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نرخ تورم خرداد به باالترین رقم در تاریخ اقتصاد ایران رسید
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فرصت امروز: با آغاز جنگ روس��یه و اوکراین، تصور اینکه این درگیری نظامی تا این اندازه بر زندگی مردم جهان 
تأثیرگذار باشد، ممکن نبود، اما با گذشت تنها چند روز به تدریج آثار آن نمایان شد. با توجه به سهم و نقش دو کشور 
روس��یه و اوکراین در تولید و صادرات محصوالت کش��اورزی، تمام بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار گرفتند و مسئله 
امنیت غذایی جهان با خطرات جدی مواجه شد؛ کما اینکه شاخص قیمت مواد غذایی محاسبه شده توسط فائو نشان 
می دهد، با ظاهر شدن وقفه در عرضه مواد غذایی به دلیل جنگ در اوکراین، قیمت خوراکی ها روند افزایشی به خود...

 بورس تهران تابستان را
با کاهش 0.41 درصدی آغاز کرد

 افت بورس
در ابتدای فصل گرما
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نقدینگی سمی چگونه در اقتصاد ایران رشد می کند؟

رشد 11 برابری نقدینگی در 10 سال
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فاطمی امین گفت در سه ماهه اول امسال 24۶ هزار خودرو تحویل داده شده که نسبت به مدت مشابه 

پارسال 3۶ درصد افزایش داشته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیش خطبه های نماز 
جمعه تهران گفت: خودرو های کف پارکینگ در پایان خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه...

وزیر صمت: تعداد خودرو های کف پارکینگ خودروسازان 
۷۰ درصد کاهش یافت

سرمقاله
تاثیر اراده در 

قراردادهای بانکی

علی نظافتیان دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

استاد فرهیخته دکتر محمدجعفر 
لنگرودی ک��ه عمر پربرکت خود را 
صرف پژوهش در علم حقوق و فقه 
ارزش��مند  پدیدآوری کتاب های  و 
حقوق��ی ک��رده، پایان نامه دکترای 
خ��ود را »تاثی��ر اراده در حق��وق 
مدن��ی« ن��ام نهاده اس��ت. خالصه 
بح��ث این پایان نامه این اس��ت که 
اراده اف��راد در حق��وق مدنی ایران 
ت��ا چ��ه حد موث��ر اس��ت و چقدر 
ح��ق و تکلیف ب��رای اف��راد ایجاد 
می کن��د؟ به همین جه��ت با الهام 
از ن��ام این پایان نامه گران س��نگ، 
تصمیم گرفتم عن��وان این مقاله را 
»تاثیر اراده در قراردادهای بانکی« 
بگذارم و در جست وجوی پاسخ این 
پرسش برآیم که تاتیر اراده مشترک 
در خلق قراردادهای بانکی و ایجاد 
ح��ق و تعهد متقابل ب��رای بانک و 
مش��تری به عن��وان طرفین اصلی 
ق��رارداد چقدر اس��ت؟ آی��ا عوامل 
خ��ارج از اراده طرفی��ن قراردادها 
موجبات محدودیت تاثیر اراده بانک 
و مش��تری را فراه��م می آورند؟ آیا 
عوامل محدودکنن��ده اراده یا قصد 
مشترک طرفین این گونه قراردادها 
موجب تبدیل قراردادهای بانکی از 
قرارداد خصوصی به قرارداد عمومی 
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در بحث اعتبار و نفوذ حقوقی قراردادهای خصوصی باید توجه 
داشت که اولین قاعده مبنایی در مورد اعتبار قانونی قراردادهای 
خصوصی، ماده 10 قانون مدنی اس��ت. در این قانون می خوانیم: 
»قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند 
در صورت��ی که مخالف صریح قانون نباش��د نافذ اس��ت.« قاعده 
قانونگذار این است که قراردادهای خصوصی همه اشخاص حقیقی 
و حقوقی که اهلیت و شایستگی بستن قرارداد را دارند، صحیح و 
معتبر و مورد تایید قانون است. تنها مرز قانونگذار در این زمینه، 
مغایرت صریح قرارداد با قانون اس��ت که موجب می شود تمام یا 
بخش��ی از قرارداد از اعتبار قانونی بیفتد. پس استنباط ضمنی از 
مغایرت تمام یا برخی از ش��روط قرارداد با قوانین، موجب بطالن 
قراردادهای خصوصی نخواهد بود. مثال خریدوفروش مواد مخدر 
قانونا ممنوع است. بنابراین قرارداد مربوط به خرید مواد مخدر نیز 
معتبر نیس��ت و بالاثراست؛ زیرا مغایر با قانون است. اما فرضا اگر 
کس��ی محصول آینده یک باغ انگور را طی قرارداد پیش خرید یا 
اصطالحا س��لف بخرد و بعدا مشخص شود که خریدار، محصول 
باغ را برای تولید نوش��ابه های معمولی در کنار نوش��یدنی الکلی 
پیش خری��د کرده، در چنین حالتی نمی ت��وان قرارداد خصوصی 

پیش خرید محصول باغ را باطل و بیهود تلقی کرد.
در مقاب��ل قرارداده��ای خصوصی، قرارداده��ای عمومی قرار 
دارد. قرارداد عمومی یعنی قراردادهایی که در آنها رعایت حقوق 
عمومی مردم بر حقوق خصوصی اش��خاص برتری دارد. در ماده 
17 قانون خدمات مدیریت کشوری می خوانیم: »به دستگاه های 
اجرائ��ی اجازه داده می ش��ود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با 
شرکت ها و موسسات غیردولتی براساس فعالیت  مشخص، حجم 
کار معی��ن، قیمت ه��ر واحد کار و قیمت کل به طور ش��فاف و 
مش��خص بخش��ی از خدمات مورد نیاز خود را تامین نمایند. در 
ص��ورت عدم مراجع��ه متقاضیان، اجازه داده می ش��ود با رعایت 
قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترک تشریفات 
مناقصه اقدام گردد.« پس قراردادهای دس��تگاه های اجرایی تابع 

ضوابط قراردادهای عمومی است.

قرارداده��ای موض��وع عملیات بانک��ی نیز ج��زو قراردادهای 
خصوص��ی هس��تند و در دو ش��اخه قرارداده��ای تس��هیالت و 
قراردادهای تعه��دات بانکی جای می گیرند. تاکنون فرض بر آن 
بوده که قراردادهای تس��هیالت و تعه��دات بانکی همگی در رده 
قراردادهای خصوصی جای می گیرند و دولتی یا خصوصی بودن 
بانک طرف قرارداد، تاثیری در این موضوع ندارد. بنابراین قرارداد 
تسهیالت یک بانک دولتی و یک بانک خصوصی، هیچ تفاوتی از 
حی��ث خصوصی بودن ندارند. بر این مبنا، قراردادهای بانکی نیز 
مش��مول مقررات ماده 10 قانون مدنی هستند. مالک در شروط 
و تعهدات این گونه قراردادها نیز توافق بانک و مش��تری اس��ت، 
مشروط بر آنکه صراحتا مغایر با قانون نباشند. این قاعده بایستی 
در سیاست گذاری شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نیز رعایت 
شود. لذا محدود کردن توافقات بین بانک ها و مشتریان باید صرفا 
محدود ب��ه موارد قانونی یا از باب اجرای مقررات انضباطی بانک 
مرکزی باشد. با این وجود، اعمال حاکمیت اراده بانک و مشتری 
در تواف��ق و امض��ای قراردادهای بانکی در م��واردی بنا به حکم 
قانونگ��ذار و در مواردی دیگر بنا به سیاس��ت های بانک مرکزی 
دچار محدودیت هایی ش��ده و بانک ها و مشتریان شان نمی توانند 
برخ��الف این محدودیت ه��ا توافق کرده و قرارداد تس��هیالت یا 
تعهدات بانکی ببندند. پس آنطور که تصور می شود، اراده بانک ها 
و مش��تریان در خل��ق قراردادهای خصوص��ی و ایجاد تعهدات و 
حقوق متقابل برای همدیگر چندان آزاد و گس��ترده نیس��ت. در 
اینج��ا به مواردی از ای��ن محدودیت ها که از تاثیر اراده بانک ها و 

مشتریان در توافق می کاهد، اشاره می شود:
اول؛ تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط 

کسب وکار مصوب بهمن ماه 1390
قانون مورد اش��اره می گوید: »بانک مرکزی مکلف است ظرف 
ش��ش ماه پس از الزم االجراشدن این قانون، فرم های یکنواختی 
برای هر یک از عقود اس��المی که منجر به اعطای تسهیالت می  
شود، همچنین نحوه اعطای تسهیالت و شیوه های اخذ ضمانتنامه 
از بخش ه��ای خصوص��ی و تعاونی متناس��ب با اعتبارس��نجی 

مشتریان را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند و 
بر حسن اجرای آن نظارت نماید.« به اعتقاد نگارنده، این تبصره 
موجب تبدیل قرارداده��ای بانکی از قرارداد خصوصی به قرارداد 
عمومی نشده است، بلکه برعکس، قانونگذار برای هماهنگ سازی 
فعالی��ت بانک ها در تهیه و تنظیم متون قراردادهای تس��هیالت 
بانکی و جلوگیری از پراکنده کاری و احتماال پیشگیری از اجحاف 
بانک ها به تس��هیالت گیرندگان، به بانک مرکزی و ش��ورای پول 
واعتب��ار ماموریت داده که متن نمونه قراردادهای مربوط به انواع 
تس��هیالت مبادله ای و تسهیالت مشارکتی را به تصویب شورای 
پول و اعتبار برس��اند و به سیس��تم بانکی ابالغ کند. بانک ها نیز 
بایستی قراردادهای مربوط به تسهیالت را مطابق با فرمت ابالغی 

بانک مرکزی مورد استفاده قرار داده و به امضا برسانند.
اما اجازه قانونگذار در این زمینه به بانک مرکزی و شورای پول 
و اعتبار به منزله خروج قراردادهای تس��هیالت بانکی از ش��مول 
مقررات م��اده 10 قانون مدنی و تبدیل قراردادهای تس��هیالت 
بانکی از قرارداد خصوصی به قرارداد عمومی نیست. پس محدود 
ک��ردن اراده بانک و مش��تری در انواع قرارداده��ای بانکی البته 
برخ��الف مقررات م��اده 10 قانون مدن��ی از نظر منطق حقوقی 
پذیرفتنی نیس��ت. افزون بر آن، نمی توان حکم تبصره ذیل ماده 
23 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را عالوه بر قراردادهای 
تس��هیالت بانکی به قراردادهای تعهدات بانکی نیز گسترش داد، 
بلکه دامنه شمول تبصره ماده 23 فقط ناظر به تسهیالت بانکی 
اس��ت و قراردادهای مربوط به تعه��دات بانکی را دربر نمی گیرد. 
پیش��نهاد نگارنده به بانک مرکزی، این اس��ت ک��ه در بازنگری 
فرم متحدالش��کل قراردادهای تس��هیالت مبادله ای و تسهیالت 
مشارکتی، بخشی از متن قرارداد را به توافقات یا شروط اختیاری 
بین بانک و مش��تری تسهیالت گیرنده اختصاص دهند تا بانک و 
مش��تری بتوانند در صورت نیاز افزون بر ش��روط بانک مرکزی، 
توافقات دیگری نیز داش��ته باشند تا این باور ناصحیح در اذهان 
جامعه شکل نگیرد که بانک و مشتری در انعقاد قرارداد تسهیالت 

بانکی به طور کلی فاقد اراده تلقی شده اند.

دوم؛ رأی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور
ش��اید بتوان دومین محدودیت قانونی بر تاثیر اراده مش��ترک 
بانک و مش��تری را، رأی شماره 794 دیوان عالی کشور دانست. 
این رأی می گوید: »مستفاد از مواد 10، 11، 14 و 37 قانون پولی 
و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصالحات و الحاقات بعدی 
و م��اده 20 قانون عملیات بانکی ب��دون ربا مصوب 13۶2/۶/8 با 
اصالحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی 
مص��وب 1379/1/21 و دیگ��ر مق��ررات مرب��وط، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران تنظیم  کننده نظام پولی و اعتباری کشور 
و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به 
حداقل و حداکثر س��هم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از 
دولت��ی و غیردولتی جنبه آم��ره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به 
ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور 
مدنی مصوب 1379، ش��رط مندرج در قرارداد اعطای تسهیالت 
بانکی نسبت به س��ود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.« این 
رأی ناظر به دو نکته است؛ اول اینکه مصوبات بانک مرکزی راجع 
به حداقل و حداکثر س��ود تسهیالت مبادله ای و مشارکتی برای 
همه بانک ها الزم االجراست و جنبه آمرانه دارد. این نکته جدیدی 
نیس��ت و همه بانک ها در آن اتفاق نظر دارند، اما این رأی صرفا 
ناظر به قراردادهای تس��هیالت بانکی است و شامل قراردادهای 
تعهدات بانکی نمی ش��ود. نکته دوم آنک��ه مطابق این رأی صرفا 
ش��رط مندرج در قراردادهای اعطای تسهیالت بانکی نسبت به 
سود مازاد باطل است و خللی به اعتبار قانونی قرارداد تسهیالت 
بانک��ی وارد نمی کند. پس آنچه از نظر دیوان عالی کش��ور باطل 
اس��ت، فقط شرط دریافت س��ود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی 

است و شامل کل قرارداد تسهیالت بانکی نمی شود.
هرچند در متن اولیه ای که از این رأی منتش��ر شد، ظاهرا به 
جای واژه »باطل« از عبارت »غیرنافذ« استفاده شده بود و به قول 
اهال��ی حقوق، تفاوت حقوقی واژه »غیرناف��ذ« از واژه »باطل« از 
زمین تا آسمان است، اما مالک در این زمینه، متن منتشر شده 
در روزنامه رس��می کشور اس��ت. بنابراین باطل بودن یک شرط 

موجب بطالن کل قرارداد تسهیالت بانکی نخواهد شد. جایگاه و 
موقعیت ممتاز قانونی دیوان عالی کشور نیز مشخص است. دیوان 
عالی براس��اس اصل 1۶1 قانون اساس��ی برای نظارت بر اجرای 
صحی��ح قوانین در محاکم و ایجاد وح��دت رویه قضایی و انجام 
مس��ئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود و براساس 
ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند، تشکیل شده است. 
ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری نیز که در رأی 794 مورد 
استناد دیوان عالی قرار گرفته، می گوید: »رأی اکثریت در موارد 
مشابه برای ش��عب دیوان عالی کشور و دادگاه ها و سایر مراجع، 
اعم از قضائی و غیر آن الزم االتباع است، اما نسبت به رأی قطعی 

شده بی اثر است.«
بنابراین آرای دیوان عالی کش��ور بر کلیه شعب دیوان عالی و 
دادگاه ها و همچنین س��ایر مراجع اعم از مراجع قضایی یا اداری 
الزم االتباع است. به لحاظ قدرت اجرایی، آرای وحدت رویه دیوان 
عالی، در حکم قانون است و تخلف از آن از هیچ شخص حقوقی 
و حقیقی پذیرفته نیس��ت. اما به نظر می رسد تفاوت عمده بین 
قان��ون و آرای وحدت رویه دیوان عالی کش��ور، در مورد نظارت 
ش��رعی و انطباق این آرا با اصول قانون اساسی و موازین شرعی 
اس��ت. طبق اصل 94 قانون اساسی، »کلیه  مصوبات  مجلس   باید 
به  شورای  نگهبان  فرستاده  شود. شورای  نگهبان  موظف  است  آن  
را حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ  وصول  از نظر انطباق  بر موازین  
اس��الم  و قانون  اساس��ی  مورد بررس��ی  قرار دهد و چنانچه  آن  را 
مغای��ر ببیند برای  تجدیدنظر به  مجل��س  بازگرداند، در غیر این  
صورت،  مصوبه  قابل  اجراست.«  اما قانونگذار مشخص نکرده که 
آیا شورای نگهبان یا هر مرجع ذی صالح دیگر بایستی آرای دیوان 
عالی کش��ور را از حیث انطباق با موازین شرعی بررسی نماید یا 
خیر. مثال در مورد مفاد رأی 794، س��وال این است که آیا شرط 
سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی شرعا موجب ابطال شرط سود 
مازاد می شود یا آنکه این قبیل شروط صرفا مغایر با مقررات بانکی 
و اثری مثبت یا منفی در قراردادهای تسهیالت بانکی ندارد؟ ادامه 

بحث را در یادداشت بعدی پی خواهم گرفت.

براساس انتش��ار گزارش عملکرد بانک پاسارگاد با نماد 
»وپاس��ار« در تاریخ 25 خردادماه 1401 در کدال، اینطور 
به نظر می رسد این شرکت سودی خالص در عملکرد سال 
1400 خود به ثبت رس��انده اس��ت که این سود نسبت به 
سال 1399، رشد ۶3درصدی را نشان می دهد. به گزارش 
نب��ض بورس، گزارش منتشرش��ده اطالعات مالی تلفیقی 
و حسابرس��ی نش��ده از س��وی بانک پاس��ارگاد در جهت 
شفاف س��ازی و ضوابط س��ازمان بورس و بانک بوده تا این 
اطالعات در کمترین زمان به ویژه قبل از برگزاری مجامع 
و اوایل س��ال مالی بعدی به اطالع س��هامداران برسد. این 
گ��زارش تلفیقی منتشرش��ده در حوزه ارائ��ه صورت های 
مالی حسابرسی نش��ده برای دوره 12ماهه منتهی به 29 

اسفندماه1400 است.
گزارش عملکرد ساالنه بانک پاسارگاد با نماد »وپاسار« 
در گروه بانک و موسسات اعتباری، نشان می دهد این بانک 

همچنین رش��د قابل توجه��ی در دیگر بخش های خالص 
درآمد تسهیالت و س��پرده گذاری، خالص درآمد کارمزد، 
درآمد عملیاتی، س��ود انباشته داش��ته است. سود خالص 
»وپاسار« در س��ال 1400 حدود 1۶.109 میلیارد تومان 
بوده و این رقم در س��ال 1399 نزدیک به 9.8۶8 میلیارد 
تومان برآورد می شود که رشد ۶3درصدی را نشان می دهد.

درآمد تس��هیالت اعطایی و سپرده گذاری و اوراق  بدهی 
در دوره منته��ی به 29 اس��فندماه 1400 حدود 39.483 
میلیارد تومان بوده و این رقم در مدت مش��ابه س��ال قبل 
22.218 میلی��ارد توم��ان بوده که تغیی��ر 78 درصدی را 
نش��ان می دهد. خالص درآمد تسهیالت و سپرده گذاری با 
رش��د 9۶درصدی به رقم 12.8۶8 میلیارد تومان رس��ید. 
همچنین خالص درآمد کارمزد وپاس��ار، رشد 7۶درصدی 
داشته و به حدود 2.500 میلیارد تومان رسید. جمع درآمد 
عملیاتی وپاسار، رشد 12درصدی را نسبت به دوره مشابه 

قبل نش��ان می دهد. همچنین سود انباشته شرکت نیز با 
تغییرات ۶5۶درصدی در سال 1400 در مقایسه با ابتدای 
سال 1399 گزارش شده است. سود انباشته بانک در سال 
1400 حدود 14.9۶7 میلیارد تومان اس��ت؛ در حالی که 
این رقم در س��ال 1399 ح��دود 9.۶21 میلیارد تومان به 
ثبت رسیده اس��ت. بانک پاسارگاد در 12 ماهه منتهی به 
اس��فندماه 1400، برای هر سهم 1229 ریال سود محقق 
کرده است. نکته قابل توجه، کاهش 47درصدی مطالبات 
مش��کوک الوصول بانک پاس��ارگاد بوده که در این گزارش 
منعکس شده است. مالیات بر درآمد سال جاری وپاسار نیز 
که در گزارش عنوان شده، افزایش و تغییر 115درصدی را 
نسبت به سال 1399 نشان می دهد؛ به طوری که این رقم 
در دوره منتهی به 29 اسفندماه 1400 به 1821 میلیارد 

تومان رسیده است.
خالص س��ود مبادالت و معامالت ارزی در این گزارش، 

کاه��ش ۶7درصدی را نش��ان می دهد. س��ود مبادالت و 
معامالت ارزی در گزارش حسابرسی نشده وپاسار در سال 
1400 حدود 2.۶49 میلیارد تومان اعالم ش��ده؛ در حالی 
که در گزارش عملکرد حسابرس��ی شده سال 1399، این 
سود معامالت ارزی 7.998 میلیارد تومان بوده است. این 
میزان کاهش معامالت ارزی می تواند ناشی از تبعات مالی 
تحریم و یا نوس��ان نرخ ارز باش��د، اما رشد خالص درآمد 
بانک در سال 1400 نشان می دهد که این کاهش معامالت 
ارزی، تاثیری در روند رش��د این نماد نداشته و در همین 

دوره نیز رشد ۶3 درصدی »وپاسار« به ثبت رسیده است.
افزایش بدهی به دیگر بانک ها و موسس��ات اعتباری در 
این گزارش حسابرس��ی نش��ده قابل توجه است؛ به طوری 
که در دوره یک س��اله 1400 این رقم به 43.409 میلیارد 
تومان رس��یده؛ در حالی ک��ه در مدت مش��ابه 14.428 
میلیارد تومان اعالم می ش��ود. مطالبات بانک نیز می تواند 

یک��ی دیگر از دالیل افزایش بدهی به دیگر بانک ها باش��د 
ک��ه با توجه به اهداف درآمدزای��ی بانک در دوره های آتی 
به نظر می رس��د این میزان از بدهی رو به کاهش باش��د. 
طبق گزارش منتشرش��ده، بانک پاس��ارگاد اهدافی را نیز 
برای سال 1401 )سال جاری( پیش بینی کرده؛ به طوری 
که اعالم می شود برنامه های بااهمیت شرکت در دوره 12 
ماه��ه منتهی ب��ه 29 اس��فندماه 1401 برمبنای افزایش 
بهره وری دارایی، درآمدزایی بانک و کاهش بهای تمام شده 
منابع جذب شده خواهد بود. همچنین برآورد »وپاسار« از 
تغییرات هزینه های مالی در دوره منتهی به 29 اسفندماه 
1401 برمبن��ای کنترل هزینه های اداری و عمومی مانند 
دوره مش��ابه س��ال 1400 خواهد بود. تاکید به تغییرات 
خالص س��ایر درآمد و هزینه ه��ا در دوره 12 ماهه 1401 
نشان می دهد بانک پاسارگاد در صدد بهبود سایر درآمدها 

نسبت به سال 1400 است.

رشد ۶3 درصدی در گزارش عملکرد »وپاسار« در 1400

تاثیر اراده در قراردادهای بانکی

بازاریابی در تیک تاک با چاشنی کسب الیک بیشتر
 تیک تاک دیگر یک پلتفرم س��اده و دوست داش��تنی برای کاربران مشتاق به تجربه های تازه نیست، بلکه از 
مدت ها قبل بدل به پلتفرمی مناس��ب برای بازاریابی نیز ش��ده است. این امر برای بسیاری از برندها به معنای 
ضرورت سرمایه گذاری بر روی تیک تاک به طور حرفه ای و تولید محتوا در آن شده است. در این میان برخی از 
برندها از مدت ها قبل برای بازاریابی در تیک تاک خودشان را آماده کرده اند. این امر باید به طور مداوم مد نظر 
شما قرار داشته و برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز نکته ای کلیدی محسوب شود.  برخی از برندها علی 
رغم آمادگی باال برای تولید محتوا در تیک تاک همیشه با یک مشکل کلیشه ای رو به رو هستند. مشکل مورد 
نظر ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در فضای تیک تاک و جلب الیک فراوان است. بدون تردید 
یکی از معیارهای موفقیت یک محتوای بازاریابی تعداد الیک های دریافتی اس��ت. این امر درباره ش��بکه های...



فرصت امروز: با آغاز جنگ روس��یه و اوکراین، تصور اینکه این درگیری 
نظامی تا این اندازه بر زندگی مردم جهان تأثیرگذار باشد، ممکن نبود، اما 
با گذش��ت تنها چند روز به تدریج آثار آن نمایان ش��د. با توجه به سهم و 
نقش دو کشور روسیه و اوکراین در تولید و صادرات محصوالت کشاورزی، 
تمام بازارهای جهانی تحت تأثیر قرار گرفتند و مسئله امنیت غذایی جهان 
با خطرات جدی مواجه شد؛ کما اینکه شاخص قیمت مواد غذایی محاسبه 
ش��ده توسط فائو نشان می دهد، با ظاهر شدن وقفه در عرضه مواد غذایی 
به دلیل جنگ در اوکراین، قیمت خوراکی ها روند افزایشی به خود گرفته 
است. در ایران اما حذف ارز 4200 تومانی با تبعات اقتصادی جنگ روسیه 
و اوکراین همزمان شد و با اجرای فاز جدید اصالح نظام پرداخت یارانه ها 
که از آن تحت عنوان »جراحی اقتصادی« یاد شد، موج جدیدی از انتقادات 

نسبت به سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم شکل گرفت.
تورم متغیری است که نه فقط اقتصاددانان و دولتمردان بلکه عموم مردم 
جامعه، از پایین ترین قش��ر )دهک اول( تا باالترین قشر به لحاظ درآمدی 
)ده��ک دهم( از چند و چون تغییر آن آگاهند. هرچند که ممکن اس��ت 
همگی آنها، تعریف دقیق و درستی از تورم نداشته باشند؛ کما اینکه برخی 
از افراد، کاهش تورم را به اش��تباه به کاهش قیمت ها تعبیر می کنند. حاال 
آنطور که مرکز آمار ای��ران از رخدادهای تورمی خردادماه 1401 گزارش 
داده اس��ت، حذف ارز ترجیحی، تاثیر تورمی خود را در ماه گذشته نشان 
داده و ش��اخص ت��ورم در این ماه به باالترین رق��م در تاریخ اقتصاد ایران 

رسیده است.
حذف ارز 4200 به تورم دامن زد

تقریبا ی��ک ماه پس از حذف ارز 4200 تومانی، حاال گزارش تازه مرکز 
آمار ایران از اثرات ویران کننده تورمي این سیاس��ت خبر می دهد. با اینکه 
ت��ورم مزمن و بلندمدت اقتصاد ایران، ریش��ه در کس��ری بودجه دارد، اما 
مش��خصا علت اصلی افزایش تورم در خردادماه 1401 به تغییر سیاس��ت 
در پرداخت ارز ترجیحی برمی گردد. گزارش مرکز آمار از تحوالت تورم در 
سومین ماه فصل بهار نشان می دهد نرخ تورم ماهانه خردادماه با ثبت رقم 
12.2 درصد به بیشترین میزان از زمان محاسبه این شاخص )ابتدای دهه 
80( از سوی مرجع آماری کشور رسیده است. تورم ماهانه اردیبهشت ماه 
3.5 درصد گزارش ش��ده بود. همچنین نرخ تورم نقطه ای در خردادماه به 

رقم قابل توجه 52.5 درصد رسیده که در تاریخ ایران بی سابقه است؛ یعنی 
خانوارهاي کشور در خردادماه امسال به طور میانگین 52.5 درصد بیشتر از 
خردادماه سال گذشته براي خرید یک »مجموعه کاالها و خدمات یکسان« 
هزینه کرده ان��د. تورم نقطه ای یا نقطه به نقطه، تغییرات ش��اخص بهای 
مصرف کننده نسبت به سال قبل را در نظر می گیرد. این رقم در اردیبهشت 
ماه 39.3 درصد گزارش شده بود. نهایتا تورم میانگین یا 12 ماهه نیز در 
خردادماه امسال به رقم 39.4 درصد رسیده و به نظر می رسد احتماال این 

شاخص در پایان سال جاری به مرز 50 درصد برسد.
تغییر ش��یوه پرداخ��ت ارز 4200 تومان��ی، یک��ی از مهمترین عوامل 
رکوردش��کنی نرخ تورم در خردادماه است که این موضوع خود را در تورم 
گروه خوراکی ها نشان می دهد. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانیات« با افزایش 32.2 واحد درصدي به 81.۶ درصد 
و گروه »کاالهاي غیرخوراکي و خدمات« با افزایش 2.8 واحد درصدي به 
3۶.8 درصد رس��یده است. این در حالي است که نرخ تورم نقطه ای براي 
خانوارهاي ش��هري 51.4 درصد است که نس��بت به ماه قبل 12.2 واحد 
درصد افزایش داش��ته است. همچنین این نرخ براي خانوارهاي روستایي 
58.2 درصد بوده که نس��بت ب��ه ماه قبل 18.1 واح��د درصد افزایش را 
نشان می دهد. تورم ماهانه براي گروه های عمده »خوراکی ها، آشامیدنی ها 
و دخانیات« و »کااله��اي غیرخوراکي و خدمات« به ترتیب 25.4 درصد 
و 4.4 درص��د بوده اس��ت. این در حالي اس��ت که نرخ ت��ورم ماهانه براي 
خانوارهاي ش��هري 11.5 درصد اس��ت که نس��بت به ماه قبل 7.8 واحد 
درصد افزایش داش��ته است. همچنین این نرخ براي خانوارهاي روستایي 
15.8 درصد بوده که نس��بت به ماه قبل 13.0 واحد درصد افزایش یافته 
اس��ت. نرخ تورم میانگین خردادماه براي خانوارهاي کشور به 39.4 درصد 
رس��یده که نس��بت به همین اطالع در ماه قبل، 0.7 واحد درصد افزایش 
را نش��ان می دهد. همچنین نرخ تورم میانگین براي خانوارهاي ش��هري و 
روس��تایي به ترتیب 38.9 درصد و 41.8 درصد است که براي خانوارهاي 
ش��هري 0.۶ واحد درصد افزایش و براي خانوارهاي روس��تایي 1.0 واحد 

درصد افزایش داشته است.
عملیات مهار تورم در 2 گام

نرخ تورم ماهانه و نقطه ای در پایان فصل بهار به س��طوح قابل توجهی 

رس��یده که از زمان انتشار این شاخص از سوی مرکز آمار ایران - طی دو 
دهه گذشته - سابقه نداشته است. هرچند تاثیر تورمی حذف ارز ترجیحی، 
مش��هودترین علت افزایش سطوح تورم در خردادماه است، اما تورم مزمن 
و طوالنی به عنوان ش��اخصه مهم و بیماری اصلی اقتصاد ایران، ریشه در 
کس��ری بودجه دولت دارد. بر همین اس��اس و طبق نظرات کارشناسان، 
سیاست گذار می تواند با یک استراتژی دوگانه، افسار مهار تورم را به دست 
گیرد؛ به طوری که ابتدا در سیاست بودجه ای بایستی توازن را بین درآمد 
و هزینه بودجه برقرار نماید تا پایداری تورم از بین برود و س��پس در گام 
بعدی، از سیاس��ت های پولی همانند سایر کش��ورها برای مهار تورم بهره 

گیرد.
اقتصاد ایران سال هاس��ت که دچار انتظارات تورمی باال شده و مطالعات 
نش��ان می دهد که انتظارات تورمی، تاثیر زیادی در شکل گیری تورم های 
دورقمی داشته است. در واقع، یکی از عوامل کلیدی تبیین تورم، انتظارات 
مردم از تورم آینده اس��ت. در اهمیت نق��ش انتظارات تورمی همین بس 
ک��ه امروزه برخی از بانک های مرکزی از آن به عنوان یک ابزار سیاس��تی 
ب��رای تحقق اهداف خود بهره می گیرند. هرچند امواج انتظارات تورمی در 
بازارها تحت تاثیر متغیرهای اقتصادی و غیراقتصادی ش��کل می گیرد، اما 
سیاست گذار می تواند برای کنترل انتظارات تورمی، سیاست های پولی را به 
کار گیرد و حجم پول در دست مردم را به نقطه کافی برساند. هنگامی که 
مردم پول بیش از موردنیاز خود در دس��ت داشته باشند، انتظارات تورمی 
نی��ز بیش از پیش به تورم دامن می زنند. البته این انتظارات تورمی از دل 
رفتار مردم برمی آید. هنگامی که عرضه پول در جامعه باالست، مردم نیز 
پول کافی برای خرید دارند. در این حالت مردم هرگاه که تصمیم بگیرند، 
می توانند به س��مت خرید هر کاالیی بروند؛ چراک��ه ابزار کافی در اختیار 
آنهاس��ت و وقتی که ابزار مهیا باش��د، هر تغییر قیمتی واکنش آنها را نیز 
به هم��راه دارد. به عنوان مثال، وقتی قیمت ط��الی جهانی افزایش پیدا 
می کند، مردم بدون فوت وقت به سمت بازار طال و سکه هجوم می برند و 
همین شتاب تقاضا باعث افزایش بیشتر قیمت ها می شود. بنابراین هنگامی 
که سیاس��ت های پولی انبساطی باعث حجم زیاد پول می شوند و این پول 
نیز تماما دس��ت مردم و بنگاه هاست، انتظارات تورمی نیز همواره مستعد 

نقش آفرینی است؛ چراکه ابزار حرکت تورم در دست مردم است.

نرخ تورم خرداد به باالترین رقم در تاریخ اقتصاد ایران رسید

تبعات تورمی حذف ارز ترجیحی

با توجه به زیان تولید ثبت ش��ده و تیراژ تولید حدود 8۶۶ هزار و ۶00 
دستگاهی )مجموع تولید سواری و وانت( در سال گذشته، خودروسازان به 
طور متوس��ط روی تولید هر دستگاه خودرو نزدیک به 11 میلیون تومان 
زی��ان را تجربه می کنن��د. ایران خودرو با تولید ح��دود 451 هزار و 100 
دس��تگاه به طور متوس��ط روی هر خودرویی که از خط تولید خارج کرده 
حدود 5 میلیون و 500 هزار تومان زیان دیده است. دو خودروساز بزرگ 
کش��ور نیز در مجموع در سال گذش��ته نزدیک به 9 هزار و 500 میلیارد 

تومان زیان تولید را تجربه کرده اند.
س��ه خودروس��از بزرگ کش��ور، صورت های مالی خود مربوط به سال 
1400 را در سامانه کدال سازمان بورس منتشر کردند. براساس اطالعات 
منتشرشده ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در مجموع حدود 9 هزار و 
500 میلیارد تومان زیان تولید را در صورت های مالی خود ثبت کرده اند. 
این میزان زیان تولید نسبت به سال قبل از آن از افت حدود 40 درصدی 
حکایت دارد. صورت های مالی خودروس��ازان در پایان س��ال 1399، زیان 

تولیدی حدود 15 هزار و ۶70 میلیارد تومانی را نشان می دهد.
در میان سه خودروساز بزرگ کشور، سایپا با ثبت زیان حدود ۶ هزار و 
۶55 میلیارد تومانی در صدر جدول بیشترین زیان تولید قرار دارد. بدین 
ترتیب، غول نارنجی جاده مخصوص حدود 70 درصد از زیان تولید س��ال 
گذشته را به خود اختصاص داده است. رتبه دوم نیز به ایران خودرویی ها 
تعلق دارد و آبی های جاده مخصوص در پایان سال گذشته حدود 2 هزار و 
480 میلیارد تومان زیان تولید را تجربه کرده اند. این میزان زیان حدود 25 
درصد از کل زیان تولید را شامل می شود. همچنین پارس خودرویی ها به 
عنوان شرکت زیرمجموعه سایپا نزدیک به 315 میلیارد تومان زیان را در 

کارنامه خود ثبت کرده اند. زیان تولید سومین خودروساز بزرگ کشور نیز 
حول و حوش 5 درصد از زیان کل تولید در سال 1400 را دربر می گیرد.

بنابرای��ن ب��ا توجه به زیان تولید ثبت ش��ده و تی��راژ تولید حدود 8۶۶ 
هزار و ۶00 دس��تگاهی )مجموع تولید س��واری و وانت( در سال گذشته 
خودروس��ازان به طور متوس��ط روی تولید هر دس��تگاه خودرو نزدیک به 
11 میلیون تومان زیان را تجربه کرده اند. بررس��ی تفکیکی آمار زیاندهی 
خودروسازان گویای این نکته اس��ت که ایران خودرویی ها با تولید حدود 
451 هزار و 100 دس��تگاه به طور متوس��ط روی هر خودرویی که از خط 
تولی��د خارج کرده اند، حدود 5 میلی��ون و 500 هزار تومان زیان دیده اند. 
س��ایپایی نیز با تولیدی ح��ول و حوش 274 هزار و 750 دس��تگاه انواع 
سواری و وانت به طور متوسط روی هر دستگاه از محصوالت تولیدی خود 
حدود 24 میلیون و 200 هزار تومان زیان را در کارنامه خود ثبت کرده اند. 
پارس خودرو نیز به طور متوس��ط روی هر دس��تگاه خودروی تولیدی 2 

میلیون و 870 هزار تومان زیان را تجربه کرده است.
در ای��ن می��ان، مرکز پژوهش ه��ای مجلس نیز زیان انباش��ته دو گروه 
ایران خودرو و سایپا تا پایان شهریورماه 1400 را بیش از 100 هزار میلیارد 
تومان عنوان کرده است. این نهاد پژوهشی در گزارش تازه خود به آخرین 
صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور ماه سال گذشته استناد 
کرده و به آسیب شناسی وضعیت مالی خودروسازان پرداخته است. به گفته 
مرکز پژوهش ها، عملیات خودروسازی توسط دو خودروساز )ایران خودرو 
و س��ایپا( نشان از زیان دهی شدید آنها دارد. در این گزارش، مجموع زیان 
انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیانده سالیانه ایجاد شده، طبق 
آخرین صورت های مالی حسابرسی ش��ده حدود 55ه��زار میلیارد تومان 

برآورد ش��ده است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد 
ب��رای مجموع گروه ایران خودرو و س��ایپا بیش از 100هزار میلیارد تومان 

گزارش شده است.
به طور مش��خص زیان انباش��ته مربوط ب��ه گروه ایران خ��ودرو و گروه 
خودروس��ازی سایپا براس��اس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 
شهریورماه سال گذشته به ترتیب برابر با 52.4 هزار میلیارد تومان و حدود 
48هزار میلیارد تومان بوده و زیان انباش��ته ش��رکت اصلی خودروسازی 
ایران خودرو و س��ایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر 
با 34.۶ هزار میلیارد تومان و 19.9 هزار میلیارد تومان برآورد شده  است. 
در واق��ع، تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای س��ال 1398 
س��بب ش��د صورت وضعیت مالی )ترازنامه( و ساختار مالی این بنگاه ها به 
طور موقت اصالح ش��ود و با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این 
دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش س��رفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به 
س��رمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از ش��مول ماده )141( قانون تجارت 
خارج ش��دند. ب��ا این حال با توجه به عملیات زیان��ده این بنگاه ها، هر دو 

شرکت مجدد مشمول ماده )141( قانون تجارت شده اند.
براساس گزارش بازوی کارشناسی مجلس، عملیات زیانده خودروسازان، 
فزونی بهای تمام ش��ده درآمد های عملیاتی )خودروس��ازی( بر درآمد های 
عملیاتی، هزینه های باالی مالی خودروس��ازان )به خصوص شرکت سایپا(، 
بدهی های ش��رکت های خودروساز )به خریداران خودرو و تامین کنندگان 
مواد اولیه(، وجود س��هام چرخه ای و حکمرانی معیوب و دارایی های مازاد 
و غیرمرتبط با کس��ب وکار خودروسازان از جمله چالش های مالی این دو 

خودروساز بزرگ کشور است.

خودروسازان برای هر خودرو 11 میلیون تومان زیان می بینند

زیان سازی با خودروسازی

دریچه

روند نزولی قیمت ها ادامه دارد
همراهی ناخواسته نفت و طال

در دو هفت��ه اخی��ر، نگران��ی از رک��ود اقتصاد جهانی و ش��رایط 
نامس��اعد اقتصاد آمریکا که به جهش نرخ بهره در این کشور منجر 
ش��ده، دو عامل اصلی در همراه��ی عجیب نفت و طالی جهانی در 

روند کاهشی قیمت ها بوده است.
قیمت جهانی نفت همچنان به واس��طه نگرانی س��رمایه گذاران از 
رکود اقتصاد جهانی، کندی فعالیت اقتصادی آمریکا و افت تقاضای 
س��وخت در روند متزلزل و نوسانی قرار دارد و جالب اینکه همزمان 
قیمت طالی جهانی نیز در سایه ترس از افزایش شدید نرخ بهره در 
آمریکا، رو به کاهش اس��ت. در معامالت روز گذشته بهای معامالت 
نفت برنت با پنج س��نت معادل 0.1 درصد کاهش به 110 دالر در 
هر بشکه رسید. همچنین بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت 
آمریکا با 19 س��نت مع��ادل 0.2 درصد افزایش به 104 دالر و 4۶ 
س��نت در هر بشکه رسید. هر دو شاخص روز پنج شنبه حدود 1.5 

درصد ریزش کرده بودند.
به گفته اس��تفن اینس از ش��رکت مدیریت دارایی SPI، پس از 
انتش��ار ش��اخص مدیران خرید بخش تولید و خدم��ات آمریکا که 
ضعیف تر از حد مطلوب بود و همچنین آماری که افت بخش تولید 
آلمان را نشان می داد، معامالت نفت روند ریزشی پیدا کردند. تحت 
این شرایط، قیمت های باالی نفت به هرگونه اخباری درباره افزایش 
فش��ار بر اوپک برای تولید باالتر، فوق العاده حس��اس خواهند بود. 
اوپ��ک و متحدانش احتماال به برنامه تس��ریع افزایش تولید در ماه 
اوت ب��ا هدف کنترل قیمت ها و تورم پایبن��د خواهند ماند. وزیران 
ای��ن گروه در نشس��ت دوم ژوئ��ن توافق کردند ک��ه تولید گروهی 
به ج��ای 432 هزار بش��که در روز توافق اولی��ه، در یکی از ماه های 
ژوئی��ه و اوت به میزان ۶48 هزار بش��که در روز، معادل 7درصد از 
تقاض��ای جهانی افزایش پیدا کند. با ای��ن حال، این گروه به دلیل 
کمبود س��رمایه گذاری در میادین نفتی ش��ماری از اعضای اوپک و 
تحریم های غربی علیه نفت و گاز روس��یه، ب��رای افزایش تولید به 

مشکل برخورده است.
محم��د عون، وزیر نفتی لیبی گفته اس��ت که مصطفی س��اناال، 
رئیس شرکت ملی نفت لیبی آمار تولید نفت را در اختیار وی قرار 
نمی ده��د. این اظهارات، آمار تولید نف��ت که وزیر نفت لیبی هفته 
گذش��ته اعالم کرده بود را م��ورد تردید ق��رار داد. دفتر وزیر نفت 
لیبی هفته گذش��ته به رویترز اع��الم کرده بود که تولید نفت لیبی 
در نتیجه مسدودش��دن تأسیسات نفتی توسط گروه های مسلح، به 
100 تا 150 هزار بش��که در روز س��قوط کرده اس��ت. به گزارش 
رویترز، آمار رس��می ذخایر نفت و فرآورده ه��ای نفتی آمریکا قرار 
بود روز پنجش��نبه منتش��ر ش��ود، اما اداره اطالعات انرژی آمریکا 
اعالم کرد به دلیل مش��کالت فنی، انتش��ار این آمار تا هفته بعد به 

تأخیر افتاد.
در همین حال و در ش��رایطی که بازار جهانی نفت با نگرانی های 
کالن در رابطه با رش��د اقتصاد جهانی و وضعیت اقتصاد آمریکا، در 
وضعیت نامس��اعدی به سر می برد، بازار جهانی طال نیز که همواره 
در دوره های ترس میزبان س��رمایه های ریس��ک گریز بوده، به دلیل 
نگرانی از افزایش ش��دید نرخ بهره با روند مردد و کاهش��ی مواجه 
ش��ده است؛ کما اینکه در معامالت روز گذشته بازار جهانی، قیمت 
طال ثابت بود، اما همچنان در مس��یر دومین کاهش هفتگی متوالی 
خود قرار داشت؛ زیرا نگرانی ها از بانک های مرکزی بزرگ که به طور 
بالق��وه افزایش نرخ بهره را برای هدف قرار دادن تورم غیرمجاز )که 
بر تقاضای ش��مش تأثیر می گذارد( اعم��ال می کنند، افزایش یافته 

است.
براس��اس آمارها، به��ای هر اونس طال در معامالت روز گذش��ته 
بازارهای جهانی با 3.10 درصد افزایش به 1825 دالر و 40 س��نت 
رس��ید و این در حالی بود که اوایل معامالت به کمترین میزان در 
یک هفته اخیر یعنی 1820 دالر و 99 سنت رسید و قیمت طالی 
آمریکا با 0.17 درصد افزایش به 182۶ دالر و 40 س��نت رس��ید. 
قیمت طال در این هفته حدود 0.9 درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. 
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا روز پنج شنبه به قانون گذاران 
گف��ت که تعهد ف��درال رزرو ایاالت  متحده ب��رای مهار تورم بدون 
قید و ش��رط است؛ در حالی که او اذعان داشت نرخ های بهره باالتر 

ممکن است باعث افزایش بیکاری شود.
دالر آمریکا ثابت اس��ت و انتظارات اکنون به س��مت افزایش 75 
واحدی فدرال رزرو در ماه جوالی متمایل ش��ده اس��ت. دالر قوی، 
طالی با قیمت دالر را برای خریدارانی که س��ایر ارزها را در اختیار 
دارند، گران تر می کند. شاخص بازدهی خزانه داری 10 ساله ایاالت 
 متحده روز گذشته )جمعه( تقویت شد و تقاضا برای طال را محدود 
ک��رد. نرخ های بهره باالت��ر و بازده اوراق، هزین��ه فرصت نگهداری 
ش��مش را افزایش می دهد که س��ودی به همراه ن��دارد. همچنین 
س��هام در بازارهای جهانی روز پنج شنبه افزایش یافت زیرا بازدهی 
خزانه داری ایاالت  متحده به پایین ترین حد دو هفته اخیر رس��ید؛ 
در حال��ی ک��ه مس به پایین ترین حد در 1۶ ماه گذش��ته رس��ید؛ 
زیرا س��رمایه گذاران نگران کاهش احتمال��ی اقتصاد جهانی بودند. 
حجم دارایی ه��ای اس پی دی آر گلد تراس��ت، بزرگ ترین صندوق 
س��رمایه گذاری در بازار طال در روز پنج شنبه از 1071.77 تن روز 
گذش��ته با 0.81 درصد کاه��ش به 10۶3.07 ت��ن در روز جمعه 
رس��ید. همچنین در بازار س��ایر فلزات ارزشمند نیز بهای هر اونس 
نق��ره با 0.4 درصد افزای��ش به 21.02 دالر رس��ید و پالتین 0.9 
درصد افزایش یافت و به 915 دالر و 11 س��نت رسید، اما هر دوی 
این قیمت ها برای کاهش هفتگی تعیین شده بودند. پاالدیوم نیز با 
1.4 درصد افزایش به 1870 دالر و 29 سنت رسید و در این هفته 

حدود 3 درصد افزایش یافت.
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فرص��ت امروز: آالرم های پولی به صدا درآمده و رش��د نقدینگی به مرز 
خطرناک و سرسام آوری رسیده است. به اعتقاد اقتصاددانان، وضعیت رشد 
نقدینگی در این س��ال ها با افت درآمدهای ارزی همراه بوده و همین امر 
باعث شده تا »تورم زایی نقدینگی« دوچندان شود. این در حالی است که 
رشد مالیم نقدینگی در یک شرایط ایده آل می تواند به رشد تولید کمک 
کند. اگر رشد پیوسته نقدینگی در اقتصادی سالم و برکنار از تبعات تحریمی 
اتفاق بیفتد، به جای آنکه مسیر را برای رشد سوداگری در بازارهای طال، 
ارز، مسکن و خودرو هموار کند، به رونق تولید و اشتغال زایی می انجامد. در 
اقتصاد ایران اما تجربه سال ها مواجهه با رشد نقدینگی، کارکردهای دیگری 
پیدا کرده اس��ت؛ از افزایش نرخ تورم و افزایش س��فته بازی گرفته تا رشد 

بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی و استقراض.
حاال با پایان »دهه خاموش و از دس��ت رفته«، کارنامه نقدینگی، آینده 
روش��نی را نوید نمی دهد. شاخصی که در دهه 90 هر روز رکوردی تازه از 
خود به جای گذاش��ت. در واقع، هر 3۶5 روزی که از دهه 90 گذشت، به 
طور میانگین بین 20 تا 30 درصد بر حجم نقدینگی افزوده شد که البته 
سهم چهار س��ال پایانی بیشتر بوده اس��ت. طبق آمارهای بانک مرکزی، 
نقدینگی در 10 س��الی که گذشت، 11 برابر رشد را تجربه کرد و از 327 
هزار میلیارد تومان در دی ماه 1390 به بیش از 3700 هزار میلیارد تومان 
در ابتدای 1400 رس��ید؛ افزایش سرسام آوری که مستقیما بر نرخ تورم و 
به دنبال آن، نرخ ارز اثرگذار بود، چراکه تولید کاال و خدمات در این مدت 

همپای نقدینگی رشد نکرد.
فراز و فرود رشد نقدینگی در دولت ها

ش��اید واکاوی وضعیت نقدینگی در دولت های گذش��ته به درک دالیل 
چس��بندگی نقدینگی در اقتصاد ایران کمک کن��د. کارنامه نقدینگی هر 
کدام از دولت ها از مشکالت مختلف اقتصاد ایران حکایت دارد. عوامل رشد 
نقدینگی سرگردان و س��می اگرچه در دوره های مختلف روسای جمهور 

متفاوت بوده، اما هرگز به شکل کامل برطرف نشده و یا نسبت به رفع آنها 
اقدام درس��تی صورت نگرفته است. کل حجم نقدینگی موجود در اقتصاد 
ایران در پایان سال 1357 حدود 258 میلیارد تومان بوده است. براساس 
آمارهای بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی، حجم این متغیر تورم س��از در 
پایان خردادماه 1400 به رقم 3 هزار و 705 هزار میلیارد تومان رس��یده 
اس��ت؛ یعنی حجم نقدینگی در طول 42 س��ال گذش��ته بالغ بر 14 هزار 
برابر شده است. البته رکورد میانگین رشد نقدینگی در دهه 1350 با 33 
درصد رشد شکسته شد؛ چراکه در این دهه، قیمت نفت ناگهان در شوک 
افزایش��ی فرو رفت و درآمدهای نفتی ایران به شکل سرسام آوری زیاد شد 
و بی انضباطی زیادی در اقتصاد آن زمان ایران به وجود آورد. بدین ترتیب، 
حجم کنترل نشده نقدینگی در آن ایام منجر به افزایش نرخ تورم و به هم 

ریختن توازن بین عرضه و تقاضا شد.
همچنین بین سال های 13۶8 تا 1381 یعنی حد فاصل دولت سازندگی 
تا دولت اصالحات، افزایش خالص بدهی دولت، دلیل اصلی رشد پایه پولی 
در کشور بوده است. رشد نقدینگی در دوره هشت ساله هاشمی رفسنجانی 
۶43 درصد برآورد شده است که عمده ترین دلیل این رشد باالی نقدینگی 
در دولت هاشمی رفسنجانی را می توان هزینه سازندگی ها و مخارج مربوط 
به بازس��ازی کشور پس از جنگ دانست؛ مثل همه نابسامانی هایی که در 
آن سال ها برای اقتصاد کشور به بار آمد و راه گریزی از آن نبود. البته حجم 
نقدینگ��ی موجود در کل اقتصاد ای��ران در ابتدای دولت هفتم بالغ بر 11 
هزار میلیارد تومان بود و سپس حجم این متغیر تورم ساز در پایان تیرماه 
1384 همزمان با اتمام کار دولت هشتم به ۶7 هزار میلیارد تومان رسید. 
در این بازه هشت ساله رشد حجم نقدینگی 488 درصد برآورد شد، تا در 
میان تمامی دولت ها و همه رؤسای جمهور پس از انقالب، دولت اصالحات 

پایین ترین درصد رشد نقدینگی را به خود اختصاص داده باشد.
چند پیشنهاد برای مهار نقدینگی

در دوره هشت ساله دولت محمود احمدی نژاد نیز یعنی از سال 1382 تا 
1392 و تا پایان دولت دهم، افزایش خالص دارایی های خارجی، دلیل رشد 
پایه پولی اعالم شد. رشد نقدینگی در دوره هشت ساله احمدی نژاد به ۶09 

درصد رس��ید؛ روندی که ادامه آن می توانس��ت رکورد نقدینگی سال های 
پس از جنگ را بشکند. در سال 1392 اما با روی کار آمدن دولت حسن 
روحانی، تشدید نقدینگی تا حدی کنترل شد، اما این روند تنها چهار سال 
دوام داش��ت. در حالی که دولت یازدهم توانست رشد نقدینگی را کنترل 
کرده و تنها 139 درصد به آن طی چهار س��ال بیفزاید، دولت دوازدهم به 
واسطه تشدید تحریم ها و شیوع کرونا رکورد افزایش نقدینگی یک کابینه 
را با بیش از 700 درصد رشد )در مجموع 8 سال( شکست. خلق پول بدون 
پش��توانه، کس��ری بودجه، ناترازی در منابع و مصارف و در نهایت افزایش 
بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی باعث رش��د پایه پولی و نقدینگی 

در دوره روحانی شد.
رش��د 40 درصدی نقدینگی در س��ال 1399 به تنهایی میانگین دهه 
1390 را دو واحد افزایش داد؛ اتفاقی که پیش بینی کردن آن چندان کار 
سختی برای کارشناسان و پژوهشگران نبود، اما متاسفانه تنها پیشنهادهای 
ناظ��ر به ثبات بخش��ی به ب��ازار ارز تا حدی عملیات��ی و در نهایت مابقی 
پیش��نهادها بدون اقدام جدی و اثربخش رها شد. مثال در نیمه دوم سال 
97، وقتی هنوز حجم نقدینگی اقتصاد ایران غیرقابل کنترل نش��ده بود، 
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی برای مدیریت نقدینگی و به دنبال 
آن مهار نرخ تورم، س��ه راهکار پیش��نهاد داد. »کنترل نقدینگی موجود«، 
اولین پیشنهاد بود که برای عملیاتی سازی آن اقداماتی مثل رصد و کنترل 
تراکنش ها و مقابله با س��فته بازی و آزاد کردن افتتاح مجدد حس��اب های 
سرمایه گذاری دو ساله و باالتر در نظر گرفته شد. »مدیریت خلق نقدینگی 
جدید«، پیش��نهاد دوم بازوی کارشناس��ی مجلس به دولت بود که اعمال 
محدودیت بر ترازنامه بانک های ناس��الم، کنترل اعطای تسهیالت کالن و 
مرتبط، جلوگیری از ورود شرکت های زیرمجموعه بانک ها به سفته  بازی در 
بازار ارز و طال، کاهش نرخ س��ود س��پرده اشخاص حقوقی و کوتاه مدت و 
حقیقی و اصالح نظام بانکی، ابزارهای در نظر گرفته برای عملیاتی ش��دن 
آن ب��ود. مرکز پژوهش ها همچنین »کاهش حجم نقدینگی« را به عنوان 
پیش��نهاد س��وم در نظر گرفت که مس��یر تحقق آن از فروش اموال مازاد 

بانک ها و تهاتر مطالبات بدهکاران بانکی با سپرده آنها می گذشت.

نقدینگی سمی چگونه در اقتصاد ایران رشد می کند؟

رشد 11 برابری نقدینگی در 1۰ سال
بانکنامه

عملکرد 2 ماهه سازمان مالیاتی نشان می دهد
مالیات 27 میلیونی خانه های لوکس

در حال��ی ک��ه انتقاداتی بر روند اخذ مالی��ات از خانه های لوکس 
مطرح می ش��ود و وزیر اقتصاد نبود ضمان��ت اجرایی در این زمینه 
را مان��ع وصول مالیات از این واحدهای مس��کونی می داند، عملکرد 
دو ماهه س��ازمان مالیاتی نش��ان می دهد که در این مدت فقط 27 
میلی��ون و 400 هزار توم��ان از خانه های گران قیمت وصول مالیات 

داشته است.
مالی��ات از واحدهای مس��کونی و باغ ویالهایی ک��ه ارزش آنها با 
احتس��اب عرصه و اعیان بیش از 10 میلیارد تومان باش��د، از سال 
گذش��ته عضوی از خانواده پایه های مالیاتی س��ازمان امور مالیاتی 
ش��د و در آن س��ال بالغ بر 12 هزار و 500 واحد مس��کونی لوکس 
شناسایی ش��د. حال آخرین آمار اعالم شده به ایسنا در اواخر سال 
گذشته درباره وضعیت پرداخت مالیات خانه های لوکس بیانگر این 
اس��ت که تا آن زمان معادل 200 میلیون تومان بوده اس��ت. البته 
روند پرداخت این پایه مالیاتی باز هم از س��ازمان امور مالیاتی مورد 
پیگیری قرار گرفت اما این سازمان از اعالم رقم دقیق پرداختی های 
مش��موالن امتناع و فقط به بیان اینکه کمتر از 50 درصد صاحبان 

خانه های لوکس در مرحله پذیرش مالیات قرار دارند، اکتفا کرد.
در ش��رایطی که روند کند اخذ مالیات از خانه های لوکس، صدای 
بس��یاری از مس��ئوالن را بلند ک��رده بود، وزیر اقتص��اد نیز از نبود 
ضمان��ت اجرایی ب��رای اخذ مالیات از خانه ه��ای لوکس گله کرد و 
خواس��تار کمک مجلس به منظور تعیین ضمانت اجرایی برای اخذ 
ای��ن مالیات ش��د. طبق گفته خاندوزی، تا زمان��ی که صاحب خانه 
لوکس��ی که شناسایی ش��ده اس��ت، قصد خرید و فروش نداشته و 
ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی توان از وی 
مالی��ات گرفت؛ یعنی اگر فردی قصد فروش خانه خود را نداش��ته 

باشد، ابزاری برای وصول آن وجود ندارد.
این اظهارات خاندوزی در حالی اس��ت که براساس اعالم مدیرکل 
دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی، در راس��تای اخذ مالیات 
از خانه ه��ای لوک��س و مطالبه حق دولت، کس��انی که نس��بت به 
پرداخ��ت این مالیات اقدام نکنند، طبق مق��ررات ماده 218 قانون 
مالیات های مستقیم اموال شان برای وصول مالیات با رعایت مقررات 
قانونی مربوطه توقیف خواهد ش��د. در حالی  که مش��خص نیس��ت 
توقیف اموال صاحبان خانه های لوکس چه میزان در ترغیب آنها به 
پرداخت مالیات موثر خواهد بود، بررس��ی عملکرد درآمدی سازمان 
ام��ور مالیاتی در دو ماهه س��ال جاری نیز به نوع��ی روند کند اخذ 
مالیات از خانه ه��ای لوکس را تایید می کند. براس��اس این آمارها، 
س��ازمان ام��ور مالیاتی در این مدت فق��ط 27 میلیون و 400 هزار 
تومان از خانه های گران قیمت وصول مالیات داش��ته است. گفتنی 
است نرخ مالیات ساالنه خانه های لوکس به این شرح است: »نسبت 
ب��ه مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد تومان؛ یک در هزار«، »نس��بت 
به مازاد 15 میلیارد تا 25 میلیارد تومان؛ دو در هزار«، »نس��بت به 
مازاد 25 میلیارد تا 40 میلیارد تومان؛ س��ه در هزار«، »نس��بت به 
مازاد 40 میلیارد تا ۶0 میلیارد تومان؛ چهار در هزار« و »نسبت به 

مازاد ۶0 میلیارد تومان به باال پنج در هزار«.

حذف ارز 4200 به اموال متروکه رسید
به دنب��ال حذف ارز 4200 تومانی از حق��وق ورودی واردات، 
گمرک ایران بر محاس��به عوارض کاالهای متروکه که در اختیار 
س��ازمان ام��وال تملیکی ق��رار دارد نیز تاکید کرده اس��ت؛ این 
می توان��د قیمت مزای��ده این کاالها را تحت تاثی��ر قرار دهد. به 
گزارش ایس��نا، در سوم خردادماه امسال، گمرک ایران بخشنامه 
مرب��وط به اجرای تبصره 7 قان��ون بودجه 1401 مبنی بر تغییر 
مبنای محاسبه ارز گمرکی کاالهای وارداتی را ابالغ  کرد و عمال 
ارز 4200 تومان��ی از محاس��بات خارج و نرخ س��امانه معامالت 
الکترونی��ک )ETS( جایگزین آن ش��د. این در حالی اس��ت که 
دفت��ر واردات گم��رک ایران در روزهای اخیر طی بخش��نامه ای 
ب��ه گمرک های اجرایی با اش��اره ب��ه بند 4 بخش��نامه ابالغی، 
اظهارنامه ه��ای متروکه را نیز مورد توجه قرار داده و اعالم کرده 
است که باید محاسبات مربوط به این اظهارنامه ها برمبنای نرخ 

ETS  باشد.
در بند 4 به جریان مابه التف��اوت دریافتی بابت ترخیصی های 
ابتدای س��ال اش��اره و آمده بود که »با توجه به الزم االجرا بودن 
احکام قان��ون بودجه و مفاد تصویب نامه ابالغی از اول فروردین 
ماه 1401، درخصوص کاالهای اظهار و ترخیص شده از ابتدای 
امسال با احتساب نرخ ارز سامانه معامالت الکترونیک و تغییرات 
حقوق ورودی براس��اس ماده )135( قانون امور گمرکی نس��بت 
به بررسی و صدور مطالبه نامه کسر دریافتی اقدام کنند. بدیهی 
است کاالهای اظهارش��ده تا تاریخ صدور این بخشنامه مشمول 
اعم��ال جریمه موض��وع ماده 108 قانون ام��ور گمرکی نخواهد 

شد.«
به اس��تناد این بند، دفتر واردات گمرک ایران تاکید کرده که 
درخصوص اظهارنامه های متروکه تنظیم ش��ده از ابتدای س��ال 
1401 و ارس��الی به س��ازمان اموال تملیکی، نسبت به محاسبه 
حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده و س��ایر عوارض متعلقه، 
براس��اس ن��رخ ارز ETS و تغییرات حق��وق ورودی اقدام کنند. 
گمرک ها موظف هستند در مورد اظهارنامه های متروکه که پیش 
از ای��ن، با نرخ 4200 تومان و مأخذ حقوق ورودی قبلی، تنظیم 
ولی تشریفات متروکه اظهارنامه ها به اتمام نرسیده، اصالحات را 
انجام دهند. با این تغییر نرخ ارز و رش��د حداقل پنج برابری آن 
از 4200 تومان به بیش از 25 هزار تومان، هزینه های مربوط به 
کاالهای متروکه نیز افزایش یافته و می تواند قیمت مزایده آنها را 
افزایش دهد. آنطور که اخیرا سازمان اموال تملیکی گزارش داده 
است، میزان فروش س��ازمان اموال تملیکی از محل مزایده های 
الکترونیکی در س��ال جاری برای اردیبهش��ت ماه 219 میلیارد 
تومان و خردادماه 315 میلیارد تومان بوده که نس��بت به مدت 
مشابه س��ال گذش��ته بیش از 200 درصد افزایش داشته است. 
اگرچه جزیی��ات دقیقی از میزان اظهارنامه ه��ای متروکه اعالم 
نش��د ولی در این گزارش اش��اره ش��ده بود که کاالهای متروکه 
اعاده ش��ده کاهش 81 درصدی داشته است؛ به  طوری که هیچ 
کاالی سنواتی مربوط به قبل از سال 1400 در این خصوص در 

انبارهای اموال تملیکی موجود نیست.

هرچن��د که در یک هفته اخیر اونس جهانی طال هش��ت دالر کاهش 
یافت و نوس��ان ن��رخ ارز نیز محدود بود، اما تغیی��رات حداقلی در بازار 
سکه و طال حاکم بود که موجب شد حباب سکه نسبت به هفته گذشته 

بزرگتر شود و به یک میلیون و 450 هزار تومان برسد.
آنط��ور که اتحادیه ط��ال و جواهر تهران اعالم ک��رده، در پایان هفته 
گذش��ته قیمت جهانی طال به 1832 دالر رس��ید که نسبت به ابتدای 
هفته با کاهش هشت دالری همراه بود. با توجه به همین کاهش قیمت 
ط��الی جهانی و همچنین کم نوس��ان بودن و تح��ت کنترل ماندن نرخ 
ارز، بازار س��که و طال نیز باثبات ت��ر و تغییرات قیمت ها حداقلی بود. در 
آخرین معامالت هفته گذش��ته )پنجش��نبه(، هر قطعه سکه تمام طرح 
قدیم با 100 هزار تومان افزایش نس��بت به ابتدای هفته به 14 میلیون 
و ۶00 هزار تومان رس��ید و هر قطعه س��که تمام طرح جدید با افزایش 
هفتگ��ی 300 ه��زار تومانی، 15 میلیون و 550 ه��زار تومان به فروش 
رس��ید. همچنین نیم س��که با 200 هزار تومان و ربع سکه با 50 هزار 
تومان افزایش هفتگی به  ترتیب )نیم سکه( 8 میلیون و 500 هزار تومان 
و )ربع سکه( 5میلیون و 450 هزار تومان تعیین قیمت شدند. در مقابل 

اما سکه های یک گرمی بانک مرکزی با 100 هزار تومان کاهش قیمت 
نسبت به ابتدای هفته 3 میلیون و 100 هزار تومان دادوستد شد. قیمت 
هر مثقال طال ۶ میلیون و 2۶0 هزار تومان در پایان هفته قیمت گذاری 
ش��د که افزایش 80 هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته داشت. هر گرم 
طالی 18 عیار نیز در هفته ای که گذش��ت، به طور متوس��ط 25 هزار 
تومان رشد قیمت را تجربه کرد و در پایان هفته به یک میلیون و 445 
هزار تومان رسید. هر گرم طالی 24 عیار نیز در پایان هفته یک میلیون 

و 927 هزار تومان قیمت خورد.
همانطور که اشاره شد، انواع سکه در یک هفته اخیر با افزایش قیمت 
همراه بود و این در حالی اس��ت که نرخ ارز تغییرات محدودی داشت و 
قیمت  هر اونس طال کاهش��ی ب��ود. بنابراین افزایش قیمت ها روی انواع 
قطعات س��که، دارای حباب اس��ت که در این هفته باز هم بزرگتر شد. 
در حالی که حباب س��که تا پایان هفته منتهی به 27 خردادماه تا یک 
میلیون و  100 تومان کاهش یافته بود، مجددا در هفته گذشته به یک 
میلیون و 450 هزار تومان رسید. سایر قطعات سکه نیز همچنان دارای 

حباب باالی یک میلیون تومانی هستند.

حباب سکه به یک میلیون و 450 هزار تومان رسید

تغییرات حداقلی در بازار سکه و طال
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مردم چه زمانی می توانند سهام سرخابی ها را 
بخرند و بفروشند؟

حدود س��ه ماه از پایان پذیره نویس��ی سهام دو باشگاه استقالل و 
پرس��پولیس می گذرد و چشم هواداران و سهامداران این دو باشگاه 
همچنان به تابلو اس��ت تا نماد این دو باش��گاه قابل معامله ش��ود؛ 
موضوعی که هرچند وعده های زیادی در مورد زمان اجرای آن داده 
ش��ده اما همچنان به مرحله اجرا نرسیده اس��ت. به گزارش ایسنا، 
در زمستان سال گذشته س��رانجام طلسم ورود سرخابی ها به تاالر 
شیش��ه ای شکسته شد و فرآیند پذیره نویسی سهام دو باشگاه انجام 
ش��د. بر این اساس پذیره نویس��ی تعداد یک میلیارد و 23۶ میلیون 
و 99 هزار و ۶5۶  س��هم از سهام جدید ش��رکت فرهنگی ورزشی 
اس��تقالل ایران )س��هامی عام( در نماد معامالتی )اس��تقاللح 1( و 
تعداد یک میلیارد و 34 میلیون و 840 هزار و 5۶7 س��هم از سهام 
جدید ش��رکت فرهنگی ورزشی پرس��پولیس )سهامی عام( در نماد 
معامالتی )پرسپولیس��ح 1( ناشی از س��لب حق تقدم به روش ثبت 
س��فارش در تابلو نارنجی بازار پایه فرابورس ایران، از 15 اسفندماه 

آغاز شد و در 28 اسفندماه به پایان رسید.
براس��اس آمارها در پذیره نویس��ی پرس��پولیس 320 ه��زار نفر 
مش��ارکت کردند. 2۶1 میلیارد تومان از س��هام این باشگاه توسط 
حقوقی ه��ا و بی��ش از 88 میلی��ارد توم��ان نیز توس��ط حقیقی ها 
خریداری ش��د. همچنین 28۶ هزار نفر در پذیره نویس��ی استقالل 
ش��رکت کردند که 280 میلیارد تومان از س��هام این باشگاه توسط 
حقوقی ه��ا و 79 میلیارد تومان توس��ط حقیقی ها خریداری ش��د. 
س��پس اعالم ش��د که پس از انجام فرآینده��ای الزم از جمله ثبت 
افزایش سرمایه، تایید سازمان حسابرسی و... نمادهای دو باشگاه در 
بورس معامله می ش��ود که البته تاریخ های مختلفی نیز برای اتمام 
فرآیندهای مذکور و آغاز معامله س��هم ها داده ش��د. برای مثال در 
تاریخ نهم خردادماه بود که اعالم شد نماد استقالل قابل بازگشایی 
بوده و احتمال دارد همزمان با جشن قهرمانی این باشگاه، معامالت 
سهام استقالل نیز صورت بگیرد که البته این اتفاق رخ نداد. پس از 
آن نیز اعالم ش��د که احتماال نماد هر دو باشگاه در اواخر خردادماه 
امسال بازگشایی شود که در نهایت خردادماه بدون اینکه شاهد این 

اتفاق باشد به پایان رسید و خبری نشد.
در همین حال حس��ین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی 
در آخرین اظهار نظر خود در هفته گذش��ته درباره باز ش��دن نماد 
استقالل گفته که نماد استقالل هفته آینده در فرابورس بازگشایی 
می ش��ود تا مردم بتوانند خریدوفروش کنند. او دلیل تاخیر در این 
بازگشایی را مناسب نبودن وضعیت بازار سرمایه اعالم کرده و تاکید 
نموده است که این بازگشایی باید زمانی اتفاق می افتاد که سهامدار 

ُخرد هم متضرر نشود.
براس��اس این گزارش، رئیس س��ازمان خصوصی سازی در خبری 
که در پایگاه اطالع رس��انی بازار سرمایه منتش��ر شده است، درباره 
بازگش��ایی نم��اد پرس��پولیس نی��ز توضیح داده اس��ت ک��ه  نماد 
پرس��پولیس هم تا س��ه هفته آینده باز خواهد شد. رئیس سازمان 
خصوصی س��ازی در حال��ی زمان قطع��ی بازگش��ایی را اعالم کرده 
اس��ت که میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس نیز در آخرین اظهارنظر 
خود در مورد بازگش��ایی نماد اس��تقالل و پرسپولیس توضیح داده 
اس��ت که افش��ایی های الزم درخصوص استقالل انجام شده است و 
فقط چند افش��ا در مورد صورت های مالی ش��ش ماهه مانده است. 
همچنین برای بازگش��ایی به یک تاییدیه احتیاج داریم و بازگشایی 
نماد استقالل نزدیک تر است. این در حالی است که پرسپولیس در 
مرحله ثبت ش��رکت ها بوده و فرآیند آن عقب تر از اس��تقالل است. 
او همچنی��ن بر این موضوع تاکید کرده اس��ت که هرچند حداکثر 
پیگیری از ش��رکت ها و سازمان خصوصی س��ازی از سوی فرابورس 
در حال انجام اس��ت، اما تا افشایی ها انجام نشود نمی توان گشایش 

را انجام داد.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران پس از دو ماه صعودی در سال 1401، آخرین 
م��اه فصل بهار را با افت 2.5 درصدی س��پری ک��رد و در پایان معامالت 
خردادماه در سطح یک میلیون و 539 هزار واحد ایستاد. خرداد پررخوت 
بورس در حالی گذشت که بورس تهران پیشتر چهار ماه صعودی متوالی 
را از سر گذرانده بود. با وجود این شروع خوب در سال 1401، اما از فردای 
روز 27 اردیبهشت ماه که شاخص کل بورس تهران موقتا به مقاومت یک 
میلیون و ۶00 هزار واحدی رس��ید، دوره اصالح بورس کلید خورد و این 
روند در میان بیم و امید بورس بازان نه تنها تا آخرین روز خردادماه کماکان 
ادامه داشت، بلکه در آخرین روز کاری هفته گذشته و اولین روز تابستان به 

افت 0.41 درصدی شاخص کل انجامید.
پس از آنکه نماگر اصلی تاالر شیشه ای در فروردین ماه با بازدهی بیش از 
10 درصدی و برای سومین بار از زمان ریزش بزرگ بازار سهام در تابستان 
دو سال قبل، به سطح یک میلیون و 500 هزار واحد رسید، در ادامه فصل 
بهار و همچون دفعات قبل در این کانال پر از دست انداز دچار نوسان شد 
و در غیاب پول های پرقدرت، معامالت کم عمق و بااحتیاطی را تجربه کرد. 
بدین ترتیب، شاخص بورس تهران در پایان معامالت فصل بهار در سطح 
یک میلیون و 539 هزار واحد ایس��تاد و به رشد 12 درصدی بسنده کرد. 
شاخص کل بورس همچنین در آخرین روز معامالتی هفته گذشته مصادف 
ب��ا اولین روز تیرماه با ۶ هزار واحد معادل 0.41 درصد کاهش تا محدوده 
یک میلیون و 533 هزار واحد عقب رفت تا ش��اهد ش��روع سرد بورس در 

آغاز فصل گرما باشیم.
رنگ قرمز همچنان بر تن بورس

ش��اخص کل بورس تهران در پایان معامالت خردادماه با بازدهی منفی 
2.5 درص��دی در ارتفاع یک میلی��ون و 539 هزار واحد قرار گرفت. بدین 
ترتیب، بازدهی بورس در فصل بهار 1401 به رقم 12 درصد رسید. هرچند 
بازار سرمایه سال جاری را سبزرنگ آغاز کرد و شاخص کل بورس توانست 
بعد از حدود 20 ماه در اردیبهش��ت دوباره وارد کانال یک میلیون و ۶00 
هزار واحد شود، اما دوباره در روزهای گذشته در دام سقوط افتاده و رنگ 

قرمز بر تن بورس جاخوش کرده است.
روند صعودی بازار سرمایه تا اواخر اردیبهشت ماه ادامه داشت و شاخص 
کل بورس حتی توانست پس از 20 ماه وارد کانال یک میلیون و ۶00 هزار 
واحد شود اما عمر این صعود طوالنی نبود و در حدود یک ماه قبل بورس 

تقریبا هر روز عقبگرد داشته و تا یک میلیون و 533 هزار واحد نیز کاهش 
یافت. تحلیلگران دالیل مختلفی را برای این سقوط عنوان می کنند که از 
مهمترین آن، اختالف قیمت دالر در س��امانه نیما و بازار آزاد است. البته 
برخی معتقدند بازار سرمایه بیش از اندازه در انتظار واگذاری سایپا و ایران 
خودرو مانده و برخی دیگر نزول بازار را ناش��ی از دس��تکاری شاخص کل 
توس��ط دولت می دانند. در هر حال، نزول بورس ادامه دارد و س��هامداران 

دوباره هر روز نظاره گر رنگ قرمز روی تابلوی بورس هستند.
بررس��ی وضعیت بازار سهام در هفته گذشته نشان می دهد که شاخص 
کل بورس روز ش��نبه )28 خرداد( با 1۶ هزار و 581 واحد کاهش در رقم 
یک میلیون و 547 هزار واحد ایس��تاد. ش��اخص کل با معیار هم وزن هم 
3751 واح��د کاهش یاف��ت و رقم 425 هزار و 181 واحد را ثبت کرد. در 
روز یکش��نبه هرچند که ش��اخص بورس برای صعود گام برداشت و حتی 
تا یک میلیون و 548 هزار واحد افزایش یافت، اما درنهایت دوباره روندی 
نزولی به خود گرفت و تا رقم یک میلیون و 545 هزار واحد کاهش یافت. 
شاخص کل بورس در روز دوشنبه سبزپوش شد و با یک هزار و 28۶ واحد 
افزایش به یک میلیون و 547 هزار واحد رس��ید. رنگ قرمز روز سه شنبه 
هم بر تن بورس باقی ماند و شاخص کل بورس در این روز با 7۶17 واحد 
کاهش تا رقم یک میلیون و 539 هزار واحد نزول کرد. شاخص کل با معیار 
ه��م وزن هم 3 هزار و 127 واحد کاهش یافت و به رقم 423 هزار و 45۶ 
واحد رسید. نهایتا روند نزولی بورس به چهارشنبه رسید تا این بازار هفته 
را با چراغ قرمز به پایان ببرد. شاخص کل بورس با ۶233 واحد کاهش تا 
رقم یک میلیون و 533 هزار واحد نزول کرد. شاخص کل با معیار هم وزن 

هم با 11۶2 واحد کاهش در رقم 422 هزار و 295 واحد ایستاد.
پیش بینی بورس در فصل تابستان

نماگر بازار س��رمایه در خردادماه برخالف دو ماه نخست سال با بازدهی 
منفی به کار خود پایان داد و این روند در اولین روز تیرماه نیز تداوم یافت. 
یک فعال بازار سرمایه درباره وضعیت بورس در تابستان به سنا، می گوید: 
اکنون بازار س��رمایه در فضایی قرار دارد که با وجود پتانسیل های موجود 
و کف سازی شاخص، شاهد کم رونقی آن هستیم. حجم معامالت پایین و 
کم عمقی بازار بیانگر نااطمینانی از شرایط فعلی است، تردید و بی اعتمادی 
در رفتار س��رمایه گذاران به وضوح هویداس��ت و غیرقابل پیش بینی بودن 

سیاست ها و تصمیمات کالن، تردید را دوچندان کرده است.

وحیده موسوی با بیان اینکه بورس، بهار را پررونق آغاز کرد و عمق بازار 
نوید روزهای بهتری را می داد، توضیح می دهد: با تصویب بودجه و روشن 
ش��دن وضعیت درآمدی و هزینه ای دولت شاهد رش��د بازار در فروردین 
و اردیبهش��ت بودیم. آزادسازی قیمت ها و کاهش قیمت گذاری دستوری، 
ح��ذف ارز 4200، افزایش بهای نفت و اصالح ن��رخ خوراک برای صنایع 
موجب��ات صعود ب��ازار را فراهم کرد. در این میان بازار فراز و نش��یب های 
زیادی را تجربه کرد تا در ایستگاه خرداد با درجا زدن های پی در پی؛ شاهد 

بازار کم عمق و کم هیجانی باشیم.
او با اشاره به اینکه پیش بینی بازار سرمایه در شرایط کنونی دشوار است، 
می افزاید: در حوزه دیپلماس��ی با ابهام زیادی مواجهیم و ش��رایط برجام 
چندین س��ال اس��ت که بازار سرمایه را تحت الش��عاع قرار داده و عملکرد 
صنایع از متغیرهای تاثیرپذیر از برجام به ش��دت متأثر می ش��وند. اینکه 
در حوزه سیاست خارجی موفق عمل کنیم و برجام به نتیجه برسد، مهم 
اس��ت؛ گرچه بر این باورم که فضای مذاک��رات و اخبار برجام تا حدودی 
پیشخور شده است، ولی بازار در شرایط فعلی نیازمند ُشوک خبری است 
و این ُش��وک می تواند سمت و سوی بازار را مشخص کند؛ بنابراین توافق 
در مس��ئله برجام بسیار حائز اهمیت است. به گفته موسوی، فضای پیش 
رو فضای��ی مه آلود و سرش��ار از بیم و امید اس��ت. ب��ازار همچنان از عدم 
شفافیت در حوزه دیپلماسی و سیاست های داخلی دولتمردان، تصمیمات 
غیراصولی، اخبار متناقض و سفته بازی رانت خواران در حوزه صنایع مختلف 
رنج می برد و همین امر موجب می شود سرمایه گذاران محتاط عمل کرده و 

نسبت به شرایط خوش بین نباشند.
این کارشناس بازار س��رمایه با بیان اینکه رفتار هیجانی سرمایه گذاران 
با توجه به ارزندگی س��هام بیانگ��ر نااطمینانی، ناامنی، ت��رس از آینده و 
انتظارات رکودی باالس��ت، می گوید: با تمام تفاسیر و ریسک های موجود، 
به نظر می رسد پتانس��یل بازار برای رشد محیاست، بازار در اغلب صنایع 
در قیمت های کنونی ارزنده ارزیابی می ش��ود و مجامع پیش رو می توانند 
دلگرم کننده بوده و گزارشات خوب ماهانه و به دنبال آن گزارشات مطلوب 
فصلی می توانند محرک بازار باشند. همچنین نزدیک شدن نرخ دالر نیما 
به دالر آزاد و نیز افزایش نرخ تسعیر ارز صنایع نیز می تواند شرایط تحلیل 
صنایع مختلف را تحت تاثیر قرار داده و جزو مولفه هایی باش��د که بازار را 

به جلو سوق دهد.

بورس تهران تابستان را با کاهش 0.41 درصدی آغاز کرد

افت بورس در ابتدای فصل گرما
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چرا قیمت خودرو کاهش پیدا نمی کند؟
بازار خودرو همچون هفته های گذشته روند باثبات و البته نوسانی را 
تجربه کرد. عوامل موثر بر قیمت خودرو همچنان بالتکلیف است؛ دالر 
باالی 30 هزار تومان در نوسان است، روند تولید و فروش محصوالت 
ایران خودرو و س��ایپا و حذف قرعه کش��ی مشخص نیست، آیین نامه 
واردات خودرو با وجود گذش��ت یک ماه و آغاز فصل تابس��تان نهایی 

نشده است.
به گزارش صدای بورس، پژو 20۶ تیپ 2 در ابتدای هفته با افزایش 
یک میلیون تومانی به قیمت 305 میلیون تومان رسید و تا آخرین روز 
معامالت نیز با همین قیمت معامله می شد در روز آخر با یک میلیون 
تومان کاهش به قیمت 304 میلیون تومانی خود برگش��ت. این مدل 
خودرو در هفته های اخیر با افزایش و کاهش های یک میلیون تومانی 
زیادی همراه بوده و بین محدوده قیمتی 303 تا 305 میلیون تومان 
نوسان می کند. این خودرو در مدل 1400 هم همین روند را در پیش 
گرفته و با نوس��ان های یک میلی��ون تومانی بین قیمت 293 تا 294 

میلیون تومان نوسان دارد.
مدل جدیدتر این خودرو که به تازگی توسط ایران خودرو رونمایی 
شده، پژو 20۶ تیپ 3 پانوراما نام دارد که هنوز در بازار خودروی کشور 
عرضه نش��ده اما در کارخانه قیمتی معادل 181 میلیون و 3۶1 هزار 
تومانی دارد. پیش بینی می ش��ود این خودرو با عرضه در بازار خودرو 

کشور قیمتی میان قیمت 20۶ های تیپ 2 و تیپ 5 داشته باشد.
پژو 207 دنده ای با س��قف شیش��ه ای در مدل 1401 که در ابتدای 
هفته 413 میلیون تومان قیمت می خورد در اواس��ط هفته با کاهش 
2 میلیون تومانی همراه ش��د و س��پس تا آخر هفته با همان قیمت 
411 میلیون تومان معامله ش��د. به نظر می رس��د این خودرو که در 
اوج افزایش قیمت ها تا 420 میلیون تومان هم باال رفته بود و سپس 
با ش��روع روند کاهشی از اواخر اردیبهشت ماه به قیمت 407 میلیون 

تومان نیز رسیده بود بر روی این قیمت تثبیت شده است.
این خودرو در نس��خه دنده ای س��قف فلزی با سقف فلزی هم این 
هفته روندی کاهشی در پیش گرفت و با کاهش 4 میلیون تومانی در 

آخر هفته با قیمت 397 میلیون تومان معامله شد.
پژو 207 در نسخه اتوماتیک که آخرین نسخه از آن در سال 1400 
تولید شد پس از ش��روع موج کاهشی قیمت ها نیز به افزایش قیمت 
خ��ود ادامه داد. این خودرو از اواخر اردیبهش��ت ماه ت��ا به امروز 25 
میلیون تومان افزایش قیمت ثبت کرده و اکنون در بازار ۶10 میلیون 

تومان قیمت می خورد.
پ��ژو 405 جی ال ایکس در نس��خه بنزینی دیگر خودرویی بود که 
به کاهش قیمت ها واکنش نش��ان نداد و به افزایش قیمت خود ادامه 
داد. ای��ن خودرو این هفته هم با افزایش جزئی و یک میلیون تومانی 
به قیمت 293 میلیون تومان رسید. نسخه گازسوز این خودرو در این 

هفته بدون تغییر همان 305 میلیون تومان قیمت خورد.
پژو پارس ال ایکس به نس��بت خودروهای دیگر نوس��انات قیمتی 
کمت��ری دارد. در مدل 1401 این هفته همانند هفته گذش��ته بدون 

تغییر بود و 380 میلیون تومان معامله شد.
مدل جدیدتر و به روز این خودرو امسال توسط ایران خودرو رونمایی 
شد؛ یعنی ای ال ایکس تیوفایو در کارخانه قیمتی معادل 211 میلیون 
و 380 ه��زار تومان دارد. پس از عرضه این خودرو در بازار از اواس��ط 

خردادماه به طور میانگین 435 میلیون تومان معامله می شود.
سمند ال ایکس ساده در ابتدای هفته 30۶ میلیون تومان هم قیمت 
می خ��ورد در این هفته با س��ه میلیون تومان کاه��ش پله ای به 303 

میلیون تومان رسید.
س��ورن پالس هم که مدل 1401 آن به تازگی در بازار عرضه شده 
و قیمت��ی مع��ادل 355 میلیون تومان دارد، در م��دل 1400 یکی از 
خودروهایی بود که نوس��انات قابل توجهی به ثبت رسانده است. مدل 
1400 س��ورن پالس در اواخر اردیبهشت ماه 385 میلیون تومان هم 
قیمت می خورد پس از ش��روع روند کاهشی در بازار به 345 میلیون 

تومان رسید.

نماگربازارسهام

فاطمی امین گفت در سه ماهه اول امسال 24۶ هزار خودرو تحویل داده 
شده که نسبت به مدت مشابه پارسال 3۶ درصد افزایش داشته است.

به گ��زارش راهب��رد معاصر، وزیر صنع��ت، معدن و تج��ارت در پیش 
خطبه ه��ای نماز جمعه تهران گفت: خودرو ه��ای کف پارکینگ در پایان 

خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه 70 درصد کاهش داشته است.
این آمار ها در حالی مطرح شده که برخی رسانه ها تا هفته های گذشته 
از اینکه وزارت صمت آمار مربوط به تولید و کیفیت خودرو های داخلی را 

منتشر نکرده، انتقاد کرده بودند.
براساس آماری که فروردین ماه خبرگزاری جمهوری اسالمی به نقل از 
وزارت صنعت، معدن و تجارت منتش��ر کرده، آمار پارسال تولید خودرو با 
افت 2.9 درصدی نس��بت به س��ال 99 همراه بوده و به 991 هزار و ۶98 

دستگاه خودرو رسید.
همچنین تولید خودرو های سواری هم کاهش 3.9 درصدی در مقایسه 

با سال 99 داشته است.
وزیر صمت پایان خرداد امس��ال درباره برنامه دو س��اله حل مش��کالت 

صنع��ت خودرو گفت که این وزارتخانه امس��ال به دنبال اصالح س��اختار 
صنعت خودرو و ایجاد ثبات در تولید است.

آقای فاطمی امین با این حال اضافه کرده کشور به ثبات در تولید خودرو 
رسیده و از تداوم این روند ابراز امیدواری کرده است.

او گفت که »از نیمه دوم امسال بیشترین تمرکز بر روی کیفیت خودرو 
خواهد بود و اکنون کیفیت در حال بهبود اس��ت، اما آمار ملموس نیست؛ 
یعنی براس��اس حرکت و گزارش های رس��می که متعلق به وزارت صمت 

است، اعالم نشده و از سوی بخش خصوصی بوده است.«
در حالی که نارضایتی هایی از کیفیت خودرو های تولیدی در ایران وجود 
دارد، برخی نمایندگان مجلس در هفته گذشته طرح استیضاح وزیر صمت 
را آغ��از کردند؛ هیأت رئیس��ه مجلس هم اعالم کرده این درخواس��ت به 

جریان افتادن استیضاح اعالم وصول شده است.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعالم کرده یکشنبه هفته آینده طرح 
اس��تیضاح در این کمیسیون بررسی می شود که در صورت تصویب، آقای 

فاطمی امین در نشست علنی استیضاح خواهد شد.

علت اصلی این اقدام، بازار و کیفیت خودرو اعالم ش��ده؛ آقای میرسلیم 
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در روز های گذشته گفته که »اگر 
وزیر مایل نباش��د سیاس��ت های کلی نظام اجرایی ش��ود، او را استیضاح 

می کند.«
او در گفت وگو با س��ایت دیده ب��ان ایران ادعا کرد ک��ه »10خانواده در 
ایران واردکنندگان اصلی خودرو هس��تند. س��ه چهار ت��ا دیگر هم داریم؛ 
اینها وابسته اند به همین خودروسازان که اینها کار واردات خودرو را انجام 

می دهند.«
آقای فاطمی امین وزیر صمت همچنین در پیش خطبه های نماز جمعه 
تهران گفت که کش��ور در حوزه شناس��ایی ذخایر معدنی عقب مانده و از 

مهرماه پارسال این ذخایر را شناسایی شده است.
براس��اس آماری که او اعالم کرده، پارسال 500 میلیون تن مواد معدنی 
برداش��ت شده، اما تنها کمتر از یک درصد خام صادر شده؛ به عالوه ایران 
در بهار 1401 نس��بت به مدت مش��ابه پارس��ال 40 درصد رشد صادرات 

داشته است.

وزیر صمت: تعداد خودرو های کف پارکینگ خودروسازان ۷۰ درصد کاهش یافت

گروهی از محققان یکی از ش��رکت های فناور از بس��تر طیور، نهاده های 
دام��ی را تولید کردند که ضم��ن تامین مواد مغذی ب��رای دام و افزایش 
بهره وری دامداری ها، می تواند جایگزین نهاده هایی چون سویا و کلزا باشد.

مهش��ید نیکخو، کارش��ناس تغذیه دام این شرکت فناور در گفت وگو با 
ایسنا، با اشاره به تولید نهاده های دامی از بستر طیور، گفت: محققان این 
شرکت با همکاری و هدایت مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور توانستند 
پس از هش��ت س��ال تحقیق با استفاده از بس��تر طیور گوشتی، به منبع 

پروتئینی مناسب جهت استفاده در واحدهای پرواری دست یابند.
وی با بیان اینکه این محصول جایگزین بخشی از کنسانتره شده و هزینه 
جیره مصرفی را ح��دود 20 تا 30 درصد کاهش می دهد،  اظهار کرد: این 

نهاده دامی حاوی 24 تا 25 درصد پروتئین و 2400 کیلو کالری است.
نیکخ��و با بیان اینکه این محصول در ش��رایطی ک��ه کمبود نهاده های 
دامی احس��اس می شود، از استقبال خوبی برخوردار شده است، ادامه داد: 
از آنجایی که این محصول دارای پروتئین و انرژی مناس��بی است، موجب 
وزن دهی به دام خواهد ش��د. این محقق ح��وزه تغذیه دامی با بیان اینکه 
این ش��رکت دارای سه دسته محصول شامل »ویژه پروماک«، »اقتصادی 
پروماک« و »پایه پروماک« اس��ت، خاطرنش��ان ک��رد: محصول اقتصادی 
پروماک به عنوان یک  منبع تامین کننده پروتئین و انرژی است که به سبب 
قیمت مناس��ب و افزایش ضریب تبدیل در دام موج��ب بهره وری دامدار 
می ش��ود. با توجه به قیمت باالی نهاده های پروتئینی نظیر سویا و کلزا و 

کمیاب بودن آنها می تواند جایگزین  ارزان قیمت و مناسبی برای دام باشد.
به گفته وی این محصول حاوی 25 درصد پروتئین، 2350 کیلو کالری 
انرژی و سرش��ار از مواد معدنی اس��ت که با افزودنی هایی از جمله منابع 

انرژی زا، محرک  اشتها و  عصاره های گیاهی غنی سازی شده است.
نیکپور محصول ویژه پروماک را یک  منبع تامین کننده پروتئین و انرژی 
دانست که حاوی 25 درصد پروتئین و 2400 کیلو کالری است و ادامه داد: 
این محصول با افزودنی هایی از جمله منابع انرژی زا، محرک  اشتها، محرک 

 رشد، عصاره های گیاهی و گوگرد، غنی سازی شده است.
وی اضافه کرد: محصول پایه پروماک نیز به سبب افزایش ضریب تبدیل 

در دام، موجب بهره وری دامداری ها خواهد شد.

معرفی جایگزین سویا و ُکلزا برای دامداری ها با تولید نهاده هایی از بستر طیور
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اخبار

در دیدار سفیر فنالند با شهردار رشت مقرر شد
حل معضل رودخانه های آلوده رشت با انتقال تکنولوژی و دانش فنی از 

کشور فنالند
رشت- خبرنگار فرصت امروز: سید امیر حسین علوی شهردار رشت در 
دیدار با ســفیر فنالند ضمن استقبال از حل معضل رودخانه های آلوده رشت با 
انتقال تکنولوژی و دانش فنی از کشور فنالند، گفت: امیدواریم با تعمیق ارتباطات 
فی مابین و با ورود شرکتهای دانش بنیان این کشور، در حوزه بومی سازی دانش 
مدیریت پسماند در شهر رشت اتفاقات خوبی به وقوع بپیوندد. به گزارش واحد 
خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت - سید امیر حسین 
علوی شهردار رشت امروز سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ در دیدار با کاری کاهیلوتو 
ســفیر فنالند و مدیرعامل انجمن دوستی دو کشور ایران و فنالند که با حضور 

نادر حسینی و سید حسین رضویان از اعضای شورای اسالمی شهر رشت، معاونین و مدیران شهرداری برگزار شد، ضمن عرض خیر مقدم 
به سفیر فنالند و هیئت همراه وی اظهار داشت: امیدوارم دیدارهای اینچنینی عایدی های خوبی در حوزه های اقتصادی، زیست  محیطی 
و دانشگاهی فی مابین برای دو طرف داشته باشد. شهردار رشت در باب دغدغه های مدیریت شهری هم مواردی را بیان داشت و تصریح 
کرد: رشت به واسطه شرایط طبیعی اقلیمی اش که ناشی از موقعیت جغرافیایی و آب و هوای این منطقه از کشور ایران است، مخاطراتی 
جدی در حوزه محیط زیست دارد. سید امیر حسین علوی ضمن اشاره به رودخانه  های شهر رشت ادامه داد: این رودخانه ها به واسطه عدم 
مدیریت درست و دقیق، امروز با آلودگیهای جدی مواجه هستند. عالوه بر این تنظیم دبی آب داخل این رودخانه ها هم به واسطه گسترش 
شهرســازی در پهنه های مختلف شــهری امروز دچار مشکل و چالش جدی شده است. وی مدیریت پسماند را در استانهای شمالی یک 
چالش خواند و با اشاره به هزینه باالی تکنولوژیهای مرسوم اروپا در این حیطه عنوان کرد: چنانچه سرمایه گذارانی از کشور فنالند تمایل 
داشته باشند که در حوزه مدیریت منابع آب و یا در حوزه تکنولوژی و انتقال دانش الزم برای مدیریت پسماند و پساب ها ورود کرده و در 

شهر رشت سرمایه گذاری انجام دهند، شهرداری رشت از این امر استقبال می کند.
سفیر کشور فنالند در ایران نیز در این جلسه با تشکر از میزبانی شهرداری رشت از وی و تیم همراهش عنوان کرد: فنالند کشور کوچکی 
به شمار می رود و عضو اتحادیه اروپا و منطقه نوردیک می باشد و حدود کمتر از شش میلیون نفر جمعیت دارد. کاری کاهیلوتو حفاظت 
محیط زیســت را یکی از شاخصهای کشور فنالند ذکر کرد و گفت: امسال نود و نهمین سال ارتباطات دو کشور ایران و فنالند را جشن 
خواهیم گرفت اما متاســفانه برخالف گذشته ارتباطات اقتصادی دو کشور در حال حاضر به حداقل ممکن رسیده است و امیدواریم این 
ارتباطات به وضعیت قبل خود برگردد. وی صنعت جنگلداری و حجم باالی جنگل را یک وجه تشابه بین شمال ایران و کشور فنالند خواند 
و تصریح کرد: توسعه کریدور شمال - جنوب باعث گسترش روابط ایران و فنالند خواهد شد و به خصوص این منطقه از شمال ایران را به 
کشور فنالند نزدیک می کند. سفیر فنالند پتانسیلهای شهر رشت را بسیار زیاد دانست و با بیان اینکه بخش خصوصی فنالند برای مدیریت 
بخش آب در منطقه گیالن می تواند برنامه خوبی ارائه دهد، اضافه کرد: مدیریت پسماند و کسب انرژی از آن امری است که کشور فنالند 

در حوزه آن تحقیقات زیادی را انجام داده است.

 مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی:
برنامه های اوقات فراغت کیفی سازی می شود

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل ورزش وجوانان اســتان مرکزی در نشســت 
ستاد ســاماندهی امور جوانان استان مرکزی در اراک، گفت: برنامه های اوقات 
فراغت این اداره کل استانداردسازی و کیفی سازی می شوند. عابد حقدادی افزود: 
برنامه های اوقات فراغت باید شادی آفرین، سرگرم کننده و لذت بخش و مطابق 
با فرهنگ جامعه باشد و حضور حداکثری جوانان مد نظر باشد. وی بیان کرد: 
در راستای هماهنگی برنامه های اوقات فراغت استان، نشستی در ۲۱ خردادماه 
با حضور کارشناسان عضو ستاد ساماندهی و معاونان دستگاه های مختلف برگزار 
و موضوعات جمع بندی شده و از تجربیات سال های گذشته نیز بهره گیری شده 

که امید است در ستاد مصوب شود. مدیرکل ورزش وجوانان استان مرکزی ادامه داد: رویکرد اصلی اوقات فراغت کیفی سازی برنامه ها و 
غنی سازی اوقات فراغت است. حقدادی عنوان کرد: با توجه به محدودیت های جامعه پس از شیوع کرونا و بهتر شدن شرایط در سال جاری، 
افزایش نشاط و شادی در برنامه ها مورد توجه ویژه قرار گیرد. وی تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های صنعتی توسط دانشگاه ها و آموزش و 
پروش به منظور بازدید و آشنایی نسل نوجوان با ستادهای صنعتی استان در راستای تقویت هویت ملی پیشنهاد می شود. مدیرکل ورزش 
و جوانان استان مرکزی گفت: این استان ظرفیت اردویی خوبی به لحاظ طبیعی، گردشگری، مذهبی و صنعتی دارد که باید مورد توجه 
قرار گیرد. حقدادی عنوان کرد: دستگاه های عضو در راستای حمایت از اقشار ضعیف، افراد معرفی شده از سوی مراکز حمایتی را با تخفیف 
ویژه و یا در صورت امکان رایگان در برنامه های فراغتی پذیرش کنند. وی ادامه داد: ۵۰ مسجد استان با رویکرد نگاه به مناطق محروم، به 
تجهیزات ورزشی مجهز شده و انتظار است دستگاه های اجرایی استان مرکزی امکانات وپتانسیل های ورزشی خود را برای حمایت از اقشار 

ضعیف جامعه اعالم کنند تا به صورت نیم بها و یا رایگان در اختیار این قشر قرار گیرد.

بازدید مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی 
مازندران از سد گلورد

ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای مازندران، محمدابراهیم یخکشــی مدیرعامل این شرکت و سید 
اســماعیل هاشمی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی مازندران از سد گلورد و راه 
های ارتباطی روســتاهای باالدست این سد بازدید کردند.  در این بازدید که با 
همراهی معاون طرح و توسعه و ذیحساب طرح های عمرانی شرکت آب منطقه 
ای مازندران انجام شد حاضرین از روند پیشرفت طرح و ساخت جاده دسترسی 
روستاهای باالدست بازدید کردند. خاطر نشان می گردد با بهره برداری کامل از 
سد گلورد ضمن کنترل سیالب، تولید انرژی برقابی و رونق گردشگری مشکل 

تامین آب اراضی کشاورزی و همچنین آب شرب شهرهای نکا، بهشهر، گلوگاه و روستاهای مسیر برطرف می شود.

مدیرعامل دهکده طبیعت شهرداری قزوین مطرح کرد؛
دهکده طبیعت؛ نخستین اکوپارک گردشگری، آموزشی و تحقیقاتی کشور

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل دهکده طبیعت شــهرداری 
قزوین گفت: دهکده طبیعت نخستین اکوپارک گردشگری، آموزشی و تحقیقاتی 
کشور است و با هدف بازپروری حیوانات آسیب دیده در طبیعت و تکثیر حیوانات 
در حــال انقراض فعالیت می کند. به گــزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری قزوین؛ اصغر حبیبی روز دوشــنبه در برنامه تور رسانه ای بازدید از 
دهکده طبیعت اظهار کرد: دهکده طبیعت قزوین به عنوان نخستین اکوپارک 
گردشگری، آموزشی و تحقیقاتی کشور در مساحتی بالغ بر  هفت هکتار، محل 
زیست بیش از ۶۰ گونه جانوری است که در حال حاضر بدون هیچ گونه حمایت 

مالی در حال فعالیت است. او با بیان اینکه این مجموعه ماهانه افزون بر یک میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، افزود: دهکده طبیعت پناهگاه 
حیوانات آسیب دیده در طبیعت است و از همین رو هزینه های جاری قابل توجهی دارد. این مسئول عنوان کرد: سال گذشته به علت 
شیوع ویروس کرونا، درآمد دهکده از طریق فروش بلیت بسیار ناچیز بود اما با کاهش کرونا و شروع بازدیدها امیدواریم بتوانیم تا حد امکان 
کسری های سال گذشته را جبران کنیم. حبیبی با اشاره به استقبال گردشگران از این مجموعه تصریح کرد: در تعطیالت نوروزی روزانه 
شاهد بازدید ۵هزار نفر از دهکده طبیعت بودیم که امید است با آغاز فصل تابستان و شروع اردوهای دانش آموزی شاهد رونق این مجموعه 
باشــیم. او ادامه داد: دهکده طبیعت به واســطه نوع خاص فعالیت آن در قالب مراقبت و درمان حیوانات مصدوم، به عنوان برترین مرکز 

نگهداری حیوانات کشور مورد تقدیر قرار گرفته است.

تأثیر آموزش در فرهنگ سازی و ارتقاء نگرش دانش آموزان گلستانی 
نسبت به اهمیت و حفظ منابع طبیعی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: بازدید دانش آموزان مقطع متوسطه از جنگل های هیرکانی با مشارکت اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلستان  با هدف تأثیر آموزش در فرهنگ سازی و ارتقاء نگرش دانش آموزان  نسبت به اهمیت و حفظ منابع طبیعی برگزار 
شد.حســین یازرلو رییس حراست این اداره کل  در طی بازدید دانش آنموزان دوره متوسطه از جنگل شصت کالته بیان داشت: آموزش 
به عنوان کارآمدترین ابزار قابل دسترس می تواند نقش مهم و راه گشایی را در ارتقای نگرش و شناخت دانش آموزان از منابع طبیعی و حفظ 
سرمایه ملی کشور داشته باشد.حسین یازرلو افزود:حفاظت از محیط زیست عادتی است که باید از دوران کودکی آموخته شود تا به یک باور 
ذهنی تبدیل شود؛ این باور فرد را موظف می کند تا از یگانه زیستگاهی که در آن زندگی می کند به بهترین شکل ممکن پاسداری کند.

رضا احمدی ریس اداره برنامه ریزی بودجه و هماهنگی طرح ها نیز در این بازدی با اشاره به حفظ منابع طبیعی گفت:  با این که حضور در  
طبیعت، یکی از فعالیت هایی است که برای سالمتی بسیار مفید است و بسیار توصیه می شود، اما حفاظت از محیط زیست  و منابع طبیعی  
مالحظاتی هم دارد. حضور انسان ها در طبیعت می تواند آسیب هایی نیز داشته باشد. آلودگی ها و تخریب محیط زیست و منابع طبیعی 
از پیامد های حضور بشر در طبیعت است. یادمان باشد که محیط زیست متعلق به همه انسان ها و آیندگان ماست. همچنین اهمیت حفظ 
اراضی ملی و جنگلی و حفظ کاربری باغات ، اراضی زراعی و پیشگیری از هرگونه قطع درختان جنگلی و آتش سوزی در عرصه های ملی 
، روش حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی  و احترام به طبیعت در  زمان حضور در این عرصه ها به دانش آموزان آموزش داده شد.

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج 
فارس با اشاره به تاکید رییس جمهور و دولت سیزدهم بر توسعه صنایع 
پایین دستی در استان ایالم تاکید کرد: حمایت از صنایع پایین دستی و 
شرکت های دانش بنیان، راهبرد گروه است و از توسعه این صنایع در ایالم 
حمایت می کنیم.  دکتر حسن بهرام نیا استاندارد ایالم و علی اکبر بسطامی 
نماینده مردم ایالم، ایوان، هلیالن، چرداول، مهران، ملکشــاهی، چوار و 
سیروان با دکتر علی عسکری دیدار کردند. استاندار ایالم در این نشست 
با اشاره به اینکه پتروشــیمی ایالم و پتروشیمی ارغوان گستر ایالم دو 
شرکت تابعه گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس در این منطقه هستند، 
گفت: این دو پتروشــیمی نقش مهمی در اقتصاد استان ایالم دارند اما 
پیشــرفت های مورد انتظار ما در این دو مجموعه هنوز محقق نشــده و 
مشکالتی پیش روی آنهاست که امیدواریم با حمایت مالی هلدینگ خلیج 
فارس، شاهد توسعه و تحقق تولید در ظرفیت اسمی و بهره برداری این دو 
شرکت باشیم. وی با اشاره مصوبه هیات دولت در خصوص صنایع پایین 
دســتی در ایالم، گفت:  با ایجاد پارک پلی پروپیلن و پیش بینی فعالیت 
۹۲ شرکت در آن، برای ۴ هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد. بسطامی هم 
در این نشست با اشاره به مشکل بیکاری در استان ایالم گفت: علی رغم 
وجود منابع غنی نفت و گاز، متاسفانه بیکاری و رشد آسیب های اجتماعی 

از دغدغه های جدی در اســتان است و امیدواریم با حمایت گروه صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، شاهد کاهش بیکاری و رونق اقتصادی در استان 
باشیم. علی عسکری نیز در این نشست با اشاره به سفرهای متعددی که 
در زمان تصدی مســئولیت های گذشته به غرب کشور داشته، گفت: در 
دوران دفاع مقدس هم خاطرات خوب فراوانی از مردم ایالم و مردم غیور 
غرب کشور دارم و به خوبی با ظرفیت های بالقوه این منطقه آشنا هستم 
و معتقدم که بسیاری از این ظرفیت ها متاسفانه بالفعل نشده است. وی 
تصریح کرد: این استان ظرفیت های قابل توجهی در حوزه نفت و گاز دارد 

و اینکه اســتاندار این استان از خانواده صنعت نفت است را به فال نیک 
می گیرم و امیدوارم با توجه به همت و تاکید دولت برای توســعه صنایع 
پایین دستی پتروشیمی در این منطقه، شاهد تحول در این عرصه باشیم. 
مدیرعامل گروه صنایع پتروشــیمی خلیج فارس، افزود: رفع مشکالت 
پتروشیمی ایالم و ارغوان گســتر را به صورت جدی پیگیری می کنیم 
و از ســوی دیگر با توجه به تعریف ماموریت ایجاد صنایع پایین دستی 
و تکمیل زنجیره ارزش در پتــرول، برای حمایت از این صنایع در ایالم 
آماده ایم. وی ادامه داد: ما به شرط تامین زمین و امکانات اولیه موردنیاز 
از سوی استانداری برای ایجاد پارک فناوری در ایالم آماده ایم و از پترول 
می خواهم مکان یابی این پروژه را آغاز کند. علی عســکری همچنین با 
اشاره به تفاهم نامه توسعه فاز دوم میدان گازی تنگ بیجار  میان این گروه 
و شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران، گفت: بــا بهره برداری از این طرح 
که انشاهلل از پایان شهریور ماه عملیات اجرایی آن آغاز می شود، مشکل 
خوراک پتروشیمی ایالم حل می شــود که موجب برکات فراوانی برای 
منطقه خواهد شد. گسترش برنامه های گروه صنایع پتروشیمی خلیج 
فارس در راســتای ایفای مسئولیت اجتماعی، کمک به محیط زیست و 
کاهش آالیندگی مجتمع های گروه با اجرای طرح های زیست محیطی 

از دیگر مواردی بود که در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار بوشهر بر پیگیری و 
ســرعت بخشیدن به پروژه طرح نهضت ملی مسکن در عالیشهر تاکید 
کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید عالیشهر، احمد 
محمدی زاده در بازدیدی که همراه با مدیرعامل شــرکت عمران شهر 
جدید عالیشهر و مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی از روند پیشرفت 
فیزیکی پروژه های نهضت ملی مسکن در شهر جدید عالیشهر  داشت، با 
اشاره به اهمیت پروژه های نهضت ملی مسکن افزود: باید مسائل مربوط 
به پروژه های نهضت ملی مسکن در عالیشهر  با سرعت بیشتری در دنبال 
شود. وی ادامه داد: بدون تردد با تسریع در روند اجرایی یا مراحل اداری 
پروژه های نهضت ملی مسکن شاهد تحمیل هزینه های نامتعارف ناشی 

از طوالنی شدن پروژه ها به مردم نخواهیم بود.
اســتاندار بوشهر از پیگیری و جدیت مجموعه شرکت عمران و بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی در شهر عالیشهر و دیگر دستگاه های مربوطه 
در استان در خصوص مباحث مربوط به پروژه های نهضت ملی مسکن 
قدردانی و بر ساماندهی اقدامات الزم جهت تسریع در اجرای پروژه های 

این حوزه تاکید کرد.
محمدی زاده با بیان اینکه بازدید مستمر از پروژه طرح نهضت ملی 

مســکن در دستور کار قرار  گرفته است، گفت: شرکت   عمران و بنیاد 
مسکن باید برای به سرانجام رساندن طرح نهضت ملی مسکن اهتمام 
ویژه داشــته و هرچه سریع تر وضعیت پروژه های باقی مانده را مشخص 
کنند. وی ادامه داد: در برخی از پروژه ها کندی در پیشــرفت پروژه ها 
دیده می شــود که این عقب ماندگی ها باید پیش بینی تدابیر الزم هر 

چه زودتر جبران شود.
استاندار بوشهر تاکید کرد: با توجه به کمبود منابع آب در استان در 

طراحی و اجرا به گونه ای اقدام شــود تا از آب های بالء استفاده جهت 
تامین بخشی از منابع آب جهت مصارف فضای سبز، شست  و شو و دیگر 

موارد مورد توجه قرار گیرد.
وی با بازدید از سایت صنعتی فاز ۶ خواستار تکمیل هر چه سریعتر 
این ناحیه شد و در ادامه از محله گلبهار واقع در فاز سه دیدن و به افزایش 
اجرای نمونه محله گلبهار در تمامی نقاط شــهر تاکید کرد. مدیرعامل 
شرکت عمران عالیشهرگفت: سهم شهرهای جدید عالیشهر و نایبند از 
طرح نهضت ملی مســکن به ترتیب ۶ هزار و ۲ هزار و ۸۴ واحد است. 
جهانبخش تل اشکی ادامه داد: در گام نخست عملیات اجرایی ۳ هزار و 
۶۶۴ واحد در عالیشهر آغاز شده است. وی افزود: از این تعداد ۶۸۱ واحد 
به صورت کارگزاری بنیاد مســکن و ۲ هزار و ۶۳۵ انعقاد تفاهم نامه با 
رهاورد سازندگی آزادگان ) رسا( ۶۸ واحد توسط شرکت عمران عالیشهر 

و مابقی نیز به صورت واگذاری به شرط ساخت ساخته خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت عمران عالیشــهر اظهار کرد: طرح ملی نهضت 
مســکن در عالیشهر تاکنون حدود ۱۶ هزار نفر نام نویسی کردند که از 
این مجموع حدود هفت هزار نفر حایز شرایط اولیه شدند و بیش از سه 

هزار نفر نیز به تایید نهایی رسیدند.

قم- خبرنگار فرصت امروز:  اجتماع خانوادگی »سالم فرمانده« 
عصر سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ با حضور پرشکوه عاشقان و منتظران 

امام زمان)عج( در مسجد مقدس جمکران برگزار شد.
به گزارش پایــگاه خبری تحلیلی جمکران، عاشــقان حضرت ولی 
عصر)عج( عصر سه شنبه در مسجد مقدس جمکران، گرد هم آمدند و با 
اجرای سرود »سالم فرمانده«، بار دیگر با امام زمان)عج( عهد بستند و 

برای ظهور ایشان دعا کردند.
پرچم مسجد مقدس جمکران همزمان با حضور گسترده مردم در این 

مســجد مقدس به منظور هم خوانی سرود سالم فرمانده با حضور حاج 
ابوذر روحی و تجدید بیعت با امام زمان)عج(، تعویض شد.

حجت االسالم والمسلمین سید حسین مؤمنی در این مراسم با بیان 
اینکه حضور گسترده مردم در این اجتماع نشان از حضور مستمر مردم 
در مسیر مکتب حاج قاسم است، اظهار کرد: سرود سالم فرمانده که در 
نقاط مختلف جهان به اجرا درآمده است عرض ارادی ویژه به محضر امام 

زمان)عج( است که امیدواریم ایشان این حرکت را از ما بپذیرند.
وی با تاکید بر اینکه نســل جوان و نوجــوان انقالب با الگوگیری از 

شهدا اهداف کشــور را پیش خواهند برد، عنوان کرد: مردم به دشمن 
اجازه نمی دهند که توطئه های خود را در کشور اسالمی پیاده سازی کند.

آذربایجان شرقی - فالح: سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان 
شرقی گفت: صرفه جویی مهم ترین مصداق آینده نگری در جامعه است.
کمالی افزود: اطالع رسانی مصرف بهینه، بهانه ای برای تکرار اهمیت 
استفاده مؤثر و مطلوب از انرژی و آینده نگری در حفظ سرمایه های ملّی 

کشور به منظور نیل به رشد و شکوفایی همه جانبه اقتصادی و اجتماعی 
در جامعه است. وی با اشاره به اینکه منابع گاز طبیعی همیشگی نیست، 
اظهار داشت: متأسفانه ایران از پرمصرف ترین کشورهای جهان در بخش 
انرژی می باشد و این موضوع باید از طریق تنویر افکار عمومی، آموزش 
کودکان و خانواده ها و سیاســت های قانونی و بازدارنده  نهادینه سازی 
شــود. وی با اشاره به یکی از طرح های موفق شرکت ملّی گاز ایران در 
کاهش مصرف گاز تصریح کرد: طرح بهینه سازی مصرف موتورخانه ها 
فرصتی مناسب و قابل اســتفاده برای مشترکین گاز دارای موتورخانه 
مرکزی اســت تا با استفاده از تسهیالت رایگان اعطایی از سوی شرکت 
ملی گاز ایران، اقــدام موثری در مدیریت مصرف و کاهش هزینه های 

ســربار خانوار بعمل آورند.  وی ادامه داد: از زمان آغاز اجرای این طرح 
۳۹۳۰ واحد موتورخانه ای برای بهره مندی از مزایا و تســهیالت پیش 
بینی شــده، ثبت نام نموده اند. سرپرست شــرکت گاز استان با اشاره 
به راهکارهای مهم کاهش مصرف گاز اظهار داشــت: انتخاب وســایل 
گرمایشــی متناسب با مساحت فضای حرارتی مربوطه، عدم استفاده از 
شــومینه به عنوان گرمایش، تنظیم دمای محیط در بازه دمای زندگی 
)بین ۱۸ تا ۲۱ درجه سانتی گراد(، تعویض پنجره های قدیمی با پنجره 
های دارای شیشه دو جداره، عایق کاری لوله های آب گرم موتورخانه و 
بازدید دوره ای از تاسیسات، تبدیل سیستم موتورخانه به پکیج به منظور 

کاهش مصرف گاز از جمله راهکارهای کاهش مصرف گاز می باشد.

اهواز - شبنم قجاوند: نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان 
رهبری با تاکید در مدیریت مصرف برق، گفت: صرفه جویی و مدیریت 

مصرف برق یک واجب شرعی بوده که الزم است رعایت شود.
مدیرعامل این شــرکت با حضور در دفتر آیت اهلل عبدالکریم فرحانی 
نماینده مردم خوزســتان در مجلس خبرگان رهبــری، با وی دیدار و 
گفتگوکرد. محمود دشت بزرگ در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت 
شبکه برق استان و میزان تولید و مصرف در پیک تابستان ۱۴۰۱، بیان 
کرد: تدابیر الزم برای پایداری شــبکه برق اندیشــیده شده که بخش 
عمده ای از این تدابیر به همراهی مشترکین خانگی در مدیریت مصرف 
برق در ساعت های پیک بار مرتبط است. وی افزود: اولویت وزارت نیرو 

تامین برق مشترکین خانگی است که بر همین اساس ساعات فعالیت 
ادارات تغییر کرد و با صنایع توافقاتی حاصل شد تا با رعایت آن، پایداری 
شــبکه حفظ شود. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح 
کرد: مدیریت مصرف تضمین کننده پایداری شــبکه برق خواهد بود و 
کمک می کند میزان تولید و مصرف برق بهم نزدیک شوند و در شبکه 
کمبودی رخ ندهد. در پایان دشت بزرگ با اشاره به جایگاه مردمی آیت اهلل 
فرحانی نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، بیان کرد: 
از شــما درخواســت می کنیم که رعایت الگوی مصرف برق را به مردم 
و مشــترکین توصیه کنید چرا که کالم شما نافذ بوده و در بین مردم 
تاثیرگذار است. آیت اهلل عبدالکریم فرحانی نماینده مردم خوزستان در 

مجلس خبرگان رهبری نیز در این دیدار با تقدیر از اقدامات ارزنده برق 
منطقه ای خوزستان در توسعه زیرســاخت های صنعت برق و پای کار 
بودن مدیران این شرکت، با تاکید بر لزوم خدمت رسانی به مردم در همه 
حوزه ها، بیان کرد: مدیریت مصرف برق واجب شرعی است که بر همگان 
الزم است آن را رعایت کنند تا با خاموش نشدن شبکه، حقی از کسی 
ضایع نشود. وی افزود: در کنار صنعت برق خواهیم بود و از همه ظرفیت 
و توانی که وجود دارد استفاده کرده تا بتوانیم فرهنگ مدیریت مصرف 
بهینه برق را در بین مردم نهادینه کنیم. کیوان خورســند معاون منابع 
انسانی و ســید حجت اله موسوی مدیردفتر روابط عمومی شرکت برق 

منطقه ای خوزستان نیز در این دیدار حضور داشتند.

    علی عسکری در دیدار با استاندار ایالم:

عملیاتاجراییتوسعهفازدوممیدانگازیتنگبیجارشهریورآغازمیشود

استاندار بوشهر خواستار شد:

سرعت بخشیدن به پروژه های نهضت ملی مسکن عالیشهر

اجتماع بزرگ سالم فرمانده در مسجد مقدس 
جمکران برگزار شد

سرپرست شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:

صرفه جویی مهم ترین مصداق آینده نگری در جامعه است

تاکید نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری بر مدیریت مصرف برق

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
آذربایجان شــرقی گفت: تا پایان امســال ۹ طرح نیمــه تمام در این 
حوزه آماده بهره برداری خواهد شــد. محمد خانی اظهار کرد: در سفر 
رییس جمهور ۸۵۰ میلیارد تومان به طرح های آب و فاضالب استان 
اختصاص یافته که با اولویت اتمام طرح های نیمه تمام هزینه خواهد 
شد. وی افزود: یکی از مهمترین این طرح ها، مدول دوم تصفیه خانه 
تبریز است که فاز اول آن ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در حال 
آبگیری آزمایشــی اســت. خانی ادامه داد: با اتمام این طرح، از شبکه 
فاضالب تبریز در مجموع ۱۲۵ میلیون مترمکعب آب به پیکره دریاچه 
ارومیه وارد خواهد شد. وی گفت: همچنین عالوه بر احداث ۹ تصفیه 
خانه در اســتان در ۳۵ شهر و ۲۶۰ روســتا، طرح های در حال اجرا 

داریــم که ارزش آنها در حال حاضر ۴۸۰ میلیارد تومان اســت. مدیر 
عامل آبفای آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اینکه ۷۰۰ روستای 
استان مشکل کمبود آب دارند، گفت: مشکل تامین آب ۵۰۰ روستای 
استان در ۱۸ ماه آینده حل می شود. خانی افزود: این روستاها بر اساس 
تفاهم نامه ای با قرارگاه امام حســن مجتبی )ع( آبرسانی می شوند. 
وی بــا بیان اینکه برای تامین آب هر روســتا ۲ میلیارد تومان اعتبار 
تخصیص داده شده اســت، اعالم کرد: مشکل تامین اعتبار در استان 
وجود ندارد. خانی با اشــاره به اینکه آذربایجان شرقی دارای ۲ هزار و 
۷۰۰ روستا است، گفت: یکهزار و ۵۰۰ روستا تحت پوشش شرکت آب 
و فاضالب استان هستند. شبکه آب و فاضالب آذربایجان شرقی حدود 

۴ میلیون مشترک دارد.

خانی: ۹ طرح نیمه تمام آبفای آذربایجان شرقی بهره برداری می شود

مدول دوم تصفیه خانه تبریز در حال آبگیری آزمایشی است
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 تیک تاک دیگر یک پلتفرم ساده و دوست داشتنی برای کاربران مشتاق 
به تجربه های تازه نیست، بلکه از مدت ها قبل بدل به پلتفرمی مناسب برای 
بازاریابی نیز شده است. این امر برای بسیاری از برندها به معنای ضرورت 
سرمایه گذاری بر روی تیک تاک به طور حرفه ای و تولید محتوا در آن شده 
اس��ت. در این میان برخی از برندها از مدت ها قبل برای بازاریابی در تیک 
تاک خودش��ان را آماده کرده اند. این امر باید به طور مداوم مد نظر ش��ما 
قرار داش��ته و برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیز نکته ای کلیدی 

محسوب شود. 
برخ��ی از برندها علی رغ��م آمادگی باال برای تولید محتوا در تیک تاک 
همیشه با یک مشکل کلیشه ای رو به رو هستند. مشکل مورد نظر ناتوانی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در فضای تیک تاک و جلب الیک 
فراوان است. بدون تردید یکی از معیارهای موفقیت یک محتوای بازاریابی 
تعداد الیک های دریافتی است. این امر درباره شبکه های اجتماعی بیش از 
هر زمان دیگری مصداق دارد. درست به همین دلیل شمار باالیی از برندها 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیش��ه نگران تعداد الیک های 
دریافتی ویدئوی شان هستند. این امر در تیک تاک با توجه به میزان رقابت 
باال و حضور گس��ترده کاربران معنای خاصی پیدا کرده اس��ت. درست به 
همین خاطر اگر شما به دنبال بازاریابی در تیک تاک هستید، باید از همین 
حاال به فکر راهکارهایی برای تولید محتوا با هدف استفاده از شرایط مورد 
نیاز برای دریافت الیک بیشتر باشید، در غیر این صورت نه تنها خودتان، 

بلکه دیگر مشتریان نیز روی برند شما حسابی باز نخواهند کرد. 
هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از مهمترین نکات برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به ش��یوه ای اس��تاندارد اس��ت. این امر می تواند به 
ش��ما برای بازاریابی و تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک کرده و 
ش��رایط تان در بازار را نیز به خوبی ارتقا دهد. در ادامه برخی از مهمترین 
نکات برای تولید محتوای عالی در تیک تاک با هدف جلب الیک بیش��تر 
را مرور خواهیم کرد. این امر به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 

مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان را نیز ارتقا خواهد داد. 
تاثیرگذاری اولیه در 3 ثانیه نخست

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف برای تماشای یک محتوای تیک تاکی 
یا حتی الیک آن باید خیلی زود صورت گیرد. بر این اس��اس شما بیشتر 
از س��ه ثانیه برای جلب نظر اساس��ی کاربران وقت ندارید. این امر باید به 
خوبی از سوی شما مدیریت شده و در راستای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف از آن استفاده کنید. اگر شما به دنبال استفاده از ویدئوهای طوالنی 
در تیک تاک هس��تید، باید یادتان باش��د در این پلتفرم کاربران حوصله 
برندها را خیلی ندارند. درست به همین دلیل شما باید همیشه کارتان را 
در خالصه ترین حالت ممکن دنبال کنید، در غیر این صورت شاید هرگز 
فرصت��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف تان پیدا نکرده و حتی 

نتوانید وضعیت تان در بازار را نیز بهینه سازی کنید. 
ویدئوهای کوتاه باید یک ش��روع بسیار عالی داش��ته باشد. برای اینکه 
اهمیت این موضوع را درک کنید، کافی است سری به ویدئوهای حرفه ای 
در دنیای کس��ب و کار بزنید. این امر می تواند برای شما نمونه های بسیار 
خوب��ی به منظور تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف آماده س��ازد. در این 
صورت شما دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
یا درک اهمیت یک ش��روع عالی در شبکه های اجتماعی نخواهید داشت. 
این نکته اهمیت بس��یار زیادی برای شما داشته و می تواند وضعیت تان را 
نی��ز به خوبی تغییر دهد.  یکی از ش��یوه های عال��ی برای جلب نظر اولیه 
مخاطب هدف در همان لحظات نخس��ت نمایش یک خالصه بسیار کوتاه 
از ویدئو در همان ابتدای امر اس��ت. این امر می تواند نظر هر کاربری را به 
س��وی ویدئوهای شما جلب کرده و شانس تان در این میان را نیز به طور 
چشمگیری توسعه دهد. درست به همین دلیل استفاده از چنین تکنیکی 

برای شما ضرورت بسیار زیادی دارد. 
استفاده از هشتگ های درست

هش��تگ ها نقش مهمی در دسترسی به کاربران دارد. امروزه بسیاری از 
افراد برای پیدا کردن محتوای مورد عالقه ش��ان در ش��بکه های اجتماعی 
دیگر به جس��ت و جوی س��اده اکتفا نمی کنند. نکته مهم در این راس��تا 
تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه ای ساده و حرفه ای 

خواهد بود. 
استفاده از هشتگ می تواند محتوای شما را در دسترس دامنه وسیع تری 
از کاربران قرار دهد. یادتان باش��د هرچه محتوای شما دامنه وسیع تری از 
کاربران را مد نظر قرار دهد، به طور طبیعی الیک های بیشتری نیز دریافت 
می کند. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب 

هدف کمک کرده و حتی شرایط تان را نیز بهبود بخشد. 
اگر ش��ما در اینستاگرام بازاریابی و تولید محتوا کرده باشید، به احتمال 

زیاد اهمیت تیک تاک و پیوندش با هشتگ ها را به خوبی درک می کنید. 
در تیک تاک تمام کاربران می توانند به س��ادگی با اس��تفاده از هش��تگ 
دلخواه ش��ان به انبوهی از محتوای مورد انتظار خود دسترسی پیدا کنند. 
این امر شما را در کانون توجه مخاطب هدف قرار داده و شرایط شما را به 

خوبی حرفه ای می سازد. 
یادتان باشد شما برای پیدا کردن هشتگ های مناسب عالوه بر ابزارهای 
حرفه ای می توانید از آزمون و خطا نیز استفاده کنید. این امر به مرور زمان 
ش��ما را با بهتری��ن ایده ها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف آش��نا 

ساخته و شرایط تان را بهبود می بخشد. 
یکی از ش��یوه های ساده برای پیدا کردن هشتگ های حرفه ای می تواند 
اس��تفاده از یک روش مناس��ب مبنی بر ارزیابی وضعیت رقبا باش��د. این 
نکته به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

داده و کارتان را نیز بی نهایت س��اده خواهد کرد. درس��ت به همین دلیل 
باید همیش��ه حواس تان به مخاطب هدف و نحوه تاثیرگذاری بر روی آنها 
باشد، در غیر این صورت شاید هرگز توانایی تاثیرگذاری بر روی کاربران با 

هشتگ های درست را پیدا نکنید. 
استفاده از عنصر صدا

در بازاریابی مبتنی بر تیک تاک عنصر صدا اهمیت بس��یار زیادی دارد. 
این امر می تواند برای ش��ما جذابیت بس��یار زیادی داشته و شانس تان در 
عمل را نیز بی نهایت افزایش دهد. بسیاری از برندها در دنیای امروز برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از روش های گوناگون سود می برند. در 
این میان عنصر صدا در کنار سایر فرمت ها کمتر مورد توجه قرار می گیرد. 
توصیه ما به ش��ما برای بازاریابی در تیک تاک توجه به عنصر صداس��ت، 
چراکه کاربران در تیک تاک میانه بس��یار خوبی با صدا یا به عبارت بهتر 
ترک های موس��یقی دارند. همین امر می تواند به ش��ما برای موفقیت در 

دنیای کسب و کار و بازاریابی در تیک تاک کمک کند. 
اس��تفاده از موس��یقی های مختلف برای شما در تیک تاک امر دشواری 
نیست. این پلتفرم به صورت درون برنامه ای به شما امکان استفاده از این 
روش را می دهد. درست به همین خاطر باید همیشه برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف روش های درس��ت و مناسب را مد نظر قرار دهید، در 
غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

پیدا نکرده و وضعیت کاری تان به طور مداوم بدتر شود. 
بی ش��ک تیک تاک شباهت زیادی به سایر ش��بکه های اجتماعی دارد، 
اما از یک نظر ش��ما باید به فکر تفاوت ها در این میان نیز باش��ید، چراکه 
تیک تاک یکی از پلتفرم های متفاوت با س��ایر نمونه ها نیز هست. درست 
به همین خاطر اس��تفاده از عنصر صدا در این میان می تواند به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شرایط تان را نیز به شدت 

توسعه دهد. 
استفاده از موسیقی های متن مناسب یا حتی تولید محتوا با نیم نگاهی 
به موس��یقی های مختلف می تواند ایده بسیار خوبی باشد. این امر به شما 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان در این 

میان را نیز به شدت ارتقا می دهد. 
برخی از ترک های موسیقی در طول زمان در تیک تاک محبوبیت بسیار 
زیادی پیدا می کنند. شما می توانید از این ترک ها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف در کنار ویدئو اصلی تان سود ببرید. چنین امری شما را در 
کان��ون توجه مخاطب هدف قرار داده و کارتان را بی نهایت س��اده تر از هر 

زمان دیگری خواهد کرد. 
استفاده از کپشن ها

استفاده از کپشن ها می تواند نقش مهمی در موفقیت شما برای بازاریابی 
بهتر در ش��بکه های اجتماعی داشته باش��د. این امر به شما فرصت بسیار 
خوبی برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می دهد. یادتان 
باش��د در این میان برند شما تقریبا وضعیت بسیار متمایزی دارد، چراکه 
کپش��ن هر برند باید به طور اختصاصی طراحی و نوشته شود. اینکه شما 

صرفا از روی دس��ت دیگر برندها کپی برداری کنید، به اندازه کافی شما را 
جذاب و حرفه ای جلوه نخواهد داد. درس��ت به همین دلیل باید همیش��ه 
کارتان را به حرفه ای ترین ش��کل ممک��ن دنبال کنید، در غیر این صورت 

شاید خیلی زود مشکالت زیادی برای تان در این میان به وجود آید. 
یک کپشن خوب در تیک تاک باید به اندازه کافی کوتاه باشد تا کاربران 
را خیلی نسبت به ویدئو بی توجه نسازد. در سوی دیگر شما باید توضیحات 
مورد نیاز را در این بخش قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود 
ش��انس و توانایی تان برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور کامل 
از بین برود. آن وقت دیگر هیچ شانسی بری تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف و تغییر وضعیت بازاریابی تان نخواهید داش��ت. این امر می تواند در 
بلندمدت شما را با مشکالت بسیار زیادی در حوزه بازاریابی مواجه سازد. 

اگر ش��ما یک کپش��ن ابتدایی برای محتوای تان در تیک تاک طراحی 
کرده اید، توصیه ما در این میان انتش��ار آزمایشی اش برای مخاطب هدف 
اس��ت. این امر می تواند ش��ما را به طور حرفه ای در کانون توجه مخاطب 
هدف قرار داده و کارتان را نیز بهبود بخشد. یادتان باشد در این میان شما 
می توانید همیش��ه کارتان را به خوبی در میان کاربران توس��عه داده و به 

خوبی بر روی مخاطب هدف تاثیرگذاری داشته باشید. 
اصالح مداوم کپش��ن ها و مطالعه چندباره شان از سوی شما می تواند به 
کیفیت نهایی آنها ربط پیدا کند. درست به همین خاطر شما باید همیشه 
کپشن های تان را پیش از انتشار برای دفعات طوالنی مطالعه کنید. در این 
بین می توانید همیش��ه بر روی کمک همکاران تان نیز حس��اب کرده و از 
آن به بهترین ش��کل ممکن سود ببرید. در این صورت کار شما بی نهایت 
ساده تر از هر زمان دیگری در عرصه بازاریابی و تولید محتوا در تیک تاک 

خواهد شد. 
همکاری با دیگر برندها

همکاری میان ش��ما با دیگر برندها یا حتی اینفلوئنسرها می تواند ایده 
بس��یار جذابی باش��د. این امر ش��ما را در کانون توجه کاربران قرار داده و 
ش��انس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور چشمگیری 
توس��عه می دهد. یادتان باشد وقتی شما با یک برند دیگر همکاری دارید، 

در واقع ش��انس تان برای جلب نظر کاربران را به طور چشمگیری افزایش 
می دهید. این امر در نهایت موجب تمایل باالتر کاربران برای الیک کردن 

پست های شما نیز می شود. 
تیک تاک نیز درس��ت مانند س��ایر ش��بکه های اجتماعی به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و وضعیت تان را نیز بهبود 
خواهد بخش��ید. این امر ش��ما را به خوبی در کانون توجه مشتریان قرار 
می دهد. درست به همین دلیل اگر شما یک برند همکار یا دارای زنجیره 
مشترک مشتریان دارید، باید همکاری با برند موردنظر را به خوبی توسعه 
دهید، در غیر این صورت شاید خیلی زود توانایی تان برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را از دس��ت داده و کارتان به ش��دت دشوار و پیچیده 

شود. 
همکاری شما با برندهای دیگر باید از همان نقطه شروع دارای برنامه و 
شرایط مشخص باشد، در غیر این صورت شاید در میانه راه اختالف نظرها 
و ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شما را با مشکالت زیادی 
رو به رو س��ازد. این امر برای تمام برندها در دنیای کسب و کار روی داده 
و به احتمال زیاد برای ش��ما نیز در صورت بی توجهی به ش��رایط فعالیت 

کاری روی می دهد. 
اس��تفاده از یک قرارداد درست و حسابی برای تعیین شرایط همکاری 
می تواند امر مهمی محسوب شود. این امر شما را در کانون توجه کاربران 
قرار داده و کارتان را نیز به خوبی س��اده می س��ازد. یادتان باش��د شما در 
راس��تای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیش��ه باید از تکنیک های 
تازه س��ود ببرید. همکاری با دیگر برندها شاید یک تکنیک تازه و جذاب 
نباشد، اما بدون تردید شما را در مسیر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
در ش��رایط ایده آلی قرار خواهد داد. این امر به ش��ما برای بهبود وضعیت 

بازاریابی تان کمک شایانی کرده و موقعیت تان را نیز توسعه می دهد. 
انتخاب برندهای همکار شاید در نگاه نخست امر ساده ای به نظر برسد، 
اما اگر ش��ما وسواس زیادی برای این کار داش��ته باشید، به احتمال زیاد 
کارتان حس��ابی گ��ره خواهد خورد. دلیل این امر نیز ضرورت نس��بت به 
تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف و بهینه س��ازی شرایط کاری 
به شیوه ای استاندارد خواهد بود. این امر می تواند برای شما شرایط خوبی 
به همراه داش��ته و کارتان را نیز توس��عه دهد. بر این اس��اس ش��ما برای 
بهینه سازی موقعیت تان باید همیشه یک راهکار درست را در نظر بگیرید. 
اینکه یک برند کمی بیشتر از شما شهرت و محبوبیت داشته و همچنین 
رقیب مس��تقیم تان هم نباش��د، به اندازه کافی برای ش��کل دهی به یک 
همکاری ایده آل کافی خواهد بود. این امر شما را به بهترین شکل ممکن 
در کانون توجه مش��تریان قرار می دهد. همچنی��ن کاربران را نیز به طور 

گریزناپذیری به سوی الیک کردن محتوای تان خواهد کشاند. 
استفاده از افکت های تیک تاک

تیک تاک در طول یک س��ال اخیر در زمینه معرفی افکت های مختلف 
به خوبی با اس��نپ چت هم رقابت کرده اس��ت. این امر به شما برای پیدا 
کردن بهترین افکت ها و تولید محتوای سرگرم کننده کمک می کند. بدون 
شک بسیاری از اوقات برندها فقط به دنبال یک محتوای خنده دار با اندکی 
پس زمینه شوخی و طنز برای مخاطب هدف شان هستند. این امر می تواند 
بس��یار سخت و غیرممکن باش��د. در این صورت اگر به خوبی کارتان را با 
افکت ه��ای تیک تاک پیش ببری��د، ایده های تان به خوبی در کانون توجه 

مخاطب هدف قرار می گیرد. 
یادتان باش��د شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نیاز به کمی 
شوخی نیز دارید. پس همیشه افکت های تیک تاک را نیز در کانون توجه 
خودت��ان قرار دهید. این امر می تواند به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف کمک کرده و کارتان را نیز به خوبی توسعه دهد. 
بارگذاری مداوم محتوا

یکی از اشتباهات اساسی بازاریاب ها در زمینه تولید محتوا و بازاریابی در 
تیک تاک مربوط به فعالیت بسیار نامنظم است. این امر به معنای بارگذاری 
محتوا در یک روز مناسب و سپس بی توجهی به تیک تاک برای چند هفته 
اس��ت. این امر تمام مخاطب هدف ش��ما را از بین برده و شانس تان برای 
تاثیرگذاری بر روی کاربران را نیز به ش��دت کاهش می دهد. درس��ت به 
همین دلیل شما برای بهینه سازی موقعیت تان در راستای بهبود وضعیت 
بازاریابی باید همیشه کارتان را به بهترین شکل ممکن دنبال کنید. این امر 
شما را در کانون توجه کاربران قرار داده و کارتان را نیز بهبود می بخشد. 

بارگذاری مداوم محتوا در ش��بکه های اجتماعی می تواند به ش��ما برای 
بهبود وضعیت بازاریابی تان کمک کرده و به ویژه در تیک تاک نقش مهمی 
در افزایش میانگین الیک پست های تان دارد. درست به همین خاطر شما 
باید همیش��ه چنین نکته مهمی را در ذهن داش��ته و به دنبال اس��تفاده 
از شرایط مناس��ب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشید. چنین 
روندی ش��ما را به خوبی بدل به برندی دوست داش��تنی برای مش��تریان 

خواهد کرد. 
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