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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چگونه می توان شوک قیمتی حذف ارز 4200 را به حداقل رساند؟

نسخه ضد شوک 
بازار غذا

فرص��ت امروز: ف��ارغ از بازخوردهای اقتصادی پاندمی کرونا و همچنین جنگ روس��یه و اوکراین که باعث تهدید 
امنیت غذایی و گرانی و کمبود مواد غذایی در سطح جهانی شده است، حذف ارز 4200 تومانی نیز مزید بر علت شد 
تا ش��اخص تورم در آخرین ماه فصل بهار به باالترین رقم در تاریخ اقتصاد ایران برس��د. تقریبا یک ماه پس از حذف 
ارز ترجیحی که از آن تحت عنوان »جراحی اقتصادی« یاد ش��ده اس��ت، گزارش تازه مرکز آمار از رخدادهای تورمی 
خردادماه از اثرات ویران کننده این سیاست اقتصادی خبر می دهد. هرچند تورم مزمن و بلندمدت اقتصاد ایران همواره...

سمت و سوی بازار مسکن در ادامه سال

مسکن نصف تورم رشد کرد
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پوپولیسم چگونه به اقتصاد ایران ضربه می زند؟

خطر پوپولیسم اقتصادی
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فرصت امروز: شـاخص کل بورس تهران، فصل بهار را با صعود آغاز کرد و با نزول به پایان رسـاند. پس 
از تجربـه دو مـاه صعودی در سـال 1401، آخرین ماه فصل بهار با افـت 2.5 درصدی نماگر اصلی تاالر 

شیشه ای سپری شد تا بازدهی بورس تهران در مجموع فصل بهار به رقم 12 درصد تقلیل یابد. 
خرداد پررخوت بورس در حالی گذشـت که بورس تهران پیشـتر چهار ماه صعودی متوالی...

شاخص بورس تهران هفته نخست تیرماه را با افت 13 هزار واحدی آغاز کرد

نوسان بورس در شروع تابستان

سرمقاله
تاثیر اراده در 

قراردادهای بانکی )2(

علی نظافتیان دبیر کمیسیون 
حقوقی کانون بانک ها

در یادداش��ت پیش��ین به طرح این 
پرسش پرداختم که تاثیر اراده مشترک 
در خل��ق قرارداده��ای بانک��ی و ایجاد 
حقوق و تعه��دات متقابل ب��رای بانک 
و مش��تری - به عن��وان طرفین اصلی 
قرارداد – به چه اندازه است و آیا عوامل 
خارج از اراده طرفین قراردادها موجبات 
محدودیت تاثیر اراده بانک و مشتری را 
فراهم می آورند؟ آیا عوامل محدودکننده 
اراده یا قصد مش��ترک طرفین این گونه 
قرارداده��ا باع��ث تبدی��ل قراردادهای 
بانک��ی از قرارداد خصوصی ب��ه قرارداد 
عمومی می ش��ود؟ س��پس با استناد به 
م��اده 10 قانون مدنی مبن��ی بر اینکه 
»قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی 
که آن را منعقد نموده اند در صورتی که 
مخالف صریح قانون نباشد نافذ است«، 
نوش��تم که قراردادهای خصوصی همه 
اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت و 
شایستگی بستن قرارداد را دارند، معتبر 
و م��ورد تایید قانون اس��ت؛ منتها تنها 
مرز قانونگذار، مغایرت صریح قرارداد با 
قانون اس��ت که موجب می شود تمام یا 
بخشی از قرارداد از اعتبار قانونی بیفتد. 
همچنی��ن توضیح دادم ک��ه در مقابل 
قرارداده��ای خصوص��ی، قرارداده��ای 
عمومی ق��رار دارد ک��ه در آنها، رعایت 
حقوق عمومی مردم بر حقوق خصوصی 

اشخاص برتری دارد. 
ادامه در همین صفحه

26 ذوالقعده 1443 - س�ال هفتم
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8 صفحه - 5000 تومان
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قراردادهای موضوع عملیات بانکی نیز جزو قراردادهای 
خصوصی هس��تند و در دو شاخه قراردادهای تسهیالت و 
قرارداده��ای تعهدات بانکی جای می گیرند. تاکنون فرض 
ب��ر آن بوده ک��ه قراردادهای تس��هیالت و تعهدات بانکی 
همگ��ی در رده قرارداده��ای خصوصی ق��رار می گیرند و 
دولت��ی یا خصوصی بودن بانک ط��رف قرارداد، تاثیری در 
این موضوع ندارد. بنابراین قراردادهای بانکی نیز مشمول 
مقررات ماده 10 قانون مدنی هس��تند و مالک در شروط 
و تعه��دات این گونه قراردادها هم توافق بانک و مش��تری 
اس��ت، مش��روط بر آنکه صراحتا مغایر با قانون نباشند. با 
ای��ن وجود، اعم��ال اراده بانک و مش��تری در قراردادهای 
بانک��ی در م��واردی بنا به حک��م قانونگ��ذار و در مواردی 
بنا به سیاس��ت های بانک مرکزی دچ��ار محدودیت هایی 
ش��ده و بانک ها و مشتریان ش��ان نمی توانند برخالف این 
محدودیت ه��ا توافق کرده و ق��رارداد ببندند. از جمله این 
محدودیت ها که به نوعی از تاثیر اراده بانک ها و مشتریان 
در توافقات می کاهد، »تبصره ماده 23 قانون بهبود مستمر 
محیط کس��ب وکار مصوب بهمن ماه 1390« است که در 
یادداشت روز گذشته برشمردم. حال در یادداشت حاضر به 
دو عامل محدودکننده دیگر شامل »رأی وحدت رویه 794 
دیوان عالی کش��ور« و »منع بانک ها از توافق با مش��تری 
برای پذیرش سپرده های بانکی به عنوان تضمین تسهیالت 

بانکی« می پردازم و ادامه بحث را پی می گیرم.
دوم؛ رأی وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور

شاید بتوان دومین محدودیت قانونی وارد آمده بر تاثیر 
اراده مش��ترک بانک و مشتری را، رأی شماره 794 دیوان 
عالی کش��ور دانست. این رأی چنین 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 ماده 20 قانون 
عملی��ات بانکی بدون ربا مص��وب 1362/6/8 با اصالحات 
بع��دی و ماده واحده قانون تاس��یس بانک های غیردولتی 
مصوب 1379/1/21 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران تنظیم  کننده نظام پولی و اعتباری 
کش��ور و ناظر بر حس��ن اجرای آن است و مصوبات بانک 
مذک��ور راجع به حداقل و حداکثر س��هم س��ود بانک ها و 
موسس��ات اعتباری اعم از دولت��ی و غیردولتی جنبه آمره 
دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده 6 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب 1379، 
شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیالت بانکی نسبت به 
س��ود مازاد بر مصوبات مذکور باطل اس��ت.« در واقع، این 
رأی ناظر به دو نکته اساسی است؛ اول اینکه مصوبات بانک 
مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سود تسهیالت مبادله ای 
و مشارکتی برای همه بانک ها الزم االجراست و جنبه آمرانه 
دارد و این نکته جدیدی نیست و همه بانک ها در آن اتفاق 
نظر دارند، اما این رأی صرفا ناظر به قراردادهای تسهیالت 
بانکی اس��ت و شامل قراردادهای تعهدات بانکی نمی شود. 
نکته دوم آنکه براس��اس این رأی صرفا ش��رط مندرج در 
قراردادهای اعطای تس��هیالت بانکی نسبت به سود مازاد 

باطل اس��ت و خللی ب��ه اعتبار قانونی قرارداد تس��هیالت 
بانکی وارد نمی کند. پس آنچه از نظر دیوان عالی کش��ور 
باطل اس��ت، فقط ش��رط دریافت س��ود مازاد بر مصوبات 
بانک مرکزی است و ش��امل کل قرارداد تسهیالت بانکی 

نمی شود.
هرچند در متن اولیه ای که از این رأی منتشر شد، ظاهرا 
به جای واژه »باطل« از عبارت »غیرنافذ« اس��تفاده ش��ده 
ب��ود و به قول اهالی حقوق، تفاوت حقوقی واژه »غیرنافذ« 
از واژه »باطل« نیز از زمین تا آس��مان است، اما مالک در 
این زمینه، متن منتشرشده در روزنامه رسمی کشور است. 
بنابراین باطل بودن یک ش��رط موجب بطالن کل قرارداد 
تس��هیالت بانکی نخواهد ش��د. جایگاه و موقعیت ممتاز 
قانونی دیوان عالی کش��ور نیز مشخص است. دیوان عالی 
براس��اس اصل 161 قانون اساس��ی برای نظارت بر اجرای 
صحی��ح قوانین در محاکم و ایج��اد وحدت رویه قضایی و 
انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود 
و براس��اس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند، 
تش��کیل ش��ده اس��ت. همچنین ماده 471 قان��ون آیین 
دادرسی کیفری که در رأی 794 مورد استناد دیوان عالی 
کشور قرار گرفته، می گوید: »رأی اکثریت در موارد مشابه 
برای شعب دیوان عالی کش��ور 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 کشور 
بر کلیه ش��عب دیوان عالی و دادگاه ها و همچنین بر سایر 
مراجع اعم از مراجع قضایی یا اداری الزم االتباع اس��ت. به 
لحاظ این قدرت اجرایی، آرای وحدت رویه دیوان عالی در 
واقع، در حکم قانون اس��ت و آثار قانون را دارد و تخلف از 
آن از هیچ ش��خص حقوقی و حقیقی پذیرفته نیست، اما 
به نظر می رس��د تفاوت عمده بین قان��ون و آرای وحدت 
رویه دیوان عالی کش��ور، در مورد نظارت شرعی و انطباق 
این آرا با اصول قانون اساس��ی و موازین ش��رعی است. در 
اصل 94 قانون اساس��ی در م��ورد صالحیت های نظارتی 
ش��ورای نگهبان قانون اساسی آمده است: »کلیه  مصوبات  
مجلس  ش��ورای  اسالمی  باید به  ش��ورای  نگهبان  فرستاده  
شود. شورای  نگهبان  موظف  است  آن  را حداکثر ظرف 10 
روز از تاریخ  وصول  از نظر انطباق  بر موازین  اسالم  و قانون  
اساسی  مورد بررسی  قرار دهد و چنانچه  آن  را مغایر ببیند 
ب��رای  تجدیدنظر به  مجلس  بازگرداند. در غیر این  صورت، 
مصوبه  قابل  اجرا است.« اما قانونگذار مشخص نکرده که آیا 
ش��ورای نگهبان یا هر مرجع ذی صالح دیگر بایستی آرای 
دیوان عالی کش��ور را از حی��ث انطباق و غیرمغایر بودن با 
موازین ش��رعی بررس��ی نماید یا خیر؟ مثال در مورد مفاد 
رأی 794 پرس��ش ش��رعی یا فقهی آن است که آیا شرط 
س��ود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی ش��رعا موجب ابطال 
ش��رط سود مازاد می ش��ود یا آنکه این قبیل شروط صرفا 
مغایر با مقررات بانکی و اثری مثبت یا منفی در قراردادهای 

تسهیالت بانکی ندارد؟
در پاس��خ بدین پرس��ش می توان گفت آنچه از فحوای 

متن رأی وحدت رویه 794 دیوان عالی کش��ور استنباط 
می ش��ود، آن است که دیوان عالی، ش��روط مورد بحث را 
صرفا من باب مغایرت شرط با مقررات آمره )یعنی مصوبات 
شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی( باطل تشخیص داده 
است. اما بدون تردید، اگر در مورد میزان انطباق رأی 794 
با موازین شرعی، جای ابهام باشد و در این خصوص سوال 
شود، براس��اس مقررات قانون برنامه ششم توسعه، مرجع 
قانونی در این زمینه، ش��ورای محترم فقهی بانک مرکزی 
خواهد بود. در برخی رس��انه ها از جمله وب سایت انجمن 
مالی اسالمی خبری بدین مضمون راجع به مصوبه شورای 
فقهی بانک مرکزی در مورد رأی 794 آمده است: »گزارش 
بانک مرکزی درخصوص »بررس��ی مس��ائل و مش��کالت 
مطروحه توس��ط بانک ها و موسس��ات اعتباری غیربانکی 
ناش��ی از رأی صادره به شماره 794 مورخ 05/21/ 1399 
توس��ط دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال شرط مندرج در 
قرارداد اعطای تس��هیالت بانکی نس��بت به سود مازاد بر 
مصوبات ابالغی به شبکه بانکی« در بیست و نهمین جلسه 
مورخ 99/7/2شورای محترم فقهی بانک مرکزی مطرح و 
به شرح زیر مصوب گردید: 1-تخطی از نرخ سود تسهیالت 
مصوب شورای پول و اعتبار موجب بطالن قرارداد نمی شود 
و صرفا ناظر بر تخلف شبکه  بانکی کشور بوده و مستوجب 
اعمال اقدامات انضباطی بانک مرکزی می باش��د. 2-اعمال 
س��قف نرخ سود در عقود مشارکتی از منظر فقهی توصیه 

نمی شود.«
درخصوص این نظریه منس��وب به ش��ورای فقهی بانک 
مرکزی، هرچند متاس��فانه رأی وحدت رویه شماره  794 
دیوان عالی کش��ور، تفکیکی دقیق از سود علی الحساب و 
سود قطعی تسهیالت بانکی به عمل نیاورده و این کاستی 
موجب ابهام فراوان حقوقی پیرامون رأی شده، اما با فرض 
صحت خبر منتش��ره راجع به مصوبه شورای فقهی بانک 
مرکزی درخص��وص این رأی می توان نتیجه گرفت که از 
نظر موازین ش��رعی، توافق بانک ها و مش��تریان در مورد 
نرخ سود علی الحساب تس��هیالت بانکی، اثری در بطالن 
یا غیرنافذ ش��دن قرارداد تس��هیالت بانکی ن��دارد و این 
قبیل ش��روط موجب بطالن قرارداد یا شروط ضمن عقد 
قراردادهای تس��هیالت بانکی نمی شود، بلکه توافق بانک 
و مش��تری در مورد شرط س��ود مازاد بر نرخ های مصوب 
ش��ورای پول و اعتبار صرفا نوعی تخلف بانکی محس��وب 
و مس��توجب اعم��ال اقدام��ات انضباطی بان��ک مرکزی 
علیه بانک متخلف اس��ت. در نتیجه چون از نظر ش��رعی، 
ش��رط مربوط به توافق مشتری و بانک راجع به نرخ سود 
علی الحس��اب تس��هیالت بانکی مغایر با موازین ش��رعی 
تشخیص داده نشده، پس از نظر شرعی، شرط معتبر است 
و در نتیجه بانک نیز براس��اس این شرط مستحق دریافت 
س��ود مازاد خواهد بود. نهایتا آنکه در این موارد، بانک ها 
فقط مرتکب تخلف بانکی ش��ده اند که مرجع رسیدگی به 
آن نیز هیأت انتظامی بانک مرکزی اس��ت. بدین ترتیب، 
توافق بانک ها و مش��تریان در چارچوب مقررات ماده 10 

قانون مدنی کامال معتبر اس��ت؛ زی��را هیچ گونه مغایرتی 
با ش��رع و قان��ون ندارد و بدین جهت این گونه ش��روط با 
فرض صحت انتس��اب این نظریه به ش��ورای فقهی بانک 
مرکزی، دیگر جزو مقررات آمره محسوب نمی شوند. البته 
با ای��ن تفاوت که عالی ترین مرجع قضایی کش��ور چنین 
تش��خیص و رأی داده که شرط مورد بحث مغایر با قواعد 
آمره بانک مرکزی است. بنابراین شرط مغایر با قواعد آمره 
نیز باطل و بالاثر اس��ت. بدین ترتیب، تفاوت حقوقی این 
دو نظریه از نظر ش��رعی و قانونی بسیار است: یک مرجع 
قانونی یعنی دیوان عالی کش��ور، شرط سود مازاد بر نرخ 
بانک مرکزی را خالف قواعد آمره تش��خیص و این شرط 
را باطل می داند و مرجع قانونی دیگر یعنی شورای فقهی 
بانک مرکزی، این ش��رط را از نظر موازین شرعی، صحیح  
و بالاش��کال دانس��ته و فقط این شرط را در حد تخلف از 
مقررات انضباطی بانک مرکزی تش��خیص داده اس��ت. بر 
این اس��اس به نظر می رسد برای رفع ابهام شرعی از مفاد 
رأی ش��ماره 794 دیوان عالی به اس��تناد نظریه شورای 
فقهی، پیگیری موضوع توس��ط بانک مرکزی از طریق قوه 
قضائیه بسیار مفید و کارساز خواهد بود تا هم رأی وحدت 
روی��ه کامال اجرا ش��ود و هم ابهامات ش��رعی آن برطرف 
گردد و همچنین بحثی در مورد وجه شرعی رأی وحدت 
رویه شماره 794 و دستورالعمل ثبتی آن که تاکنون چند 
بار مورد انتقاد ریاس��ت محترم قوه قضائیه نیز قرار گرفته 

است، باقی نماند.
س��وم؛ منع بانک ها از توافق با مش��تری ب��رای پذیرش 

سپرده های بانکی به عنوان تضمین تسهیالت بانکی
س��ومین م��ورد از عوامل محدودکنن��ده اراده بانک ها و 
مش��تریان، منع بانک ها از پذیرش س��پرده های بانکی به 
عنوان تضمین تسهیالت بانکی است. نوع و میزان تضمین 
تسهیالت بانکی، برآیندی از نتیجه اعتبارسنجی مشتری 
است و شرط اعتبار این تضمین یا وثیقه نیز قابلیت اتکای 
به آن و درجه نقدشوندگی سریع وثیقه است. سپرده های 
بانکی، سرمایه گذاری مدت دار متعلق به دارندگان حساب 
س��پرده بانکی است. مالک هر مال منقول یا غیرمنقول از 
جمله س��پرده گذاران نیز قانونا و شرعا حق دارد در اموال 
خود هرگونه تصرف غیرمغایر با قانون و شرع مانند استفاده 
از سپرده بانکی به عنوان تضمین تسهیالت بانکی )تضمین 
تس��هیالت بانک��ی مالک س��پرده یا تضمین تس��هیالت 
بانکی اش��خاص ثالت( انجام دهد. در این موضوع، ابهامی 
نیس��ت و محدودکردن توافق بانک ها و مش��تریان در این 
زمین��ه هیچ توجیه حقوقی و قانونی ن��دارد، مگر آنکه آن 
را صرف��ا مقررات انضباطی بانک مرک��زی تلقی نماییم. با 
وجود آن، بخش��نامه 23 اس��فندماه 1400 بانک مرکزی، 
محدودیت های زیر را بر توافقات بانک ها و مش��تریان وارد 
کرده است. در این بخشنامه می خوانیم: »1-همانگونه که 
در بخشنامه های متعدد قبلی به کرات تأکید گردیده است، 
بلوکه نمودن بخشی از تسهیالت اعطایی به مشتریان، در 
قالب انواع س��پرده ها توس��ط بانک ها و مؤسسات اعتباری 

غیربانکی ممنوع می باشد. 2-از تاریخ تصویب این مصوبه، 
اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان قبل 
و یا بعد از اعطای تسهیالت توسط بانک/موسسه اعتباری 

ممنوع می باشد.«
در اینکه اجرای دقیق مصوبات بانک مرکزی بر بانک ها 
و موسسات اعتباری، خواه دولتی باشند و خواه خصوصی، 
الزامی اس��ت، هیچ تردیدی نیست، اما با توجه به شمول و 
گس��تره مقررات ماده 10 قانون مدن��ی، بانک مرکزی نیز 
بایس��تی توافق بانک ها و مشتریان در عملیات بانکی را تا 
حدی که مغایرت صریح با قانون نداش��ته باش��ند، محترم 
ش��مارد. پذیرش س��پرده های قانونی به عن��وان تضمین 
تس��هیالت بانکی ظاهرا مغایرتی با موازین قانونی و مبانی 
شرعی ندارد. افزون بر آن، قاعده کلی در مورد تضمین های 
بانکی، قابلیت اتکای این وثایق و درجه نقدش��ونگی وثایق 
غیرنقدی است. بی تردید، سپرده های بانکی و قابلیت اتکای 
آن با وثایقی نظیر پروانه چرای دام، پروانه چاه کشاورزی، 
سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره ای و حساب 
یارانه اصال قابل مقایسه نیست؛ زیرا الاقل می توان اطمینان 
داش��ت که ارزش اقتصادی سپرده بانکی، دائمی است؛ در 
حالی که پروانه چرای دام ممکن است فقط برای یک فصل 
چرا، اعتبار قانونی و ارزش مالی داش��ته باش��د و بر فرض 
آنکه بانک ها در مقام وص��ول مطالبات معوق، پروانه حفر 
چاه و یا مجوز چرای دام را تملک نمایند، در آن هنگام چه 
کسی حاضر خواهد بود پروانه حفر چاه و مجوز چرای دام 
را از بان��ک بخرد تا بان��ک بتواند با فروش مجوز چرای دام 
و مجوز حفر چاه، مطالبات خود را نقد کند. بدون ش��ک، 
نتیجه تعیین این گونه وثایق، معوق شدن تسهیالت بانکی 

خواهد بود.
از س��وی دیگ��ر، بانک ه��ا ه��م در براب��ر مش��تریان 
تس��هیالت گیرنده و هم در برابر مش��تریان س��پرده گذار 
مسئول هستند. در بحث محدود نمودن توافقات مشتریان 
با بانک ها هم باید بدین نکته توجه داشت که قانون مدنی 
به صراحت توافقات خصوصی اش��خاص را معتبر می داند. 
ای��ن قاعده قانونی بایس��تی در توافقات بین مش��تریان و 
بانک ه��ا نیز تا حد امکان محترم ش��مرده ش��ود. بنابراین 
اعمال هرگونه محدودیت در توافق بین بانک ها و مشتریان 
و تقلی��ل تاثیر اراده آنان در قراردادهای بانکی بایس��تی با 
رعای��ت حدود مقرر در ماده 10 قان��ون مدنی، یا من باب 
اعمال مقررات انضباطی بانک مرکزی یا در نهایت مغایرت 
توافق یا ش��روط ضمن آن با موازین ش��رعی باشد. مرجع 
تش��خیص ش��رعی این موضوع نیز قانونا ش��ورای فقهی 
بانک مرکزی اس��ت. مخلص کالم آنکه به عقیده نگارنده، 
پاسداش��ت حق��وق قانونی مش��تریان و بانک ه��ا همانند 
پاسداشت زبان فارسی، امری ضروری است و در واقع، ابزار 
بانکداری است. بر این اساس حتی در صنعت بانکداری نیز 
باید به آزادی اراده مردم در انجام توافقات خصوصی احترام 
گذاشت و فراتر از قانون، تاثیر اراده و آثار حقوقی توافقات 

مردم را کاهش نداد.

تاثیر اراده در قراردادهای بانکی )2(

راهکارهای سئو محلی برای پزشکان و دندانپزشک ها 
گوگل ترافیک بسیار زیادی فقط درباره سایت ها و خدمات مربوط به حوزه سالمت و بهداشت دارد. این امر 
در طول دوران کرونا توس��عه بسیار زیادی پیدا کرده و شمار بیشتری از مردم برای آگاهی از نکات پزشکی به 
سوی استفاده از گوگل رفتند. امروزه بسیاری از پزشکان و دندانپزشک ها در گوگل فعالیت بازاریابی دارند. این 
امر با هدف بیان مزایا و تخصص هر کدام از متخصص ها و همچنین مراکز درمانی صورت می گیرد. اگر ش��ما 
به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان در این شرایط هستید، باید استفاده از نکات سئو را نیز در یاد 
داشته باشید. سئو به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن کمک خواهد کرد. 
این امر می تواند در طول مدت زمانی کوتاه از شما یک پزشک حرفه ای و مورد توجه در میان بیماران بسازد. 
بسیاری از پزشک ها پس از فارغ التحصیلی برای مدت های طوالنی در انتظار کسب اعتماد مراجعه کنندگان...



فرصت امروز: بحث درباره پوپولیس��م بیش��تر در مباحث سیاس��ی و به 
ویژه در جریان  انتخابات مطرح می شود، اما پوپولیسم در اقتصاد هم نمود 
دارد و آس��یب های اقتصادی آن تا س��ال ها و دهه ها باقی می ماند. بررسی 
سیاس��ت های اقتصادی در چهار دهه گذشته نش��ان می دهد دولت ها در 
ایران سیاست های متفاوت و متعارضی را در این سال ها در پیش گرفته اند؛ 
ب��ه طوری که در دهه نخس��ت انقالب، جهت گی��ری ایدئولوژیک و وقوع 
جنگ، مداخله همه جانبه دولت در اقتصاد را اجتناب ناپذیر کرد و اقتصادی 
دولتی با سیاست های بازتوزیعی در این دوره شکل گرفت. سپس با پایان 
جنگ، دولت س��ازندگی با رویکرد عملگرایی و واقع گرایی، سیاست هایی 
متفاوت با دهه نخست انقالب در پیش گرفت؛ سیاست هایی که در جهت 
رش��د و توس��عه اقتصادی و تقویت بخش خصوصی بود. همچنین بهبود 
روابط با کش��ورهای همس��ایه و دولت های غربی برای برقراری پیوندهای 
جدی��د با نهاده��ای اقتصادی و مال��ی دنیا مثل بان��ک جهانی و صندوق 
بین الملل��ی پول، تحوالتی در حوزه اقتصاد ایج��اد کرد. در دولت هفتم و 
هشتم نیز نگرش ها به اقتصاد و سیاست واقع گرایانه بود، با این تفاوت که 
برخالف دولت س��ازندگی، راهکار حل مشکالت کشور در توسعه سیاسی 
و تقویت جامعه مدنی دیده شد. نهایتا در دولت های نهم و دهم، عدالت و 
سیاست های بازتوزیعی در اولویت قرار گرفت و اصطالح پوپولیسم بیش از 

همیشه در تحلیل های سیاسی و اقتصادی شنیده شد.
ردپای پوپولیسم در اقتصاد ایران

دولت نهم و دهم ش��اهد مثال پوپولیس��م در اقتصاد ایران است. این 
دولت برای رس��یدن به عدالت و سیاست های بازتوزیعی، به دنبال تغییر 
ساختار اقتصادی کشور و تغییر نخبگان سیاسی و اقتصادی بود. تمرکز 
بر تضاد طبقاتی و ش��کاف فقیر و غنی از جمله ش��عارهای سردمداران 
این دولت بود، اما سیاس��ت هایی که برای رس��یدن به اولویت ها و آمال 
مطرح ش��ده از سوی رئیس دولت اجرا شد عمال به رکود، افزایش تورم، 
کاهش میزان س��رمایه گذاری و افت رش��د اقتص��ادی انجامید. در این 
زمینه، پژوهش��گران ایرانی در یک مطالعه تالش کردند سیاس��ت های 
اقتصادی این دوره را با رویکردهای پوپولیس��تی در اقتصاد کالن تطابق 
دهند و به پاس��خ این پرسش برس��ند که سیاست های دولت های نهم و 
دهم چه نسبتی با پوپولیسم دارد؟ یافته های این مطالعه نشان می دهد 
ک��ه رویکردهای ضدنهادی حاکم بر دولت ه��ای نهم و دهم، پیامدهای 

ناگ��واری ب��رای اقتصاد و سیاس��ت ایران به دنبال داش��ته اس��ت. نگاه 
غیررس��می رئیس دولت های نه��م و دهم به ام��ور بوروکراتیک و عدم 
تحمل نظارت بر امور مالی و بودجه ای کش��ور، ب��ه بی نظمی های مالی 
و عدم ش��فافیت در یک دوره زمانی هش��ت س��اله منجر شد. همچنین 
برنامه های توس��عه ای از جمله برنامه پنج س��اله توس��عه کش��ور مورد 
بی توجهی و بی مهری قرار گرفت. استقالل سازمان برنامه ریزی و بودجه 
که منتقد سیاس��ت های اقتصادی دولت نه��م و دهم بود، کاهش یافت 
و این س��ازمان به موقعیت یک معاونت در دفتر ریاست جمهوری تنزل 

یافت که مورد کنترل مستقیم رئیس جمهور وقت بود.
نهایتا نتیجه این سیاس��ت ها، رش��د 571 درصدی نقدینگی، افزایش 
ت��ورم از 10.4 درص��د در پایان دولت هش��تم به بی��ش از 50 درصد و 
رس��یدن نرخ تورم در پایان دولت دهم ب��ه 56 درصد بود. همچنین از 
منظر پیامدهای اجتماعی، سیاس��ت های پوپولیستی دولت نهم و دهم 
آثار زیانباری دربر داش��ت که از جمل��ه آن، کاهش قدرت خرید خانوار 
و آس��یب مالی به طبقه متوسط جامعه بود؛ چراکه بیشتر سیاست های 
دول��ت به توزیع مناب��ع اقتصادی بین طبقه محروم اختصاص داش��ت. 
همچنی��ن هیچ کار تولیدی در دولت محمود احمدی نژاد انجام نش��د و 
الیه های وسطی طبقه متوسط به پایین حرکت کرد، اما الیه های باالیی 
طبقه متوس��ط در این مقطع به ثروت بیش��تری رسید. شاخص فالکت 
افزایش یافت و طبقه متوس��ط که س��هم 80 درصدی از جامعه داشت، 
فرو پاش��ید. کاهش نابرابری درآمدها باعث کاهش نرخ فقر نشد و تورم 
باال باعث ش��د که منافع پرداخت یارانه مس��تقیم نقدی به خانواده های 
کم درآمد از بین برود؛ در حالی که برخی از خانواده های طبقه متوس��ط 
را هم به زیر خط فقر سوق داد. از سوی دیگر، افزایش چشمگیر قیمت 
نف��ت به رئیس جمهور وقت کمک ک��رد تا برنامه های مدنظر خود را به 
اجرا درآورد. بدین ترتیب، ش��رایط مهیای ظهور و رش��د پوپولیس��م به 

رهبری احمدی نژاد بود.
پوپولیسم با اقتصاد ایران چه ها کرد؟

سایه سنگین این ابرسیاست های پوپولیستی بر اقتصاد ایران در نهایت به 
بروز سیل و نابودی بسیاری از فرصت ها و بروز پیامدهای ناگوار در اقتصاد 
ایران انجامید. تجربه پوپولیسم در این دوره برای اقتصاد ایران بسیار گران 
تمام ش��د. با این حال، پوپولیسم خطری است که در شرایط سست شدن 

سیاس��ت نمایندگی، ضعف بخش خصوصی، فق��ر اقتصادی و فرهنگی و 
بروز بحران در ساختارهای میانجی حتی جوامع توسعه یافته را هم تهدید 
می کند. شکاف روزافزون بین رهبران و رأی دهندگان و نارضایتی از شرایط 
موجود، موجب به قدرت رسیدن رهبران پوپولیست می شود. بنابراین باید 
با از بین بردن ش��رایط الزم برای رش��د بذر پوپولیسم، مانع ظهور و بروز 

آن شد.
براس��اس نتایج این پژوهش که با عنوان »اقتصاد سیاسی پوپولیستی؛ 
بررس��ی سیاس��ت های اقتصادی دوران ریاس��ت جمهوری احمدی نژاد« 
در نش��ریه مطالع��ات اقتصاد سیاس��ی بین الملل منتش��ر ش��ده اس��ت، 
دس��تیابی احمدی نژاد به قدرت در س��اختار سیاسی ایران با دور جدیدی 
از سیاس��ت گذاری های اقتص��ادی هم��راه ب��ود؛ به طوری که بس��یاری 
از صاحب نظ��ران و تحلیلگ��ران اقتص��اد ایران ب��ه این باور رس��یدند که 
جهت  گیری  های اقتصادی این دوره پیوند نزدیکی با پوپولیس��م اقتصادی 
داشته است. از همین رو، پرسش اصلی این پژوهش بر این سوال متمرکز 
ش��د که سیاست های اقتصادی دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد 
چه نسبتی با اقتصاد کالن پوپولیستی دارد؟ نویسندگان این پژوهش برای 
رس��یدن به پاسخ این س��وال تالش کردند تا از منظر اقتصاد سیاسی و با 
بهره  گیری از نظریه »اقتصاد کالن پوپولیسِم« دوران بوش و ادواردز )که در 
قالب رویکرد پوپولیسم به مثابه استراتژی سیاسی و در سطح سیاست گذاری 
اقتصادی ارائه شده اس��ت(، ضمن بازخوانی سیاست های اقتصادی دولت 
احمدی نژاد، نسبت این سیاست ها با رویکرد  های پوپولیستی به اقتصاد را 
بررسی کرده و همچنین پیامدهای آن برای اقتصاد سیاسی ایران را مورد 

توجه قرار دهند.
یافته های این مطالعه نشان می دهد که دولت احمدی نژاد با بهره  گیری 
از آرمان های انقالب و با تکیه  بر درآمدهای سرشار نفتی تالش کرد تا در 
دو سال نخست ریاست  جمهوری خود، سیاست های اقتصادی انبساطی را 
به مرحله اجرا درآورد؛ سیاس��ت هایی که در نهایت به گسترش نقدینگی، 
تورم و رکود اقتصادی منجر شد. سپس از سال 1387 به این سو، به علت 
کاهش درآمدهای نفتی، دولت نهم به سیاس��ت های تثبیتی روی آورد و 
کاهش پرداخت یارانه و طرح تحول اقتصادی را در دس��تور کار خود قرار 
داد؛ به طوری که دس��تیابی به هدف بازتوزیعی و عدالت  محوری دولت با 

موانع بی  شماری روبه رو شد.

پوپولیسم چگونه به اقتصاد ایران ضربه می زند؟

خطر پوپولیسم اقتصادی

در ش��رایطی که تورم عمومی متأثر از تغییر قیمت کاالهای اساس��ی از 
52 درصد عبور کرد، میزان رش��د س��الیانه قیمت مسکن در شهر تهران 
26 درصد بود که دقیقا نصف میزان افزایش تورم محس��وب می ش��ود. به 
گزارش ایسنا، بازار مسکن پس از یک دوره رکود یک ساله در اردیبهشت 
امس��ال مقداری به تحرک رسید. رشد 166 درصدی معامالت شهر تهران 
نشان دهنده تالش برای حفظ س��رمایه از طریق خرید ملک بود. با توجه 
به ش��رایط اقتصادی موجود و تغییر قیمت کاالهای اساس��ی، مسکن به 
عنوان یک دارایی امن، بخش��ی از سرمایه های سرگردان را به سمت خود 

جذب کرد.
در اردیبهش��ت امس��ال 10 هزار و 490 معامله مس��کن در شهر تهران 
منعقد ش��د که در مقایس��ه با فروردین امس��ال 206 درصد و نس��بت به 
اردیبهش��ت پارس��ال 166 درصد افزایش یافت. متوس��ط قیمت هم 36 
میلیون و 350 هزار تومان در هر متر مربع ش��د که افزایش 26 درصدی 
را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند. در مقایسه با فروردین امسال هم 
6.1 درصد رش��د کرد. این افزایش غافلگیرکننده در ش��رایطی رخ داد که 
طی یک سال اخیر بازار به لحاظ حجم معامالت و قیمت در آرامش نسبی 
قرار گرفته بود. از جمله عوامل رکود بازار مسکن در سال گذشته می توان 
به قرار گرفتن در مقطع قبل و بعد از انتخابات، انتظار برای احیای برجام 
و افت ش��دید توان متقاضیان خرید ملک اشاره کرد. در بازه زمانی 1396 
تا 1400، مس��کن حدود 600 درصد رش��د قیمت را تجربه کرده بود و به 
همی��ن لحاظ متقاضی��ان واقعی توان خرید خود را از دس��ت دادند. پس 
از آنکه در س��ال 1400 بازار ملک به رکود رس��ید، پیش بینی می شد که 

دست کم این رکود 10 تا 12 فصل باقی بماند.
اما تحرک نس��بی بازار در اردیبهشت امس��ال از عوامل متعددی نشأت 
گرفت؛ اول اینکه با تغییر قیمت کاالهای اساسی مواجه شدیم که مقداری 

به انتظارات تورمی و تالش برای حفظ س��رمایه از خرید دارایی های ثابت 
دامن زد. مسئله دیگر اینکه معموال اردیبهشت ماه به دلیل نزدیک شدن 
به پیک جابه جایی و عبور از ماه نیمه تعطیل فروردین، مقطع پررونقی در 
بازار مس��کن محسوب می شود. س��ومین عامل، افزایش قیمتی بود که در 
نهاده های ساختمانی ایجاد شد و به رکود ساخت و ساز دامن زد. براساس 
گزارشی که مرکز آمار ارائه داد، تورم نهاده های ساختمانی شهر تهران در 
س��ال گذشته 55 درصد بوده اس��ت. نرخ تورم عمومی هم در اردیبهشت 
امسال به رقم بی سابقه 52 درصد رسید. مجموع این عوامل باعث تحریک 
طرف تقاضا و افزایش قیمت های پیشنهادی به ویژه برای واحدهای نوساز 

در بازار مسکن شد.
با همه این تفاس��یر، قیمت واقعی مسکن کاهش یافته است. نرخ رشد 
سالیانه قیمت مسکن 26 درصد بوده؛ در حالی که تورم عمومی 52 درصد 
اعالم شد. این امر نشان می دهد اگرچه قیمت اسمی مسکن افزایش پیدا 
کرده، نرخ رش��د سالیانه قیمت به حدود نصف میزان افزایش تورم رسیده 
و در واقع قیمت واقعی مس��کن کاهش یافته است. کارشناسان پیش بینی 
می کنن��د که این وضعیت در س��ال جاری ادامه پی��دا کند؛ یعنی ممکن 
است قیمت اسمی مسکن با رشد مواجه شود، اما احتماال نرخ رشد آن در 
محدوده کمتر از نرخ تورم به حرکت خود ادامه خواهد داد. اگر دولت موفق 
ش��ود از طریق طرح نهضت ملی مس��کن، عرضه مناسبی را در بازار ملک 
ایج��اد کند، به ایجاد آرامش در این بازار کمک خواهد کرد. البته در حال 
حاضر از یک میلیون واحد هدف گذاری ش��ده در س��ال جاری به 91 هزار 
واحد تسهیالت تعلق گرفته و در واقع می توان گفت این تعداد به مرحله ای 

از پیشرفت رسیده که بانک با پرداخت وام به آن موافقت کرده است.
در این خصوص، سیدمحمد مرتضوی رئیس کانون انبوه سازان با تاکید 
بر اینکه تقاضای س��رمایه ای مسکن انگیزه پیدا کرد، گفت: کاهش ارزش 

پول ملی منجر به ایجاد تورم می ش��ود. از آن طرف، تغییر قیمت کاالهای 
اساسی را داشتیم که روی نرخ دیگر کاالها اثر گذاشت. در کنار آن، افزایش 
دستمزدها صورت گرفت و باعث رشد هزینه های ساخت و افزایش قیمت ها 
در بازار مسکن شد. به گفته مرتضوی، سال گذشته در مجموع بازار مسکن 
کم رم��ق بود. علی رغ��م اینکه کمبود واحدهای مس��کونی به صورت یک 
موضوع قطعی توس��ط مس��ئوالن و کارشناسان تایید شد، ولی با توجه به 
حرکت بازار مس��کن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده 
نمی ش��د. در واقع، تقاضای پنهانی را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در 
اسفند و اردیبهشت خود را نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود 

پیدا کردند. البته خریدهای سرمایه ای پررنگ تر از مصرفی بود.
او با بیان اینکه افزایش سقف وام، اثرات تورمی بر بازار مسکن دارد، افزود: 
در اسفندماه سال گذشته 6 درصد و در اردیبهشت ماه نیز 6 درصد قیمت 
مسکن شهر تهران افزایش پیدا کرد. این رشدهای نگران کننده در شرایطی 
اتفاق افتاد که تورم عمومی نسبت به ماه قبل 3.5 درصد بود. در واقع، رشد 
ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم عمومی رسید. همین مسئله 
انگاره های مربوط به ثبات سالیانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال می برد. 
اگر این روند ادامه داشته باشد، احتماال دولت مجبور می شود در نیمه دوم 
سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش تسهیالت بانکی برود 

که آن هم اثراتی در تشدید تورم بخش مسکن ایجاد می کند.
رئیس کانون انبوه س��ازان، مهمترین راهکار برای کنترل بازار مسکن در 
شرایط فعلی را افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: سازندگان، انبوه سازان 
و توسعه گران باید حمایت شوند تا با افزایش تولید مسکن، مقداری تعادل 
ایجاد کنیم. در کنار آن، طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشیم. تقویت 
بخش های تولید و عرضه مس��کن می تواند فش��ار تورمی را از بازار مسکن 

بکاهد.

سمت و سوی بازار مسکن در ادامه سال

مسکن نصف تورم رشد کرد

نگــــاه

شهر تهران در رتبه 163 جهان ایستاد
بهترین شهرها برای زندگی در 2022

»اکونومیس��ت« در گزارش تازه خود به وضعیت زیس��ت      پذیری 
شهرهای جهان در سال 2022 میالدی پرداخته و می گوید زندگی 
در حال بازگشت به حالت عادی است، البته نه در همه جا! در این 
گزارش، کیفیت زندگی در 172 ش��هر جهان بررسی شده و تهران 
در زمره 10 ش��هر انتهای��ی رتبه بندی »اکونومیس��ت« قرار گرفته 
اس��ت. به نوشته »اکونومیس��ت«، در وین آن را »لیبنزکونست« - 
ب��ه معنای هنر خوب زیس��تن – می نامند و حاال که رس��توران ها 
و موزه ها بازگش��ایی ش��ده   اند، بار دیگر پایتخ��ت اتریش به مکان 

مناسبی برای تمرین این هنر بدل شده است.
نظرس��نجی جدید »زیس��ت   پذیری« که به تازگی توس��ط واحد 
اطالعات اکونومیس��ت منتش��ر شده اس��ت، نش��ان می دهد برای 
س��ومین بار در طول پنج سال گذشته، ش��هر وین در صدر جدول 
زیست   پذیرترین شهرهای جهان قرار گرفته است. این شهر عالوه بر 
آنکه فرصت   های فرهنگی و سرگرمی فراوانی دارد، از زیرساخت   های 
خوب و ثبات کلی برخوردار اس��ت. پنج شهر کوچک اروپایی دیگر 
نیز جزو 10 شهر برتر جهان قرار دارند که از کاهش محدودیت های 
کرونایی بهره برده اند. با این حال، از س��ال گذش��ته پاریس و لندن 
ک��ه معم��وال به دلیل مش��کالتی نظی��ر ازدحام و ج��رم و جنایت 
)که ش��هرهای بزرگ با آن دس��ت به گریبان هس��تند( از عملکرد 
ضعیف   تری برخوردار هس��تند، ب��ه ترتیب با 23 و 27 پله صعود به 
رتبه   های 19 و 33 رس��یده   اند. علت این افزایش رتبه آن اس��ت که 
ب��ه جای در نظر گرفتن کووید-19 به عنوان یک همه گیری به آن 
ب��ه عنوان یک بیماری بومی )پاندمی( نگاه می ش��ود که به معنای 
بهبود شرایط سخت کرونایی در سال 2022 در این دو شهر است.

براس��اس رتبه بندی »اکونومیس��ت«، ش��هرهای وین، کپنهاگ، 
زوریخ، کلگری، ونکوور، ژنو، فرانکفورت، تورنتو، آمس��تردام، اوزاکا 
و ملبورن به ترتیب 10 ش��هر اول در رتبه بندی زیس��ت   پذیرترین 
ش��هرهای جهان طبقه بندی شده   اند؛ به طوری که اوزاکا و ملبورن 
ه��ر دو رتب��ه دهم را دارن��د. تهران ام��ا در گزارش س��ال 2022 
»اکونومیس��ت« ب��ا رتبه 163 از میان 172 ش��هر حاض��ر در این 
رتبه   بندی، در میان 10 شهر پایین این رتبه   بندی قرار گرفته است. 
همچنین ش��هرهای دواال، ه��راره، داکا، پورت مورس��بی، کراچی، 
الجزیره، طرابلس، الگوس و دمش��ق نیز بعد از تهران به ترتیب در 

رتبه های بعدی قرار گرفته   اند.
ش��اخص زیست   پذیری واحد اطالعات نش��ریه »اکونومیست« در 
اصل به عنوان ابزاری برای کمک به ش��رکت ها در اختصاص کمک 
هزینه س��ختی به عنوان بخشی از بس��ته   های جابه جایی مهاجران 
طراحی ش��ده اس��ت. این شاخص ش��رایط زندگی را در 172 شهر 
جهان براس��اس بیش از 30 معیار مورد بررسی قرار می دهد که در 
پنج دس��ته جای می گیرند: ثبات، مراقبت   های بهداشتی، فرهنگ و 
محیط   زیس��ت، آموزش و زیرساخت. البته برای دومین سال متوالی 
این ش��اخص موارد مربوط به کووی��د-19 را نیز در خود جای داده 
اس��ت؛ به طوری که شاخص   هایی در آن گنجانده شده   اند که نشان 
می دهد هر شهر تا چه میزان با افزایش تقاضا برای امکانات مراقبت 
بهداش��تی و با تعطیلی   ها و محدودیت های ظرفیتی مدارس در این 

دوران کنار آمده است.
طبق گفته »اکونومیس��ت«، زندگی در حال بازگشت به وضعیت 
عادی اس��ت، البته نه در همه جا! در این میان، بازگشت به شرایط 
عادی تنها محدود به اروپای غربی نبوده اس��ت. سه شهر کانادا نیز 
به 10 شهر برتر زیست   پذیر جهان پیوسته   اند و شهرهای نیویورک، 
لس   آنجلس و واشنگتن همگی نسبت به سال گذشته با بهبود رتبه 
مواجه شده اند. ش��اخصی که »اکونومیست« از بازگشت به شرایط 
عادی ایجاد کرده است، نشان می دهد فعالیت در آمریکا و کانادا در 
حال حاضر 90 درصد سطح پیش از وقوع همه گیری کروناست. این 
مسئله در میانگین زیس��ت پذیری جهان منعکس شده است که تا 
حد زیادی به ش��رایط عادی خود بازگشته است. در همین حال، با 
بهتر شدن رتبه برخی از شهرها، برخی دیگر کاهش رتبه داشته   اند؛ 
کما اینکه تمام شهرهای چین در رتبه   بندی زیست   پذیری شهرهای 
جهان افت کرده   اند و ش��هرهای کشورهای جزیره   ای با کنترل   های 
مرزی قوی که س��ال گذش��ته امتیاز خوبی داش��ته   اند، امسال افت 
کرده   اند. اوکلند س��ال گذشته با موارد کم کووید و محدودیت هایی 
که از آن هم کمتر بوده اس��ت، در صدر شهرهای زیست   پذیر جهان 
قرار گرفت، اما در زمان تهیه این گزارش در ماه مارس سویه بسیار 
مس��ری اومیکرون باعث افزایش موارد ابتال در نیوزیلند ش��د و این 

شهر با 33 پله سقوط مواجه شد.
درگی��ری میان روس��یه و اوکراین نیز بر وضعیت زیس��ت   پذیری 
ش��هرها تاثیرگ��ذار بوده اس��ت؛ به ط��وری که کی   ی��ف، پایتخت 
اوکراین در رتبه بندی س��ال 2022 حضور ندارد. همچنین با خروج 
صدها ش��رکت غربی از روس��یه و افزایش سانسور، شهرهای مسکو 
و س��ن پترزبورگ ب��ا اف��ت 15 و 13 پله   ای به رتبه   ه��ای 80 و 88 
جهان سقوط کرده   اند. سایر شهرها که تحت تاثیر جنگ در اوکراین 
قرار گرفته   اند همانند بوداپس��ت و ورش��و نیز ب��ا افزایش تنش   های 
ژئوپلیتیکی با افت امتیاز مربوط به ثبات مواجه ش��ده اند. آنطور که 
»اکونومیس��ت« پیش بینی کرده اس��ت، اگر جنگ در سال 2022 
ادامه پیدا کند، ش��هرهای بیش��تری ممکن اس��ت در تامین مواد 
غذایی و سوخت دچار مشکل شوند و بنابراین افزایش زیست   پذیری 

سال  جاری ممکن است عمر زیادی نداشته باشد.
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فرص��ت امروز: فارغ از بازخورده��ای اقتصادی پاندمی کرونا و همچنین 
جنگ روس��یه و اوکراین که باعث تهدید امنیت غذایی و گرانی و کمبود 
مواد غذایی در سطح جهانی شده است، حذف ارز 4200 تومانی نیز مزید 
بر علت ش��د تا ش��اخص تورم در آخرین ماه فصل بهار به باالترین رقم در 
تاریخ اقتصاد ایران برس��د. تقریبا یک ماه پس از حذف ارز ترجیحی که از 
آن تحت عنوان »جراحی اقتصادی« یاد شده است، گزارش تازه مرکز آمار 
از رخدادهای تورمی خردادماه از اثرات ویران کننده این سیاست اقتصادی 
خبر می دهد. هرچند تورم مزمن و بلندمدت اقتصاد ایران همواره ریش��ه 
در کس��ری بودجه دارد، اما علت اصل��ی افزایش تورم در خردادماه 1401 
مشخصا به تغییر سیاست در پرداخت ارز ترجیحی برمی گردد؛ چنانکه نرخ 
ت��ورم ماهانه خرداد با ثبت رقم 12.2 درصد به بیش��ترین میزان از زمان 
محاسبه این شاخص )ابتدای دهه 80( از سوی مرجع آماری کشور رسیده 
و همچنین نرخ تورم نقطه ای به رقم قابل توجه 52.5 درصد در خردادماه 
افزایش یافته که در تاریخ اقتصاد ایران بی س��ابقه است؛ یعنی خانوارهاي 
کشور در خردادماه امسال به طور میانگین 52.5 درصد بیشتر از خردادماه 
پارسال برای خرید یک »مجموعه کاال و خدمات یکسان« هزینه کرده اند؛ 
تورمی که به طور غیرمس��تقیم در میان مدت و بلندمدت باعث کمبود غذا 
در کش��ور می ش��ود. حال سوال این اس��ت که چگونه می توان اثرات این 
ش��وک         قیمتی بر خانوارهای ایرانی را به حداقل رس��اند؟ بازوی پژوهشی 
وزارت صمت در گزارش��ی با استناد به تحلیل صندوق بین المللی پول به 

این سوال پاسخ داده است.
3 شوک قیمتی در بازار غذا

موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های بازرگانی در این گزارش به بررس��ی 
»اثر شوک قیمت جهانی مواد غذایی بر مصرف خانوارها و نقش دولت ها« 
پرداخت��ه و می گوید: از اوای��ل دهه 2000 نگرانی مرب��وط به بحران غذا 
در کش��ورهای درحال توسعه در حال گسترش اس��ت؛ این امر با افزایش 
قابل توجه خطرات خارجی یا غیرقابل کنترل ناشی از تغییرات آب و هوایی، 
بحران های مالی بین        المللی، نوسانات قیمت واردات مواد غذایی، همه        گیری 
کووی��د-19 و جن��گ دو قدرت تامین غ��الت و روغن جهان )روس��یه و 
اوکراین(، درجه اهمیت بیش��تری یافته است. شاخص قیمت جهانی مواد 
غذای��ی در آوریل2022 )اردیبهش��ت 1401( به باالتری��ن میزان خود از 
س��ال 2000 رس��یده که حتی رکورد بحران مالی سال  2008 را پشت سر 
گذاشته است. از سال  2008 تاکنون بازار مواد غذایی با سه شوک قیمتی 
مواجه بوده اس��ت. اولین ش��وک قیمتی بین س��ال های 2005 تا 2010، 

دومین ش��وک حدفاصل س��ال های 2010 تا 2015 و آخرین شوک طی 
س��ال های 2020 و 2022 اتفاق افتاده اس��ت. بر همین اس��اس، شاخص 
قیمت غالت و انواع روغن خوراکی نیز از روندی مشابه تبعیت کرده و رشد 

قابل توجهی را تجربه کرده است.  
ایران به واسطه اقلیم خشک و نیمه خشک از یکسو، بحران حاکم بر منابع 
آب های زیرزمینی و س��طحی و کاهش کیفیت خاک        های در دسترس از 
س��وی دیگر، در حوزه تامین کاالهای اساسی نظیر خوراک دام و طیور و 
همچنین انواع روغن خوراکی از درجه وابس��تگی بسیار باالیی به تامین از 
محل واردات برخوردار اس��ت، با این وجود، صنعت دام و طیور در ایران به 
نسبت تقاضای داخلی از رشد و توسعه مناسبی برخوردار بوده و محصوالت 
مربوط به این حلقه از زنجیره خوراک دام نه تنها در حد خودکفایی، بلکه از 
قابلیت صادرات برخوردار است. از عمده دالیل توسعه صنعت دام و طیور 
در کش��ور به ویژه در سال های اخیر مربوط به حمایت های دولت در قبال 
تامین نهاده ارزان با رویکرد تامین غذای ارزان برای خانوارها در گروه های 
مختلف درآمدی بوده و به احتمال قوی، تغییر نرخ ارز پایداری این صنعت 
را ب��ا چالش های مرب��وط به تورم هزینه نهاده از یک س��و و کاهش تقاضا 
به دلیل رش��د قیمت از س��وی دیگر مواجه خواهد ساخت. این در حالی 
اس��ت که قدرت و ارزش پول ملی کشور برای واردات، مسائل و مشکالت 
مربوط به تحریم و در دسترس نبودن ارز به میزان کافی و باال بودن هزینه 
مربوط به واردات به دلیل ضعف س��اختارهای داخلی، عالوه بر هزینه        های 
متأثر از تحریم، قیمت        تمام شده کاالهای اساسی را برای اقتصاد ایران فراتر 
از قیمت واردات در س��ایر کش��ورهای واردکننده قرار می دهد. حال سوال 
این اس��ت که چه سیاست و ابزاری می تواند اثرات این شوک        ها بر مصرف 

خانوارها را به حداقل برساند؟
تجربیات جهانی چه می گوید

نتایج مطالعه صندوق بین        المللی پول در س��ال 2021 نشان می دهد 
به کارگیری سیاس��ت های مال��ی نظیر پرداخت یاران��ه، رژیم        های ارزی 
انعطاف        پذی��ر و نق��ل و انتقاالت��ی که س��هم مصرف دول��ت را افزایش 
می ده��د، می تواند نق��ش موث��ری در کاهش اثرات منفی ش��وک        های 
بیرونی قیمت موادغذایی بر مصرف خانوارها البته در کوتاه        مدت داش��ته 
باش��د. هرچند این راهکارها به دلیل تعمیق ش��کاف کس��ری  بودجه و 
افزای��ش هزینه        های دولت نمی تواند راهکار موثری در بلندمدت باش��د. 
البته در کش��ورهایی که وابس��تگی باالیی نسبت به واردات مواد غذایی 
دارند، دولت ها برای مقابله و کاهش اثرات منفی ش��وک        های بیرونی بر 

مصرف خانوارها در کنار ابزارهایی همچون سیاست های مالی، اقداماتی 
همچون شفاف        س��ازی اطالعات درخصوص خانوارها و گروه های هدف و 
کاهش بهای تمام ش��ده کاال به ویژه در حوزه لجستیک و نظام توزیع را 
در دستور کار قرار داده        اند و همچنین راهکارهای مبتنی بر کوتاه کردن 
زنجی��ره تامین، کاهش تعرفه واردات کاالهای ه��دف و کاهش مالیات 

ارزش افزوده را دنبال کرده        اند.
تح��والت اخی��ر در س��طح بازارهای جهانی به واس��طه ت��داوم اثرات 
پاندمی و جنگ اوکراین و روس��یه از یک سو و نحوه پاسخگویی و مقابله 
کشورهای عمده تولیدکننده و صادرکننده کاالهای اساسی و موادغذایی 
از س��وی دیگر و همچنی��ن کاهش ذخایر جهانی غ��الت به ویژه گندم، 
زمین��ه افزای��ش قیمت جهانی مواد غذایی را فراهم کرده اس��ت، اما در 
ایران عالوه بر عوامل برون        زا، تغییر سیاست های حمایتی دولت در حوزه 
کاالهای اساسی و اقدام در جهت حذف ارز 4200 تومانی و تغییر مبنای 
ارز در محاس��به واردات تعرفه حقوق گمرکی، زمینه        س��از تورم از کانال 
وارداتی به کشور خواهد بود. طبق آمارهای بانک جهانی در سال  2019، 
باالترین هزینه واردات در بین کشورهای منطقه از آن ایران است و این 
هزینه از میانگین جهانی نیز باالتر اس��ت. البت��ه بخش عمده        ای از این 
هزینه        ها نظیر مدت زمان موردنیاز برای نهایی کردن فرآیند های واردات 
و فرآیندهای بازرسی و تطبیق        های مرزی قابل مدیریت و کنترل است.

احتم��ال کاهش تقاضا برای بازار برخی کاال ها در داخل و قرار گرفتن 
بازار در شرایط مازاد عرضه از یک سو و موانع موجود برای حضور پایدار 
و موف��ق در بازاره��ای صادراتی )موانعی از قبیل قیمت تمام ش��ده کاال 
در اقتصاد ایران و به تب��ع آن پایین بودن قدرت رقابت و همچنین تاثیر 
مصوبات و مقررات بر ناپایداری صادرات کاال از کش��ور به ویژه در حوزه 
م��واد غذایی و کش��اورزی( از س��وی دیگر می تواند زمینه س��از کاهش 
ظرفیت        ه��ای تولید در میان مدت و بلندم��دت و پیامدهای کمبود غذا 
در کش��ور شود. بنابراین بازوی پژوهش��ی وزارت صمت توصیه می کند 
سیاس��ت گذار از ابزارهای��ی که بتواند حمایت ه��ای دولتی را با تضمین 
و ب��ا کمتری��ن انح��راف در انتخ��اب مصرف        کنندگان به س��مت تغذیه 
خانوارها هدایت کند، استفاده نماید. ایجاد بسترهای الزم برای استفاده 
کارت ه��ای الکترونیکی، یک��ی از بهترین ابزارها برای این مهم اس��ت. 
همچنین با توجه به وابس��تگی باالی تامین کاالهای اساسی به واردات، 
کاهش هزینه        های واردات��ی و ترخیص این کاالها از بنادر، نقش مهمی 

در کاهش بهای تمام شده کاالها و افزایش قدرت خرید جامعه دارد.

چگونه می توان شوک قیمتی حذف ارز 4200 را به حداقل رساند؟

نسخه ضد شوک بازار غذا

آمارهای بانک مرکزی درباره وضعیت چک های برگشتی در اردیبهشت 
ماه امسال نش��ان می دهد حدود 613 هزار فقره چک در میانه فصل بهار 
برگش��ت خورده که از نظر تعداد 29.9 درصد و از نظر مبلغ 65.3 درصد 

افزایش داشته است.
جدیدترین آم��اری که بانک مرکزی از جریان مبادالت چک در س��ال 
جاری منتش��ر کرده است، نشان می دهد در اردیبهشت ماه 1401 حدود 
6.7 میلی��ون فقره چک به ارزش بیش از 274 هزار و 200 میلیارد تومان 
مبادله ش��ده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 20.9 درصد و 49.2 
درصد نس��بت به فروردین ماه افزایش داش��ته است. از سوی دیگر، حدود 
5.7 میلیون فقره چک با ارزشی حدود 240 هزار و 100 میلیارد تومان از 
چک های مبادله ای وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 20 
درصد و 47.2 درصد افزایش را نش��ان می دهد. در کنار چک های وصولی 
همچنین حدود 613 هزار فقره چک هم برگشت خورده که از نظر تعداد 
و مبلغ چک های برگشتی به ترتیب با 29.9 درصد و 65.3 درصد افزایش 
مواجه ش��ده اس��ت. البته در اردیبهشت ماه امس��ال از کل تعداد و مبلغ 
چک های مبادله ش��ده به ترتیب 9.8 درصد و 12.4 درصد برگش��ت داده 
شده که این نسبت در اردیبهشت ماه 1400 به ترتیب برابر با 9 درصد و 

11.9 درصد بوده است.
همچنین در همین مدت در اس��تان تهران حدود 2 میلیون فقره چک 

با ارزش��ی بیش از 136 هزار و 600 میلیارد تومان مبادله ش��ده است که 
از صدرنش��ینی استان تهران در مبادله چک در سطح کشور حکایت دارد. 
چک های وصول ش��ده در استان تهران حدود 1.8 میلیون فقره به ارزشی 
بالغ بر 121 هزار و 900 میلیارد تومان و چک های برگش��تی حدود 176 
هزار فقره به ارزش��ی حدود 14 هزار و 700 میلیارد تومان گزارش ش��ده 

است.
بررس��ی می��زان چک های برگش��تی ب��ه تفکیک علل نش��ان می دهد 
اردیبهشت ماه امسال بیش از 594 ه�زار فق�ره چک ب�ه ارزشی بالغ بر 33 
هزار میلی�ارد تومان به دالیل کس��ری یا فقدان موجودی برگشت خورده 
ک��ه در واقع از نظر تع�داد 97.1 درصد و از نظر ارزش نیز 96.8 درصد از 
کل چک های  برگش��تی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است. از 
سوی دیگر، در استان تهران بیش از 169 هزار فقره چک به ارزشی بالغ بر 
14 هزار و 100 میلیارد تومان به دالیل کسری یا فقدان موجودی برگشت 
داده ش��ده ک��ه از نظر تع��داد 96.4 درصد و از نظر مبل��غ نیز 96 درصد 
چک های برگشتی در این اس��تان به دالیل کسری یا فقدان موجودی به 

کل چک های برگشتی بوده است.  
اما چند درصد از چک های وصولی رمزدار بوده اس��ت؟ بررسی ها نشان 
می دهد در اردیبهش��ت ماه در کل کش��ور حدود 6.1 میلیون فقره چک 
وصول ش��ده که از این تع��داد حدود 5.7 میلیون فقره ع��ادی و بیش از 

0.4 میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور 93.3 درصد از 
کل چک ه��ای وصولی را چک های عادی و 6.7 درصد را چک های رمزدار 
تش��کیل می دهند. همچنین از نظر مبلغی نیز از حدود 486 هزار و 100 
میلی��ارد تومان چک های وصولی در کل کش��ور، حدود 240 هزار و 100 
میلی��ارد تومان برای چک های عادی و بی��ش از 246 هزار میلیارد تومان 
خاص چک های رمزدار بوده اس��ت. بر همین اس��اس، در کل کشور 49.4 
درص��د از کل مبل��غ چک های وصولی را چک های ع��ادی و بالغ بر 50.6 

درصد دیگر را چک های رمزدار به خود اختصاص داده اند.
براساس این گزارش، در اردیبهشت ماه امسال در کل کش�ور حدود 407 
ه�زار فق�ره چک رمزدار ب�ه ارزشی بیش از 246 هزار میلیارد تومان وصول 
شده است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 62.9 درصد 
و 75.3 درصد افزایش را نش��ان می دهد. در ماه مورد بررسی همچنین در 
اس��تان تهران بی��ش از 140 هزار فق�ره چ�ک رم���زدار ب�ه ارزش حدود 
185 هزار و 800 میلیارد تومان وصول ش��ده که در این ماه، 51.8 درصد 
از تعداد چک های رمزدار وصولی در س��ه اس��تان ته�ران )34.5 درص�د(، 
اصفهان )9.2 درصد( و خراسان رضوی )8.1 درصد( وصول شده است که 
بیشترین سهم را در مقایسه با سایر استان ها دارا بوده اند. همچنین بالغ بر 
82.3 درصد از ارزش چک های فوق در اس��تان های تهران )75.5 درصد(، 

اصفهان )3.5 درصد( و خراسان رضوی )3.3 درصد( وصول شده است.

613 هزار فقره چک برگشت خورد

جغرافیای استانی چک در میانه بهار

بانکنامه

سیر نزولی قیمت جهانی طال ادامه دارد
طال در سراشیبی سقوط

قیمت طال با توجه به تمرکز بر افزایش نرخ بهره و رکود همچنان 
پایین تر می رود. ش��هادت جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا این 
هفته در مقابل کنگره، چش��م انداز اقتصادی بدی را ترسیم کرد که 
ش��امل کاهش مداوم تولید ناخالص داخلی مل��ی همراه با افزایش 
مداوم نرخ بهره خواهد بود. در طول ش��هادت پاول، مشهود بود که 
تفاوت ظریفی در مس��یر کالم او وجود دارد. او به صراحت گفت که 
فدرال رزرو بیش از همه یک هدف در ذهن دارد و آن کاهش سطح 
تورم اس��ت. آنه��ا قاطعانه اعالم کردند که اقدام��ات فدرال رزرو به 

احتمال زیاد منجر به رکود خواهد شد تا فرود نرم.
یاهو فاینانس رفتار کلی او را به شیوه ای واضح نشان داد و گزارش 
داد: او گفت که رکود ناش��ی از انقب��اض پولی فدرال رزرو همچنان 
یک احتم��ال باقی می ماند. پ��اول گفت که مبارزه ف��درال رزرو با 
تورم، بدون قید و ش��رط اس��ت، به این معنا که هیچ چیز مانع آن 
نخواهد ش��د. بازنگری های فدرال رزرو در سیاست پولی آنها اقتصاد 
را منقب��ض می کند و باعث رکود می ش��ود. آخری��ن گزارش تولید 
ناخالص داخلی نش��ان داد که ایاالت  متحده یک توس��عه اقتصادی 
دارد که به رشد 6.9 درصدی در تولید ناخالص داخلی در سه ماهه 
چهارم سال 2021 منجر شده است. برای سه ماهه اول سال جاری 
آخرین وقوع سه ماهه به سه ماهه کاهش تولید ناخالص داخلی در 
سه ماهه دوم سال 2020 رخ داد. با این حال، سه ماهه بعدی )سه 
ماهه س��وم 2020( افزایش قابل توجه��ی در تولید ناخالص داخلی 

ملی نشان داد.
به همین دلیل اس��ت که گزارش هفته آینده بس��یار مهم است. 
در روز چهارش��نبه 29 ژوئ��ن، دفتر تحلیل اقتصادی، گزارش س��ه 
ماه��ه اول تولید ناخال��ص داخلی ایاالت  متحده را منتش��ر خواهد 
کرد. براساس برآورد پیشرفته منتشره در 28 آوریل، تولید ناخالص 
داخلی واقعی با نرخ ساالنه 1.5 درصد در سه ماهه اول سال 2022 
کاهش یافت. س��ه ماهه چهارم، تولید ناخال��ص داخلی واقعی 6.9 
درص��د افزایش یافت. در حال حاضر، احتمال زیادی وجود دارد که 
اقدامات فدرال رزرو منجر به رکود ش��ود. س��وال این نیست که آیا 
ایاالت  متحده وارد رکود می ش��ود یا خیر، بلکه سوال این است که 
رکود در چه زمانی آغاز می شود و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؟

در حال��ی ک��ه رکود می توان��د قیمت طال را تثبی��ت کند و تورم 
باالت��ر مطمئنا صعودی برای فلز زرد گرانبها ایجاد می کند، افزایش 
نرخ ه��ای بهره به تمرکز اصلی بر قیمت آتی طال تبدیل ش��ده و از 
مارس س��ال جاری قیمت ها را کاهش داده اس��ت. طال از باالترین 
رق��م 2070 دالر در م��اه مارس به قیمت فعل��ی طال و 1828 دالر 
اندک��ی بیش از 12 درصد کاهش یافته اس��ت. در حالی که به نظر 
می رس��د بس��ته به میزان تهاجمی فدرال رزرو در رابطه با افزایش 
بیش��تر نرخ بهره، حمایت قوی از ط��ال در 1800 دالر وجود دارد. 
قیمت طالی جهانی پیش از تعطیلی بازار 1826 دالر و 40 س��نت 
و همچنی��ن قیمت طالی آمریکا نیز 1827 دالر و 40 س��نت بود. 
براس��اس گزارش کیتکو، عالوه بر گزارش تولید ناخالص داخلی که 
قرار اس��ت روز چهارشنبه منتشر شود، دولت روز پنجشنبه آخرین 
اع��داد اصلی تورمی خود را هنگام انتش��ار گزارش ش��اخص قیمت 

PCE ایاالت متحده منتشر خواهد کرد.

بیت کوین تا 2 سال به باالترین قیمت خود نمی رسد
بیت کوین در محدوده بیش از 20 هزار دالر قرار گرفته اما تاکنون 
هیچ حرکت صعودی قابل توجهی مشاهده نشده است. این امر منجر 
به گمانه زنی هایی در مورد این موضوع شده است که آیا این دارایی 
دیجیت��ال می تواند در آینده نزدیک به باالترین حد خود برس��د یا 
خیر. به گزارش کریپتوکارنسی، مدیرعامل بایننس، چانگ پنگ ژائو 
این مورد را بررسی کرده و نظرات خود را به اشتراک گذاشته است. 
به گفته وی، به این زودی ها نباید انتظار چنین بهبودی را داش��ت. 
در گ��زارش اخیر، مدیرعامل بزرگتری��ن صرافی ارز دیجیتال جهان 
احساسات نسبتا نزولی برای بیت کوین در کوتاه مدت را به اشتراک 
گذاش��ته اس��ت. دارایی دیجیتالی که در نوامبر سال گذشته به 69 
هزار دالر رس��یده بود، هنوز نتوانسته تا آن نقطه بازیابی شود و ژائو 

توضیح داده است که چنین بازیابی به این زودی ها رخ نمی دهد.
موس��س صرافی بایننس گفت: پس از افت بسیار زیاد بیت کوین 
از باالترین رکورد خود، مدتی طول می کش��د تا بازار دوباره ش��اهد 
چنین قیمت هایی باشد. چانگ پنگ ژائو ادامه داد: من فکر می کنم 
ب��ا توجه به این کاهش قیمت، از باالترین س��طح تاریخی 68 هزار 
دالر تا 20 هزار دالر کنونی، احتماال مدتی طول می کش��د تا دوباره 
بازگردیم و این مدت زمان چند ماه یا چند سال آینده خواهد بود.

بنیان گ��ذار صرافی بایننس افزود: با این ح��ال، با توجه به اینکه 
قیمت امروز چهار سال پیش بس��یار مورد استقبال قرار می گرفت، 
هم��ه چی��ز بد نیس��ت. مث��ال آن زمانی اس��ت ک��ه بیت کوین در 
چرخه گذش��ته به اوج خود و تقریبا به 20 هزار دالر رس��یده بود. 
س��رمایه گذاران از این قیمت خوش��حال بودند قب��ل از اینکه بازار 
دوباره به س��مت بازار نزولی حرکت کند. ما فکر می کنیم 20 هزار 
دالر امروز بسیار کم است اما می دانید اگر در سال 2018 تا 2019 
به طرفداران بیت کوین گفته می شد، در سال 2022 بیت کوین 20 
هزار دالر خواهد بود، بس��یار خوشحال می شدند. در سال 2018 تا 
2019، بیت کوی��ن 3000 دالر  تا 6000 دالر بود. ارزش بیت کوین 
اخیرا در حال افزایش بوده است. پس از رسیدن به 17هزار و 600 
دالر، قیم��ت فعل��ی مهلت مورد نیاز را برای س��رمایه گذاران فراهم 
کرده اس��ت. با این حال، همان طور که بازار در حال متعادل ش��دن 

است، شاخص های نزولی بیشتری در حال ظهور هستند.
اعتماد ب��ه بیت کوین در چند هفته گذش��ته کاه��ش یافته زیرا 
احساس��ات س��رمایه گذاران ضربه بزرگ��ی خورده اس��ت. به عالوه، 
بیت کوی��ن هفت��ه ای دیگ��ر در وضعیت قرمز بس��ته ش��د و تعداد 
بس��ته های قرمز رنگ بیش��تری را در سال نسبت به بسته های سبز 
نشان داد. به این ترتیب، به خرس ها تسلط قوی تری  بر بازار به ویژه 
در کوتاه مدت داده اس��ت.  فروش کنونی که ب��ازار را تکان می دهد 
همچن��ان موقعی��ت بیت کوین را در ب��االی 20 ه��زار دالر تهدید 
می کند. به این ترتیب، هنگام تالش برای شکس��تن نقطه مقاومت 
21 ه��زار و 2176 دالر ناموفق بوده اس��ت. با این حال، حمایت در 
س��طح 20 هزار و 90 دالر وجود دارد که نشان می دهد گاوها قصد 

ندارند بدون مبارزه پایین بیایند.
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یک کارشناس بازار سرمایه بررسی کرد
اثر همبستگی تورم بر بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه درباره تاثیر تورم بر روند بازار می گوید بازار 
سهام ایران به طور تاریخی همبستگی باالیی با نرخ تورم و متعاقبا تغییرات 
قیمت ارز همیش��ه داشته و خواهد داشت. نگاهی به گذشته بورس نشان 
می ده��د که طوالنی تری��ن و پربازده ترین دوره های رون��ق این بازار دقیقا 

همزمان با تورم های سنگین بازار سهام بوده است.
علی نازک کار در یادداش��تی در این باره در س��نا، می نویس��د: در حال 
حاضر انتظارات تورمی اقتصاد کشور در انتظار به نتیجه رسیدن مذاکرات 
و رشد روزافزون نقدینگی افزایشی است. پیش از این، در اغلب مواقع طی 
دوره های زمانی مختلف رشد شاخص بورس تهران با تاخیر نسبت به رشد 
تورم، آهنگ صعودی به همراه داشت، البته این روند به استثنای سال 99 
است که به غیر از عامل تورم که آهنگ رشد آن در سال 98 با رشد شتابان 
نرخ دالر ش��کل گرفت، کاهش شدید نرخ بهره بانکی نیز باعث تسریع در 
روند پرشتاب تر شاخص بورس نسبت به تورم در جامعه شد؛ اتفاقی که با 
ورود بسیار سنگین نقدینگی به بازار سهام شرایط خاصی را رقم زده بود، 
ولی در حال حاضر بعد از آن افت سنگین و بی سابقه ای که در قیمت سهام 
رخ داد تورم همچنان به رش��د مالیم خود طی این افت سنگین شاخص 
ادامه داد و اخیرا هم با حذف دالر ترجیحی و دنبال رو آن رش��د ناگهانی 
دالر آزاد از محدود 25 هزار به باالی 30 هزار تومان س��رعت رشد تورم با 
آهنگ تند و تیز و بی سابقه ای به خصوص در کاالهای اساسی و معیشتی 

ادامه یافت.
با در نظر گرفتن این اتفاقات می توان نتیجه گرفت در حال حاضر رشد 
ش��اخص بورس نسبت به تورم با سرعت کندتری در حال حرکت است و 
می توان انتظار داش��ت کماکان س��رمایه گذاری در بورس تهران نسبت به 
بازارهای موازی جذاب تر تلقی شود، ولی به نظر نمی توان شرایط مشابهی با 
رشد عجیب شاخص بورس در سال 99 در حال حاضر در نظر گرفت؛ دلیل 
این اتفاق را می توان در عدم تناسب قدرت خرید مردم و عدم توان پس انداز 
عموم مردم در سال های گذشته به دلیل رشد ناهمگون حقوق و دستمزد 
با تورم تحمیلی دانست و همچنین همزمان با آن تحمیل فشار عمده تورم 
در سمت هزینه شرکت ها و عدم  رشد متناسب قیمت های فروش به  دلیل 
دخالت سیاس��ت گذار در تعیین قیمت ها، جست وجو کرد؛ بنابراین انتظار 
رش��د در بازار سهام امری معقول ولی نه پرشتاب بلکه با رشدی مالیم که 
البته در نهایت رشد باالتری نسبت به تورم خواهد داشت در نظر می باشد 

که دقت زیاد سهامداران را در انتخاب صنایع پیشرو می طلبد.
درب��اره اینکه تورم در ادامه صعودی خواه��د بود یا خیر باید گفت این 
موضوع به شدت به شرایط سیاسی و نرخ دالر آزاد، کسری بودجه و فروش 
اوراق دولتی و توان بازپرداخت و عوامل متعدد دیگری که همگی زنجیروار 
به همدیگر وصلند بستگی دارد. هرچند تا زمانی که نرخ بهره بانکی به اعداد 
خیلی پایین رهس��پار نشود و جریان نقدینگی به سمت توسعه و نوسازی 
زیرس��اخت ها سوق پیدا نکند، تورم همچنان افسارگسیخته به رشد خود 
ادامه خواهد داد و آهنگ رشد آن با رخدادهای سیاسی و اقتصادی مختلف 

می تواند تغییرات مالیم یا ناگهانی به همراه داشته باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح کرد
نوسان و اصالح جزئی از روند بورس است

نایب رئیس کمیس��یون بازار پول و س��رمایه ات��اق بازرگانی تهران 
گفت اگر بتوان عدم اعتماد ایجادشده در بازار سرمایه را از بین ببریم 
و اعتمادها را دوباره به س��رمایه گذاران برای ورود سرمایه های شان به 
ای��ن بازار برگردانیم، به طور حتم ش��اهد روزهایی پررونق در بورس 
خواهیم بود. عباس آرگون به روند فعلی معامالت بورس اش��اره کرد 
و اف��زود: برخالف تصور برخی از فعاالن بازار که گمان می کنند بازار 
س��هام با نوس��ان ش��دیدی همراه بود، اما باید گفت با توجه به روند 
نزولی ش��اخص بورس در دو س��ال گذشته، اکنون بازار روند معقولی 
را در پیش گرفته و مش��کلی تهدیدکننده معامالت این بازار نیست. 
به گفته وی، طبیعی اس��ت که ش��اخص بورس بع��د از صعود چند 
روزه خ��ود، برای مدتی اصالحی را محدود تجربه کند و ایجاد چنین 
روندی در بازار  نباید زمینه س��از نگرانی س��هامداران باش��د. کاهش 
دخالت ها در اقتصاد کش��ور قطعا تاثیرگ��ذار بر روند معامالت بورس 
خواهد بود، چراکه مکانیزم ب��ازار تنظیم کننده میزان عرضه و تقاضا 

است.
او به عوامل تاثیرگذار برای ایجاد هیجان در معامالت بازار سرمایه 
اش��اره کرد و گفت: تا چند وقت گذشته مسئله ای مربوط به عوارض 
صادراتی مطرح ش��د که به مراتب این مسئله معامالت بازار را تحت 
تاثیر خود قرار داد و برای مدتی زمینه ساز ایجاد شوک در روند بازار 
بود. به اعتقاد آرگون، بورس روند رو به رشد خود را در پیش خواهد 
گرفت و بهتر است سهامداران تحت تاثیر ایجاد کوچک ترین نوسانی 
در ش��اخص بورس اقدام ب��ه اتخاذ تصمیمات هیجان��ی در این بازار 
نکنند. ش��اخص بورس با توجه به وجود پارامترهای فعلی تاثیرگذار 
بر معامالت بازار و نیز ریزش های شدیدی که طی چند وقت گذشته 
تجربه کرد از امکان رشد برخوردار است. سهامداران باید تحت تاثیر 
موقعیت مطلوب سرمایه گذاری در بازار سرمایه اقدام به انتخاب سهام 
مناس��ب به لحاظ بنیادی کنند. مس��ئله مربوط ب��ه برجام و تعیین 
تکلیف نتیجه آن به مراتب با تاثیرگذاری متفاوت بر روند بازار همراه 
خواه��د بود و این مس��ئله را می توان به عنوان یک��ی از عوامل مهم 

تاثیرگذار بر روند معامالت بورس عنوان کرد.
وی با اش��اره به اینکه در کنار تاثیر مه��م و متفاوت نتیجه برجام 
ب��ر معامالت بورس، موض��وع مربوط به جنگ اوکراین و روس��یه از 
جمله مسائلی است که می تواند آینده بازار را تحت تاثیر قرار دهد و 
روزهای متفاوتی را برای معامالت این بازار رقم بزند، اضافه کرد: اگر 
به دنبال ایجاد روندی مناسب برای معامالت بازار سهام هستیم باید 
اقدامی صورت گیرد تا کمتر ش��اهد دخالت ها یا تصمیمات عجوالنه 
باش��یم. بهتر بود که طی چند وقت گذش��ته مس��ائلی مانند اعمال 
قیمت گذاری دس��توری در خودرو و قطعی برق صنایع در تابس��تان 
م��ورد بحث قرار نمی گرفت؛ چراکه این مس��ئله به طور مس��تقیم بر 
رون��د معامالت بازار و نیز قیمت س��هام ش��رکت ها تاثیرگذار خواهد 
بود. بازار اکنون به بلوغ خوبی دست پیدا کرده و در موقعیت مناسب 
سرمایه گذاری قرار گرفته است که این اتفاق می تواند منجر به تعیین 
مسیر درست برای معامالت بازار سرمایه شود. اگر بتوان عدم اعتماد 
ایجادش��ده در بازار س��رمایه را از بین ببری��م و اعتمادها را دوباره به 
س��رمایه گذاران برای ورود سرمایه های شان به این بازار برگردانیم؛ به 

طور حتم شاهد روزهایی پررونق در بورس خواهیم بود.

خبرنــامه

فرصت امروز: شاخص کل بورس تهران، فصل بهار را با صعود آغاز کرد و 
با نزول به پایان رساند. پس از تجربه دو ماه صعودی در سال 1401، آخرین 
ماه فصل بهار با افت 2.5 درصدی نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای سپری شد 
تا بازدهی بورس تهران در مجموع فصل بهار به رقم 12 درصد تقلیل یابد. 
خرداد پررخوت بورس در حالی گذش��ت که بورس تهران پیشتر چهار ماه 
صعودی متوالی را تجربه کرده بود. با وجود این شروع خوب اما از فردای روز 
27 اردیبهش��ت ماه که شاخص کل بورس موقتا به مقاومت یک میلیون و 
600 هزار واحدی رسید و حتی یک روز هم در این سطح دوام نیاورد، دوره 
اصالح بورس آغاز شد و این روند در میان بیم و امید بورس بازان تا آخرین 
روز خردادماه ادامه داشت. بدین ترتیب، شاخص کل بورس تهران در پایان 
معامالت فصل بهار به رشد 12 درصدی بسنده کرد و در ارتفاع یک میلیون 
و 539 هزار واحد به کار خود پایان داد. ش��اخص کل س��هام همچنین در 
آخرین روز معامالتی هفته گذشته و اولین روز معامالتی تیرماه، بیش از 6 
هزار واحد )معادل 0.41 درصد( کاهش ارتفاع داد و تا محدوده یک میلیون 
و 533 هزار واحد عقب رفت. در جریان معامالت روز ش��نبه چهارم تیرماه 
نیز این روند نزولی ادامه پیدا کرد و ش��اخص کل بورس با 13 هزار و 59 
واح��د کاهش تا رقم یک میلیون و 520 ه��زار واحد کاهش ارتفاع داد، تا 

همچنان شاهد شروع سرد بورس در ابتدای فصل گرما باشیم.
بورس هفته را با سقوط آغاز کرد

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 تهران 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 اواخر اردیبهشت ماه مجددا وارد کانال یک 
میلیون و 600 هزار واحد شود، اما دوباره در روزهای گذشته در دام سقوط 

افتاده و رنگ قرمز همچنان 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 600 هزار 
واحد شود اما عمر این صعود طوالنی نبود و از فردای این روز، روند اصالح 
بورس آغاز ش��د. در واقع، بورس تهران در یک ماه گذش��ته تقریبا هر روز 

عقبگرد داش��ته و در کانال یک میلیون و 500 هزار واحد دچار دست انداز 
ش��ده است. 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 دیگر از کارشناس��ان می گویند بازار سرمایه بیش از اندازه در 
انتظار واگذاری س��ایپا و ایران خودرو مانده و برخی دیگر نیز نزول بازار را 
به عدم احیای برجام و همچنین دستکاری شاخص کل توسط دولت ربط 
می دهند. در هر حال، نزول بورس کماکان ادامه دارد و سهامداران در تاالر 

شیشه ای هر روز نظاره گر رنگ قرمز بر روی تابلوی بورس هستند.
در جریان معامالت روز ش��نبه چهار تیرماه، ش��اخص کل بورس تهران 
بیش از 13 هزار واحد کاهش یافت تا بازار س��رمایه این هفته را هم مانند 
هفته های گذشته با سقوط آغاز کند. در معامالت روز گذشته شاخص کل 
بورس با 13 هزار و 59 واحد کاهش تا رقم یک میلیون و 520 هزار واحد 
س��قوط کرد. در سوی دیگر اما ش��اخص کل با معیار هم وزن 366 واحد 
افزای��ش یافت و به رقم 422 هزار و 659 واحد رس��ید. در این بازار 439 
هزار معامله به ارزش 40 هزار و 103 میلیارد ریال انجام شد. شرکت ملی 
صنایع مس ایران، فوالد مبارکه اصفهان، توس��عه معادن و صنایع معدنی 
خاورمیانه و س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین نسبت به سایر 

نمادها بیشترین تاثیر منفی را روی بورس گذاشتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با 86 واحد کاهش 
در رق��م 20 هزار و 584 واحد ایس��تاد. در این ب��ازار 247 هزار معامله به 
ارزش 40 هزار و 381 میلیارد ریال انجام شد. آهن و فوالد غدیر ایرانیان، 
پلیمر آریاساسول، پتروشیمی تندگویان و سنگ آهن گوهر زمین نسبت به 
سایر نمادها با بیشترین تاثیر منفی بر روی شاخص فرابورس همراه شدند.

ارزش سهام عدالت مجددا کم شد
تحت تاثیر روند نزولی بازار س��رمایه، ارزش واقعی س��هام عدالت نیز در 
این روزها کاهش یافته است. ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک 
میلیون تومانی در 20 اس��فندماه 1399 بال��غ بر 18 میلیون و 780 هزار 
تومان قیمت داش��ت؛ در حالی که قیمت این س��هام در 16 تیرماه 1400 
ت��ا 14 میلی��ون و 700 هزار تومان کاهش یافت. س��هامی که در روزهای 
نخستین آزادسازی سهام عدالت یعنی اردیبهشت  و خردادماه 1399 بیش 

از 20 میلیون تومان قیمت داش��ت. در این راستا، در یازدهم مهرماه سال 
گذشته ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 492 هزار تومانی بیش از 
12 میلیون و 500 هزار تومان و در 28 آبان ماه حدود 11 میلیون و 500 
هزار تومان قیمت خورد، اما روند نزولی بورس باعث کاهش این ارزش شد؛ 
به طوری که ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه 492 هزار تومانی در 

29 بهمن ماه 1400 به 10 میلیون و 351 هزار تومان رسید.
اما در نهم فروردین ماه امس��ال ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 
492 هزار تومانی، 11 میلیون و 500 هزار تومان بود که با توجه به صعود 
ب��ازار در اواخر فروردین این رقم به حدود  12 میلیون و 275 هزار تومان 
رس��ید. تا 18 اردیبهشت افزایش ارزش سهام عدالت ادامه داشت و به 12 
میلیون و 763 هزار تومان هم رسید. اما دوباره روزهای پرنوسان بازار روی 
ارزش س��هام عدال��ت نیز تاثیر گذاش��ت و در 10 خردادماه، ارزش واقعی 
س��هام عدالت با ارزش اولیه 492 هزار تومانی به 12 میلیون و 580 هزار 
تومان رسید. نهایتا روند نزولی بازار سرمایه در دو هفته گذشته باعث شده 
تا ارزش واقعی این سهام کاهش یافته و طبق آخرین آمارها به حدود 12 

میلیون و 489 هزار تومان برسد.
البته همچنان امکان فروش این س��هام برای مش��موالن وجود ندارد و 
این افراد همچنان باید منتظر تصمیم مسئوالن برای تعیین تکلیف سهام 
عدالت باش��ند. مجید عشقی، رئیس س��ازمان بورس در آخرین اظهارنظر 
خود در مورد س��هام عدالت گفته که نحوه فروش س��هام عدالت در سال 
1399 ب��ا ای��رادات ج��دی مواجه بود، اکنون در ش��ورای عال��ی بورس و 
کارگروهی که به عنوان زیرمجموعه این ش��ورا فعال است، در حال بررسی 
شیوه فروش سهام عدالت هستیم تا آن را به مرحله نهایی برسانیم. طبق 
فرمایش��ات رهبر معظم انقالب در ابالغیه سهام عدالت، اصل بر این است 
تا مردم از س��هام عدالت خود به عنوان دارایی آینده دار نگهداری کنند. به 
گفته عشقی، فراهم شدن بسترهای الزم برای فروش یک باره سهام عدالت 
توس��ط سهامداران، ضمن ایجاد زیان مشموالن سهام عدالت، سبب ایجاد 
هیجان شدید در کلیت بازار سرمایه می شود؛ بنابراین تصمیم بر این است 
تا روش��ی در نظر گرفته شود که مردم آن را به عنوان دارایی نزد خود نگه 

دارند و آن را به فروش نرسانند.

شاخص بورس تهران هفته نخست تیرماه را با افت 13 هزار واحدی آغاز کرد

نوسان بورس در شروع تابستان

نقدشوندگی از مولفه های اصلی بازارهای مالی توسعه یافته است. بحران 
مال��ی جهان در س��ال های 2007 و 2008، این واقعیت را نمایان کرد که 
نقدش��وندگی پایین در بازارهای مالی به ویژه در دوره های حباب قیمتی، 
چه پیامدهای منفی در پی دارد. از آن سال تا امروز، نقدشوندگی برای بازار 
سرمایه، اهمیت بیشتری یافته و شناسایی عوامل اثرگذار بر نقدشوندگی به 
یکی از موضوعات مهم و جالب توجه برای فعاالن بازار و تنظیم کنندگانش 
تبدیل ش��ده اس��ت. با این حال، مطالعات کمی در رابطه با اثر احساسات 

سرمایه گذاران بر نقدشوندگی در بازار سهام انجام شده است.
مطالعات نظری می گوید میان احساسات سرمایه گذار و نقدشوندگی بازار 
ارتباط وجود دارد. احساس��ات س��رمایه گذار در این مطالعات به دو طریق 
مس��تقیم و غیرمس��تقیم بر نقدش��وندگی بازار اثر می گذارد. اثر مستقیم 
احساس��ات س��رمایه گذار بر نقدش��وندگی از طریق دو کانال معامله گران 
اخاللگر و بازارگردانان غیرُعقالیی انجام می ش��ود و اثر غیرمستقیم آن از 
طریق فرااعتمادی یا اعتماد بیش از اندازه به خود در س��رمایه گذاران قابل 
مش��اهده اس��ت. در تحقیقات بازار، فعاالن در بورس به سه گروه تقسیم 
ش��ده اند؛ گروه نخس��ت، معامله گران دارای اطالع��ات نهانی اند. این گروه 
معامالت خود را براس��اس اطالعات محرمانه انج��ام می دهند. گروه دوم، 
بازارگردانان عقالیی اند و گروه س��وم، معامله گ��ران اخاللگر. معامله گران 

اخاللگر به اطالعات محرمانه دسترسی ندارند و براساس انگیزه های دیگری 
معامالت خ��ود را انجام می دهند. بازارگردان��ان عقالیی هم پس از اینکه 
سفارش های خرید و فروش معامالت داخلی و اخاللگر را مشاهده کردند، 
برای افزایش شفافیت در بازار براساس سفارش های خرید و فروش این دو 
گروه، قیمت کارایی در بازار تعیین می کنند و براس��اس آن معامالت خود 
را انجام می دهند. زمانی که بازارگردانان تصور می کنند تعداد معامله گران 
اخاللگر در بازار زیاد و تعداد معامله گران نهانی در بازار کم اس��ت، تمایل 
چندانی به اصالح قیمت ها در بازار نش��ان نمی دهند. این باعث می ش��ود 
اصالح قیمت ها با حجم سفارش کمتری انجام شود و یعنی اثر قیمت باعث 

کاهش جریان سفارش ها و افزایش نقدشوندگی می شود.
مس��یر اثربخشی غیرمستقیم احساسات س��رمایه گذار بر عملکرد او در 
بازار، مربوط به موضوع فرااعتمادی یا اعتماد بیش از اندازه به خود اس��ت. 
مطالعات مشترک بین روانشناسی و اقتصاد می گوید بین خوشبین بودن 
س��رمایه گذار و فرااعتمادی بودن آنها رابطه ای وجود دارد. در واقع، زمانی 
که سرمایه گذاران خوشبین هستند، فرااعتمادی آنها افزایش پیدا می کند. 
وجود فرااعتمادی در سرمایه گذاران باعث انجام معامالت در سطح وسیع 
توس��ط آنها و در نتیجه افزایش نقدش��وندگی می ش��ود. نکته دوم اینکه 
احساس��ات مثبت باال و خوش بینی ممکن اس��ت ب��ه دلیل موفقیت های 

گذشته افراد هم رقم بخورد و این موفقیت ها خود دلیلی برای فرااعتمادی 
در سرمایه گذاران است.

ی��ک پژوهش داخل��ی تالش ک��رده رابطه غیرخطی میان احساس��ات 
س��رمایه گذار و نقدش��وندگی و همچنین نوس��ان نقدش��وندگی را برای 
نخستین بار در بورس ایران بررسی کند. یافته های این پژوهشگران نشان 
می دهد گردش معامالت و حجم معامالت ارتباطی ضعیف با احساس��ات 
سرمایه گذاران در بازار دارد. این پژوهشگران می گویند از آنجایی که این دو 
متغیر مربوط به بُعد فعالیت های معامالتی از ابعاد مختلف نقدشوندگی در 
ارتباط هستند و با عمق بازار در ارتباطند، علت اثر ضعیف شاخص جامعه 
احساس��ات بر حجم معامالت و گردش معامالت را می توان کم عمق بودن 
بازار سهام در ایران دانست. همچنین یافته های این پژوهش نشان می دهد 
عدم نقدشوندگی از احساسات سرمایه گذاران بیشترین اثر را می پذیرد. به 
عقیده پژوهشگران، در بورس ایران اثر شوک ها نامتقارن است. به این معنا 
که شوک های مثبت نسبت به شوک های منفی اثر بیشتری دارد. بنابراین 
می توان با ایجاد احساسات خوش بینانه نقدشوندگی در بازار را افزایش داد 
و از تالطم های نقدشوندگی بازار کاست. این مطالعه با عنوان »بررسی تاثیر 
احساسات سرمایه گذاران بر نقدشوندگی بازار و نوسان آن در بورس اوراق 

بهادار تهران« در نشریه تحقیقات مالی در بهار 1401 منتشر شده است.

اثر شوک های مثبت در بازار سهام طوالنی تر است

بحران نقدشوندگی سهام
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ابعادی از توزیع کاالبرگ؛ فعال یارانه نقدی 
»حاکم« است

توزیع یارانه ناشی از حذف ارز 4200 جهت جبران آثار تورمی آن، طبق 
قانون باید به صورت کاالبرگ باشد ولی اما و اگرهایی که در این باره مطرح 
اس��ت و آنچه که اظهارات مسئوالن دولتی نشان می دهد، توزیع کاالبرگ 
را در ابهام برده و به نظر می رسد این قدرت و تقاضا برای یارانه نقدی آن 
را به روال 10 سال گذشته،  فعال روی دور نگه داشته و کاالبرگ از شانس 
کمتری برخوردار باش��د. به گزارش ایسنا، ماجرای کاالبرگ به الزام قانون 
بودجه به دولت برمی گردد؛ در تبصره )14( شرایط حذف ارز 4200 تومانی 
این گونه برای دولت تعریف شد که »از طریق تامین منابع مابه التفاوت ارز 
ترجیحی برای واردات کاالهای اساس��ی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی 
اختص��اص دهد، چنانچه دولت قصد دارد کاالیی را از س��بد ارز ترجیحی 
ح��ذف کند، باید قبال ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای 
کاالهای اساسی را از طریق کاالبرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق 
بیمه ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد؛ به گونه ای که 
افراد بتوانند این کاالها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف 
س��همیه تعیین ش��ده تهیه کنند.« بر این اساس دولت زمانی می توانست 
نس��بت به حذف ارز 4200 تومانی اقدام کند که قبل از آن آثار ناش��ی از 
افزایش قیمت کاالهای اساس��ی که در جریان این حذف تحت تاثیر قرار 
می گرفتند را تامین کند و ابزار آن نیز کاالبرگ باشد. این در حالی است که 
رئیس جمهوری در 19 اردیبهشت ماه از واریز یارانه نقدی جدیدی در مبلغ 
300 تا 400 هزار تومانی خبر داد و برای دو ماه این مبلغ به حساب حدود 
72 میلیون نفر واریز شد، این پرداخت در جریان شروع دولت برای اصالح 
نظام یارانه ای و حذف ارز ترجیحی از واردات کاالهای اساس��ی بود. اینکه 
چرا دولت پرداخت را نقدی انجام داد به این برمی گشت که زیرساخت های 
توزیع کاالبرگ آماده نبود و گفته ش��د که فعال ب��رای دو ماه واریز نقدی 
انجام داده تا فرآیند آماده س��ازی کاالبرگ به اتمام برسد، اما آنچه در این 
مدت مسئوالن دولتی اعالم کرده اند، نشان می دهد که فعال زمان مشخصی 
برای جایگزینی کاالبرگ به جای یارانه نقدی در نظر گرفته نش��ده است. 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در حالی در کنار س��ازمان برنامه و بودجه و 
وزارت صمت، در ایجاد زیرس��اخت های توزی��ع کاالبرگ دخالت دارند که 
اخیرا خاندوزی- وزیر اقتصاد- در مورد اینکه چه زمانی ایجاد زیرس��اخت 
توزیع کاالبرگ الکترونیکی تکمیل می شود، نسبت به اینکه تا پایان تیرماه 
زیرساخت های الزم به شکل 100درصدی آماده شود، ابراز امیدواری کرده 
ولی زمان مشخصی برای آن اعالم نکرده است در فاصله ای کوتاه بهادری 
جهرمی-س��خنگوی دولت- بدون اشاره به زمان توزیع کاالبرگ گفته که 
دولت در حال فراهم کردن زیرس��اخت های الزم برای اختصاص کاالبرگ 
الکترونیکی است به شیوه ای که بدون افزایش پرداخت از جیب مردم، یارانه 
به شیوه کاالبرگی ولی از طریق عابر بانک ها در اختیارشان قرار بگیرد، اما او 
گفته که تا فراهم نشدن زیرساخت های الزم همین شیوه کنونی پرداخت 

نقدی یارانه ها استمرار خواهد داشت.

نماگربازارسهام

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی 
عنوان کرد وزیر صمت تاکنون بهترین سیاس��ت ها را در صنعت خودرو به 

کار گرفته و برای اجرایی کردن آنها نیاز به زمان دارد.
محمدحسن آصفری در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با تصریح اینکه 
ت��اوان تصمیمات غلط در صنعت خودرو طی 40 س��ال گذش��ته را آقای 
فاطمی امی��ن نباید پس دهد، عنوان کرد: مقصر مش��کالت فعلی صنعت 
خ��ودرو وزیر صمت نیس��ت بلکه این مدیران گذش��ته هس��تند که باید 

پاسخگوی شرایط موجود در صنعت خودرو باشند.
وی اظهار داش��ت: وزیر صمت تاکنون بهترین سیاس��ت ها را در صنعت 

خودرو به کار گرفته و برای اجرایی کردن آنها نیاز به زمان دارد.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه عدم نظارت 
صحیح بر صنعت خودرو و در کنار آن ممنوعیت واردات خودرو زمینه ساز 
انحص��ار در صنعت خ��ودرو و به دنبال آن افزای��ش قیمت و افت کیفیت 
خودروهای داخلی شده است، افزود: وزیر صمت با توجه به سوابقی که در 
وزارت صمت داش��ته به این مسئله ورود کرده و سیاست های خوبی را در 
این زمینه به کار گرفته اما باید به ایش��ان فرصت داد تا سیاست های خود 

را عملیاتی کند سپس عملکرد وی در صنعت خودرو را ارزیابی کنیم.
آصفری در ادامه یادآور شد: البته نمایندگان مجلس با توجه به مطالبات 

مردم نس��بت به قیمت و کیفیت خودروه��ای داخلی حق دارند انتقاداتی 
به صنعت خودرو داشته باشند اما مقصر این وضعیت وزیر صمت نیست.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسالمی 
در پایان با اشاره به عملکرد خوب وزیر صمت در صنعت خودرو خاطرنشان 
کرد: آق��ای فاطمی امین وزیری بابرنامه و ایده اس��ت و با ایجاد معاونتی 
مس��تقل با عنوان صنایع حمل و نقل در ساختار جدید وزارت صمت گام 
موثری برای اصالح صنعت خودرو برداش��ته اس��ت. لذا اس��تیضاح ایشان 
اقدامی نادرست است و باید به وی فرصت داد تا برنامه های خود را اجرایی 

کند.

مقصر مشکالت فعلی صنعت خودرو وزیر صمت نیست

مرکز پژوهش های مجلس در آخرین گزارش خود با اش��اره به وضعیت 
نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی کشور اعالم کرد مجموع زیان 
انباش��ته ایران خودرو و س��ایپا که بر اثر عملیات زیانده ساالنه ایجاد شده، 
براس��اس آخرین صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده به حدود 55 هزار 
میلیارد تومان رس��یده اس��ت و دو خودروس��از بزرگ کشور سال گذشته 

نزدیک به 9 هزار و 500 میلیارد تومان زیان تولید را تجربه کردند.
هندی ها بازار خودرو ایران را قبضه می کنند

با توجه به زیان تولید ثبت ش��ده و تیراژ تولید حدود 866 هزار و 600 
دس��تگاهی )مجموع تولید س��واری و وانت( در سال گذشته خودروسازان 
به طور متوسط روی تولید هر دستگاه خودرو نزدیک به 11 میلیون تومان 
زیان را تجربه کردند، اما بررسی تفکیکی آمار زیاندهی خودروسازان گویای 
این نکته اس��ت که ای��ران خودرویی ها با تولید ح��دود 451 هزار و 100 
دستگاه به طور متوسط روی هر خودرویی که از خط تولید خارج کرده اند 

حدود 5 میلیون و 500 هزار تومان زیان دیده اند.
گروه سایپا نیز با تولیدی حول و حوش 274 هزار و 750 دستگاه انواع 
سواری و وانت به طور متوسط روی هر دستگاه از محصوالت تولیدی خود 
حدود 24 میلی��ون و 200 هزار تومان زیان را در کارنامه خود ثبت کرده 
است. پارس خودرو نیز به طور متوسط روی هر دستگاه خودروی تولیدی 

2 میلیون و 870 هزار تومان زیان را تجربه کرده است.
محمود نجفی س��هی، عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه 
و قطعه س��ازان خ��ودرو در این ب��اره گفت: زمانی ک��ه قیمت های ورودی 
به کارخانجات قابل کنترل نباش��د و هزینه ها افزایش��ی ش��وند، خروجی 

کارخانجات نیز همراه با زیان خواهد بود و قیمت ها هر روز باال می رود.
این کارش��ناس بازار خودرو ب��ا بیان اینکه بهترین اق��دام برای کنترل 
زیانده��ی خودروس��ازان قیمت گذاری آزاد اس��ت، تصریح ک��رد: هرچند 
بس��یاری از فعاالن این ح��وزه بر قیمت گذاری آزاد تاکی��د دارند، اما باید 
گفت متاسفانه در این شرایط اقتصادی این قضیه هم جواب نمی دهد، زیرا 
متقاضی��ان این بازار نیز تا یک حدی توان خرید خودرو دارند، ضمن آنکه 
هزینه های سربار خودروسازی ها هم باالست و اجازه تعدیل نیرو هم ندارند.

در ایران تثبیت قیمت ها وجود ندارد
او با مقایس��ه خودروسازی های داخل کشور و خارج از ایران خاطرنشان 
کرد: در کش��ور های دیگر میزان تورم کمتر اس��ت و هر روز هم نرخ تورم 
تغییر نمی کند و قیمت کاال ها هم در نوسان نیست و برای افرادی هم که 
صادرکننده خودرو هستند، جایزه های صادراتی و مشوق های گوناگونی در 
نظر گرفته می شود. اما در ایران تثبیت قیمت ها وجود ندارد، این در حالی 
است که اگر قیمت دالر تثبیت می شد و حداقل تا دو سال قیمت دالر ثابت 

می ماند خودروساز هم تکلیف خود را می دانست.
او ادام��ه داد: ام��روز اگر محصولی را از چین به صورت »س��ی کی دی« 
وارد کنید، گران تر از کاالی تکمیل شده تمام می شود، زیرا اگر محصولی 
به صورت کامل صادر ش��ود دولت چین ب��ه صادرکننده کاال کمک مالی 

بیشتری می کند تا اینکه »سی کی دی« صادر کند.
سیاست گذاری ها در جهت افزایش قیمت هاست

نجفی تصریح کرد: در داخل کش��ور با افزایش قیمت مواد اولیه، رش��د 
مالیات و افزایش بیمه و رشد 57 درصدی دستمزد ها و افزایش نرخ کلیه 
خدمات )آب، برق، گاز( و ... هزینه ها باال رفته است. هرچند برخی بر این 
باور هس��تند که دستمزد ها باید به همین میزان )57 درصد( افزایش پیدا 
می کرد، اما این نکته حائز اهمیت است که آیا تاثیر آن را بر سایر حوزه ها 
بررس��ی کرده اند؟ زمانی که دس��تمزد کارگر 57 درصد باال می رود 14 تا 
15 درصد حق بیمه س��هم کارفرما هم رش��د می کند. او با اشاره به حذف 
دالر 4200 تومانی نیز گفت: با این اتفاق ش��اهد آن بودیم که همه اقالم 
رشد قیمتی داشتند و تاثیر آن تنها در بازار خوراکی ها یا آشامیدنی ها نبود 
و حت��ی قیمت لوازم خانگی هم باال رفت، زی��را اقتصاد ایران اقتصاد قابل 
کنترلی نیس��ت و به هر بخشی که دس��ت می زنند بخش دیگر هم تحت 
تاثیر قرار می گیرد. نجفی خاطرنش��ان کرد: در مورد افزایش 57 درصدی 
دس��تمزد ها هم همین اتفاق افتاد، اینکه فکر کنی��م کارگر با افزایش 57 
درصدی دس��تمزد، به همین میزان ق��درت خریدش هم باال خواهد رفت 
کامال اشتباه اس��ت و مسلما کارگران با حقوق پارسال شان بهتر از امسال 

می توانستند زندگی کنند.

عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس با بی��ان اینکه باید فرصت 
بیشتری به وزیر صمت داد، گفت مبارزه با مافیای 40 ساله صنعت خودرو 
کار چند ماهه نیست. به گزارش ایلنا، محمدعلی محسنی بندپی نماینده 
نوش��هر و چالوس در مجلس شورای اسالمی با اش��اره به طرح استیضاح 
س��یدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حال حاضر 
زمان برای استیضاح وزیر صنعت مناسب نیست و من معتقدم باید فرصت 
بیش��تری به وزیر داد.  وی با بیان اینکه یکی از مش��کالت صنعت خودرو 
ناش��ی از وجود مافیا در این صنعت است، گفت: مبارزه با مافیایی که 40 

سال در صنعت خودرو ریشه دواندند، کار چند ماهه نیست.
 عضو کمیس��یون بهداش��ت و درمان مجلس تصری��ح کرد: مجلس هم 

مجوز واردات خودرو را صادر کرد با این اقدام مجلس می توان گفت انحصار 
خودرو تقریباً شکسته شد.

محس��نی بندپی تاکید کرد: در این ش��رایط باید به وزیر صمت فرصت 
بیش��تری داد ت��ا وزیر  به وعده های خود ب��ه خصوص درخصوص صنعت 

خودرو عمل کند.
 وی افزود: باید منتظر بود تا دید که با مجوزی که مجلس برای واردات 

خودرو داد در صنعت خودروی کشور چه اتفاقی می افتد.
نماین��ده نوش��هر و چال��وس در مجلس ش��ورای اس��المی تاکید کرد: 
نمایندگان مجلس با دادن فرصت بیش��تر به وزی��ر صمت و نظارت بهتر 

می توانند در این زمینه کمک کننده باشند.

هندی ها شانس باالیی در بازار خودرو ایران دارند

مبارزه با مافیای 40 ساله صنعت خودرو کار چند ماهه نیست
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اخبار

احداث نخستین بوستان قرآنی در اسالمشهر
اسالمشهر - سحر عمروانی: رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اسالمشهر گفت: نخستین بوستان شهری با 
استفاده از گونه های گیاهی و المان هایی که در قران از آنها نام برده شده، احداث می شود. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، 
هوشمند عسگریان رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری از احداث نخستین بوستان شهری در اسالمشهر با استفاده از گونه های 
گیاهی و المان هایی)نشانه( که در قرآن به آنها اشاره شده، خبر داد. عسگریان با اشاره به اینکه اسالمشهر به عنوان شهر حافظان و قاریان 
قرآن و مدال آوران ورزشی شهرت یافته و شناخته می شود، افزود: در راستای توسعه فضای سبز شهری و انجام اقدامات فرهنگی یکی از 
بوستان های در حال ساخت شهر اسالمشهر در زمینی به وسعت حدود ۸۵۰۰ متر مربع واقع در بلوار خلیج فارس را برای احداث بوستان 
قرآنی در نظر گرفته ایم که فاز نخست آن به زودی تکمیل و آماده بهره برداری شهروندان می شود. وی با معرفی گونه های گیاهی مورد 
استفاده در این بوستان بیان کرد: در این بوستان از گیاهانی که در قرآن کتاب آسمانی مسلمان ها از آنها نام برده شده و به فواید و مزایای 
استفاده از آنها تاکید شده مانند درختان زیتون، خرما، انجیر، انار و سیب کاشته و مورد استفاده قرار می گیرد و عالوه بر آن از المان های 
قرانی برای طراحی و فضاسازی بهره گیری میشود. رئیس سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری اسالمشهر با اشاره به اینکه 
بوستان قرآنی به صورت فازبندی احداث می شود، گفت: برای احداث فاز نخست این بوستان اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد ریال اختصاص 
یافته که پس از انجام عملیات عمرانی و جدول کشی معابر آن عملیات کاشت گونه های گیاهی و نصب تجهیزات تفریحی انجام خواهد 
شد. عسگریان احداث زمین تنیس را از دیگر طرح های این سازمان برشمرد و تاکید کرد: نخستین زمین چمن مصنوعی استاندارد تنیس 
به مساحت ۱۲۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد ریال برای گسترش ورزش تنیس در جوار بوستان شهید فهمیده واوان احداث 
و در اختیار ورزشــکاران و عالقمندان به رشــته ورزشی تنیس قرار گرفته است. وی با بیان اینکه در حال حاضر سرانه فضای سبز شهر 
اسالمشهر حدود ۳/۱۰ متر است، خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه نامتوازن شهر اسالمشهر، از لحاظ توسعه فضاهای سبز شهری توازنی 
وجود ندارد و در برخی محالت کمبودهایی موجود است که در تالشیم با همکاری شهروندان و ایجاد بوستان های کوچک محله ای این 

کمبودها را برطرف سازیم.

مهلت ثبت نام در رشته های معارفی مسابقات قرآن تا 10 تیرماه
قم- خبرنگار فرصت امروز: ثبت نام در رشته های معارفی چهل و 
پنجمین دوره مســابقات قؤآن کریم اوقاف تا دهم تیرماه ادامه دارد. به 
گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، ثبت نام 
چهل و پنجمین دوره مسابقات معارفی قرآن کریم اوقاف قم با محوریت 
آستان مقدس امامزاده علی بن جعفر )علیه السالم( تا ۱۰ تیرماه سال 
جاری ادامه دارد. تمام خواهران و برادران باالی ۱۸ سال می توانند در این 
دوره از مسابقات در رشته های تفسیر شامل تفسیر سوره شعرا )از تفسیر 
نمونه(، ترجمه نهج البالغه، )۱۰۰ حکمت اول ترجمه استاد انصاریان( 

و ترجمه صحیفه ســجادیه )دعای 4۲ تا  4۶ ترجمه استاد انصاریان( شرکت کنند. جوایز این مسابقات، ۱۸ کمک هزینه 
سفر به عتبات عالیات هر یک به ارزش ۳۰ میلیون ریال است. آزمون سه رشته اعالم شده به صورت مجازی و در تاریخ ۱۲ 
مردادماه امسال برگزار می شود. عالقمندان می توانند برای ثبت نام به سایت اینترنتی www.quraniran.ir مراجعه کنند 
همچنین برای کسب اطالعات بیشتر و محتوای رشته ها، بسته های خبری و تصویری مورد نیاز در کانال اختصاصی مسابقات 

در پیامرسان ایتا با شناسه qomoghaf بارگزاری شده است.

کسب رکورد تولید سنگ شکنی سیمیدکو
مشهد - صابر ابراهیم بای : محمد مدنی فر مدیرعامل شرکت صنعتی و 
معدنی توسعه فراگیر سناباد )سیمیدکو( از کسب رکورد جدید تولید کارخانه 
ســنگ شکنی این شرکت در خرداد ماه خبر داد. تولید کارخانه سنگ شکنی 
ســیمیدکو در خرداد ماه امسال به 4۹۲۰۹۵ تن رسید و این مجتمع توانست 
رکورد بیشترین میزان تولید ماهانه خود را از زمان راه اندازی تا کنون جابجا کند. 
مدنی فر افزود: با همت و تالش شبانه روزی و خستگی ناپذیر مدیران و کارگران 
مجتمع صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد )سیمیدکو( علی الخصوص حوزه 
بهره برداری و کارکنان ســخت کوش کارخانه سنگ شکنی این شرکت، این 
میزان تولید در شرایطی بدست آمد که رکورد تولید قبلی کارخانه سنگ شکنی 

و خط انتقال سیمیدکو به میزان 4۶۸۱۰۶ تن در ماه بود.  کارخانه سنگ شکن سیمیدکو با ظرفیت تولید ساالنه ۱۲ میلیون تن و خط 
انتقال ۷ کیلومتری یکی از منحصر به فرد ترین و بزرگترین کارخانه ها در نوع خود می باشد. سیمیدکو تولید کننده کنسانتره و گندله 
سنگ آهن هرکدام به ظرفیت ۵/۲ میلیون تن در سال واقع در منطقه معدنی سنگان شهرستان خواف استان خراسان رضوی و از شرکت 

های تابعه هلدینگ فوالد خوزستان است.

از سوی شرکت نفت و گاز آغاجاری:
خط لوله 1۶ اینچ نفت رگ سفید 1 در مسیر امیدیه به دیلم ایمن سازی شد

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیر عملیات شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
آغاجاری از ایمن سازی خط لوله ۱۶ اینچ نفت رگ سفید ۱ در مسیر امیدیه به 
دیلم ایمن خبر داد. مهندس محمدرضا گودرزی در رابطه با این اصالحیه عنوان 
کرد: با توجه به عبور خط لوله نفت ۱۶ اینچ رگ سفید یک از مجاورت روستاها 
و جــاده اصلی مواصالتی امیدیه به دیلم و ایجاد شــرایط نا ایمن، اصالحیه و 
ایمن سازی آن در دستور کار قرار گرفت. وی با اشاره به اهمیت موضوع  بیان 
کرد: با دستور مدیر عامل شرکت و هماهنگی مجموعه های مدیریت عملیات، 
خدمات  و فنی، عملیات تخلیه خط لوله ۱۶ اینچ بوسیله توپک  و تزریق بیش 

از ۱۰۰بشکه حالل به منظور حل کردن رسوبات آسفالتی و رانش توسط ۱۰۵۰۰ گالن نیتروژن  آغاز گردید. گودرزی افزود: این عملیات 
پس از تخلیه خط لوله توسط گروه تعمیرات خطوط لوله با لحاظ شرایط ایمنی و با حضور همه گروه های ذیریط، انجام و خط  ۱۶ اینچ 

مجددا در مدار عملیات قرار گرفت.

باجه بانک مسکن در شرکت عمران راه اندازی می شود
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  در دیدار تل اشکی مدیرعامل شرکت 
عمران شهر جدید عالیشهر و دهداری زاده مدیر شعب بانک مسکن استان بوشهر 
مقرر شد باجه  و دستگاه خودپرداز بانک مسکن در شرکت عمران راه اندازی شود 
به گزارش روابط عمومی شــرکت عمران شهر جدید عالیشهر، جهانبخش تل 
اشــکی گفت: با اشاره به سهولت دسترسی و ارائه مطلوب تر خدمات بانکی به 
متقاضیان نهضت ملی مسکن و عموم شهروندان باجه و دستگاه خودپرداز بانک 
مسکن در شرکت عمران راه اندازی می گردد. مدیرعامل شرکت عمران عالیشهر 
افزود: یکی از درخواست های مکرر متقاضیان طرح نهضت ملی دسترسی آسان 

و وجود بانک مسکن بود که با پیگیری های صورت گرفته و همکاری بانک مسکن این مهم در حال راه اندازی و اجرا می باشد. تل اشکی 
ادامه داد: ارائه خدماتی بانکی برای ارائه خدمت به ارباب رجوعان و متقاضیان نهضت ملی مسکن و همچنین عموم شهروندان بسیار قابل 
توجه است و امیدواریم با همکاری بانک مسکن ، قدم های بزرگ تری برای افزایش رضایتمندی و در استفاده از  خدمات بانکی برداریم.   

مدیرعامل شرکت عمران از سایت 2۶35 واحدی رسا بازدید کرد
جهانبخش تل اشکی مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید عالیشهر به همراه محمد گالب کش مدیرعامل شرکت رهاورد سازندگی 
آزادگان) رسا( از روند پروژه ۲ هراز ششصد و سی و پنج واحدی نهضت ملی مسکن بازدید کردند.  به گزارش روابط عمومی شرکت عمران 
شهر جدید عالیشهر، مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت عمران به همراه مدیرعامل و هیات همراه شرکت رسا به منظور ارزیابی روند 
پیشرفت نهضت ملی مسکن در شهر عالیشهر از پروژه ۲ هراز ششصد و سی و پنج واحدی  این شرکت بازدید کردند.در ادامه این بازدید 
ضمن تشکیل جلسه در محل دفتر شرکت عمران جهت جمع بندی، مشکالت شرکت سازنده و موضوعات مربوط به آن به شکل جداگانه 

بررسی و جهت تسریع در اجرای کار نتیجه گیری شد.

برگزاری دوره آموزشی پدافند غیرعامل در شرکت ملی پخش فراورده 
های نفتی منطقه گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: با هدف ارتقاء سطح دانش و نگرش کارکنان نسبت به مفاهیم، اصول، اهداف، شیوه ها و راهکارهای 
اجرایی پدافند غیرعامل دوره آموزشی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان برگزار شد.در این دوره یک روزه شرکت 
کنندگان با مفاهیم پدافند عامل و غیرعامل، انواع آن، راهکارها، موانع و نحوه عمل در مواقع بحرانی آشنا شدند. برپایه این گزارش مدیر کل 
پدافند غیر عامل استانداری گلستان بعنوان مدرس دوره گفت: پدافند غیرعامل به معنای کاهش مشکالت در زمان بحران بدون استفاده 
از ادوات جنگی است و از آنجایی که پیشگیری مقدم بر درمان است، این دوره ها می تواند تاثیر زیادی در پیشگیری از صدمات احتمالی 
داشــته باشد. محمدی درتشریح مهمترین اهداف موضوع اشاره شده افزود: تقلیل آسیب پذیری و کاهش خسارات و صدمات تأسیسات، 
تجهیزات و نیروی انسانی در برابر خطرات ، حفظ سرمایه ها و توان شرکت جهت ادامه فعالیت ها و تداوم خدمات رسانی از مهم ترین این 
اهداف است.گفتنی است این دوره یکروزه با حضور معاونین، روسای واحدها و جمعی از کارکنان در سالن اجتماعات ستاد شرکت ملی 

پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان  برگزار شد.

آذربایجان شرقی - فالح: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی، نقش صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی را 

در خوداشتغالی و ایجاد اشتغال پایدار در روستاها بسیار مهم دانست.
این مقام مســوول در جلســه ای با فعاالن بخش کشاورزی استان 
اظهار کرد: با توجه به گستره اقداماتی که توسط صندوق توسعه بخش 
کشــاورزی استان انجام گرفته به نظر می رسد کارآیی این صندوق در 
خود اشتغالی و ایجاد بازار افراد شاغل در مناطق روستایی بسیار باال است.

وی افزود: فعالیت چنین صندوق هایی نشان می دهد رویکرد ایجاد 
اشتغال در کشور به سمت تقویت تشکل ها و بخش خصوصی است.

وی ابراز داشت: صندوق های خرد زنان روستایی هم که در شهرستان 
های تبریز، شبســتر و عجب شیر شــکل گرفته اقدام موثری در ایجاد 

اشتغال پایدار زنان روستایی به شمار می رود.
این مســوول توجه به مباحث تجاری و بازرگانی را از طرف صندوق 

توسعه بخش کشاورزی بسیار ضروری برشمرد و توضیح داد: اگر ثبات 
بازار در تولیدات کشاورزی وجود نداشته باشد به دلیل فسادپذیری سریع 
مواد، سودآوری تولید دچار چالش شده و مشکالت عدیده دیگر ایجاد می 

شود. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به 
سهم اندک ۷.۶ درصدی بخش کشاورزی در ایجاد ارزش افزوده استان، 
تصریح کرد: مزیت نســبی این بخش در حوزه دام، باغ و زراعت بیشتر 
اســت که در این حوزه ها باید با ایجاد بازار و فنی سازی فعالیت ها به 
شرایط ایده آل تری برسیم. وی اذعان داشت: عالقه داریم انگیزه اشتغال 
را در حوزه های باغداری، زراعت و دام بیشتر کنیم؛ چرا که معتقدیم اگر 
توزیع درآمد به ســمت روستاها باشد، به دلیل پایین بودن هزینه های 
زندگی، تثبیت اشتغال پایدار و خود اشتغالی در روستاها جذبه بیشتری 
خواهد داشت. در ابتدای جلسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی به ارائه 
توضیحاتــی در خصوص تاریخچه، اهداف و عملکرد صندوق حمایت از 

توسعه بخش کشاورزی استان پرداخت.
در این جلسه مواردی مثل فعالیت صندوق های خرد زنان روستایی 

و روند تامین نهاده های دامی استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اصفهان - قاسم اسد: مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان از 
برپایی دو نمایشگاه تخصصی در حوزه چوب و صنایع کارگاهی همزمان 

با نخستین دهه تیرماه سال جاری خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی نمایشــگاه بین المللی اصفهان، احمدرضا 
طحانیان با اشــاره به اینکه فعالیت های اجرایی رویدادهای نمایشگاهی 
در استان اصفهان مانند همیشــه در حال انجام است، گفت: نمایشگاه 
بین المللی اصفهان در روزهای هفتم تا دهم تیرماه میزبان بیســتمین 
نمایشگاه صنایع چوب، ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه و همچنین 
هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت و صنایع کارگاهی خواهد بود. 
وی با اشاره به برگزاری بیستمین نمایشگاه صنایع چوب، ماشین آالت، 
یراق آالت و مواد اولیه افزود: این نمایشــگاه در سه هزار و 4۰۰ مترمربع 
فضای مفید نمایشــگاهی برگزار می شود و شــرایطی را فراهم خواهد 
آورد که ۵۶ شرکت از اســتان های مختلف کشور به ارائه دستاوردها و 
توانمندی های خود بپردازند. مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان با 
بیان اینکه در این نمایشــگاه نمایندگانی از هشت استان کشور حضور 
خواهند داشت، تصریح کرد: استان های اصفهان، تهران، البرز، آذربایجان 
شــرقی، آذربایجان غربی، فارس، خراسان رضوی و قم در این نمایشگاه 
نماینــده دارند؛ همچنین شــرکت های حاضر در نمایشــگاه، کاالها، 
 ،MDF ،محصوالت و خدمات خود را در زمینه های ماشین آالت چوب
روکش، نوار لبه PVC، دستگاه های CNC، هایگالس، یراق آالت، ابزار 
و تیغه های برشــی، درب، اکسسوری آشــپزخانه، چسب و رنگ چوب 
به نمایش می گذارند. وی افزایش تعداد مشــارکت کنندگان و مساحت 
نمایشگاه نسبت به سال گذشــته و همچنین حضور تولیدکننده های 
برتر کشــور را از جمله ویژگی های این نمایشگاه عنوان کرد و ادامه داد: 

برندهای مطرحی همچون آریوچوب، مدیران ماشین، ویراتک ماشین، 
هلزمک، تکنوپل، ماوی، توسعه ماشین، کیان صنعت، مبتکران صنعت 
راش ماشــین، وشــمه چوب، مونوکوت ایران، آس پروفیل، لومیناک، 
طرح نو، بازرگانی معینی، مبتکران چوب دارکوب، الماس سیمای شهر، 
ســپاهان راش، قائم چوب، پویان مالمینه، توسکا، چوبچین و نماآرا از 
جمله برندهای مطرحی هستند که در بیستمین نمایشگاه صنایع چوب، 

ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه حضور دارند.
طحانیان در بخش دیگری از صحبت های خود به برگزاری هفدهمین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت و صنایع کارگاهی، همزمان با نمایشگاه 
صنعت چوب اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه نیز با حضور ۱۰۰ شرکت 
و در ســه هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای مفید نمایشــگاهی برپا می شود 
و شــرایطی را فراهم کرده تــا فعاالن ابزارآالت صنعتــی و کارگاهی، 
ماشــین آالت صنعتی، ماشین ابزار، ماشــین آالت خمکاری، برشکاری 
و فرم دهی فلزات، لیزر و حکاکی، سیســتم های اتوماســیون صنعتی و 

ابزار دقیق، تجهیزات صنعتی، لیفتراک و تجهیزات انباری، سیستم های 
نظافت، شستشــو و نظافت صنعتی، تراشکاری و جوشــکاری به ارائه 

توانمندی های خود بپردازند.
وی با بیان اینکه عالوه بر نمایندگان اســتان های مختلف کشــور، 
نمایندگانی از برندهای مطرح بین المللی نیز در این نمایشــگاه حضور 
دارند، افزود: شــرکت هایی از استان های اصفهان، تهران، همدان، البرز، 
یزد و قزوین در نمایشــگاه صنعت و صنایــع کارگاهی اصفهان حضور 
خواهند داشت؛ همچنین بازرگانان ایرانی در قالب نمایندگی محصوالت 
و کاالهای خارجی از کشورهای ژاپن، مالزی، چین، کره جنوبی، تایوان، 
ترکیه، آلمان، ایتالیا، چک، سوئد، انگلستان و اسپانیا به عرضه جدیدترین 
محصوالت و ماشین آالت حوزه صنایع کارگاهی می پردازند. مدیرعامل 
نمایشــگاه بین المللی اصفهان با تاکید بر اینکه نمایشــگاه صنعت این 
دوره، با شــرایط متفاوت تری نسبت به سال گذشته برگزار خواهد شد، 
تصریح کرد: حضور برندهــای مطرح و فعال تولید و تامین کننده ابزار 
و ماشــین آالت صنعتی با هدف ایجاد فرصت مناسب به منظور معرفی 
و تبادل اطالعات و آشــنایی هر چه بیشتر صنعتگران و فعاالن صنعت 
کشور و همچنین تالش برای رفع نیاز و تکمیل زنجیره تامین و ملزومات 
مورد نیاز کارخانجات و کارگاه های صنعتی از جمله ویژگی های برگزاری 
هفدهمین نمایشــگاه بین المللی صنعت و صنایع کارگاهی به شــمار 
می رود. بر اساس این گزارش، عالقمندان به بازدید از بیستمین نمایشگاه 
صنایع چوب، ماشین آالت، یراق آالت و مواد اولیه و همچنین هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی صنعت و صنایع کارگاهی می توانند از ساعت ۱۱ تا 
۲۰ روزهای هفتم تا دهم تیرماه به نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در 

کمربندی شرق، روبروی منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

ســاری - دهقان : سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از اتمام 
عملیات ایمن ســازی خط لوله رشت - رامســر در رودخانه خروشان 

سروالت استان گیالن در این منطقه عملیاتی خبر داد.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات 
انتقــال گاز، محی الدین مفخمی با اعالم این خبــر اظهار کرد: وجود 
رودخانه های خروشــان به واسطه شرایط جغرافیایی و اقلیمی منطقه 
۹، مشکالت نگهداری از خطوط لوله در تقاطع با رودخانه ها و حفظ و 

حراست از آنها را نسبت به مناطق دیگر دشوارتر کرده است.
وی با بیان اینکه از این رو ایمن سازی خطوط لوله در بستر رودخانه 
ها جهت اســتمرار و پایداری جریان گاز بسیار پر اهمیت است، افزود: 
منطقه ۹ در ســال های اخیر پروژه های ایمن سازی در بستر رودخانه 
ها و مناطق رانشی را برای جلوگیری از آسیب و جابجایی خطوط لوله 

در زمان وقوع سیل و طغیان رودخانه ها، در دستور کار قرار داده است.
مفخمی با اعالم اینکه بیش از ۲۵۰ رودخانه خروشان در این منطقه 
عملیاتی وجود دارد، یادآور شــد: در سال گذشته ۲۷ پروژه ایمن سازی 
خطوط لوله در بستر رودخانه ها و نقاط رانشی منطقه برنامه ریزی شد 

که از این تعداد، ۲۱ پروژه به اتمام رســید. سرپرست منطقه ۹ عملیات 
انتقال گاز افزود: از ۶ طرح باقیمانده ایمن ســازی خطوط لوله در بستر 
رودخانه ها، پروژه ایمن سازی خط لوله رشت - رامسر در بستر رودخانه 
ســروالت شهرستان چابکسر که یکی از رودخانه های خروشان منطقه 
۹ محسوب می شود، در استان گیالن با موفقیت به اتمام رسیده است. 
وی با بیان اینکه این پروژه با احداث دیواره سنگی، کف بند و پایه جهت 

نگهداری خط لوله و ســاماندهی بستر رودخانه خروشان سروالت اجرا 
شده است، خاطرنشان کرد: پروژه های ایمن سازی خطوط لوله در بستر 
رودخانه های این استان نظیر چلوند آستارا و مرسه رود کالچای نیز در 
سال گذشته انجام و پروژه ایمن سازی در رودخانه پشت کالی دیلمان 
نیز تحویل موقت شده است. سرپرست منطقه ۹ در ادامه با اشاره به دیگر 
پروژه های ایمن ســازی در استان گیالن، بیان کرد: ۹۰ درصد از پروژه 
ایمن ســازی خط لوله در بستر رودخانه شاهرود در شهرستان رودبار و 
همچنین ۶۵ درصد از ایمن ســازی خط لوله در محل اسپن روستای 
نصفی این شهرستان نیز انجام شده است. وی با بیان اینکه احداث ابنیه 
در بســتر و محل تقاطع خطوط لوله انتقال با رودخانه شفارود گیالن و 
پایداری سازی محدوده رانشی جاده دسترسی به ایستگاه شیر"امامزاده 
حنفیه" لوشــان در گیالن آغاز شده است، یادآور شد: با تالش بی وقفه 
همکاران منطقه ۹ در اجرای این پروژه ها علیرغم بارش های شــدید و 
وقوع سیل در استان های شمالی در سال گذشته هیچ گونه آسیبی به 
خطوط لوله گاز وارد نشده و گاز در خطوط انتقال در فصول سرد سال به 

صورت مستمر و پایدار جریان داشته است.

آذربایجان شرقی - فالح: جلسه بررسی مسائل و مشکالت آب و 
فاضالب شهرستان اسکو با حضور فرماندار این شهرستان و مدیرعامل 

شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد. فرماندار شهرستان 
اسکو با همراهی شهردار، اعضای شورای شهر اسالمی ایلخچی و مدیر 
امور آب و فاضالب شهر جدید سهند با حضور در شرکت آب و فاضالب 
استان با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان، 
دیدار کردند. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در این 
دیدار ضمن ابراز خرســندی از به نتیجه رسیدن پروژه های شهرستان 
اســکو و اقدامات انجام یافته، اظهار کرد: پس از یکپارچه سازی شرکت 
های آب و فاضالب شهری و روستایی در استان و متعاقب برنامه هایی که 

در شرکت آب و فاضالب جهت تامین آب شرب و رفع مشکالت استان و 
همچنین شهرستان اسکو تدوین گردید، گام های موثری برداشته شده 
است. فرماندار شهرســتان اسکو نیز با قدردانی از اقدامات موثر شرکت 
آب و فاضالب، بر ضرورت توجه به تامین آب شرب سالم و بهداشتی د ر 
شــهر و روستاهای تحت پوشش این شهرستان تاکید کرد و از اقدامات 
و پروژه های انجام شده علی الخصوص تسهیل روند نوسازی و بازسازی 
شبکه آبرسانی و اجرای شبکه جمع آوری و دفع بهداشتی فاضالب اسکو 

و احداث تصفیه خانه شهر اسکو و فاز 4 شهر جدید سهند تقدیر کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی مطرح کرد؛

نقش صندوق توسعه بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال پایدار

مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان:

نمایشگاه اصفهان میزبان برندهای مطرح حوزه چوب و صنایع کارگاهی می شود

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز خبر داد
اتمام عملیات ایمن سازی خط لوله انتقال گاز رشت-رامسر در بستر رودخانه سروالت استان گیالن

با حضور فرماندار این شهرستان در شرکت آبفا استان انجام شد؛

تقدیر از نوسازی و بازسازی شبکه آبرسانی شهرستان اسکو

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: سید امیر حسین علوی شهردار 
رشت در صحن علنی شــورا گفت: قدردان عزم و اراده بدنه مدیریتی و 
کارشناسی شهرداری هســتم زیرا واقعا در حال تالشند و حتی از جان 
مایه میگذارند و بنده این را به چشم میبینم و باید عرض کنم که دست 
تک تک آنها را میبوســم و برایشــان احترام قائلم. به گزارش واحد خبر 
مدیریت ارتباطات و امور بین  الملل شهرداری رشت - سید امیر حسین 
علوی شهردار رشت، شب گذشته چهارشنبه یکم تیرماه ۱4۰۱ در چهل و 
سومین جلسه صحن علنی شورای اسالمی شهر رشت خطاب به نیروهای 
خدوم شهرداری اظهار داشت: بدنه مدیریتی و کارشناسی شهرداری رشت 
عزم و اراده کار کردن دارد و من دست تک تک آنها را میبوسم و به آنان 
احترام میگذارم. شهردار رشت تصریح کرد: در اینجا الزم است این را هم 
بگویم که بابت همه کوتاهی هایی که به واسطه شکایتهایی که انجام شد، 
عذرخواهی و از پرسنل و نیروهای شهرداری تشکر و قدردانی میکنم. سید 
امیر حسین علوی در ادامه و در پاسخ به پرسشی که در مورد عزل و نصب 
مدیران از سوی اعضای شورا مطرح شده بود، ضمن تشکر از اعضای شورا 
برای دغدغه هایشان در موضوعات شهری بیان داشت: در حوزه خدمات 
شهری حسب ارزیابی و نیازهایی که احساس می شد، تغییراتی داشتیم. 

وی پســماند را از موضوعات مهم حوزه خدمات شــهر دانست و با بیان 
اینکه در این بخش قراردادهای زیادی از گذشــته وجود داشــت، افزود: 
مشکل تا بدان جاست که حتی شهرداری برای حل معضل این قراردادها 
از دستگاه قضایی کمک گرفته و تاکنون هم در این راه موفق بوده است. 
شهردار رشت با بیان اینکه معاون قبلی حوزه خدمات شهری چندین بار 
اســتعفا داد و در نهایت استعفایش پذیرفته شد، تصریح کرد: از آنجا که 
بحث روز شــهرداری رشت در بخش پسماند بود و نیاز داشتیم کارها با 

سرعت و دقت بیشتری پیگیری شود، انتخاب معاون خدمات شهری را با 
اولویت تجربه و تخصص انتخاب و منصوب کردیم. علوی اذعان داشت: هم 
اینک تیم خدمات شهری شهرداری رشت با تیم شرکت شهاب خودرو 
در حال گفتگو و رایزنی اســت و قصد داریم تا موضوعات پســماند را با 
تمام قوا پیش برده و به ســرانجام الزم برسانیم. وی از نصب تجهیزات و 
دستگاههای شرکت شهاب خودرو در کارخانه کود آلی خبر داد و افزود: 
دو خط جدید این کارخانه هم اینک بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی 
دارد و شــهرداری هم درصدد حل و فصل اختالفات حقوقی باقیمانده با 
این شــرکت است تا سریعا مجوزات الزم را دریافت نماید. شهردار رشت 
از بهســازی فاز اول مدفن ســراوان در موعد مقرر و پیگیری برای حل 
موضوع تصفیه خانه سخن گفت و اضافه کرد: تمام این مشکالت از قبل به 
شهرداری رشت به ارث رسیده است و عزم ما این است که از هر طریقی 
این مشکالت و موانع را از میان برداریم. سید امیر حسین علوی با تاکید 
بر اینکه به بسیاری از نیروها و مدیران شهرداری برای کار در مناصبشان 
فرصت داده شد یادآور شد: با تغییراتی که انجام شد، دیدیم که خطوط 
یــک و دو کارخانه کود آلی نه تنها از آن وضعیت رکود درآمده بلکه هم 

اینک به شکل دو شیفت در حال پردازش زباله و پسماند است.

شهردار رشت در چهل و سومین جلسه صحن علنی شورا مطرح کرد :

تالش شش ماهه شهرداری رشت برای تملک اراضی سپیدرود و رینگ 90 متری
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گوگل ترافیک بس��یار زیادی فقط درباره س��ایت ها و خدمات مربوط به 
حوزه س��المت و بهداشت دارد. این امر در طول دوران کرونا توسعه بسیار 
زیادی پیدا کرده و شمار بیشتری از مردم برای آگاهی از نکات پزشکی به 
سوی استفاده از گوگل رفتند. امروزه بسیاری از پزشکان و دندانپزشک ها 
در گوگل فعالیت بازاریابی دارند. این امر با هدف بیان مزایا و تخصص هر 
کدام از متخصص ها و همچنین مراکز درمانی صورت می گیرد. اگر ش��ما 
به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان در این ش��رایط هس��تید، 
باید اس��تفاده از نکات س��ئو را نیز در یاد داشته باشید. سئو به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن کمک خواهد 
ک��رد. ای��ن امر می تواند در طول مدت زمانی کوتاه از ش��ما یک پزش��ک 

حرفه ای و مورد توجه در میان بیماران بسازد. 
بسیاری از پزش��ک ها پس از فارغ التحصیلی برای مدت های طوالنی در 
انتظار کس��ب اعتماد مراجعه کنندگان هس��تند. این امر به طور معمول با 
کسب تجربه در بلندمدت صورت می گیرد. با این حال اگر شما اندکی به 
فک��ر حضور در فضای آنالین و تعامل با کاربران به بهترین ش��کل ممکن 
باش��ید، می توانید خیلی س��ریع تر از هر زمان دیگری اعتماد آنها را جلب 

کرده و کارتان را بی نهایت ساده تر از هر زمان دیگری سازید. 
س��ئو برای کسانی که به عنوان پزشک یا حتی مسئول ارشد یک مرکز 
درمانی فعالیت دارند، امر خیلی غیرمرتبطی نیست. شاید بسیاری از مردم 
فکر کنند یک پزشک فقط باید به فکر درمان بیمار باشد و هیچ فعالیتی 
در فضای آنالین نداش��ته باشد، اما این روزها با موج فعالیت تمام گروه ها 
در فضای اینترنت ش��اید بد نباش��د ش��ما هم نیم نگاهی به این موضوع 
داشته باش��ید. این امر می تواند برای ش��ما جذابیت های بسیار زیادی به 
همراه داش��ته و ش��انس تان در این راس��تا را نیز به طور قابل مالحظه ای 
ارتقا دهد. درس��ت به همین دلیل امروزه بس��یاری از پزش��ک ها در کنار 
فعالیت حرفه ای ش��ان به دنبال جلب اعتماد بیماران از طریق فعالیت در 
اینترنت نیز هستند. نکته مهم اینکه بسیاری از خدمات پزشکی و درمانی 
در طور دوران کرونا به طور کامال آنالین ارائه ش��ده اس��ت. بنابراین ایده 
فعالیت آنالین به عنوان یک پزش��ک خیلی هم دور از انتظار نیس��ت. در 
ادامه برخی از مهمترین نکات برای رعایت سئو از سوی شما به عنوان یک 
پزشک متخصص یا فردی مسئول در مراکز درمانی برای معرفی بخش های 
مختلف به مخاطب هدف را مورد بررسی قرار خواهیم داد. این امر به شما 

برای فعالیت بهتر در این فضا و جلب اعتماد کاربران کمک خواهد کرد. 
فهرست بندی مهارت ها در قالب گوگل بیزینس

ه��ر کارآفرینی در دنی��ای آنالین نیاز به یک اکانت رس��می در گوگل 
بیزین��س دارد. این ام��ر به کارآفرین ی��ا مرکز تجاری م��ورد نظر امکان 
بیان مش��خصات و اطالع رس��انی به مخاطب هدف درباره نحوه فعالیتش 
را می دهد. به عنوان مثال، اگر ش��ما یک بیمارس��تان تخصصی در زمینه 
بیماری های قلبی دارید، می توانید با ایجاد یک حس��اب رسمی در گوگل 
بیزینس نس��بت به س��اعت های فعالیت مرکز درمانی، متخصص های هر 
بخش و ش��ماره های تماس موردنیاز اطالع رسانی نمایید. این امر به شما 
فرصت خوبی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده که کارتان را 
نیز برای جلب اعتماد مراجعه کنندگان بس��یار ساده می کند. یادتان باشد 
شما قرار نیست همیشه بهترین فرد در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف باشید. هرچه باش��د شما به عنوان یک پزشک مسئولیت اصلی تان 
بهب��ود حال بیماران اس��ت. حضور در گوگل بیزینس نی��ز فقط با هدف 
اطالع رس��انی هرچه بهتر صورت می گیرد، در غیر این صورت ش��اید شما 
تمرکزتان بر روی کار اصلی تان را فراموش کرده و دیگر توانایی تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف را نداشته باشید. 
وقتی شما به عنوان یک پزشک یا مسئول مرکز درمانی اکانت رسمی در 
گوگل بیزینس ایجاد می کنید، به سادگی هرچه تمام تر امکان هدف گذاری 
بر روی مخاطب تان را خواهید داشت. این امر حتی الگوریتم گوگل را نیز 
تحت تاثیر قرار داده و به شما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
را می ده��د. در گوگل به طور معمول کس��ب و کارهایی که اکانت گوگل 
بیزینس داش��ته باشند، از نظر س��ئو در اولویت خواهند بود. پس شما نیز 

باید به سادگی هرچه تمام تر کارتان در این راستا را بهینه سازی نمایید. 
توجه به کلیدواژه ها

اینکه شما در گوگل اکانت رسمی در قالب بیزینس داشته باشید، تنها 
ش��روع ماجرا خواهد بود. این امر می تواند به شما کمک شایانی در مسیر 
جلب اعتماد کاربران کند. با این حال ش��ما به فعالیت های دیگری نیز در 
این راستا نیاز دارید. یکی از مهمترین فعالیت ها در این میان تالش برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از کلیدواژه های تخصصی 

است. 
بدون شک انتظار مردم از یک پزشک تولید محتوا در زمینه تخصصی اش 
اس��ت. به عنوان مثال، اگر شما یک فرد متخصص در زمینه بیماری های 
چشمی هستید، می توانید در اکانت تان در اینستاگرام کلیپ ها یا پست های 

کوتاهی درباره روش های شناس��ایی بیماری های چش��می و اقدامات الزم 
برای درمان آنها قرار دهید. این امر اعتماد کاربران به شما را افزایش داده 
و امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به همراه خواهد داشت. 
یادتان باش��د شما باید همیشه یک راهکار بسیار خوب را در نظر گرفته و 

کارتان را براساس آن توسعه دهید. 
بی ش��ک پزش��کی که توصیه های کلیدی برای مخاط��ب هدفش دارد، 
همیشه شهرت باالتری کسب می کند. شما برای اینکه راه حل ها یا محتوای 
آموزشی تان برای دیگران به بهترین شکل ممکن دیده شود، باید از همان 
ابتدای کار به س��راغ استفاده از برخی تکنیک های درست بروید. به عنوان 
مثال، استفاده از کلیدواژه های درست در زمینه تولید محتوا امری ضروری 
خواهد بود. این نکته می تواند برای شما جذابیت های بسیار زیادی به همراه 
داش��ته و حت��ی توانایی تان در این زمینه را نیز ب��ه طور قابل مالحظه ای 

افزایش دهد. یادتان باشد در این صورت 
ش��ما می توانید به بهترین شکل ممکن 
با چن��د تا کلی��دواژه تخصصی بر روی 
مخاطب هدف تان تاثیرگذاری الزم را به 

همراه داشته باشید. 
یک��ی از اقدام��ات موث��ر در زمین��ه 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاط��ب هدف 
استفاده از کلیدواژه های درست و دقیق 
اس��ت. اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب ه��دف ب��ه بهترین 
ش��کل ممک��ن هس��تید، می توانی��د 
به س��ادگی هرچ��ه تمام تر ب��ه دنبال 
اس��تفاده از گ��وگل آنالیتیک��س برای 
پیدا کردن کلیدواژه ه��ای کاربردی در 
حوزه کاری تان باش��ید. این امر به شما 
فرصت بس��یار خوبی برای بهینه سازی 
فرصت های ت��ان در تعامل ب��ا کاربران 
خواه��د داد. کاف��ی اس��ت از دفعه بعد 
به دنبال تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
ه��دف ب��ا اس��تفاده از کلیدواژه ه��ای 

کاربردی تان باشید. 
استفاده از سرویس گوگل پست

گوگل پس��ت یکی از س��رویس های 
دوست داش��تنی برای فعالیت کس��ب و کارهای محل��ی و معرفی آنها به 
مخاطب هدف اس��ت. این امر به شما امکان انتشار پست های مختلف در 
قالب های��ی کوتاه را داده و امکان جلب نظر مخاطب هدف را نیز به همراه 
خواهد داش��ت. درست به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف محلی هس��تید، می توانید به بهترین شکل ممکن از 
این راهکار برای بهبود روند کاری تان سود ببرید. این امر شما را در کانون 
توجه مش��تریان قرار داده و کارتان را بی نهایت ساده تر از هر زمان دیگری 

خواهد کرد. 
یکی از نکات جالب در زمینه اس��تفاده از گوگل پست امکان بارگذاری 
محت��وای متنی کوتاه و همچنین افزودن یک دعوت به عمل )CTA( به 
انتهای آن اس��ت. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
کم��ک کرده و وضعیت تان در تعامل با مخاطب تان را بی نهایت س��اده تر 
از هر زمان دیگری خواهد کرد. این امر می تواند برای ش��ما جذابیت های 
بس��یار زیادی به همراه داش��ته و روند کاری ت��ان را نیز بی نهایت متحول 
سازد. درس��ت به همین خاطر اگر شما به دنبال بهبود الگوی فعالیت تان 
در دنیای آنالین هس��تید، باید همیشه از تمام ابزارها و امکانات گوگل به 
بهترین شکل ممکن سود ببرید، در غیر این صورت شاید خیلی زود روند 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با مشکالت زیادی رو به رو شود. 
یادتان باش��د در دنیای امروز جلب نظر مش��تریان یکی از سخت ترین 
کارهای دنیا محس��وب می شود. درست به همین دلیل شما فرصتی برای 
اشتباه ندارید. حتی اگر شما بهترین پزشک یا دندانپزشک منطقه تان نیز 
باش��ید، تا زمانی که بیماران به شما اعتماد نکنند، فرصتی برای موفقیت 
در بازار نخواهید داشت. درست به همین دلیل باید همیشه به سرعت در 
راستای جلب اعتماد مخاطب تان اقدام کنید. گوگل پست در این میان هم 

از نظر سئو و هم از نظر جلب اعتماد ابزار خوبی خواهد بود. 
بارگذاری شرایط بهداشتی و سالمتی مرکز درمان

در دوران کرونا بس��یاری از مراکز درمانی ش��رایط ویژه ای برای پذیرش 
مراجعه کنندگان داش��تند. این ش��رایط برای حفظ بهداش��ت عمومی و 
همچنین پیشگیری از انتقال ویروس کرونا بود. امروزه نیز برخی از مراکز 
درمانی هنوز این ش��رایط را به صورت جدی دنبال می کنند. این امر باید 
برای شما به مثابه یکی از روش های بسیار مناسب برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف شناخته شود، در غیر این صورت شاید خیلی زود فرصت تان 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین رود. 
ش��رایط کرونایی اکنون تا حد زیادی بهبود پیدا کرده است. با این حال 
هنوز هم نگرانی از این ویروس بس��یار زیاد است. درست به همین خاطر 
ش��ما در معرفی خ��ود و مرکز درمانی تان به ط��ور آنالین باید مالحظات 

بهداشتی و شرایط سالمتی برای حضور در آن مرکز را ذکر کنید. این امر 
اهمیت بس��یار زیادی برای مخاطب هدف شما در زمینه مراجعه به مرکز 

درمانی تان خواهد داشت. 
اینکه مراجعه کنندگان ش��ما نسبت به وضعیت فعالیت مرکز درمانی یا 
شخص ش��ما در روزهای مختلف آگاهی داشته باشند، نقش مهمی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی آنه��ا دارد. این امر حتی در بس��یاری از مواقع برای 
ش��ما نقش نوعی تاثیرگذاری اضافه را بازی کرده و فرصت بهینه س��ازی 
فعالیت تان را به همراه خواهد داشت. یادتان باشد در چنین شرایطی شما 

باید همیشه به دنبال اعالم رسمی و دقیق شرایط باشید.
اعالم ساعت های کاری

برخی از مراکز درمانی به طور 24 ساعته فعال هستند. این امر می تواند 
برای مراجعه کنندگان ایده بس��یار خوبی محسوب شده و خیال آنها بابت 
حض��ور در مرک��ز مورد نظ��ر را راحت 
کند. نکته مهم دیگر اینکه ش��ما برای 
بهینه سازی ش��رایط تان در صورتی که 
فعالیت ش��بانه روزی ندارید، باید خیلی 
زودت��ر از ه��ر زمان دیگ��ری این نکته 
را ب��ه دیگران اعالم کنید. از نظر س��ئو 
محلی، درج مشخصات مربوط به ساعت 
و حتی روزهای فعالیت یک پزش��ک یا 
مرکز درمانی ایده بسیار مهمی خواهد 
بود. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب ه��دف کمک کرده و 
شرایط شما را به طور چشمگیری بهبود 
خواهد بخش��ید. یادتان باشد شما برای 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 
زمان زیادی ندارید. از سوی دیگر کمتر 
کس��ی در دنیای ام��روز حوصله طرح 
س��واالت مختلف درباره ساعت فعالیت 
یک مرکز درمانی را دارد. با این حساب 
پزشکان و دندانپزشک هایی که این نکته 
را به طور دقیق اعالم نکنند، خیلی زود 
مخاطب هدف شان را از دست خواهند 
داد. این امر می تواند برای ش��ما هزینه 
زیادی ب��ه همراه داش��ته و حتی روند 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز با مشکل رو به رو سازد.
بس��یاری از افراد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شرایط بسیار 
دشواری دارند. اعالم ساعت های فعالیت شما به عنوان یک پزشک می تواند 
برای مخاطب هدف ایده بس��یار خوبی محسوب ش��ود. این امر شما را به 
طور چش��مگیری به عنوان ف��ردی حرفه ای در بازار کس��ب و کار مطرح 

خواهد کرد. 
یادتان باش��د شما تنها پزشک یا دندانپزشک فعال در محدوده خودتان 
نیستید. درست به همین دلیل اگر عملکرد خوبی از خودتان نشان ندهید، 
مراجعه کنندگان به سرعت شما را با افرادی دیگر جایگزین خواهند کرد. 
آن وقت دیگر شانس��ی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان پیدا 

نخواهید کرد. 
اعالم س��اعت های کاری می تواند به س��اده ترین شکل ممکن در اکانت 
ش��ما در گوگل بیزینس ثبت شود. این امر راهکار ارتباطی بسیار خوبی با 
مخاطب هدف بدون نیاز به استفاده از شرایط پیچیده خواهد بود. درست 
به همین دلیل ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف می توانید 

همیشه روی این نکته حساب کنید. 
استفاده از صفحه فرود حرفه ای

صفحه فرود حرفه ای نقش مهمی در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
دارد. این امر می تواند ش��ما را به خوبی در کانون توجه کاربران قرار دهد. 
امروزه وقتی کس��ی ب��ه دنبال خدمات درمانی اس��ت، انتظار دارد صفحه 
فرودی متناس��ب با این حوزه مش��اهده کند. این یعنی ش��ما باید خیلی 
سریع نسبت به بارگذاری صفحاتی با حس و حال عرصه پزشکی و سالمت 
اقدام کنید، در غیر این صورت برای جلب اعتماد مخاطب هدف مشکالت 

زیادی خواهید داشت. 
بی ش��ک بس��یاری از افراد برای بهینه س��ازی روند کاری شان در دنیای 
کسب و کار باید تالش زیادی صورت دهند. این امر می تواند برای بسیاری 
از پزش��کان نیز دردسرساز شود. درس��ت به همین دلیل اگر شما به فکر 
بازاریابی یا حتی راه اندازی یک وبالگ آموزشی هستید، باید صفحات فرود 
استاندارد برای کارتان طراحی کنید. امروزه تبلیغات از سوی بازاریاب ها امر 
رایجی محسوب می شود. اگر شما هم به فکر استفاده از خدمات تبلیغاتی 
هستید، باید خیلی زود نسبت به استفاده از بهترین خدمات ممکن اقدام 
کنی��د. البته در این میان بهره گیری از صفحات فرود اس��تاندارد نیز مهم 
است، در غیر این صورت کاربران حتی در صورت کلیک بر روی تبلیغات 
ش��ما نیز امکان دسترس��ی به یک صفحه فرود مناسب و ترغیب شدن به 
س��وی اس��تفاده از خدمات تان را نخواهند داشت. این امر در بلندمدت به 

وجهه شما در عرصه کاری تان ضربه سختی خواهد زد. 
تعامل با سایت های محلی

در هر حوزه یا بازار خاصی برخی از سایت ها دارای شهرت و اعتبار باالیی 
هس��تند. این امر می تواند اعتماد کاربران را به خوبی جلب کرده و شما را 
در موقعیت مناسبی قرار دهد. همکاری با چنین سایت هایی به شما امکان 
معرفی کسب و کارتان به مخاطب هدف را خواهد داد. این نکته برای شما 

مزیت بسیار مهمی محسوب شده و کارتان را بهبود می بخشد. 
اگر شما در یک بازار محلی در تالش برای ارائه خدمات پزشکی عمومی 
یا دندانپزش��کی هستید، باید همیشه سایت های تخصصی یا وبالگ هایی 
که به معرفی خدمات مش��غول هستند، شناسایی نمایید. این امر به شما 
موقعیت بس��یار خوبی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف داده و 

مسیرتان برای جلب اعتماد آنها را بی نهایت ساده خواهد کرد. 
اگر شما به اندازه کافی برای همکاری با سایت های محلی اعتبار دارید، 
کارتان بی نهایت س��اده خواهد بود، در غیر این صورت باید مس��یر بسیار 
دشواری برای کارتان طی کنید. این امر می تواند شما را در موقعیت بسیار 

دشواری از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار دهد. 
یادتان باشد ایجاد آگاهی درباره مرکز درمانی یا حتی خودتان به عنوان 
یک پزش��ک امر مهمی محس��وب می شود. اگر ش��ما چنین توانایی ای را 
نداشته باش��ید، خیلی زود روند کاری تان با شکست رو به رو خواهد شد. 
بهترین ایده در این میان می تواند الگوبرداری از برخی موسسات یا کسب 
و کارهای گوناگون باش��د. در این صورت شما دیگر مشکلی از نظر سطح 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
س��ایت های محلی می تواند نقطه شروع مناس��بی برای شما به منظور 
معرفی خدمات تان به مخاطب هدف باشد. شما در عرصه پزشکی می توانید 
با همکاری نزدیک این س��ایت ها وضعیت تان را به طور کامل تغییر دهید. 
نکته مهم اینکه شما در این میان باید کیفیت عملکرد خوبی نیز از خودتان 
نشان دهید، در غیر این صورت کارتان با مشکالت زیادی رو به رو خواهد 
شد. یادتان باشد مردم همیشه به پزشک هایی با عملکرد عالی توجه نشان 
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