازگشت اعتماد به تاالر شیشه ای نخواهیم 
بود. آمارها نش��ان می دهد پس از خروج کامل س��رمایه   هایی که در دوره 
رونق بازار س��هام در سال گذشته وارد بورس شده بودند، حاال سهامداران 
قدیمی نیز به جرگه فروشندگان پیوسته   اند، به طوری که از 20 مردادماه 
99 تا پایان دادوس��تدهای هفته گذشته )چهارشنبه 22 دی ماه( بیش از 
98 هزار و 720 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج ش��ده که 3 هزار 
و 237 میلیارد تومان بیشتر از سرمایه   ای است که در پنج ماه نخست سال 

99 به تاالر شیشه   ای وارد شده بود.
بازار سهام این روزها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه است و این مسئله 
با خروج پول از بورس هر روز تش��دید می شود. چنانکه در دی ماه امسال 
تنه��ا یک روز ش��اهد ورود پول بودی��م و در 16 روز کاری باقیمانده روند 
خروج پول از بورس ادامه داش��ته است. در معامات روز شنبه نیز 3 هزار 
6۵7 میلیارد ریال از بازار سرمایه خارج شد که نسبت به میزان پول خارج 

شده در چهارشنبه گذشته رشد 266 درصدی را نشان می دهد.
4هزار برگه بهادار دست به دست شد

در جریان معامات روز شنبه 2۵ دی ماه، شاخص کل بورس با کاهش 
11 ه��زار و 630 واح��دی به رقم یک میلیون و 322 هزار واحد رس��ید و 
ش��اخص هم وزن با 3 ه��زار و ۵73 واحد کاهش، رق��م 3۵0 هزار و 194 
واحد را به ثبت رساند. در نخستین روز معاماتی هفته، بیش از 4 میلیارد 
و 721 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش 26 هزار و 984 
میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار اول، 
کاهش 10 هزار و 192 واحدی و ش��اخص ب��ازار دوم، کاهش 18 هزار و 

219 واحدی را تجربه کردند.
شرکت پتروشیمی فناوران با 447 واحد، شرکت ملی صنایع مس ایران 

با 199 واحد، ش��رکت پتروشیمی بوعلی سینا با 37 واحد، گروه صنعتی 
بارز با 26 واحد و ش��رکت تأمین سرمایه امین با 24 واحد بیشترین تاثیر 
مثبت را بر رش��د شاخص کل داشتند. در س��وی مقابل نیز شرکت ایران 
خ��ودرو با 730 واحد، ش��رکت صنعتی و معدنی گل گه��ر با 698 واحد، 
شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با 6۵6 واحد، بانک ملت با ۵89 واحد 
و شرکت پاالیش نفت تهران با ۵47 واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد 
ش��اخص بورس همراه ش��دند. همچنین گروه خودرو ب��ا 41 هزار و 883 
معامله به ارزش 2 هزار و 934 میلیارد ریال، گروه ش��یمیایی با 3۵ هزار 
و 308 معامله به ارزش 2 هزار و 332 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی 
ب��ا 27 هزار و 749 معامله به ارزش ی��ک هزار و 799 میلیارد ریال، گروه 
فرآورده ه��ای نفت��ی با 22 هزار و 938 معامله ب��ه ارزش یک هزار و 408 
میلیارد ریال و گروه اداره بازارهای مالی با 14 هزار و 297 معامله به ارزش 

81۵ میلیارد ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز آیفکس با کاهش 112 واحدی، کانال 18 
هزار واحدی را از دس��ت داد و به رقم 17 هزار و 987 واحد رسید. در این 
روز ش��اخص کل فرابورس همانند شنبه هفته گذشته منفی بود. هرچند 
این ش��اخص در مقایسه با ش��اخص کل، قدری کمتر افت داشت ولی در 
مجموع همراه ش��اخص های بورس حرکت ک��رد. کل ارزش مبادالت این 
بازار اندکی بیشتر از بورس بود که قاعدتا خبر از معامات بلوکی بیشتری 

داشت.
ب��ر پایه معامات نخس��تین روز هفته در فرابورس ای��ران، بیش از یک 
میلیارد و 166 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 28 هزار و 
349 میلیارد ریال دادوستد شد. شرکت صنعتی مینو با 13 واحد، شرکت 
پاالیش نفت ش��یراز با 9 واحد، گروه س��رمایه گذاری میراث فرهنگی با 7 
واحد، بیمه س��امان با 3 واحد و شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین با 2.4۵ 
واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت 
فرابورس ایران با 7 واحد، ش��رکت پتروش��یمی زاگرس با 4 واحد، شرکت 
پتروش��یمی تندگویان با 3 واحد و شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 2.72 

واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند.
ادامه خروج سهامداران از بازار سهام

ش��اخص های عملکردی بازار س��هام در روز شنبه نشان می دهد سمت 
ف��روش همچنان با توان باالی��ی در حال نقش آفرینی در بورس اس��ت و 

خریداران به دلیل تردیدی که نسبت به دورنمای بازار دارند، حضور فعالی 
ندارند. خروج پول حقیقی ها از بازار س��هام با پایین بودن ارزش معامات 

ُخرد نیز نشانگر و تاییدکننده همین موضوع است.
شنیده ها حاکی از حذف ارز 4200 تومانی در بودجه سال 1401 است. 
با اصاح این سیاست که به عنوان یکی از ناکارآمدترین سیاست های ارزی 
کش��ور معرفی شده اس��ت، می توان امیدوار بود تا بازار سهام و سهم های 
دارویی و غذایی با رش��د مواجه ش��وند. از دیگر سو، انتشار اخبار مثبت از 
مذاکرات وین نیز می تواند خبر خوب دیگری باشد تا بازار سرمایه را با رشد 
مواجه کند، اما هیچ یک از این اخبار اقتصادی و سیاس��ی هنوز نتوانسته 
است فروش��ندگان در بورس را متقاعد کند تا از فروش سهام ارزنده خود 
دس��ت بکش��ند. البته باید به فروش��ندگان نیز حق داد که می خواهند از 
زیان بیش��تر جلوگیری کنند. رفتار بورس بازان ناشی از تردید آنان نسبت 
به دورنمای بازار س��هام و معامات بورس و فرابورس است. همین مسئله 
باعث ش��ده عرضه کنندگان شرایط بهتری در بازار داشته باشند. معامات 
روز شنبه نیز نشان داد فروشندگان در حال فروش سهام خود برای خروج 

از بازار هستند.
همانطور که اش��اره شد، بازار سهام در این روزها در حالی شاهد خروج 
پول است که بزرگترین مشکل آن همانا کمبود نقدینگی است. به طوری 
که در دی ماه تنها در یک روز شاهد ورود پول و در 16 روز کاری باقیمانده 
خ��روج پ��ول از بورس بودیم. در معامات روز گذش��ته نیز 3 هزار و 6۵7 
میلیارد ریال از بازار سرمایه خارج شده است که نسبت به میزان پول خارج 
شده در روز چهارشنبه هفته گذشته رشد 266 درصدی را نشان می دهد.

همچنین در پایان معامات ش��نبه ارزش صف ه��ای فروش پایانی بازار 
نس��بت به روز چهارش��نبه 80 درصد افزایش یافت و 164 میلیارد تومان 
ش��د. ارزش صف های خرید نیز 47 درصد افت کرد و در رقم 32 میلیارد 
تومان ایستاد. در پایان معامات این  روز، 101 نماد رشد قیمت داشتند که 
۵9 نماد بورس��ی و 42 نماد فرابورسی بودند. همچنین 388 نماد کاهش 
قیمت داشتند که 290 نماد بورسی و 98 نماد فرابورسی بودند. به عبارت 
دیگر، 20 درصد بازار رشد قیمت و 78 درصد بازار افت قیمت داشتند. 14 
نماد در صف خرید و 68 سهم نیز در صف های فروش قفل بودند. میانگین 
خری��د هر کد حقیقی در معامات ش��نبه 13 میلی��ون تومان و میانگین 

فروش حقیقی ها نیز 14 میلیون تومان بوده است.

خروج سهامداران حقیقی از بازار سهام ادامه دارد

رشد 266 درصدی خروج پول از تاالر شیشه ای

اینک��ه آمار و اطاعات در ایران به ش��دت کم و ناقص اس��ت، موضوعی 
است که همه اقتصاددانان روی آن توافق دارند. حتی یکسری از شاخص ها 
که در بیش��تر کش��ورها سنجیده می ش��ود مانند انتظارات تورمی در ایران 
اصا سنجیده نمی ش��ود. بعضی آماری هم که منتشر می شود، از سازمانی 
به س��ازمان دیگر متفاوت اس��ت. در این میان، ش��اخص تولید صنعتی که 
به روزترین ش��اخصی اس��ت که از وضعیت بخش حقیقی اقتصاد منتش��ر 
می شود، در بررسی وضعیت اقتصاد کشور از اهمیت باالیی برخوردار است. 
دسترسی به شاخص های تولید ماهیانه به دلیل ارتباط شدید تغییرات سطح 
تولید صنعت و س��یکل های اقتصادی، تعیین ی��ا پیش بینی نقاط چرخش 
س��یکل های تجاری بسیار مورد اهمیت اس��ت. در حال حاضر آمار رسمی 
ماهیان��ه تولید، ف��روش و قیمت صنعت را هیچ ی��ک از مراجع آماری تهیه 
نمی کن��د و تنه��ا آمارهای در دس��ترس در بخش صنعت، ش��اخص تولید 
کارگاه های صنعتی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است که با تأخیر سه ماهه 
پس از پایان هر فصل و به  صورت فصلی منتشر می شود و همچنین شاخص 
قیمت صنعت را به  صورت فصلی، مرکز آمار و ماهیانه را بانک مرکزی منتشر 
می کند. نکته مهم در گزارش های منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار، 
عدم انتشار ش��اخص فروش بخش صنعت است. ازطرفی، مهمترین ضعف 
این آمارها وقفه س��ه ماهه در انتش��ار داده ها )شاخص تولید بانک مرکزی و 
مرکز آمار و ش��اخص قیمت مرکز آمار( و بعضاً متوقف ش��دن انتش��ار آنها 
)ش��اخص قیمت ماهیانه بانک مرکزی( و نداشتن تواتر ماهیانه است. طبق 
بررس��ی مرکز پژوهش ها، نکته مهم در گزارش های منتش��ره از سوی بانک 
مرکزی و مرکز آمار، عدم انتشار شاخص فروش بخش صنعت است. ازطرفی، 
مهمتری��ن ضعف این آمارها به روز نبودن اطاعات منتش��ره از جهت وقفه 

س��ه ماهه در انتشار داده ها، متوقف شدن انتشار آنها و نداشتن تواتر ماهیانه 
است. درخصوص شاخص های مرتبط با بخش صنعت در سال های اخیر نیز 
شاخصی تحت عنوان ش��اخص مدیران خرید )شامخ( توسط اتاق بازرگانی 
به صورت ماهیانه تهیه و منتشر می شود. نحوه محاسبه این شاخص متفاوت 
با ش��اخص های مقداری بوده و صرفاً برمبنای پرس��ش از بنگاه درخصوص 
مقایس��ه کیفی )بهتر، بدتر و تغییری نکرده( ماه فعلی با ماه قبل، شاخص 
تولید را استخراج می کند. ازاین رو باتوجه  به مسئله کمبود اطاعات به روز در 
مورد این بخش و نبود شاخصی که عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و بخش 
صنعت را با وقفه ای کمتر و تواتر باالتر نشان دهد، مرکز پژوهش های مجلس 
به تدوین ش��اخص و انتش��ار ماهیانه نتایج آن در قالب سلسله گزارش های 
ماهیانه اقدام می کند. در این گزارش ها با اس��تفاده از اطاعات شرکت های 
صنعتی بورس��ی )که اطاعات تولید و فروش ش��ان را به صورت ماهیانه و با 
وقفه چندروزه از انتهای ماه در بورس منتشر می کنند( شاخصی از وضعیت 
تولید و فروش ش��رکت های پذیرفته شده در بورس در کشور ارائه می شود 

که می تواند جایگزین نزدیک و مناسبی از شاخص های کل صنعت باشد.
براساس این گزارش، در ایران آمارهای بخش تولید صنعت را به  صورت 
فصلی دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، همچنین ش��اخص قیمت 
صنع��ت را به ص��ورت فصلی مرکز آم��ار و ماهیانه بانک مرکزی منتش��ر 
می کنند. در این بین، بانک مرکزی به دلیل نیاز به اطاعات دقیق و منظم 
از تولیدات صنعتی کش��ور، در سال 1341 برای نخستین بار طرح بررسی 
آماری کارگاه های صنعتی را به نام صنایع منتخب به مورد اجرا گذاش��ت. 
ه��دف اصلی از اجرای طرح آمار صنعتی، بررس��ی تغییرات کوتاه مدت )با 
تأکید بر دوره سه ماهه( متغیرهای مهم فعالیت های صنعتی مانند تولید، 

قیمت، اشتغال و تشکیل سرمایه است. جامعه آماری این طرح شامل همه 
کارگاه های صنعتی با بیش از 100 نفر کارکن در سراس��ر کشور بوده که 
فعالیت آن طبق طبقه بندی صنعتی استاندارد بین المللی)ISIC( به عنوان 
فعالیت صنعتی شناس��ایی شده و در 24 رش��ته فعالیت مختلف منتشر 
می شود. طرح کارگاه های بزرگ صنعتی در هر دوره سه ماهه بررسی شده و 
نتایج آن در هر سال به صورت سه ماهه، شش ماهه، 9 ماهه و سالیانه گزارش 
می شود. آمارهای موردنیاز این طرح از طریق مراجعه مستقیم در تهران و 
78 شهر دیگر به همه کارگاه های صنعتی کشور )کارگاه هایی با 100 نفر 
کارکن و بیش��تر( و تکمیل پرسش نامه جمع آوری می شود. نکته مهم این 

است که این آمار از سال 1397 به بعد منتشر نشده است.
همچنین مرکز آمار طرح آمارگیری از کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن 
و بیشتر را از سال 13۵1 به صورت سالیانه به جز سال های 13۵6 و 13۵7 
در سراس��ر کشور اجرا کرده اس��ت. این طرح به منظور ش�ناخت ساختار 
صنعتی کشور، فراهم آوردن زمینه اطاعاتی مناسب برای برنامه ریزی های 
توسعه صنعتی و ارزیابی نتایج اجرای این برنامه ها و نیز اتخاذ سیاست های 
اقتصادی صحیح اجرا می شود. جامعه آماری طرح شامل تمام کارگاه های 
صنعتی با بیش از 10 نفر کارکن در سراسر کشور بوده که در سال 1397 
ش��امل ب�یش از 29 هزار کارگاه صنعتی باالی 10 نفر کارکن است. نتایج 
این طرح دو س��ال پس از آمارگیری منتش��ر می ش��ود و آخرین طرح در 
دس��ترس در سایت مرکز آمار مربوط به سال 1397 است. شاخص تولید 
صنعتی مرکز آمار و بانک مرکزی نیز کاما با یکدیگر یکسان نیستند و به 
دلیل یکس��ان نبودن منابع مورد بررسی به صورت کامل دارای هم حرکتی 

و همبستگی نیستند.

عملکرد بخش حقیقی اقتصاد و صنعت کامال سنجیده نمی شود

رمزگشایی از شاخص های اقتصادی
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پشت پرده برگشت خوردن محصوالت 
کشاورزی ایران

نماین��دگان بخش خصوصی در ات��اق بازرگانی تهران به بررس��ی ابعاد مختلف 
موضوع برگش��ت خوردن کاالهای کش��اورزی ایران از بازاره��ای صادراتی منطقه 
پرداختن��د. به گزارش ایس��نا، در هفته های گذش��ته چند محمول��ه از محصوالت 
کشاورزی ایران که به مقصد کشورهایی چون روسیه و ازبکستان ارسال شده بودند، 
بنا به دالیل مختلف به کش��ور برگشت خوردند و حتی صحبت هایی مبنی بر عدم 
پذیرش محصوالت ایرانی در برخی کش��ورها نیز مطرح ش��د. سموم مصرف شده 
در فرآیند تولید محصوالت کش��اورزی ایرانی همچنان اصلی ترین موضوع بحث در 
این حوزه اس��ت، هرچند حتی در میان فعاالن بخش خصوصی نیز نظر واحدی در 
این زمینه وجود ندارد. در جدیدترین جلس��ه کمیس��یون کشاورزی اتاق بازرگانی 
تهران، اعضا به بررسی ابعاد مختلف این اتفاق پرداخته و راهکارهایی را ارائه کردند. 
رئیس انجمن تولیدکنندگان س��موم، وجود آالینده ها در محصوالت کش��اورزی را 
به تولیدکنندگان س��موم در کش��ور، مربوط ندانست و گفت که این مشکل را باید 
در توزیع و مصرف س��موم از سوی کش��اورزان، جست وجو کرد. مسعود گیل آبادی 
ای��ن را نیز اضافه ک��رد که در ارتباط با عودت برخی محموله ه��ای صادراتی ایران 
که طی چند ماه گذش��ته اتفاق افت��اد، به ویژه فلفل صادراتی از روس��یه، تاکنون 
س��ندی که نشا ن  دهد برگشت بارهای صادراتی از بازارهای هدف به دلیل آلودگی 
محصوالت کشاورزی به میزان باالی آالینده ها بوده، وجود ندارد. وی در مواجهه با 
اینکه در مسئله برگشت محصوالت کشاورزی صادراتی ایران، میزان باالی آالینده ها 
تاثیرگذار بوده  اس��ت، اینگونه واکنش نشان داد که تولیدکنندگان سموم در ایران، 
مقصر نیس��تند و اگر کش��اورزان س��م اضافه در تولید محصوالت به کار برده اند یا 
آنکه دوره کارنس س��موم رعایت نش��ده، تولیدکنندگان که نباید پاسخگو باشند. 
در همین رابطه، کاوه زرگران، رئیس کمیس��یون کش��اورزی و صنایع تبدیلی اتاق 
تهران در واکنش به اظهارات گیل آبادی مبنی بر اینکه اس��نادی در رابطه با وجود 
آالینده ها در برخی محموله های صادراتی از جمله فلفل صادراتی به روسیه، وجود 
ن��دارد، تاکید کرد که مکاتبات طرف های روس��یه با گم��رک مبنی بر اینکه دلیل 
ممانعت گمرک روسیه برای ورود چندین محموله فلفل صادراتی ایران، وجود برخی 
آالینده ها بوده  اس��ت، وجود دارد و مس��تندات قابل ارائه اس��ت. این در حالی بود 
که صدرالدین نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه محصوالت کشاورزی، نیز نظر دیگری 
برخاف گفته های رئیس انجمن تولیدکنندگان سموم، مطرح کرد و گفت که علت 
برگشت فلفل های صادراتی ایران به روسیه، صددرصد به دلیل وجود آالینده ها در 
این محصوالت بود و اداره نباتات این کش��ور طی نامه ای رسمی، این موضوع را به 
صراحت اعام کرد. نیاورانی همچنین به برگش��ت محموله س��یب زمینی صادراتی 
ایران از کش��ور ازبکستان اشاره کرد و با بیان اینکه ۵2 کانتینر حاوی سیب زمینی 
ایران، به دلیل آنچه که میزان باالی آالینده ها اعام ش��د، از این کش��ور برگش��ت 
خورد، گفت: به تازگی وزارت جهاد کش��اورزی طی بخش��نامه ای، دریافت گواهی 
سامت برای محموله های کشاورزی صادراتی از کشور را الزامی کرد که این مسئله، 
به طور قطع مانع دیگری پیش روی صادرات کش��اورزی کشور خواهد بود. این در 
حالی است که رئیس انجمن واردکنندگان سم و کود نیز در سخنانی، تاکید کرد که 
میزان باالی آالینده ها در برخی محصوالت کشاورزی ایران، مربوط به آفت کش های 
مصرفی در مزارع و گلخانه ها، نیست و واردکنندگان و تولیدکنندگان مقصر نیستند 
و وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشند. سیدمهدی حسینی، 
همچنین اعام کرد که این تش��کل و فعاالن اقتصادی این بخش، آمادگی دارند تا 
با صرف هزینه، آزمایشگاه تشخیص میزان سموم را در میادین میوه و تره بار و در 
سطح عرضه این محصوالت، مستقر و تجهیز کنند. با این حال، به گفته محمدرضا 
بهزادیان، عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، تولیدات س��موم در داخل کشور، فعا 
از نظر کیفیت نمی تواند پاسخگوی نیاز واقعی تولید محصوالت کشاورزی عاری از 
آلودگی باش��د، از این رو محدودیت در واردات س��موم با کیفیت اروپایی به کشور، 
باید برداش��ته شود. بهزادیان با این توضیح که برای سال زراعی جاری، سم با برند 
آلمانی اگریمن که محصولی ش��ناخته شده در س��طح بین المللی است، در داخل 
کشور موجود نیست، گفت: این در حالی است که این نوع از سم، تا دو سال پیش 
در داخل کشور در دسترس بود و کشاورزان و تولیدکنندگان فرآورده های کشاورزی 
قادر بودند برای نیاز خود، این سم را خریداری کنند اما تولیدکنندگان سموم طی 
جلس��اتی با وزارت جهاد کش��اورزی اعام کردند که قادر هس��تند سم با کیفیت 
اگریمن، در داخل تولید کنند و عما مانع واردات این محصول شدند، در حالی که 

تولیدی در این سطح هیچ وقت اتفاق نیفتاد.

نماگربازارسهام

22۵0 خودروی وارداتی که سال هاس��ت در گمرک دپو ش��ده اس��ت، 
بی��ن رایزنی های مناطق آزاد برای واگذاری ب��ه آنها و صاحبان کاال مانده 
و تکلیف  مش��خصی ندارد ولی رایزنی برای واگذاری ها همچنان ادامه دارد 
و مناطق آزاد به طور جدی روی آن حس��اب کرده است. به گزارش ایسنا، 
12 هزار و 261 دستگاه خودرو طی چند سال اخیر و تا قبل از ممنوعیت 
واردات در س��ال 1397 وارد گمرک شد؛  خودروهایی که عمدتا به استناد 
مجوزهای دولت و با انجام ثبت س��فارش وارد شده اند، ولی درگیر تصمیم 
یکباره دولت برای ممنوعیت واردات شد و حقوق ایجادشده برای صاحبان 
کاال را تح��ت تاثی��ر قرار داد. به ه��ر ترتیب در فاصله دی م��اه 1397 تا 
ش��هریورماه سال گذشته با صدور مصوبه هیأت دولت و طی چند مرحله، 
زمان تعیین شد تا طبق دستورالعمل مربوطه صاحبان خودرو جهت تعیین 
تکلیف اقدام کنند و گزارش نهایی گمرک ایران نش��ان داد که از مجموع 
خودروهای وارداتی، 2249 دستگاه باقی مانده است، به هر حال بخشی از 
این خودروها دارای پرونده قضایی بوده و یا حدود 1000 دستگاه فاقد ثبت 

سفارش نبوده و امکان ترخیص آنهای آن وجود نداشت.
اما درباره تعیین تکلیف خودروهای توقیفی و آن دس��ته که در گمرک 

مانده اس��ت، از پایان سال گذشته ماجرای واگذاری به مناطق آزاد مطرح 
ش��د که در ابتدا بحث 1۵00 دس��تگاه بود ولی در ادامه س��ازمان اموال 
تملیکی اعام کرد که مقرر شده تمامی خودروها تعیین تکلیف شود که بر 
این اساس موضوع در کمیسیون اقتصادی هیأت دولت مطرح و مقرر شد 

با تصویب نهایی در دستور کار قرار گیرد.
این در حالی اس��ت که اظهارت اخیرا سعید محمد - دبیر شورای عالی 
مناطق آزاد از رایزنی های جدی برای ورود خودروها به مناطق آزاد حکایت 
دارد؛ وی با اشاره به نگرانی ها در مورد تردد خودرو در کیش و قشم گفته 
اس��ت که »به دلیل ممنوعیت واردات خودرو به کش��ور، کمبودهایی در 
مناطق احساس می شود که با تزریق 2300 خودروی خارجی این کمبود 
رفع خواهد ش��د، با حمایت و تصمیم دولت خودروهای توقیفی به توسعه 

ناوگان حمل و نقل عمومی در این جزایر مطرح و اضافه می شود.«
طرح واگذاری خودروها به مناطق آزاد در حالی مطرح است که چندی 
پیش گمرک ایران برای تعیین تکلیف خودروهای دپوشده چند پیشنهاد 
به دولت ارائه و مقرر شد در مورد آن بررسی انجام شود. طبق پیش نویسی 
که از س��وی ارونقی -معاون وقت گمرک ارائه شد، پیشنهاد شد که ثبت 

س��فارش برای واردات خودروهای س��واری که تا تاریخ 16 دی ماه 1397 
دارای قبض انبار اماکن گمرکی و مناطق ویژه و آزاد هس��تند، به صورت 
بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منش��أ ارز به بانک مرکزی 
بامانع باش��د. در  پیش��نهاد گمرک در مورد خودروهای سواری با حجم 
موتور باالتر از 2۵00سی سی نیز که امکان ترخیص نداشت، تاکید شد که 
خودروهای مربوط به جانبازان که تا ش��هریورماه 1393 وارد گمرک شده 
و دارای ثبت سفارش است، از این موضوع مستثنی بوده و امکان ترخیص 
داش��ته باش��د و درباره مناطق آزاد نیز خودروهای س��واری بدون الزام به 
رعایت محدودیت حجم موتور 2۵00 سی سی که تا 31 مرداد 1397 برای 
آنها توس��ط مناطق آزاد قبض انبار صادر ش��ده با رعایت مقررات مربوطه، 
جهت ش��ماره گذاری و تردد در محدوده مجاز تعیین شده در مناطق آزاد 
قابل ترخیص باش��د. اما در مورد خودروهای توقیفی دارای پرونده قضایی 
هم محدود به زمان نش��ده و پیشنهاد ش��د که انجام تشریفات گمرکی و 
ترخی��ص خودروهای دارای پرونده قضایی ک��ه رأی قطعی منع پیگرد یا 
برائت آنها از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر می شود، مشمول قید زمانی 

برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص شود.

22۵0 خودروی وارداتی سهم چه کسی می شود؟

گ��روه صنعتی ایران خودرو پس از وع��ده افزایش تولید و عرضه خودرو 
در سه ماهه پایانی سال جاری و عرضه بیش از 160 هزار دستگاه در این 
مدت )زمس��تان 1400(، نموداری از تع��داد خودروهای ناقص خود طی 
س��ال جاری و روند افزایش و کاهش آن طی 9 ماه��ه 1400 ارائه داده و 
پیش بینی کرده اس��ت که 96 هزار خودروی ناقص خود تا پایان آذرماه را 
تا پایان س��ال جاری به 60 هزار دستگاه و تا پایان تعطیات نوروز 1401 
به 4۵ هزار دستگاه برساند. به گزارش ایسنا، هفته گذشته ایران خودرو از 
عرضه حداقل ۵۵ هزار دستگاه از محصوالت خود به بازار به صورت ماهانه و 
افزایش 23 درصدی عرضه در سه ماهه پایانی امسال نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذشته، طبق برنامه ریزی ها و در راستای تاکیدهای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت خبر داد. این خودروساز ضمن اشاره به اینکه قصد دارد در 
سه ماهه پایانی امسال بیش از 160 هزار دستگاه خودرو را روانه بازار کند 
که این عدد بیش از 23 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته خواهد 
بود، اعام کرده است که در کنار ادامه روند افزایش تولید، در حال تکمیل 
خودروهای دارای کسری قطعه و عرضه است؛ بنابراین با اجرای برنامه های 
تکمیل و عرضه، خودروهای ناقص این شرکت کاهش ۵0 هزار دستگاهی 

را تجربه خواهد کرد. طبق اعام، در حال حاضر تکمیل و تجاری س��ازی 
خودروها،  در کنار افزایش تولید،  روند ثابتی گرفته به گونه ای که در دو روز 
تعطیل هفته گذشته، 4هزار و 400 دستگاه خودرو تکمیل و تجاری سازی 
شده است. حال این گروه صنعتی نموداری از آمار ایجاد خودروهای ناقص 
خود از ابتدای سال جاری تا پایان آذرماه امسال ارائه داده و ادامه روند آن 

تا پایان تعطیات نوروز 1401 را پیش بینی کرده است.
براس��اس این نمودار تع��داد خودروهای ناقص ایران خ��ودرو از 21 هزار 
دس��تگاه در فروردین ماه 1400 آغاز ش��ده و تا ش��هریورماه به اوج خود 
معادل 98 هزار دس��تگاه رس��یده است. س��پس از مهرماه به بعد سعی بر 
تکمیل و تجاری سازی آنها کرده است؛ به گونه ای که در مهرماه خودروهای 

ناقص ایران خودرو 3000 دستگاه کمتر شد و به 9۵ هزار دستگاه رسید.
بنا بر اعام، به تفکیک می توان گفت 21 هزار خودروی ناقص ایران خودرو 
فروردین ماه امس��ال به 6۵ هزار دس��تگاه )با افزایش 44 هزار دستگاهی( 
در اردیبهش��ت ماه و به 74 هزار دس��تگاه )با افزایش 9000 دس��تگاهی( 
در خردادماه رسید. س��پس ایران خودرو در تیرماه 1000 دستگاه خودرو 
را تج��اری کرد و آمار خودروه��ای ناقص خود را به 73 هزار دس��تگاه تا 

پای��ان تیرماه 1400 رس��اند. همچنین از مردادماه بر تع��داد خودروهای 
ناقص ایران خودرو افزوده ش��ده و در شهریورماه به اوج خود رسید. تعداد 
خودروهای ناقص ایران خودرو در مردادماه امس��ال 77 هزار دستگاه و در 
ش��هریورماه 98 هزار دستگاه ثبت شده است. اما در مهر و آبان ماه امسال 
ایران خودرو دوباره تکانی به خود داده و از تعداد خودروهای ناقص کاسته 
است. به ترتیب در مهرماه 9۵ هزار دستگاه و در آبان ماه 91 هزار دستگاه 
خودروی ناقص کف پارکینگ های ایران خودرو باقی مانده و تجاری نشده 
اس��ت. در نهایت مجدد در آذرماه بر تعداد خودروهای ناقص ایران خودرو 
اضافه ش��ده و به 96 هزار دستگاه رسیده است، اما این گروه خودروسازی 
آنطور که مدعی ش��ده، قرار است این تعداد خودروها را در ماه های پایانی 
س��ال کاهش دهد. بنابراین پیش بینی کرده اس��ت که تعداد خودروهای 
ناق��ص در دی م��اه به 84 هزار و ۵00 دس��تگاه، در بهمن ماه به 71 هزار 

دستگاه و در نهایت در اسفندماه به 60 هزار دستگاه برساند.
ایران خ��ودرو همچنی��ن برنامه ری��زی کرده اس��ت که رون��د تکمیل و 
تجاری س��ازی را در تعطیات نوروز  ادامه دهد و تا پایان تعطیات نوروز 

1400 تعداد خودروهای ناقص خود را به 4۵ هزار دستگاه برساند.

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اسامی با بیان اینکه 
وزیر صمت باید در حوزه تولید از زبان تولیدکنندگان صحبت کند، گفت 
انتظار مجل��س از وزیر صمت ورود به حوزه سیاس��ت گذاری های کان و 
نظارت بر اجرا اس��ت در حالی که وی مدیریت صنع��ت خودرو از ابتدا تا 

انتهای زنجیره تولید را برعهده گرفته است.
لطف الل سیاه کلی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص اصاح 
ب��ازار و زنجیره تامین خ��ودرو، تامین زیرس��اخت های خودروهای برقی، 
ارتقای خدمات پس از فروش به عنوان بخش��ی از برنامه های 9 گانه وزیر 
صمت بدون اینکه س��ازوکاری برای حل مش��کل زیان های انباشته، رشد 
تیراژ و ارتقای کیفیت تعیین ش��ده باش��د، اظهار داشت: به نظر می رسد 
وزیر صمت می بایست در حوزه تولید از زبان تولیدکنندگان صحبت کند. 
یک مدیر سیاست گذار نمی تواند سیاست گذاری، تولی گری، تولید، نظارت، 
قیمت گ��ذاری و تعیین مدیران را توأم��ان در اختیار بگیرد و رویه کنونی 

مبنای مدیریتی ندارد.
وی اف��زود: انتظ��ار مجل��س از وزی��ر صمت این اس��ت ک��ه در حیطه 
سیاس��ت گذاری های کان و نظ��ارت بر اجرا وارد ش��ود در حالی که وی 
مدیریت صنعت خودرو از ابتدا تا انتهای زنجیره تولید را برعهده گرفته در 

حالی که اداره این امور از حیطه وظایف وی خارج است.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسامی گفت: تعریف این وظایف 
برای وزیر نادرس��ت است زیرا دولت نقش��ی بیش از سیاست گذار و ناظر 
ندارد. وزرای قبلی نیز این اشتباه را مرتکب شدند و وزیر فعلی صمت نیز 
همان مس��یری را در پیش گرفته که وزرای سابق طی کردند و موفقیتی 

نیز به دست نیاوردند.
س��یاه کلی با تصریح بر اینکه ش��یوه کنونی وزیر صمت جواب نمی دهد 
و تنه��ا موجب از دس��ت رفت��ن زمان می ش��ود، بیان کرد: ب��ا این روش 
مصرف کنندگان همچنان س��وار خودروهایی با کیفیت پایین و قیمت باال 
می شوند، ضمن اینکه توفیق چندانی در افزایش تولید نیز حاصل نخواهد 
ش��د. این مسائل تخصصی است و با یکدیگر مرتبط هستند و وزیر صمت 

چگونه این میزان تخصص را توأمان در خود نهادینه کرده است.
وی برنام��ه وزیر صمت در راس��تای کاهش قیمت تمام ش��ده از طریق 
کنترل قیمت زنجیره تامین را غیرکارشناس��ی دانس��ت و گفت: رئیس و 

اعضای کمیس��یون صنایع مخالفت خود را با برنامه ها و روش وزیر صمت 
اعام کرده اند و مباحثی که وزیر صمت مطرح می کند، برای نمایندگان در 
کمیسیون صنایع قابل پذیرش نیست و این برنامه ها را کارآمد نمی دانیم، 
زیرا این مسیر همان مسیری است که از 40سال گذشته تاکنون پشت سر 
گذاشته ایم و سیاست های وزیر صمت در دولت جدید، همان سیاست هایی 

است که در گذشته نیز اعام شده و به نتیجه نرسیده است.
عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��امی گفت: در 
کمیس��یون صنای��ع حمایتی از طرح ه��ای وزیر صمت به عم��ل نیامد و 
سیاست گذار می بایس��ت درخصوص تبعات ناشی از سیاست گذاری خود 
پاسخگو باشد. اگر سیاست های وزیر صمت پس از گذشت دو سال جواب 
نداد و صنعت خودروی کش��ور را به نقط��ه قبلی خود بازگرداند، پرداخت 

خسارت های ناشی از آن بر مردم، برعهده کیست.
س��یاه کلی درخصوص راهکار نهایی رفع مشکات صنعت خودرو تاکید 
کرد: معتقد هس��تم وزیر صمت می بایس��ت صرفا در حوزه سیاست های 
کان ورود نمای��د و نظارت بر کیفیت، تیراژ، دفاع از حقوق مصرف کننده 
و صادرات را عهده دار ش��ود. تصدی گری و تولی گری در زمره وظایف وزیر 
صمت نیس��ت و برنامه های مبتنی بر تصدی گری قابلیت عملیاتی شدن 
ن��دارد. وی در پایان درخصوص راهکارهای��ی که مجلس در افزایش تیراژ 
خودرو خاطرنش��ان کرد: اینکه افزایش تیراژ و تولید اقتصادی را منوط بر 
افزایش قیمت خودرو بدانیم، نادرس��ت اس��ت. قیمت فعلی خودرو واقعی 
نیست، بلکه این قیمت، بهای هزینه ای خودرو است بدین معنا که اکنون 
تولید خودرو در کشور هزینه ای معادل هزینه فعلی دارد و راهکار مواجهه 

با آن، کاهش هزینه ها است.
این نماینده مجلس شورای اسامی در پایان در پاسخ به این پرسش که 
آیا کاهش هزینه های تولید خودرو امکان پذیر اس��ت و با چه راهکارهایی 
محقق خواهد ش��د، خاطرنش��ان کرد: امکان کاهش هزینه ها وجود دارد. 
اصاح س��اختار، کاهش هزینه های سربار، حذف نیروها، هیأت  مدیره های 
زائد و مافیای خودرو از راهکارهای اساس��ی اس��ت ک��ه همگی این موارد 
عامل اصلی افزایش قیمت خودرو هس��تند. می توان در این رابطه مقایسه 
قیمت خودروهای مشابه ایران با کشورهایی که از نیروی کار و انرژی ارزان 

برخوردار هستند، واقعیت ها را روشن می سازد.

کاهش خودروهای ناقص به 45 هزار دستگاه تا پایان تعطیالت نوروز 1401

سیاست گذاری  کالن و نظارت بر اجرا تنها محدوده وظایف وزیر صمت برای 
صنعت خودرو است
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اخبار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد :
24 میلیون لیترصرفه جویی بنزین در منطقه ساری

ساری – دهقان: مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
گفت : با اقبال مصرف گاز سی ان جی در مصرف سوخت بنزین در استان 24 
میلیون لیترصرفه جویی شد . به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
، ســبحان رجب پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری 
با اشاره به اینکه باید در فرهنگسازی استفاده از سوخت پاک تالش کرد ، بیان 
داشت: در 9 ماهه سال 1400 با مصرف بیش از 18میلیون و 700 هزار کیلوگرم 
گاز سی ان جی توسط خودروها در مازندران حدود 24 میلیون لیتر در مصرف 
بنزین صرفه جویی شــد .  رجب پور تاکید کرد : مبلغ ریالی این مقدار صرفه 

جویی حدود  720 میلیارد ریال می باشد . سبحان رجب پور پدیده آلودگی هوا درمناطق شهری را یکی از ره آوردهای انقالب صنعتی 
دانست و ادامه داد : با توجه به فعالیت  90 جایگاه سی ان جی در حوزه عملیاتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری ، 
مصرف بنزین نسبت به مدت مشابه سال قبل 6 درصد افزایش داشت . وی با برشمردن مضرات زیان بخش استفاده از سوختهای فسیلی  و 
تهدیدات آزاد شدن مواد آالینده ناشی از احتراق این مواد ، اظهار کرد : با استقبال مردم در استفاده از گازسی ان جی به جای بنزین به غیر 
ازصرفه جویی در سوخت فسیلی ، خدمات رسانی بهتر ، کمتر شدن آلودگی های زیست محیطی وهوای پاک را به دنبال خواهد داشت . 
رجب پور مدیر منطقه ساری اظهار کرد : از عوامل مهم اقبال استفاده از گاز سی ان جی قیمت پایین و در دسترس بودن و اشتیاق مردم 

به استفاده از هوای پاک می باشد .

فرهنگ سازی و افزایش مشارکت های مردمی در اولویت برنامه های سازمان 
پارک ها و فضای سبز شهرداری قم باشد

قــم - خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم با تأکید بر اهمیت توســعه 
سرانه های سبز شهری گفت: باید با فرهنگ سازی و افزایش مشارکت شهروندان 
در توسعه و افزایش ســرانه های سبز شهری و خانگی، به بهره وری بیشتر این 
ســازمان کمک کنیم. به گزارش شــهرنیوز، دکتر ســیدمرتضی سقائیان نژاد 
در جلســه شورای سازمان پارک ها و فضای سبز شــهرداری قم، اظهار داشت: 
شهرداری آماده واگذاری تمامی اعتبارات و بودجه سازمان پارک ها و فضای سبز 
است، به شــرطی که دیگر در خرید گل و گیاه کمکی به سازمان نکند. وی با 
تأکید بر اهمیت توسعه فضای سبز ابراز کرد: افزایش سرانه های سبز شهری برای 

شهرداری قم از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چراکه توسعه سرانه های سبز با افزایش نشاط اجتماعی و سالم سازی فضای زیست انسانی 
ارتباط مســتقیمی دارد. شــهردار قم افزایش بهره وری سازمان پارک ها و فضای سبز را مورد توجه قرار داد و افزود: با درگیر کردن بیشتر 

شهروندان و افزایش فرهنگ سازی باید بهره وری این سازمان بیش از همیشه برای مردم مشخص شود.

رئیس امور تدارکات و عملیات کاال شرکت گاز استان خوزستان:
بازدید سرپرست شرکت گاز خوزستان از امور تدارکات و عملیات کاال

اهواز - شبنم قجاوند: با حضور نادرقلی زری میدانی سرپرست شرکت گاز 
استان خوزستان، محمدعلی شهریاری رئیس امور تدارکات و عملیات کاال، فهد 
خباز رئیس روابط عمومی و جمعی از پرسنل آن اداره، ضمن برگزاری نشست 
صمیمی و گفتگو با پرسنل، از انبارهای کاال و لوله، وسایل اسقاط و کنتورهای 
خراب و اسقاط بازدید شد. محمد علی شهریاری رئیس امور تدارکات و عملیات 
کاالی شرکتگاز خوزســتان عنوان کرد: با حضور سرپرست شرکت گاز استان 
خوزســتان دیدار صمیمی و چهره به چهره با پرسنل این واحد انجام شد. وی 
اظهار کــرد: در این دیدار ضمن تاکید به رفع برخی کمبودهای تجهیزاتی، به 

مشکالت اداری پرسنل نیز رسیدگی شد.  شهریاری افزود: پس از نشست دیدار مدیر عامل با پرسنل این اداره، از انبارهای لوله و کاال و 
بخش های مختلف امور تدارکات و عملیات کاال بازدید شد.

باالترین رکورد حمل و برداشت کنستانتره از شرکت صنعتی و معدنی 
توسعه فراگیر سناباد ثبت شد

مشهد _ صابر ابراهیم بای: مهندس محمد مدنی فر مدیرعامل سیمیدکو 
با اعالم این خبر اظهار داشت: شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد در 
حوزه بارگیری و ارسال محصول کنسانتره و گندله موفق به ثبت رکورد به میزان 
2077٣ تن )18221 تن کنسانتره ، 2۵۵2 تن گندله(، از مجتمع سیمیدکو به 
مقاصد شرکت فوالد خوزستان )محصول کنسانتره( و شرکت آهن و فوالد غدیر 
ایرانیان )محصول گندله( شد، که باالترین رکورد بارگیری و ارسال محصول طی 
دو سال گذشته است. مدیرعامل سیمیدکو این موفقیت را حاصل تالش بی وقفه 
تالشگران این مجموعه، همکاری، تعامل و همراهی مدیریت و کارکنان شرکت 

حمل و نقل فوالد لجستیک و راه آهن جمهوری اسالمی ایران دانست و از زحمات همه عوامل تقدیر و قدردانی کرد.

تحقق ۱۰۸ درصدی گازرسانی به صنایع ایالم
ایالم - هدی منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم از تحقق 108 درصدی گازرسانی به صنایع استان در 9 ماهه اول سال جاری 
خبر داد عباس شمس اللهی افزود: برنامه مصوب امسال برای گازرسانی به صنایع استان، جایگزینی 1۵ هزار متر مکعب گاز با سوخت های 
مایع بوده که خوشبختانه از ابتدای سال جاری تاکنون 16 هزارو 7٣ متر مکعب ظرفیت جایگزینی برای گازرسانی به صنایع ایجاد شده 
است. وی اظهار داشت: از ابتدای سال جاری و در راستای تحقق نامگذاری سال و کمک به توسعه صنایع، تعداد واحدهای صنعتی گازدار 
شده استان به 102 واحد رسیده است. مدیرعامل شرکت گاز استان تصریح کرد: در 9 ماهه اول امسال تعداد 9 مرغداری، 6 گلخانه، 26 
دامداری، 2 کارخانه آسفالت، یک مورد پرورش قارچ، ٣2 واحد خدماتی و 26 مورد سایر واحدهای تولیدی و صنعتی گازدار شده است. 
شمس اللهی با بیان اینکه برای گازرسانی به این 102 واحد صنعتی بیش از 90 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، خاطرنشان کرد: با 
اضافه شدن این تعداد صنایع گازدار در سال جاری، مجموع تعداد صنایع و واحدهای تولیدی گازدار کل استان به 1062 واحد رسیده است 
که نشان از تحقق شعار نامگذاری سال و تعامل سازنده شرکت گاز با واحدهای صنعتی و تولیدی است.  مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم 
گفت: در سال جاری برای گازرسانی به این تعداد صنایع، با واگذاری مناقصه طی دو پیمان، بیش از ٣0 کیلومتر خط تغذیه و شبکه گاز و 

نیز تعداد 8 ایستگاه اختصاصی گاز توسط پیمانکاران بومی نصب و اجرا شده است.

افتتاح ۱۱ هزار و 2۳۰ مین واحد مسکونی روستایی مقاوم سازی شده در 
شهرستان گنبد

گرگان – خبرنگار فرصت امروز: با حضور دکتر زنگانه، استاندار گلستان؛11 هزار و 2٣0 مین واحد مسکونی روستایی مقاوم سازی شده 
در شهرستان گنبد افتتاح و به بهره برداری رسید.در این مراسم همچنین ٣00 جلد سند مالکیت روستایی که با همکاری بنیاد مسکن 
و اداره ثبت اسناد و امالک صادر شده به مالکان آن اهدا شد.تحویل سند 41 هکتار از اراضی ملی واقع در شهرستان گنبد جهت اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن به بنیاد مسکن استان از دیگر برنامه های استاندار گلستان در شهرستان گنبد بود.این مراسم بصورت متمرکز در 

روستای قزلجه ماتی برگزار شد

مدیر عامل صندوق امداد والیت کشور در سفر به بوشهر؛ 
4۰۰۰ فقره تسهیالت اشتغال در بوشهر پرداخت شد

بوشهر – خبرنگار فرصت امروز: به گزارش سایت خبری کمیته امداد، 
علی عاشــوری، مدیر عامل صندوق امداد والیت کمیته امداد کشور، طی سفر 
یک روزه خود به اســتان بوشهر در نشست شــورای مدیران کمیته امداد این 
اســتان شرکت کرد و ســپس در مصاحبه ای با صدا و سیمای مرکز استان به 
تشریح عملکرد این صندوق در سطح کشور و استان بوشهر پرداخت. مدیر عامل 
صندوق امداد کشــور در ادامه اظهار داشت: صندوق امداد والیت از سال 1٣9۵ 
با مجوز بانک مرکزی در همه مراکز استانها و با هدف سهولت ارائه خدمات به 
نیازمندان و همچنین توسعه فرهنگ قرض الحسنه و بانکداری اسالمی تاسیس 

شــده است. وی خاطرنشان کرد: خدمات صندوق امداد والیت در چهار سر فصل پرداخت تسهیالت اشتغال، کارگشایی، تامین و ودیعه 
مسکن مددجویان تحت حمایت در حال انجام است. مدیر عامل صندوق امداد والیت کشور به تشریح عملکرد این صندوق در سال جاری 
پرداخت و گفت: طبق آخرین بررسی ها تا کنون 199 هزار و ۵81 فقره تسهیالت قرض الحسنه به ارزش 1800 میلیارد تومان در اختیار 
مددجویان تحت حمایت و دیگر خانواده های نیازمند قرار گرفت. عاشــوری اضافه کرد: از این میزان تسهیالت، 1247 میلیارد تومان به 
تسهیالت کارگشایی، ٣49 میلیارد به تسهیالت اشتغال، 204 میلیارد تومان به تسهالت تامین و ودیعه مسکن اختصاص داده شده است. 

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز: رئیس جمهور با اشــاره 
به فروش محصوالت کشــاورزی به همســایگان، اظهار داشت: موافق 
ایجاد بازار مشــترک مرزی برای فروش محصوالت کشاورزی استان به 

کشورهای همسایه هستیم.
آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی روز پنج شنبه در دیدار با نخبگان، 
علما، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم 
اســتان هرمزگان، این استان را برخوردار از منابع متنوع توصیف کرد و 
گفت: هرمزگان دریا، معادن، صنایع، نیروی انسانی کارآمد و تحصیلکرده 
و آماده کار و تالش دارد. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه نشــان صدق 
مــردم هرمزگان تقدیم بیش از 1200 شــهید و حضــور ایثارگران و 
فرهیختگان در این استان است، گفت: انسجام خوبی در بین همه اقوام و 
گرایش های این منطقه وجود دارد که در سال های متمادی این وحدت و 

انسجام زبانزد بوده و این سرمایه باید حفظ و تقویت شود.
دکتر رئیســی با اشاره به تقدیم شهدای غواص و نقش این استان در 
جنگ تحمیلی، گفت: نیروهای مســلح در حفاظت از دریا و در مقابل 
نظامیان آمریکایی و نیروهایی کــه غاصبانه در منطقه حضور دارند، از 
حریم کشور صیانت کردند. رئیس جمهور با طرح این پرسش که چرا در 
هرمزگان با این میزان صنایع و سرمایه گذاری شاهد فقر هستیم، تصریح 
کرد: دولت و استاندار این استان از پژوهشگرانی که روی این موضوع کار 

کرده اند، استفاده کنند.
آیت اهلل رئیسی با تأکید بر اینکه استفاده از نیروهای بومی بر نیروهای 
غیربومی تقدم دارد، گفت: این موضوع مسأله مهمی است که نیروهای 

بومی در صنایع، کشــاورزی و پیشرفت استان نقش ایفا کنند و باید در 
جلسه شورای اداری استان نیز به این موضوع توجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به اهمیت سواحل مکران، گفت: در هیأت دولت 
اســتفاده حداکثری از ظرفیت های این سواحل را مطرح کردیم و ساز و 
کاری برای آن تصویب شــد تا در سطح ملی و با همکاری وزارتخانه ها 

بتوانیم از این سرمایه به نحو کامل استفاده کنیم.
دکتر رئیسی با بیان اینکه صنایع ملی، سهم مهم و مسئولیت اجرایی 
در آبادانی و عمران هرمزگان دارند گفت: همه صنایع فعال اســتان باید 
نقــش خود را ایفا و درصــدی از درآمد خود را در همین منطقه هزینه 
کنند. رئیس جمهور یکی از نوآوری های بودجه 1401 را ایجاد صندوق 
پیشرفت برشمرد و گفت: با تشــکیل صندوق پیشرفت در استان ها از 
ابتدای سال آینده، دولت یک تنخواه به همه صندوق ها پرداخت می کند 

و درآمدهای اســتان همچون مازاد مالیات، حق مالکانه معادن و اموال 
مــازاد دولت به این صندوق واریز خواهد شــد؛ بــه نحوی که بتواند با 

اشتغالزایی پروژه های نیمه تمام را تکمیل کند.
آیت اهلل رئیسی با اشاره به فروش محصوالت کشاورزی به همسایگان، 
اظهار داشــت: موافق ایجاد بازار مشترک مرزی برای فروش محصوالت 

کشاورزی استان به کشورهای همسایه هستیم.
رئیس جمهور با رد خام فروشی خاطرنشان کرد: فعال کردن صنایع 
پایین دستی همچون پتروشیمی می تواند ارزش افزوده ایجاد کند و استان 
هرمزگان ظرفیت ایجاد صنایع تبدیلی برای جلوگیری از خام فروشی را 
دارد. دکتر رئیسی با اشاره به ضرورت مسأله محوری در کشور گفت: رهبر 
معظم انقالب هم بر مسأله محوری تاکید دارند و و ارائه »نظام مسائل« 
و تحقق مشــارکت مردمی و دولت مردمی می توانــد در برون رفت از 

مشکالت بسیار مؤثر باشد.
آیت اهلل رئیسی درباره کمبود پزشک، کادر درمان و مراکز درمانی در 
هرمزگان گفت: این موضوع در شورای اداری استان پیگیری می شود و 
عدالت ایجاب می کند پزشک در دسترس همه مردم ایران باشد زیرا اصاًل 

قابل قبول نیست که یک بیمار به دلیل نبود پزشک از بین برود.
رئیس جمهور در پاســخ به درخواســت یکی از سخنرانان مبنی بر 
تأسیس مهد کودک در ادارات، گفت: این موضوع خواسته به حقی است 
و پیگیری خواهد شــد و در قانون جمعیت هم تأسیس مهد کودک در 
ادارات و نهادها آمده است و از کارهایی است که دولت باید پیگیری کند.

 روابط عمومی و امور بین الملل استانداری هرمزگان

رشت - خبرنگار فرصت امروز: با رعایت الزامات ایمنی و آموزش 
مستمر پرسنل و پیمانکاران، ساعات کار بدون حادثه در گاز گیالن 12 

میلیون و 2٣ هزار نفرساعت رسیده است.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن – حسین اکبر مدیرعامل شرکت 
گاز اســتان گیالن با اعالم خبر ثبت بیش از  12 میلیون نفرساعت کار 
بدون حادثه در این شرکت گفت: بحمداهلل با رعایت الزامات ایمنی و ارائه 
آموزش های مستمر به پرســنل و پیمانکاران، این آمار از ابتدای سال 

1٣96 تا پایان آذرماه امسال به ثبت رسیده است.
وی با اشاره به اهمیت رعایت ایمنی در کارها برای انتقال پایدار گاز به 
حوزه های مختلف مصرف گفت: برای افزایش ضریب ایمنی خطوط گاز 
در استان عالوه بر برگزاری مستمر دوره های آموزشی، مانور های مختلف 
همچون آتش سوزی در ایستگاه، افت شدید فشار گاز، خرابکاری، رانش 

زمین و ... اجرا می شود تا سطح آمادگی پرسنل مورد آزمایش و بررسی 
قرار گیرد. اکبر تاثیر آموزش ها و مانور های برگزار شده بر افزایش سطح 

آمادگی کارکنان را مناســب ارزیابی و بیان کرد: در سال های گذشته 
حوادث طبیعی همچون ســیل و برف ســنگین و اتفاقات غیر طبیعی 
همانند حادثه در تاسیســات به وقوع پیوســت که بالفاصله با آمادگی 
پرســنل بهره برداری و اقدامات بــه موقع این نیروها بحران های پیش 
آمده مدیریت شــد، این موضوع نشان از کارآمدی و اثربخشی آموزش 
ها و مانورهای حین خدمت اجرا شده در سطح شرکت گاز گیالن دارد.

مدیرعامــل گاز گیالن در پایان گفت: عالوه بر اجرای الزامات ایمنی 
توسط پرسنل شرکت گاز، همراهی همه مصرف کنندگان گاز در استان 
و همچنین همکاری ســازمان های مرتبط بویژه صدا و سیما و آموزش 
و پرورش در زمینه فرهنگ ســازی و اطالع رسانی مصرف درست برای 
حفــظ پایداری جریان گاز و کاهش حوادث مرتبط با گاز طبیعی امری 

ضروری است.

اراک- فرناز امیدی: جلسه ستاد بازآفرینی شهری کالنشهر اراک، 
باحضور فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهراراک، مدیران شهرداری و 
سایر اعضای این ستاد، در محل سالن جلسات شهرداری اراک برگزار شد.
کریمی، شهردار اراک درجلسه ستاد بازآفرینی شهری، اظهارداشت: 
هدف ازتشکیل این جلسات، ارتقای کیفیت زندگی مردم و زیست پذیری 

درمحالت ناکارآمد شهری است.
وی در ادامه افزود: دراین جلســه مســائل ومشکالتی که درمحالت 
ناکارآمد شــهری ازجمله کوی امام سجاد)ع(، کوی امام علی)ع(، کوی 
ولیعصر)عج(، کوی قنات ناصری، بازارتاریخی وسایرمناطق ناکارآمد وجود 

دارد بحث وبررسی شد.
شهردار اراک عمده ترین مشکل درموضوع بازآفرینی وبازسازی شهری 
را تامین اعتبار عنوان کرد و گفت: مهم ترین مســئله ای که درموضوع 
بازآفرینی بافت های فرسوده وجود دارد، مسئله تامین اعتبار است که در 
این موردشهرداری باکمک سایر دستگاههای اجرایی به تملک می پردازد 
وتامین اعتبار درحقیقت مقدمه این تملک است که همکاری اداره کل 

ثبت اسنادوامالک، دادگستری وسایر دستگاههای اجرایی را می طلبد.
کریمی افزود: مصوباتی نیزدر این جلسه درخصوص بازآفرینی بافت 
های فرســوده وحل مشــکالت اســناد کوی امام علی)ع( و کوی امام 

سجاد)ع(، فاز دوم پروژه شهیدفردین پور وتامین قیر برای آسفالت معابر 
بافت های فرسوده مطرح شد.

وی با اشاره به وجود مناطق حاشیه نشین درسطح شهراراک گفت: 
تعداد 9 محدوده سکونت گاه های غیررسمی ازجمله کوی امام علی)ع(، 
کوی امام سجاد)ع(، کوی ولیعصر)عج(، کوی امام رضا)ع(، خیابان مشهد، 
20 متری و٣0 متری میقــان، ولی آباد وصالح آباد، کوی قنات ناصری 

وکوی شهدای صفری وجود دارد.
شــهردار اراک در ادامه به محدوده ی بافت های فرسوده شهر اراک 
اشــاره کرد وبیان داشت: مناطقی ازجمله رودکی، داوران، بافت مرکزی 
وادبجو،کوی کرهرود، سنجان و بافت های تاریخی که درمجموع با هزار 
و8٣٣ هکتار ازمحدوده شــهر اراک را با جمعیتی حدود 170 هزارنفر 
تشــکیل می دهند. کریمی با اشاره به اعتبارات درنظرگرفته شده برای 
بازآفرینی بافت های فرسوده گفت: این اعتبارات ازمحل اعتبارات ملی 
واستانی وبخشی هم ازشهرداری تامین می شود. دکتر هادی، فرماندار 
شهرستان اراک نیز دراین جلســه بیان داشت: فرمانداری اراک وظیفه 
هماهنگی دستگاه های اداری واجرایی را برای پیشبرد برنامه های شهری 

وبه ویژه موضوع بازآفرینی شهری عهده دار است.
وی در ادامــه افزود: با پیگیری هایی که ســتاد بازآفرینی شــهری 

درخصوص تامین قیر وسایر مســائل مرتبط با پروژه های عمرانی می 
تواند انجام دهد، تسهیالت الزم برای فراهم کردن آن درسطح شهرستان 
درنظر گرفته می شــود. فرماندار اراک با اشاره به دو طرح بزرگ ناتمام 
در اراک گفت: باهماهنگی دســتگاه قضایی و اســتفاده ازمنابع موجود 
درشــهراراک برای توســعه و رونق بافت های فرســوده همان مناطق 

تصمیماتی اتخاذ شده و درحال پیگیری است.
هادی در ادامه بیان داشت: مناطق وبافت های فرسوده ایی که برای 
مردم و محالت، آسیب زا هستند بایدشناسایی وموردبررسی قرارگیرند 
وشهرداری نیز اقدامات الزم برای افزایش امنیت مردم دراین مناطق را 

در دستورکار قرار دهد وبه اجرا گزارد.
وی درپایان خاطرنشــان کرد: باالترین مقام مســئول دستگاه های 

اجرایی درجلسات ستاد بازآفرینی شهری حضور داشته باشند.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رئیس پلیس امنیت اقتصادی 
آذربایجان شــرقی گفت: در 9 ماه سال جاری کشف کاالهای قاچاق در 
استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 87 درصد افزایش داشته که 

ارزش مالی کاالهای کشف شده 200 میلیارد تومان است.
ســرهنگ قاســم دهقانی افزود: در این مدت یک هزار و 46۵ نفر 
قاچاقچی کاال و ارز در استان دستگیر شدند که نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 1۵ درصد افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه یک هزار و ٣60 فقره پرونده در حوزه ی قاچاق 
کاال تشــکیل شده که نسبت به مدت مشــابه سال گذشته 10 درصد 
افزایش داشــت، ادامه داد: در این مــدت ٣94 فقره پرونده  باالی 100 

میلیــون تومان، 44 فقره پرونده  باالی ۵00 میلیون تومان و هفت باند 
فعال مجرمین در حوزه  قاچاق کاال و ارز تشکیل شده است.

سرهنگ دهقانی گفت: همچنین در بحث خودروهای شوتی که یکی 
از ابزارهای مهم قاچاقچیان اســت، 767 دستگاه خودرو کشف و ضبط 

شد که اکنون در پارکینگ نیروی انتظامی نگهداری می شوند.
وی اظهار کرد: در ســال جاری شــاهد افزایش قاچــاق در زمینه  
تجهیزات پزشــکی، لوازم خانگی و دارو بودیم که اقدامات ویژه ای را در 

این زمینه انجام دادیم.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تمامی 
دستگاه های رمز ارز موجود به صورت غیرقانونی  و قاچاق وارد شده اند؛ 
گفت: در 9 ماه ســال جاری چهار هزار و 86٣ دســتگاه استخراج رمز 

ارز در استان کشف شد که ارزش مالی آن برابر 62 میلیارد ریال بود.
وی ادامه داد: اختالل در نظام اقتصادی، تسهیالت غیر مجاز بانکی، 
پولشویی، اختالس، تبانی در معامالت دولتی، فرار مالیاتی، زمین خواری 

و احتکار از پرونده های مهم سال جاری آذربایجان شرقی است.
وی از تشــکیل 242 پرونده بــا ارزش ریالی تقریبی ۵20 میلیارد 

تومان در حوزه جرائم و مفاسد اقتصادی خبر داد و افزود: در 9 ماهه 
امســال 17 پرونده اخالل در نظام بانکی با 142 درصد افزایش، 11 
فقره پرونده در زمینه تســهیالت غیرمجاز با 1۵درصد کاهش، چهار 
پرونده اختالس، پنج پرونده ارتشاء، پنج پرونده تبانی در معامالت با 
۵0 درصــد افزایش، ٣0 فقره پرونده فرار مالیاتی، هفت پرونده زمین 
خواری و 42 پرونده در حوزه احتکار اقالم و کاالهای اساسی تشکیل 

شده است.
سرهنگ دهقانی ایجاد پلیس گمرک در منطقه آزاد ارس را یکی از 
مأموریت های تعریفی برای پلیس اقتصادی استان دانست و گفت: بر 
همین اساس همکاری نزدیکی با گمرک و پایانه مرزی جلفا داریم که 
با توجه به پیچیدگی و تعدد روش های قاچاق  نیازمند هوشمندسازی 

فرآیند کشف و مبارزه با کاالی قاچاق هستیم.
وی تاکید کرد: آثار افزایش دســتگاه های آشکارساز و ایکس ری در 
گمرک و پایانه مرزی جلفا کاماًل احساس می شود و با توجه به اقدامات 
اساسی انجام گرفته در پلیس امنیت اقتصادی در آینده شاهد کاهش 

چشمگیر آمار قاچاق در این مبادی خواهیم بود.

رئیس جمهور در دیدار با نخبگان، علما، خانواده های معظم شهدا و ایثارگران و جمعی از اقشار مختلف مردم استان هرمزگان:

استفاده از ظرفیت سواحل مکران در هیأت دولت و در سطح ملی در حال پیگیری است

بیش از ۱2 میلیون نفرساعت کار بدون حادثه در شرکت گاز استان گیالن

درجلسه ستاد بازآفرینی شهری اراک:

بررسی و ارزیابی مسائل محالت ناکارآمد شهری کالنشهر اراک

رئیس پلیس امنیت اقتصادی آذربایجان شرقی اعالم کرد؛

دستگیری یک هزار و 4۶۵ نفر قاچاقچی کاال و ارز

آذربایجان شرقی -  ماهان فالح: اســتاندار آذربایجان شرقی از 
اساتید دانشگاه، بازرگانان و صاحب نظران مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی 
تبریز خواست عارضه های احتمالی بودجه 1401 را احصاء و راهکارهایی 

را که می تواند در سطح ملی تاثیرگذار باشد، ارایه کنند.
عابدین خّرم در جلســه تبیین الیحه بودجه 1401 برای بازرگانان و 
فعاالن بخش خصوصی آذربایجان شرقی که به همت مرکز پژوهش های 
اتاق بازرگانی تبریز برگزار شــد، اظهار داشــت: ثبات و رشد اقتصادی، 
کاهش تورم، افزایش اشــتغال و تولید و جلوگیری از کسری بودجه از 

اهداف کالن بودجه سال آینده است.
وی اضافه کرد: بزرگترین مشکل مدیریت اقتصادی کشور، نبود ثبات 
اســت که این امر موجب شــده از تولیدکننده تا مصرف کننده همگی 

ناراضی باشند.
خّرم با اشاره به اینکه دلیل این نارضایتی ها، انباشت مشکالت اقتصادی 
در 40 سال گذشته است، افزود: برای حل این مشکالت، نیاز به جراحی 

اقتصادی داریم که این امر در بودجه 1401 مورد توجه تصمیم گیران و 
کارشناسان صاحب سبک قرار گرفته است.          

اســتاندار آذربایجان شرقی، بررســی و نقد بودجه 1401 در مرکز 
پژوهش های اتاق بازرگانی تبریــز را مثبت ارزیابی کرد و گفت: نتیجه 
این جلسات کارشناسی می تواند در مرحله تصویب و اجرای قانون بودجه 
تاثیرگذار باشد. خّرم با تاکید بر اینکه خروجی این جلسات باید کاربردی 
باشد، گفت: نتایج این بررسی ها، فرصتی طالیی برای مسئوالن اجرایی 

است تا با کمترین خطا  مسیر را ادامه دهند.
وی همچنین با اشــاره به اینکه ریسک پذیری در بین مدیران ما به 
شدت پایین است، افزود: متاســفانه برخی شرکت های بزرگ به جای 
توسعه تولید، سرمایه های خود را در بانک ها سپرده گذاری کرده اند که 

این بزرگترین تهدید برای بخش تولید است.

با حضور استاندار آذربایجان شرقی  انجام شد؛

بررسی و نقد بودجه ۱4۰۱ در مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی تبریز
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ویرای��ش محتوا یکی از مهمتری��ن کارها برای بازاریابی ب��ه طور موفقیت آمیز 
محس��وب می شود. شما بدون ویرایش درس��ت محتوا نه تنها شانسی برای جلب 
نظ��ر مخاطب هدف تان ندارید، بلکه به احتمال زیاد خیلی زود میزان نارضایتی از 
رون��د بازاریابی تان به اندازه قابل ماحظه ای افزایش پیدا می کند. امروزه هنوز هم 
بسیاری از تیم های بازاریابی و برندها به مسئله ویرایش محتوا به مثابه یک امر مهم 
توجه نشان نمی دهند. درست به همین خاطر در طول سال های اخیر روند ویرایش 
محتوا مگر در مواردی معدود به طور کاما غیرحرفه ای دنبال ش��ده اس��ت. با این 
حس��اب مشاهده شمار باالیی از برندها که در زمینه تولید محتوا و تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف شان به طور مداوم مشکل داشته اند، امر عجیبی نیست.
اگر ش��ما در این میان به دنبال ایجاد تمایز میان برندتان در سایر رقبا هستید، 
یکی از کارهای ساده می تواند استفاده از شیوه های نوآورانه برای ویرایش محتوای 
بازاریاب��ی و در نتیجه ارائه محتوایی با کیفیت جهانی برای مخاطب هدف باش��د. 
چنین امری شانس ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل 

ماحظه ای افزایش خواهد داد. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از مهمترین نکات ب��رای ویرایش 
حرفه ای محتوا محسوب می شود. در ادامه بهترین توصیه ها و نکات حرفه ای برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را با هم مرور خواهیم کرد. 
پیدا کردن مکانی ساکت و آرام برای ویرایش

ش��ما نمی توانید در یک محیط کاما ش��لوغ مش��غول ویرایش محتوا ش��وید 
و در نهایت انتظار کاری حیرت انگیز داش��ته باشید. متاس��فانه بسیاری از برندها 
و کارآفرین��ان ب��رای ویرایش محتوای بازاریابی به طور م��داوم این کار را در طول 
س��اعت های پایانی روز و به طور کاما عجله ای دنب��ال می کنند. این امر در کنار 
شلوغی و انواع سر و صدا در دفتر کار، آن هم در ساعت های پایانی روز، دردسرساز 
می شود. بنابراین شما باید با تمرکز کافی برای انجام دادن این کار مهم اقدام کرده 

و در صورت امکان دنبال مکانی آرام باشید. 
وقتی شما در موقعیتی آرام مشغول به انجام کاری باشید، بدون تردید خروجی 
آن بسیار بهتر از هر وضعیت دیگری خواهد بود. درست به همین خاطر شما باید 
در صورت امکان به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با ویرایش محتوا در 
فضایی آرام باش��ید. یکی از نکات مهم دیگر در ای��ن میان توجه به تجربه کار در 
محیط آرام اس��ت. این امر اغلب اوقات برای اف��راد انگیزه کاری باالتر و همچنین 
ایده های بهتری به همراه دارد. چنین نکته ای می تواند به خوبی برای ش��ما مفید 
باشد.  یادتان باشد برای ویرایش محتوا باید همیشه تمرکزتان را حفظ کنید. این 
امر به دلیل اینکه کار حساس و بسیار مهمی محسوب می شود، اگر در محیط های 
شلوغ انجام گیرد به سادگی هرچه تمام تر نتیجه نامناسبی به همراه خواهد داشت. 
بنابراین شما باید پیش از اینکه کارتان را در این حوزه شروع کنید، به دنبال محلی 

ساکت برای انجام کارهای تان باشید. 
امروزه با توجه به اینکه هنوز بسیاری از برندها به طور دورکاری در حال مدیریت 
کسب و کارشان هستند، ش��ما امکان ویرایش محتوا از راه دور را خواهید داشت. 
این امر به ش��ما برای انتخاب محیطی ساکت در خانه تان به منظور انجام وظایف 

بازاریابی و تولید محتوا کمک خواهد کرد. 
یادتان باشد تبدیل خانه به محیطی برای کسب و کار در اغلب موارد امکان پذیر 
نیست. در عوض شما باید محیطی ساکت، مثل یکی از اتاق ها، را برای انجام دادن 
کارتان در س��اعت های مش��خصی در روز اختصاص دهید. با این حال هرگز فکر 

تبدیل کامل اتاق یا محل زندگی تان به دفتر کار را نکنید. 
اطمینان از هماهنگی میان موضوع محتوا با استراتژی محتوای برند

یکی از نکاتی که باید به طور مداوم مدنظر برندها قرار داش��ته باشد، مربوط به 
اس��تفاده از یک استراتژی محتوای درست و دقیق است. این امر تمام فعالیت های 
برند ش��ما را ساماندهی کرده و شانس تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را برای 
شما به همراه خواهد داشت. متاسفانه بسیاری از برندها در طول سال های اخیر به 
طور مداوم در تاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکات عمده ای 
رو به رو هس��تند. یکی از دالیل اصلی این امر بی توجهی مداوم به مسئله انتخاب 

محتوا براساس هماهنگی شان با استراتژی کلی برند است. 
اس��تراتژی کلی برند ش��ما بیانگر معیارهای اصلی برای تولید محتوا و ارائه آنها 
ب��ه مخاطب هدف اس��ت. به عنوان مثال، اگر ش��ما به دنب��ال بازنمایی تصویری 
هیجان انگی��ز و خودمانی از برندتان هس��تید، باید تم��ام فعالیت های تان در این 
حوزه را براس��اس چنین چشم اندازی س��اماندهی کنید. چنین امری درباره تولید 
محتوا نیز مصداق دارد. بنابراین اگر ش��ما به دنب��ال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان هس��تید، باید از همین ابتدای کار ب��ه دنبال تعامل با مخاطب هدف به 
طور حرفه ای باشید.  توصیه ما برای ویرایش محتوا، صرف نظر از جنبه های کاما 
حرفه ای، توجه ضمنی به ارتباط میان محتوای موردنظر و استراتژی کلی برندتان 
است. اگر که محتوای بازاریابی هیچ ارتباطی با استراتژی های کان شما ندارد، به 
احتمال زیاد اجرای آن همراه با مش��کات زی��ادی خواهد بود. چنین نکته ای در 
ادامه می تواند شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل 
ماحظه ای کاهش دهد. توصیه ما در این میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف ش��امل ایجاد هماهنگی کامل میان تیم بازاریابی و تیم ویرایش محتواست. 
شما باید مطمئن شوید که ارزش ها و استراتژی های کلی برندتان به خوبی در میان 
هر دو گروه مورد استفاده قرار گرفته و هیچ ناهماهنگی در این میان وجود ندارد. 
یادتان باش��د شما به عنوان ویراس��تار محتوا باید اول از همه خودتان نسبت به 
استراتژی کان برند در حوزه بازاریابی آشنایی کامل پیدا کنید، در غیر این صورت 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل ماحظه ای کاهش 

پیدا کرده و هیچ شانسی برای جلب نظر مشتریان در بازار نخواهید داشت. 
بی شک اگر ش��ما انتقادهای تان از محتوای بی ربط به استراتژی کلی برند را به 
طور نامناس��ب بیان کنید، هیچ کس از آن اس��تقبال نخواهد کرد. بنابراین توصیه 
ما ارائه انتقادات در فضایی دوس��تانه برای پیگیری کار به طور درست خواهد بود، 
در غیر این صورت شاید شما به طور مداوم با مشکاتی برای تاثیرگذاری بر روی 

بازاریاب ها به منظور تغییر روند کارشان رو به رو شوید. 

توجه به ایده ها و سپس قواعد نوشتاری
محتوای متنی در طول س��ال های اخیر بخش گسترده ای از محبوبیت شان را از 
دس��ت داده اند. دلیل این امر نیز توسعه شدید محتوای ویدئویی، انواع عکس های 
گرافیکی و همین طور صوت بوده است. با این حساب شاید دیگر کمتر برندی به 
ویرایش محتوای متنی توجه نشان دهد. نکته مهم در این میان ضرورت ادامه کار 
ش��ما به طور حرفه ای برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان است. این امر می تواند 
توانایی ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف را به طور قابل ماحظه ای 
افزایش دهد.  هرچه باش��د امروزه محتوای متنی هن��وز هم کاربرد و تاثیرگذاری 
خاص خودش را دارد. بنابراین بی توجهی محض ش��ما به چنین محتوایی تنها به 
معنای بروز دردس��رهای اضافه برای کسب و کارتان خواهد بود. درست به همین 

خاطر شما باید همچنان به استفاده از محتوای متنی ادامه دهید. 
یکی از کاربردهای اصلی محتوای متنی مربوط به حوزه بازاریابی ایمیلی است. 
وقتی تولید محتوای متنی در میان باشد، بی تردید استفاده از ویراستارها نیز معنا 
پیدا خواهد کرد. به زبان س��اده تر، ش��ما باید در زمینه ویرایش محتوای متنی نیز 
فعالیت مناس��بی از خودتان نش��ان دهید، در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت.  یکی از کارهای س��اده 
برای بهبود کیفیت محتوای متنی در قالب ویراس��تاری توجه اولیه به ایده اصلی 
بازاریاب ها و سپس تاش برای اصاح قواعد متنی است. این امر به شما برای بهبود 
درک تان از متن مورد نظر کمک خواهد کرد. به این ترتیب شما دیگر مشکلی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی نخواهید داش��ت. بدون تردید ایده 
ما در این بخش شاید برای بسیاری از بازاریاب ها بی نهایت وقت گیر به نظر برسد، 

اما اگر شما اندکی حوصله به خرج دهید، محتوای متنی تان بی رقیب می شود. 
امروزه بس��یاری از مش��تریان انتظار مش��اهده خطاهای نگارش��ی و همچنین 
ایده های عجیب در زمینه بازاریابی متنی را ندارند. درست به همین خاطر شما باید 
تمام توان تان را برای پرهیز از چنین اشتباهاتی به خرج دهید، در غیر این صورت 
شاید به طور مداوم با مشکاتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان رو به 
رو شوید. این امر می تواند شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
طور قابل ماحظه ای کاهش دهد. پس همیشه پیش از فشردن دکمه انتشار محتوا 
به فکر ویرایش ایده اصلی و سپس اشتباهات نگارشی باشید. اگر در این میان شما 
راهکر متفاوتی را در دستور کار قرار دهید، شانس تان کاهش یافته و خیلی راحت 

دیگر برندها جای شما در بازار را می گیرند. 
همکاری نزدیک با طراح محتوا

شما به عنوان ویراستار باید همیشه ارتباط نزدیکی با تولیدکننده محتوا داشته 
باش��ید. چنین امری می تواند برای شما جذابیت بس��یار زیادی به همراه داشته و 

توانایی ت��ان ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ب��ه طور قابل ماحظه ای 
افزایش دهد. 

متاس��فانه امروزه بس��یاری از ویراس��تارها و طراح های محت��وا در عمل به فکر 
هم��کاری نزدیک با هم نیس��تند. گاهی اوقات حتی اعض��ای دو تیم به خوبی با 
یکدیگر آشنایی هم ندارند. این امر می تواند شرایط شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را به طور قابل ماحظه ای دش��وار س��ازد. یادتان باشد هرچه رابطه 

شما با یکدیگر بهتر باشد، روند ویرایش محتوا نیز سریع تر و ساده تر می شود. 
گاهی اوقات بازاریاب ها برای بهبود روند ویرایش محتوا انگیزه کافی برای همکاری 
با ویراستارها را دارند. البته گاهی اوقات هم خود بازاریاب ها وظیفه ویرایش محتوا را 
انجام می دهند. در این صورت احتمال بروز خطا باال خواهد بود. دلیل این امر نیز 
ناتوانی طراح های محتوای بازاریابی در زمینه مشاهده دقیق اشتباهات شان است. با 
این حساب اگر شما خودتان وظیفه ویرایش محتوا را برعهده نداشته باشید، شانس 

بسیار بیشتری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا می کنید. 
ارائ��ه ایرادات یک محتوای بازاریابی بای��د در قالب حرفه ای صورت گیرد. با این 
حساب اگر شما توانایی انتقال درست ایرادات یک محتوا به مخاطب تان را نداشته 
باش��ید، خیلی زود با مشکات عمیقی رو به رو می شوید. این امر می تواند توانایی 
شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور چشمگیری کاهش داده و 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را کاهش دهد. توصیه ما در این 
رابطه تمرین مداوم در زمینه ارتباط موثر با طراح های محتوا و انتقال ایرادات محتوا 

در فضایی بسیار دوستانه است. 
پیشنهاد منابع مناسب

اس��تفاده از انواع منابع و ارجاع به آنها در داخل متن همیش��ه ایده خوبی برای 
افزایش کیفیت محتوای بازاریابی محسوب می شود. شما در این صورت به سادگی 
هرچ��ه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. این 
امر می تواند ش��انس ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت 
افزایش داده و مش��کات تان در زمینه رقابت با برندهای بزرگ در زمینه بازاریابی 
را حل نماید.  یادتان باشد اضافه کردن منابع به طور خودسرانه می تواند نارضایتی 
بازاریاب ها را به همراه داشته باشد. بنابراین شما باید از قبل هماهنگی الزم با افراد 
مورد نظر را داشته باشید، در غیر این صورت شاید هر اقدامی از سوی شما همراه 
با نارضایتی افراد موردنظر شود. این امر در بلندمدت همکاری شما با بازاریاب ها را 

بدل به امری غیرممکن می کند. 
فرآیند پیدا کردن منابع مناسب برای اضافه کردن به محتوای بازاریابی همیشه 
یکی از کارهای دردسرس��از محسوب می شود. بسیاری از ویراستارها هیچ ایده ای 
ب��رای انجام دادن ای��ن کار ندارند. توصیه ما در این میان برای ش��ما تاش برای 
جس��ت و جو در س��ایت های تخصصی حوزه کس��ب و کار و همچنین استفاده از 
کلیدواژه های مرتبط با موضوع محتوا برای پیدا کردن منابع مناس��ب است. البته 
گاهی اوقات بازاریاب ها کارش��ان را آنقدر خوب انجام داده اند که دیگر هیچ جایی 
برای اضافه کردن منبع باقی نمی ماند. در این صورت ش��ما الزم نیس��ت خیلی به 

خودتان فشار بیاورید. 
متن تان را بلند بخوانید

ویرایش محتوای متنی همیش��ه کار ساده ای نیست. گاهی اوقات ویراستارها در 
عمل برخی از اشتباهات را فراموش کرده یا چند اشتباه ساده از زیر دست شان در 
می رود. شاید این امر در نگاه نخست ناشی از خستگی یا حتی بی دقتی ویراستارها 
باش��د، اما مس��ئله اصلی در جای دیگری نهفته اس��ت. دلی��ل اصلی برای چنین 
اشتباهاتی به طور مطالعه متن به طور آرام است. وقتی شما در ذهن تان یک متن 
را مطالعه می کنید، میزان تاثیرگذاری اش به طور قابل ماحظه ای با شرایط واقعی 

متفاوت خواهد بود.  توصیه ما برای ویرایش بهتر محتوا استفاده از تکنیک ساده و 
کاربردی مطالعه متن با صدای بلند است. این طوری شما به سادگی هرچه تمام تر 
امکان پیدا کردن ایرادات نگارش��ی و حتی نکات مربوط به قواعد زبان را خواهید 
داش��ت. چنین امری به سادگی هرچه تمام تر برای شما شرایط مناسب و ویژه ای 

به همراه می آورد. 
یکی دیگر از راهکارهای مناس��ب در این میان استفاده از ابزارهای ارزیابی متن 
مانند Grammarly اس��ت. این ابزار به ش��ما برای پیدا کردن ایرادات احتمالی 
متن تان کمک کرده و جلوی بروز هر نوع ایرادی را می گیرد. یادتان باشد شما برای 
پیگیری کارتان به عنوان یک ویراس��تار باید همیشه از تمام امکانات در دسترس 
س��ود ببری��د. بنابراین چنین ابزارهایی نیز گاهی اوق��ات می تواند کمک خوبی به 

شما نماید. 
مطالعه نهایی متن در مایکروسافت ورد

شما پیش از اینکه دست از کار بکشید و متن نهایی بازاریابی را از فایل ورد به 
پلتفرم بازاریابی تان کپی کنید، باید یک بار دیگر متن را مورد ارزیابی و مطالعه قرار 
دهید. شاید این امر بسیار کسل کننده به نظر برسد، اما به شما فرصت بسیار خوبی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داد. یادتان باشد همیشه برخی از 
اش��تباهات از دست بازاریاب ها درمی رود. این امر می تواند نظر مشتریان نسبت به 

برند شما را منفی سازد. 
امروزه انتظارات مش��تریان از برندها به طور قابل ماحظه ای افزایش پیدا کرده 
است. همین امر ویرایش محتوا را بدل به امری جدی و اساسی برای حفظ موقعیت 
کسب و کار در بازار کرده است. شما بدون استفاده از این شیوه توانایی الزم برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارید. بنابراین باید همیشه به فکر ویرایش 
نهایی محتوای تان قبل از بارگذاری اش در شبکه های اجتماعی یا دیگر پلتفرم های 

بازاریابی باشید. 
اغل��ب اوقات عجله بیش از اندازه برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف کار 
دس��ت برندها می دهد. این امر ش��امل تاش برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بدون ویرایش دقیق و کافی محتواس��ت. اگر ش��ما دوس��ت ندارید 
چنین سرنوشتی برای برندتان پیش بیاید، باید از همان اول کار به دنبال استفاده 
از راهکارهای متفاوت باش��ید. توصیه ما در این میان مطالعه نهایی متن در فایل 
ورد و سپس کپی کردنش در پلتفرم مقصدتان است. این امر می تواند به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس شما برای بازاریابی بهینه 

را به طور قابل ماحظه ای افزایش دهد. 
شناخت زمان پایان دادن به ویرایش

گاهی اوقات ویراس��تارها به طور مداوم در ت��اش برای بهبود کیفیت محتوا و 
کاهش خطاهای موجود در آن هستند. اگرچه این امر جذابیت های زیادی به همراه 
دارد، اما زیاده روی در آن می تواند دردسرساز شود. درست به همین خاطر شما باید 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان به دنبال راهکارهای حرفه ای باشید. این 
امر شامل شناخت زمان مناسب برای دست کشیدن از فرآیند ویرایش محتواست. 
اگر ش��ما به این نکته مهم توجه الزم را نشان ندهید، شانس تان برای داشتن یک 

خروجی مناسب از کار نزدیک به صفر خواهد بود. 
بازاریاب های حرفه ای همیش��ه زمان مناسب برای دست کش��یدن از کار را به 
خوب��ی می دانند. ای��ن امر به آنها برای مقابله با وس��واس در زمینه بهبود کیفیت 
محت��وا کمک می کند. اگر ش��ما در نهایت کار با محتوای��ی قانع کننده و به اندازه 
کافی جذاب رو به رو هستید، دیگر الزم نیست فرآیند بهینه سازی محتوا را ادامه 
دهید. این امر به ش��ما برای پایان دادن به فرآیند ویرایش محتوا در زمان مناسب 
و جلوگیری از هدررفت زمان تان کمک خواهد کرد، در غیر این صورت شاید شما 
برای مدت زمانی نامحدود به فرآیند ویرایش ادامه دهید و در نهایت دیگر شانسی 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا نکنید. 
یادتان باشد کیفیت محتوا همیشه بستگی به زمان انتشارش نیز دارد. اگر شما 
پس از پایان یک ترند نس��بت به انتشار محتوا درباره اش نمایید، توانایی الزم برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را از دس��ت می دهید. بنابراین توصیه ما به ش��ما 
پرهیز از ویرایش طوالنی خواهد بود. این امر می تواند توانایی شما برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف را به شدت افزایش دهد. 
استفاده از کمک دیگران

اس��تفاده از کمک دیگران برای ویرایش محتوا همیشه نکته مثبتی است. بدون 
تردید وقتی تعداد ویراستارها زیاد شود، احتمال باقی ماندن اشتباهات درون محتوا 
به ش��دت کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین اگر ش��ما کسانی را کنارتان دارید که 
ارزیابی محتوا را دوست دارند، می توانید از آنها نیز در فرآیند کارتان کمک بگیرید. 
یادتان باش��د این امر برای تاثیرگذاری بهینه ب��ر روی مخاطب هدف خواهد بود. 
به عاوه، ش��ما الزم نیس��ت حتما ویراستارهای دیگری را پیدا کنید. گاهی اوقات 
همکاری با افرادی که حتی تخصصی در حوزه بازاریابی ندارند، می تواند راهگش��ا 
باش��د. با این حس��اب در این رابطه س��خت گیری را کنار گذاش��ته و فقط به فکر 
اس��تفاده از نظرات و ایده های متفاوت دیگران باشید. بدون تردید امروزه بازاریابی 
و ویرایش محتوا بدل به کارهای حرفه ای شده اند. با توجه به اینکه شمار باالیی از 
برندها در بازار مشغول تولید محتوا و تعامل با مخاطب هدف شان هستند، اگر شما 
در این رابطه از راهکارهای درس��ت اس��تفاده نکنید، شانسی برای ادامه حضور در 
بازار نخواهید داشت. استفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله می تواند نقطه 
شروع خوبی برای برند شما باشد و مسیرتان را ساده تر از هر زمان دیگری سازد. 
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