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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

طرحجدیدبانکداری،میخآخربهتابوتبانکمرکزیاست

تهدید استقالل پولی
بیش��تر از یک دهه اس��ت که نمایندگان مجلس در صدد دوختن قبای تازه بر تن نظام بانکی هستند و به نظر 
می رسد که با تصویب طرح جدید بانکداری در بهارستان، این تالش به واقعیت پیوسته است؛ هرچند اقتصاددانان 
و کارشناس��ان پول��ی و بانکی، اج��رای این طرح را مترادف با کوبیدن میخ آخر ب��ر تابوت بانک مرکزی می دانند. 
این تعبیر در نشس��ت اخیر کمیس��یون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با حضور اقتصاددانان و چهره های برجسته 
بانکداری کش��ور مطرح ش��د. احمد عزیزی از صاحب نظران حوزه بانکداری در این نشس��ت از فرو کاستن نقش 
رئیس کل بانک مرکزی، ازدحام نهادی ارکان متعدد بانک مرکزی و اعطای حق وتو به شورای فقهی در این طرح 
انتقاد کرد و آن را مانع گذاری در مس��یر سیاس��ت گذاری پولی دانست که بیش از پیش استقالل بانک مرکزی را 
تهدید می کند. او با بیان اینکه متأسفانه تصویب طرح بانکداری به منزله آخرین میخ به تابوت بانکداری ایران...
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اقتصاد ایران در نیمه دوم 
س��ال 1401 ب��ه کدام س��و 
می رود؟ به نظر می رس��د هر 
چقدر ایران و سایر طرف های 
برجامی از دستیابی به توافق 
دور و دورت��ر می ش��وند، به 
همان اندازه پیش بینی سمت 
و سوی اقتصاد سیاسی ایران 
در کوتاه مدت، کاری س��خت 
و ناممک��ن می ش��ود. با این 
ح��ال، موسس��ه مطالعات و 
در  بازرگان��ی  پژوهش ه��ای 
آینده  به ترس��یم  گزارش��ی 
بازاره��ا و فراز و فرود اقتصاد 
ایران در نیمسال دوم 1401 
پرداخت و چش��م انداز تورم، 
رش��د اقتصادی و نرخ ارز را 
ترسیم کرد. بازوی پژوهشی 
وزارت صم��ت ابت��دا درباره 
ارز می گوید:  بازار  چشم انداز 
تلقی صاحب نظران اقتصادی 
از ن��رخ ارز در س��ال 1401 
در صورت شکست مذاکرات 
هس��ته ای در بازه 30 تا 34 
ه��زار توم��ان و در ص��ورت 
توافق در بازه 27 تا 30 هزار 
تومان است. به نظر می رسد 
مذاکرات  نتیج��ه  در  ابه��ام 
احی��ای برج��ام و باالب��ودن 

از  تورمی  انتظ��ارات 
2جمله عوامل...
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تاریخ صنعت خودروس��ازی  اگرچ��ه از عمر تقریبا 
یکس��ان این صنعت در ای��ران و  ترکیه حکایت دارد، 
اما با روندی که در خودروس��ازی ترکیه از چند دهه 
قبل اتفاق افتاد، این همسایه غربی هم اکنون به یکی 
از قدرت های خودروس��ازی منطقه تبدیل شده است. 
بنابراین این پرس��ش مطرح می شود که چرا با وجود 
ش��روع تقریبا همزمان صنعت خودروسازی در ایران 
و ترکیه، خودروس��ازان ایران��ی از همتای ترک خود 

عقب مانده اند؟
صنعت خودرو ترکیه حدود 60 سال پیش با تولید  
تراکتور  در ش��هر آنکارا بنیان نهاده ش��د و در س��ال 
1959 نیز اولین کارخانه تولید خودروهای سواری در 
این کشور به بهره برداری رسید. این کارخانه ، اوتسان 
نام داشت و برخی محصوالت فورد موتورز آمریکا را با 
تیراژی چهار دستگاهی در روز ، مونتاژ می کرد.  ترکیه 
که خود را در گوش��ه ای از عرصه خودروس��ازی دنیا 
می دید ، تا سال 1963 به تاسیس کارخانه های صرفا 
مونت��اژکار پرداخت ، اما همان س��ال قانون خودرو در 
این کشور تدوین شد  تا فصلی جدید در صنعت ترکیه 
کلید خورد. ه��دف از تدوین قانون خ��ودرو، آن بود 
که کارخانه های خودروس��ازی این کشور به تدریج از 
مونتاژکاری و وابستگی بی چون و چرا به شرکت های 
خارجی  آزاد شده و داخلی سازی در آنها افزایش یابد. 
دولتمردان وقت  ترکیه قصد داش��تند با تدوین قانون 
خودرو ، س��رمایه های خارجی بیش��تری جذب کرده 
و صنعت خودرو را به واس��طه این س��رمایه گذاری ها  
توس��عه دهن��د. یکی از جم��الت مع��روف در قانون 
خودرو  ترکیه، ای��ن بود که »غرور ملی  ترک ها، کلید 

پیشرفت ماست«. کارخانه های خودروسازی  ترکیه تا 
قبل از تدوی��ن این قانون، محصوالت��ی مانند جیپ ، 
کامیون کرایس��لر، فورد و وانت  تولید می کردند و در 
تولید آنها به غربی ها وابستگی صرف داشتند . در این 
میان،  ترکیه قصد داش��ت با نشانه رفتن »غرور ملی« 
مردمش ، انقالبی از داخلی سازی قطعات خودرو را به 

وجود بیاورد. 
اگرچ��ه ترکی��ه در س��ال 1963 قانون خ��ودرو را 
تدوی��ن کرد ، اما اث��رات مثبت این قان��ون، یک دهه 
بع��د خود را نش��ان داد و از همین رو ، س��ال 1973 
را نقطه عطف صنعت خودروس��ازی  ترکیه می دانند. 
در این س��ال ، رن��و و فیات به عن��وان دو برند بزرگ 
خودروسازی اروپا ، شرکت هایی مشترک به نام اویاک 
و توفاژ را در  ترکیه تاس��یس کردن��د. این دو البته از 
سال 1971 وارد  ترکیه شده بودند ، اما سرمایه گذاری 
آنها در س��رزمین ترک ها در س��ال 1973 آغاز ش��د. 
پیش از رنو و فیات  نیز بیش��تر  شرکت های آمریکایی 
ب��ا محصوالتی مانن��د  تراکتور و اتوب��وس ، در  ترکیه 
آقایی می کردند ، اما از آنجا که دولتمردان این کشور ، 
اس��تراتژی و هدفی بزرگ را در خودروسازی  ترسیم 
کرده بودند ، خودروسازان بزرگ اروپا و آسیا نیز قدم 
به ترکیه گذاش��تند. پ��س از رنو و فی��ات  نیز هوندا 
در س��ال 1992 به  ترکیه آمد و دو س��ال بعد ، تولید 
محصوالت هیوندای و تویوتا در ترکیه آغاز ش��د. پژو 
نیز پنج س��ال بعد راهی  ترکیه ش��د و اولین کارخانه 
خود را در این کش��ور بنا کرد. بیشترین انگیزه ای که 
پای خودروس��ازان بزرگ دنیا را به  ترکیه گشود، بازار 
ب��زرگ  ترکیه و تولید ارزان تر قطعات در این کش��ور 

ب��ود، چراکه خودروس��ازان می توانس��تند ع��الوه بر 
بازاریابی در  ترکیه ، قطعات محصوالت خود را ارزان تر 
تولید ک��رده و ص��ادر کنند. در واقع، خودروس��ازی 
ترکیه با برنامه ریزی بلندمدت در یک دوره مشخص، 
از مونت��اژ خودرو به یک صنع��ت تمام عیار با قابلیت 
طراح��ی و ظرفی��ت تولید گس��ترده خ��ودرو تبدیل 
ش��د. این صنعت به واسطه مشارکت هایی که توسط 
ش��رکت های خارجی با کارآفرینان ترکیه داش��ته، از 
اهمیت کلیدی در تولید داخلی این کش��ور برخوردار 
اس��ت. ترکیه هم اکنون بزرگترین تولیدکننده وسایل 
نقلیه تجاری سبک در اروپاست و از نظر میزان تولید 

خودرو در رتبه چهاردهم جهان قرار دارد.
اهمیت مش��ارکت خارج��ی در صنعت خ��ودرو و 
تجربه مثبت خودروس��ازی ترکیه، در شرایطی است 
که خودروس��ازان ایران��ی، تجربه چندان خوش��ی از 
مش��ارکت بین المللی ندارند. آخرین بار در سال های 
پایان��ی دهه 1390 بود که ب��ا خروج آمریکا از برجام 
و اوج گیری دوباره تحریم ها، شرکای خارجی صنعت 
خ��ودرو، فرار را بر قرار ترجیح دادند و از ایران رفتند. 
طبیعی بود که در غیاب این مش��ارکت بین المللی و 
خروج شرکای خارجی که متاسفانه هیچ گونه خسارت 
و غرامتی را هم متحمل نش��دند، کیفیت خودروهای 

تولیدی نیز افت قابل توجهی کرد.
شرکت های موفق خودروسازی جهان بدون ارتباط 
بین الملل��ی و مش��ارکت ب��ا خودروس��ازان خارجی 
نتوانس��ته اند به نتای��ج مطلوب برس��ند. وضعیت دو 
خودروس��از بزرگ کش��ور نیز این موض��وع را تایید 
می کند. اگر دوره پیش از تحریم ها را با دوره تحریم ها 

مقایس��ه کنی��م، می بینیم در دوره های��ی که صنعت 
خ��ودروی کش��ور دچار تحریم ش��ده خودروس��ازان 
نتوانسته اند آنطور که باید و شاید به فعالیت بپردازند. 
اف��ت تیراژ تولید و افت کیفی��ت را می توان به عنوان 
مهمترین نشانه دوران تحریم در نظر گرفت؛ هرچند 
در دوران غیر تحریم��ی نیز صنعت خودرو نتوانس��ته 
آنچنان که باید از ظرفیت مش��ارکت های بین المللی 
اس��تفاده کند. دلیل این اتف��اق را باید در نحوه عقد 
قرارداد با خودروس��ازان خارج��ی و وجود حلقه های 
مفقوده یک قرارداد جامع و کامل دانس��ت. از س��وی 
دیگر، ناتوانی خودروس��ازان در اس��تفاده از ظرفیت 
س��رمایه گذاری خارجی نش��ان می ده��د که دخالت 
دولت در صنعت خ��ودرو و همچنین طراحی قوانین 
نامناس��ب باع��ث ش��ده ت��ا خودروس��ازان از جذب 

سرمایه گذاری خارجی عاجز بمانند.
بررسی ها نش��ان می دهد که وجود بازار غیررقابتی 
ب��ه نف��ع دو خودروس��از ب��زرگ کش��ور در نتیج��ه 
سیاس��ت های حمایتی دولت، قیمت گذاری دستوری 
و همچنین زیانده بودن خودروس��ازان در س��ال های 
گذش��ته از جمله مهمترین عل��ل غیراقتصادی بودن 
حضور س��رمایه گذار خارجی در صنعت خودرو کشور 
اس��ت. البته نباید از یاد برد که عالوه بر قوانین سفت 
و س��خت و س��نگ هایی که پیش پای س��رمایه گذار 
خارجی قرار می گیرد، ش��اهدیم که در ایران برخالف 
کش��ورهای دارای صنعت خودرو که به دنبال جذب 
سرمایه گذار خارجی هستند، هیچ بسته تشویقی ارائه 
نمی ش��ود. در همه کشورها عموما تالش می شود که 
از مس��یر ارائه مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی 

و تس��هیالت مالی، شرکت های بین المللی خودروساز 
را تش��ویق کنند تا در این کش��ورها س��رمایه گذاری 
کنند، اما در ایران اثری از این بس��ته های تش��ویقی 
به چش��م نمی خورد. به عنوان مثال، دولت هند برای 
آنک��ه پای برندهای مطرح خودروس��ازی جهان را به 
این کشور باز کند، به س��مت حذف بوروکراسی های 
اضاف��ی در صنعت خ��ودرو رفت. هند ت��الش کرد با 
ایجاد فضای جذاب و همچنین سیاس��ت های تجاری 
مناس��ب وارداتی و نظام تعرفه گذاری، قدم های رو به 
جلویی ب��ردارد و این اقدامات باعث ش��د تا عالوه بر 
شرکت های تویوتا و هیوندای که اجازه سرمایه گذاری 
در بازار خودروی این کش��ور را دریافت کردند، برخی 
از ش��رکت های خارجی نیز ش��روع به سرمایه گذاری 
مشترک با خودروسازان هندی کنند. در حال حاضر 
ش��رکت های خارجی نظیر بی ام و، فیات، رنو، نیسان، 
میتسوبیش��ی، داتسون، فورد، لندروور، جگوار، هوندا، 
مرسدس بنز، اس��کودا و آئودی برای تولید یا فروش 
محصوالت خ��ود در بازار هند حاضر هس��تند. چین 
نیز از مسیر س��رمایه گذاری خارجی توانست صنعت 
خ��ودروی خ��ود را متحول کن��د. مثال می ت��وان به 
سرمایه گذاری بی ام و در بازار چین و همکاری با برند 
برلیانس اش��اره کرد که طبق این توافقنامه ش��رکت 
بی ام و عالوه بر تعهد تولید 500  هزار دستگاه خودرو 
با برند بی ام و برای بازار چین، متعهد ش��د تا محصول 
ix3 را هم برای صادرات در خط تولید مشترک خود 
ب��ا برلیانس تولید کن��د. بدین ترتی��ب، تکنولوژی و 
دانش فنی از طرف این خودروس��از آلمانی در اختیار 

برلیانس قرار گرفت.

دالیلپیشرفتخودروسازیدرهندوترکیه

خودروسازیایرانچگونهازرقباعقبماند؟

بازاریابیدرفصلپاییز:ایدههایمارکتینگبرایفصلمدرسه
صدای پای پاییز واضح تر از هر زمان دیگری به گوش می رس��د. تابستان با همه خاطرات شیرین و صدالبته 
گرمای طاقت فرس��ا رو به پایان می رود و فصل س��نگ فرش خیابان ها با برگ های زرد در راه اس��ت. شما الزم 
نیست حتما عاشق فصل سرما باشید تا زیبایی های پاییز را درک کنید؛ کافی است نگاهی به رنگ های جذاب 
این فصل با تم نسیم خنکش بیندازید تا غم و غصه پایان تابستان یادتان برود. البته مگر اینکه دانشجو باشید 
و یک ترم س��خت دیگر منتظرتان باش��د! هوای خنک و تغییر رنگ در طبیعت را که قلم بگیریم، پاییز برای 
طرفداران رویدادهای ورزش��ی هم حس��ابی جذابیت دارد. جام جهانی تا چند ماه دیگر شروع می شود و تقریبا 
همه مسابقات ورزشی معتبر دنیا در حال پیگیری است. در این بین برندها هم یکی پس از دیگری به دنبال 

رونمایی از محصوالت تازه شان هستند. از یکسو اپل با سر و صدای فراوان دنبال جذب مشتریان به آیفون...



فرصت امروز: گزارش س��االنه تج��ارت الکترونیک ایران، دو روز پیش 
به همت مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی منتش��ر شد. این گزارش را 
می توان نمای تجارت آنالین ایران در س��ال گذشته دانست که از رشد 
14 درص��دی صنعت تجارت الکترونیک ایران در س��ال 1400 حکایت 
دارد. طب��ق گزارش س��االنه تج��ارت الکترونیک ایران، تع��داد کاربران 
موبایل های هوش��مند در سال گذشته به بیش از 57 میلیون نفر رسید 
و تعداد کاربران اینترنت هم با رش��د 12 درصدی از حدود 78 میلیون 
نفر در س��ال 1398 به بیش از 106 میلیون نفر در سال 1400 افزایش 
یاف��ت. البته افزایش حجم کاربران اینترنت در س��ال گذش��ته بیش از 
هر چیز به خاطر ش��یوع کرونا، گس��ترش دورکاری ها و مجازی ش��دن 
کالس ه��ای درس در م��دارس و دانش��گاه ها بوده اس��ت. ضریب نفوذ 
تلفن همراه نیز به 167 درصد در س��ال گذش��ته رس��ید که نسبت به 
س��ال 1399 رشد 6 درصدی را نش��ان می دهد. همچنین ضریب نفوذ 
شبکه های اجتماعی در ایران 56 درصد و تعداد کاربران آن 48 میلیون 
نفر اعالم ش��د. بر همین اس��اس، ضریب نفوذ اینترنت در ایران 127.2 
درصد محاسبه ش��د؛ در حالی که طبق آمارهای معتبر جهانی، ضریب 

نفوذ اینترنت ایران برابر 91 درصد است.
ارزش کل معامالت تجارت الکترونیکی کشور در سال گذشته در حالی 
به 1297 میلیارد تومان رس��ید که 866 هزار میلیارد تومان آن به مبالغ 
تراکنش های درگاه پرداخت اینترنتی و 371 هزار میلیارد تومان به مبالغ 
پرداخت در محل و سایر روش های پرداخت اختصاص دارد. متوسط مبلغ 
ه��ر تراکنش تجارت الکترونیکی برابر 343 ه��زار تومان بوده و تعداد کل 
تراکنش های آن 3 میلیارد و 600 میلیون است که نسبت به سال قبل از 

آن، رشد 14 درصدی داشته است.
رشد14درصدیتجارتالکترونیکی

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به سنت چند سال گذشته از تحوالت 
تجارت الکترونیک در سال 1400 گزارش داد که بیانگر رشد نه چندان 
چش��مگیر )14 درص��د( صنعت تجارت الکترونیک ایران در یک س��ال 
گذش��ته است. گزارش مرکز توس��عه تجارت الکترونیک از تغییرات این 
صنعت در یک س��ال گذش��ته نش��ان می دهد ضریب نفوذ تلفن همراه 
معادل 167 درصد بوده که نس��بت به س��ال 1399 رش��د 6 درصدی 
داش��ته. همچنین تعداد کاربران موبایل های هوش��مند در سال گذشته 

به 57.19 میلیون نفر رس��ید و به  طور متوس��ط، 2میلیون و 681 هزار 
و 936 گواهی امضای الکترونیکی در این س��ال صادر ش��د. میزان رشد 
تعداد گواهی های امضای الکترونیکی نس��بت به س��ال 1398، رش��دی 
124 درصدی را نش��ان می دهد. تعداد کارب��ران اینترنت هم از 78.09 
میلیون نفر در سال 1398 به 106.92 میلیون نفر در سال 1400 رسید 
که نش��ان از رش��د 12.80 درصدی دارد. البته افزای��ش تعداد کاربران 
اینترن��ت بیش از هر چیز به خاطر همه گی��ری کووید-19، دورکاری ها 
و مجازی ش��دن کالس های درس در مدارس و دانش��گاه ها بوده است. 
همچنین ضریب نفوذ ش��بکه های اجتماعی در ایران 56 درصد و تعداد 
کارب��ران آن 48 میلیون نفر گزارش ش��د. بر این اس��اس، ضریب نفوذ 
اینترن��ت در ایران 127.2 درصد اس��ت؛ در حالی ک��ه میانگین جهانی 
64.2 درصد و میانگین آس��یا 62.6 درصد اس��ت. البته طبق آمارهای 
منتشرشده در وب س��ایت معتبر »InternetWorldStats«، ضریب 

نفوذ اینترنت در ایران برابر 91 درصد است.
همانطور که اشاره شد، ارزش کل معامالت تجارت الکترونیکی کشور در 
س��ال گذشته برابر 1297 میلیارد تومان بوده که 866 هزار میلیارد تومان 
آن مرب��وط به مجموع مبالغ تراکنش های درگاه پرداخت اینترنتی و 371 
هزار میلیارد تومان هم به مجموع مبالغ پرداخت در محل و سایر روش های 
پرداخت مربوط است. متوسط مبلغ هر تراکنش تجارت الکترونیکی برابر 
343 ه��زار تومان بوده و تع��داد کل تراکنش ه��ای آن 3 میلیارد و 600 
میلیون اس��ت که نسبت به سال 1399، رش��د 14درصدی داشته است. 
ارزش اسمی معامالت تجارت الکترونیکی در سال 1397 بالغ بر 208 هزار 
میلیارد تومان بود که این عدد با رش��د 103 درصدی در س��ال 1398 به 
423 هزار میلیارد رس��ید و سپس رشد 159 درصدی را تجربه کرد و در 
س��ال 1399 به 1097 هزار میلیارد تومان رسید. در نهایت ارزش اسمی 
این معامالت در س��ال 1400 با رشد 13 درصدی به 1237 هزار میلیارد 

تومان افزایش یافت.
روششناسیتجارتالکترونیکی

روش شناس��ی تجارت الکترونیکی کشور نشان می دهد که 80 درصد 
از واحده��ای تج��ارت الکترونیکی دارای اینماد، عالوه بر وب س��ایت از 
ش��بکه های اجتماعی برای عرضه کاال/خدمت استفاده می کنند و حدود 
94 درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی از س��رمایه گذاری ش��خصی 

برای توس��عه کس��ب و کار خود اس��تفاده می کنند. حدود 60 درصد از 
واحدهای تجارت الکترونیکی نیز از پس��ت برای ارس��ال و تحویل کاال 
به��ره می برند. به عب��ارت دیگر، ارائه کاال و خدم��ات واحدهای تجارت 
الکترونیکی از طریق ش��بکه های اجتماعی 80 درصد، پیام رسان ها 28 
درص��د و نرم افزارهای تلفن همراه 24 درصد اس��ت. همچنین بررس��ی 
روش های ارس��ال و تحویل کاال در واحدهای تجارت الکترونیکی نشان 
می دهد که ش��رکت ملی پس��ت 60 درصد، شبکه توزیع کسب وکار 20 
درصد، ش��رکت های باربری بین ش��هری 13درصد، ش��رکت های پست 
خصوصی و شرکت های پیک خصوصی هر کدام 9 درصد از بازار ارسال 

و تحویل کاال را در اختیار دارند.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران در این گزارش به روش های تامین 
س��رمایه واحدهای تجارت الکترونیکی در سال گذشته هم اشاره کرده که 
طی آن، تامین  س��رمایه این واحدها 94 درصد از طریق سرمایه گذارهای 
شخصی، 3 درصد از طریق شتاب دهنده ها و بخش خصوصی، 2 درصد به 
روش جمع سپاری مالی و یک درصد هم از راه سرمایه گذاران دولتی انجام 
می شود. از سوی دیگر، بررسی سوابق فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی 
دارای اینم��اد نش��ان می دهد که 51 در صد از واحدها یک تا چهار س��ال 
س��ابقه، 27 درصد چهار تا هش��ت س��ال، 20 درصد کمتر از یک سال و 
2 درصد باالی هشت سال س��ابقه فعالیت دارند. تعداد واحدهای تجارت 
الکترونیک��ی 400 هزار وب س��ایت، تعداد واحدهای تج��ارت الکترونیکی 
دارای اینماد 120 هزار و 288 و تعداد واحدهای تجارت الکترونیکی دارای 
اینماد بی س��تاره بیش از 3هزار و 800 واحد اعالم ش��ده است. بیشترین 
زمینه فعالیت واحدهای تجارت الکترونیکی دارای اینماد به فروشگاه های 
تخصصی کاالهای شخصی، برنامه نویس��ی و کامپیوتر، آموزش، فروشگاه 
تخصصی تجهیزات، خدمات آموزش��ی، فرهنگی و هن��ری تعلق دارد. در 
مجموع، برآیند این گزارش نشان می دهد، با وجود آنکه تجارت الکترونیکی 
در ایران در مس��یر رش��د قرار دارد، اما همچنان با موانعی از قبیل شرایط 
اقتصادی پرنوس��ان، ایج��اد محدودیت های متعدد، سیاس��ت گذاری های 
نادرس��ت و عدم آموزش و اطالع رسانی به مردم درخصوص تجارت آنالین 
مواجه است. صنعت تجارت الکترونیک ایران در حالی به رشد 14 درصدی 
رس��ید که تجارت الکترونیک جهان در س��ال گذش��ته میالدی رشد 21 

درصدی را تجربه کرد.

ارزشمعامالتتجارتالکترونیکیدرپایانسالگذشتهبه1237هزارمیلیاردتومانرسید

نمای تجارت آنالین ایران

ب��ا وجود تجربه نه چندان مثبت »مس��کن مهر« و »مس��کن ملی« در 
سال های گذشته، طرح ساخت 4 میلیون مسکن طی چهار سال موسوم به 
»نهضت ملی مس��کن« از سوی دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت. 
در موعد یک س��الگی دولت سیزدهم و در حالی که روند پیشرفت کار در 
این طرح راضی کننده نیس��ت، رئیس مرک��ز پژوهش های مجلس به نقد 
طرح »نهضت ملی مسکن« پرداخت و هشت پاشنه آشیل آن را شناسایی 
کرد. بابک نگاهداری، فرآیند تامین زمین در قانون جهش تولید مسکن را 
نگران کننده و شائبه برانگیز دانست و گفت: طراحی و مدل تعریف شده در 

قانون جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست.
او هشت ایراد مهم شامل »مشکالت مربوط به تامین زمین«، »سازوکار 
اجرایی طرح«، »مدل تامین مالی«، »وجود تجارب سوداگری در شهرهای 
جدید«، »ابهام و نامشخص بودن شرایط پروژه ها«، »اثربخشی کم در سال 
اول اجرای طرح«، »مکان  یابی و توس��عه در زمین  های نامناسب« و »عدم 
همکاری بانک ها برای تامین منابع مالی و تسهیالتی« را متوجه این طرح 
دانس��ت و توضیح داد: در طول دهه های اخیر قیمت مس��کن همواره در 
مقاطع زمانی متناوب با افزایش روبه رو بوده اس��ت، اما طی سال 1397 تا 
1400 با جهش هفت برابری، میانگین قیمت مس��کن و اثرگذاری آن بر 
بازار اجاره، بخش عمده درآمد خانوارها به واس��طه هزینه مس��کن بلعیده 
ش��ده و بسیاری از مس��تاجران به حاشیه های شهر رانده شده  اند. به گفته 
نگاهداری، طرح خانه  دار کردن مردم و ساخت 4 میلیون واحد مسکونی در 
طول چهار سال، از جمله وعده هایی بود که اقشار فاقد مسکن را امیدوار به 
خانه  دار ش��دن کرد، از آنجا که این شعار یکی از برنامه های محوری دولت 

است، عدم تحقق آن، بازخورد وسیعی بر عملکرد دولت خواهد داشت.
به گزارش ایس��نا، رئیس مرکز پژوهش ها در تشریح ابعاد قانون جهش 
تولید مس��کن ادامه داد: عملکرد کنونی وزارت راه و شهرسازی و معاونت 

مس��کن و ساختمان در اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود تمامی 
تالش  ه��ا و حمایت  ه��ای همه جانبه مجل��س و دولت، کن��د و عقب  تر از 
برنامه اس��ت. به دلیل ضعف اطالع رسانی نمی توان آمار دقیقی ارائه کرد، 
اما آمارهای ارائه ش��ده درباره فرآیند س��اخت بیش از یک میلیون واحد 
مسکونی، عمدتا ناظر به تامین زمین است و تعداد واحد ساختمانی دارای 
پیشرفت فیزیکی در احداث بنا بعد از مرحله پی کنی و فونداسیون، کمتر 

از 200هزار واحد مسکونی برآورد می شود.
وی ب��ا بیان اینکه فرآیند تامین زمین در قانون جهش تولید مس��کن، 
نگران کننده و ش��ائبه برانگیز است، یادآور شد: در این خصوص گفتارهای 
موثقی درباره نحوه تعیین و گستره اراضی در راستای تامین منافع مالکان 
و زمین  داران نیز مطرح است. همچنین توسعه در اراضی نامناسب براساس 
مالحظ��ات شهرس��ازی در اجتناب از بارگ��ذاری در مناطق واجد خطر یا 
نامناسب از آن جمله  اند. در زمان بررسی طرح جهش تولید مسکن مرکز 
پژوهش ها با مطالعه و برآورد، پیش��نهاد کرد که ساالنه 8هزار هکتار و در 
مجموع پنج سال، 40هزارهکتار الحاق در نظر گرفته شود تا از تبعات منفی 

احتمالی اجتناب شود.
او موضوع تامین اعتبارات و مشارکت اندک بانک ها غیر از بانک مسکن را 
یکی دیگر از مشکالت عمده پیش روی اجرای قانون جهش تولید مسکن 
دانس��ت و توضیح داد: با وجود تکلیف قان��ون بودجه 1401 برای اعطای 
30 هزار میلیارد تومان به صندوق ملی مسکن، میزان تخصیص تا ابتدای 
تابس��تان صفر بوده و اخیرا خبری درباره تخصیص 3 هزار میلیارد تومانی 

بانک مرکزی منتشر شده است.
رئیس مرکز پژوهش ها با بیان اینکه طراحی و مدل تعریف شده در قانون 
جهش تولید مسکن، پاسخگوی شرایط جاری بازار مسکن نیست، گفت: با 
اغماض درباره ارقام دقیق و به روز؛ کل ثبت نام کنندگان بالغ بر 5 میلیون 

و 400 هزار نفر بوده، کمتر از نیمی از آنها واجد ش��رایط هس��تند و نهایتا 
مبتن��ی بر آمار و اطالعات تا نیمه خردادماه حدود نیم میلیون نفر افتتاح 
حس��اب کرده اند و از این تعداد کمتر از 300هزار نفر واریزی داش��ته اند و 
کمتر از 120هزار نفر واریز بیش از 40میلیون تومان داش��ته اند. این اعداد 
فارغ از هرگونه ارزیابی کیفی، مهمترین شاهد بر عملکرد نامناسب در این 
حوزه اس��ت که البته بخش��ی از آن نیز به در اس��تطاعت نبودن یا جذاب 
نبودن و نامشخص بودن پروژه ها برمی گردد که عمدتا مشابه  سازو کار طرح 

اقدام ملی مسکن و مسکن مهر است.
نگاه��داری با بیان اینکه به دلی��ل مکان  یابی و جانمایی نامطلوب عمده 
پروژه ها به ویژه در ش��هرهای جدید و عدم عرضه در محل تقاضا، تقاضای 
موثر کاهش یافته است، گفت: تجربه توسعه مسکن در شهرهای جدید در 
مقیاس انبوه، مشکل مسکن را حل نکرده و این موضوع باعث شده که بر 
سهم مستاجران و خانه های خالی اضافه شود و بیشترین سوداگری مسکن 

را در پی داشته باشد.
وی ابهام و نامشخص بودن پروژه ها را یکی دیگر از موارد با اهمیت قانون 
جهش تولید دانس��ت و افزود: شاید انتظار اینکه بعد از ثبت نام، موقعیت، 
مشخصات، قیمت و زمان تحویل به متقاضی اعالم شود، بدیهی ترین حق 
متقاضیان باش��د که بعضا حتی با واریز حداکثری 160میلیون تومان هم 
از آن محروم هس��تند. از س��وی دیگر این ابهام برای سازندگان نیز درباره 
هزینه ساخت هر مترمربع،  سازو کار پرداخت با قیمت ثابت یا متغیر و نحوه 

تکمیل پرداخت متقاضیان وجود دارد.
او در پایان، اثربخشی اجرای قانون جهش تولید مسکن در سال 1401 
در س��اماندهی این بازار را ناچیز دانست و گفت: با توجه به متوسط زمان 
2.5 س��اله شروع تا عرضه و تحویل مس��کن، تداوم این وضعیت در سال 

1402 نیز محتمل ترین سناریوی پیش روست.

رئیسبازویپژوهشیمجلستشریحکرد

8پاشنهآشیلنهضتملیمسکن

نگــــاه

موسسهمطالعاتوپژوهشهایبازرگانیپیشبینیکرد
مسیراقتصاددرنیمسالدوم

اقتصاد ایران در نیمه دوم س��ال 1401 به کدام سو می رود؟ 
به نظر می رس��د هر چقدر ایران و س��ایر طرف ه��ای برجامی 
از دس��تیابی به توافق دور و دورتر می ش��وند، ب��ه همان اندازه 
پیش بینی س��مت و سوی اقتصاد سیاسی ایران در کوتاه مدت، 
کاری س��خت و ناممکن می شود. با این حال، موسسه مطالعات 
و پژوهش های بازرگانی در گزارش��ی به ترسیم آینده بازارها و 
فراز و ف��رود اقتصاد ایران در نیمس��ال دوم 1401 پرداخت و 
چشم انداز تورم، رشد اقتصادی و نرخ ارز را ترسیم کرد. بازوی 
پژوهشی وزارت صمت ابتدا درباره چشم انداز بازار ارز می گوید: 
تلق��ی صاحب نظران اقتص��ادی از نرخ ارز در س��ال 1401 در 
صورت شکست مذاکرات هسته ای در بازه 30 تا 34 هزار تومان 
و در ص��ورت تواف��ق در ب��ازه 27 تا 30 هزار تومان اس��ت. به 
نظر می رس��د ابهام در نتیجه مذاکرات احیای برجام و باالبودن 
انتظارات تورمی از جمله عوامل تقویت کننده روند صعودی نرخ 
ارز در نیمه دوم امسال است؛ هرچند افزایش درآمدهای ارزی 
و تمایل کشورها به انعقاد پیمان های پولی دوجانبه می تواند به 

ثبات نسبی بازار ارز کمک کند.
موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگان��ی در این گزارش 
با اش��اره به اینک��ه نهادهای بین الملل��ی از جمله بانک جهانی 
و صندوق بین المللی پول، نرخ رش��د اقتصادی ایران در س��ال 
 2022 میالدی را ب��ه ترتیب 3.7 درصد و 3 درصد پیش  بینی 
کرده ان��د، ادامه می دهد: تلقی صاحب نظ��ران اقتصادی داخلی 
نی��ز از رش��د اقتصادی ب��ا نفت طی س��ال  1401 در حدود 4  
تا  5  درصد اس��ت که با توجه به افزای��ش قیمت نفت و بهبود 
درآمده��ای ارزی دولت، این هدف در دس��ترس اس��ت، اما از 
جمل��ه عوام��ل تهدیدکننده رش��د اقتصادی در س��ال جاری، 
شکس��ت توافق هس��ته ای، فعال ش��دن مکانیس��م ماشه، بیم 
تش��دید تحریم ها و افزایش انتظارات تورمی اس��ت. در همین 
راس��تا، بانک جهان��ی و صندوق بین المللی پ��ول، میزان تورم 
مصرف کنن��ده در ایران برای س��ال 2022 را ب��ه ترتیب 37.6 
درصد و 32.3 درصد پیش بینی کرده اند؛ در حالی که نرخ تورم 
در س��ال 1401 در محدوده 50  تا 55 درصد است و موسسه 
مطالعات و پژوهش های بازرگانی نیز نرخ تورم امسال را حدود 

50 درصد برآورد کرده است.
نهاد کارشناس��ی وزارت صمت با اس��تناد به گزارش شاخص 
تولیدات صنعتی سازمان یونیدو در ماه آوریل 2022 می گوید: 
س��رعت رشد تولیدات صنعتی جهان نسبت به ماه های گذشته 
کمت��ر ش��ده و به نصف کاه��ش یافته اس��ت و از طرفی، آمار 
ضعیف و عمدتا منفی رشد فصلی تولید در چندین کشور مهم 
صنعتی نظیر چین، انگلستان و آمریکا و سیاست های انقباضی 
پول��ی به منظور مهار ت��ورم، نگرانی ها درخصوص رکود جهانی 
را تقویت کرده است. با این حال، با توجه به مزیت نسبی ایران 
در دسترسی به منابع و مواد اولیه، تقویت سهم بازار محصوالت 
صادراتی ایران در بازارهای جهانی در سال 1401 مورد انتظار 
است. آمارهای رسمی نش��ان می دهد که در فصل بهار امسال 
ش��اخص تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی از روند به 
نس��بت مطلوبی برخوردار بوده و رش��د نقطه به نقطه شاخص 
تولی��د در پایان خردادماه به 4.9 درصد و ش��اخص فروش به 
13.3 درصد رس��یده است. در نتیجه انتظار می رود در صورت 
تامین خ��وراک و انرژی واحدهای تولیدی، روند رش��د مثبت 
ش��اخص تولی��د صنعتی در نیمه دوم س��ال 1401 ادامه یابد؛ 
هرچن��د در صورت وقوع رکود جهان��ی و به دنبال آن، کاهش 
مص��رف اقتصاد جهانی، تداوم رش��د ص��ادرات صنایع فوالد و 

پتروشیمی در سال 1401 ممکن است تضعیف شود.
موسس��ه مطالع��ات و پژوهش ه��ای بازرگان��ی با اش��اره به 
نااطمینانی س��رمایه گذاران خرد ب��رای افزایش ورود نقدینگی 
به س��مت بازار س��رمایه در ماه های نخست سال جاری به نقل 
از صاحب نظران اقتصادی می افزاید: بهبود گزارش های مجامع 
شرکت های بورس، باالبودن انتظارات تورمی و افزایش ریسک 
بازارهای موازی موجب شده است تا چشم انداز شاخص بورس 
در ادامه سال 1401 صعودی و تثبیت در محدوده 1.7 میلیون 
واحد باش��د. این نهاد تحقیقاتی درباره چشم انداز بازار مسکن 
هم نتیجه می گیرد که با توجه به روند افزایش��ی قیمت مصالح 
س��اختمانی و افزایش تورم تولیدکننده و کاهش آمار س��اخت 
واحده��ای مس��کونی در ماه های اخیر، انتظ��ار افزایش قیمت 
مس��کن همچنان محتمل است؛ اگرچه به دلیل کاهش قدرت 
خرید و ش��کاف قیمت دالری مسکن از میانگین بلندمدت آن، 
انتظار می رود که نرخ رشد قیمت مسکن در سال 1401 کمتر 
از ن��رخ تورم و 35 درصد باش��د. این گ��زارش در ادامه درباره 
آین��ده تجارت و وضعیت کس��ب و کاره��ا پیش بینی می کند 
که وضعیت صادرات و واردات در نیمه دوم س��ال بهتر ش��ود. 
پیش بینی شده اس��ت که واردات و صادرات غیرنفتی در سال 
1401 ب��ه ترتیب به 55.5 و 56 میلی��ارد دالر افزایش خواهد 
یافت. با این وجود، چالش های ناش��ی از تحریم ها، بوروکراسی 
اداری و بی توجهی به اس��تراتژی صادرات��ی از مهمترین موانع 
تحق��ق افزایش صادرات غیرنفتی اس��ت و تلقی صاحب نظران 
اقتصادی این است که واردات و صادرات غیرنفتی سال 1401 

به ترتیب 58 و 53 میلیارد دالر خواهد بود.
پژوهش��گران موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در 
پای��ان ب��ا ارزیابی چالش ه��ای پیش روی فع��االن اقتصادی و 
دست اندازهای محیط کسب و کار از دیدگاه مدیران بنگاه های 
کوچک و متوس��ط می گویند که افزایش نامتعارف دستمزدها، 
محدودیت تامین و نوسان قیمت مواد اولیه، ممیزی محوری و 
شیوه علی الرأس در نظام رسیدگی و تشخیص مالیات ها، سهم 
ب��االی کارفرما از پرداخت حق بیمه کارکنان، نحوه رس��یدگی 
ب��ه دفاتر و صورت های مزد س��ال های قبل، سیاس��ت ارزی به 
وی��ژه نحوه بازگش��ت ارز حاصل از ص��ادرات، واردات و قاچاق 
کاالهای مش��ابه تولید داخل��ی و همچنین طوالنی و ش��فاف 
نبودن رویه های کاری اخذ اس��تعالم و مجوزهای سازمان ملی 
استاندارد، وزارت بهداشت و محیط زیست، فضای کسب و کار 

در کشور را با چالش های جدی مواجه ساخته است.
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بیشتر از یک دهه است که نمایندگان مجلس در صدد دوختن قبای 
تازه بر تن نظام بانکی هس��تند و به نظر می رس��د ک��ه با تصویب طرح 
جدی��د بانکداری در بهارس��تان، این تالش به واقعیت پیوس��ته اس��ت؛ 
هرچن��د اقتصاددان��ان و کارشناس��ان پولی و بانکی، اج��رای این طرح 
را مت��رادف با کوبی��دن میخ آخر بر تابوت بانک مرک��زی می دانند. این 
تعبیر در نشس��ت اخیر کمیس��یون بازار پول و س��رمایه ات��اق تهران با 
حضور اقتصاددانان و چهره های برجس��ته بانکداری کش��ور مطرح شد. 
احم��د عزیزی از صاحب نظ��ران حوزه بانکداری در این نشس��ت از فرو 
کاستن نقش رئیس کل بانک مرکزی، ازدحام نهادی ارکان متعدد بانک 
مرک��زی و اعطای حق وتو به ش��ورای فقهی در ای��ن طرح انتقاد کرد و 
آن را مانع گذاری در مس��یر سیاس��ت گذاری پولی دانس��ت که بیش از 
پیش استقالل بانک مرکزی را تهدید می کند. او با بیان اینکه متأسفانه 
تصوی��ب طرح بانکداری به منزله آخری��ن میخ به تابوت بانکداری ایران 
خواهد بود، تنها راه حل را در متقاعد کردن ش��ورای نگهبان نس��بت به 
توقف این قانون دانس��ت؛ هرچند این نگرانی ه��م وجود دارد که طرح 
مجل��س با رد ش��ورای نگهبان و ارجاع به مجمع تش��خیص، از این هم 

بدتر شود.
در این نشس��ت، فرهاد نیلی با طرح این پرس��ش ک��ه آیا کنترل تورم، 
دغدغ��ه حاکمیت نیس��ت؟ از تحقی��ر رئیس کل بانک مرک��زی در طرح 
بانکداری سخن گفت؛ فریال مستوفی به نقض بسیاری از اصول بانکداری 
اش��اره کرد و گفت که این طرح، یکپارچگی بانک مرکزی و اس��تقالل آن 
را وجه المصالحه ذی نفعان بیرونی قرار داده اس��ت؛ مصطفی بهشتی روی، 
مشکل اصلی بانکداری کش��ور را قانون عملیات بانکی بدون ربا دانست و 
خواستار اصالح آن شد؛ پرویز عقیلی کرمانی نیز ترکیب شورای فقهی در 
طرح مجلس را موجب خدش��ه دار شدن اس��تقالل بانک مرکزی خواند و 
تنها نکته مثبت طرح را توجه به موضوع ورشکستگی بانک ها و موسسات 

مالی برشمرد.
نسخهپولیبهارستانبرایمیرداماد

در چند هفته گذش��ته که طرح بانکداری در دس��تور کار نمایندگان در 
صحن علنی مجلس قرار گرفته، اقتصاددانان و چهره های برجسته بانکداری 
نسبت به تصویب آن ابراز نگرانی کرده اند؛ طرحی که گزارش شور دوم آن 
در کمیس��یون اقتصادی مجلس، تفاوت های زیادی با نسخه قبلی دارد و 
استقالل بانک مرکزی را به محاق برده است. به همین خاطر، اکثر مدیران 

و کارشناسان بانکی این طرح را یکصدا ضداستقالل بانک مرکزی می دانند 
که به افسارگسیختگی تورم دامن خواهد زد. جالب آنکه مرکز پژوهش ها به 
عنوان بازوی کارشناسی مجلس نیز با این دیدگاه موافق است و می نویسد: 
»با وجود اصالحات فراوان در طرح، تغییرات ش��ور دوم متضمن »کاهش 
اس��تقالل بانک مرکزی از دولت« بوده و این در حالی اس��ت که حتی در 
صورت تصویب متن نهایی شور اول که از نظر استقالل بانک مرکزی بهتر 
از ش��ور دوم است، کماکان استقالل قانونی بانک مرکزی از دولت در زمره 

25 درصد کشور های با کمترین استقالل قرار می گیرد.«
در همین راستا، اقتصاددانان و صاحبنظران حوزه بانکداری در هفته های 
گذشته نگرانی عمیق خود را از تصویب نهایی و اجرای این قانون ابراز کرده 
و خواس��تار توقف این طرح ش��دند. از جمله در آخرین روزهای مردادماه 
جمع��ی از مدیران بانک��ی در نامه ای که امضای پنج رئیس کل پیش��ین 
بانک مرکزی پای آن به چش��م می خورد، نس��بت به تبعات تصویب طرح 
»بانکداری جمهوری اسالمی ایران« هشدار دادند. همزمان با نامه محمود 
بهمنی، ولی اهلل سیف، محمدحس��ین عادلی، اکبر کمیجانی و طهماسب 
مظاهری به ریاست مجلس، تعدادی از مدیران و کارشناسان پولی و بانکی 
نیز با حضور در یک نظرس��نجی به طرح جدی��د بانکداری واکنش منفی 
نشان دادند. نتایج نظرسنجی انجمن مدیران بانکی نشان می دهد که از بین 
160 نفر شرکت کننده فقط دو نفر موافق و 155 نفر مخالف طرح هستند. 
س��ه نفر هم در این نظرسنجی رأی ممتنع دادند. سپس حدود یک هفته 
بع��د و در حالی که مواد قانونی طرح بانکداری در صحن علنی مجلس در 
دستور کار قرار داشت، تعدادی از اقتصاددانان نام آشنا در بیانیه ای، طرح 
مجلس را ناقض بسیاری از اصول بانکداری خواندند و نسبت به پیامدهای 
آن هشدار دادند. موسی غنی نژاد، طهماسب مظاهری، داود سوری، محمد 
طبیبیان، حسین عبده تبریزی و... در این نامه با بیان اینکه طرح مجلس 
به جای آنکه گامی در جهت حل معضالت نظام بانکی باشد، خود گره های 
جدیدی در نظام پولی ایران ایجاد خواهد کرد، خواستار رعایت اصول علمی 
اقتصاد و بانکداری ش��دند. همچنین در ادامه ابراز نگرانی محافل فکری و 
کارشناس��ی کشور نس��بت به طرح بانکداری، رئیس اتاق بازرگانی تهران 
در نامه ای به رئیس مجلس، تصویب این طرح را مترادف با ورشکس��تگی 
نهاد ناظر پولی خواند و تاکید کرد: »این طرح، یکپارچگی و انسجام بانک 

مرکزی را وجه المصالحه ذی نفعان بیرونی قرار می دهد.«
کنترلتورم،دغدغهحاکمیتهست؟

در بیس��ت و چهارمین جلسه کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، 
طرح قانون بانکداری از س��وی اقتصاددانان و چهره های برجسته بانکداری 
ایران بحث و بررس��ی شد. فرهاد نیلی، اقتصاددان و متخصص حوزه پولی 
و بانکی در این نشس��ت با بیان اینکه »این روزها سرنوش��ت ما و فرزندان 

ما در میدان بهارستان در حال رقم خوردن است«، گفت: »ایران میان دو 
کشوری )عراق و افغانستان( قرار گرفته که از لحاظ سیاسی بی ثبات ترین 
کش��ورهای جهان شناخته می شوند و از قضا یکی از بهترین قوانین بانک 
مرکزی را دارا هس��تند. این نشان می دهد که می شود بی ثبات ترین نظام 
سیاس��ی را تجربه کرد، ام��ا در عین حال تورم پایین یا مالیمی داش��ت. 
همچنین نش��ان دهنده  آن است که یک بانک مرکزی مقتدر که اقتدارش 
براس��اس قانون تعریف می ش��ود، چقدر می تواند نظام پولی را از تحوالت 
سیاس��ی دور و ایزوله نگه دارد. تصور من این اس��ت که ما تاکنون دچار 
یک تجاهل بودیم که فکر می کردیم تورم مهم اس��ت. در حالی که وقتی 
سیاس��تمداران دور میز نشستند، معلوم شد که واقعا تورم برای شان مهم 
نیست؛ چراکه نشستند و قانونی را نوشتند که در آن ردی از کنترل تورم 

دیده نمی شود.«
او با اش��اره به اینک��ه »طرح جدید بانک��داری،  جلوه  ب��ارزی از نگرش 
حاکمیت نس��بت به بانک مرکزی است«، توضیح داد: »انتظار حاکمیت از 
بانک مرکزی، نهادی اس��ت که دست های مقتدری برای کنترل بانک های 
خصوصی دارد، اما مغز این نهاد قدرت تصمیم گیری نداشته باشد. بنابراین 
تمام اختیارات مورد نیاز در این زمینه را به آن داده،  اما هیچ اختیاری برای 

اتخاذ تصمیمی خالف خواسته دولت ندارد.«
نیلی سپس به ترکیب شورای فقهی اشاره کرد و گفت: »رئیس کل بانک 
 مرکزی در ش��ورای فقهی، به عنوان یک عضو باید حضور داشته باشد، اما 
رئیس و نایب رئیس شورا باید فقیه باشند. بنابراین رئیس کل کامال در یک 
موضع فرودس��ت در شورای فقهی می نش��یند و رسمیت جلسه منوط به 
حضور رئیس کل نیس��ت، اما منوط به حضور فقه��ا خواهد بود؛ این بدان  
معناست که رئیس کل با تحقیر در شورای فقهی باید حضور پیدا کند. این 
تنزل جایگاه چنانچه برای رئیس کل بانک مرکزی از طریق این قانون اتفاق 

بیفتد، تا ده ها سال قابل تغییر نخواهد بود.«
این متخصص بانکداری با بیان اینکه »در هیأت عالی هم به دلیل حضور 
مسلط وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان برنامه، باز رئیس کل نقش فرادست 
ندارد«، افزود: »از آن مهمتر اینکه بیم عزل رئیس کل همواره با او خواهد 
بود. چنین رئیس کلی هیچ تصمیمی خالف منویات دولت و فقها نمی تواند 
اتخ��اذ کند.« به گفته نیلی، »وضعیت بانک مرکزی در این طرح، ش��بیه 
فرزندی است که والدینش او را هر روز به باشگاه می فرستند تا یک بدنساز 
قوی شود تا هر زمان خانواده درگیر دعوا شد، بتواند طرف مقابل را تنبیه 
کند، اما همین خانواده اجازه نمی دهد که این فرزند در مورد کوچک ترین 
مس��ئله خانوادگی تصمیم بگیرد. به نظرم، این ساختار در جهان بی نظیر 
اس��ت؛ بدنی با مغز بسیار کوچک و دستان بسیار قوی که هر وقت گفتند 

برو کاله بیاور، کاله را با سر بیاورد.«

طرحجدیدبانکداری،میخآخربهتابوتبانکمرکزیاست

تهدید استقالل پولی

مصوبه تازه ش��ورای پول و اعتبار درباره معیار حساب های تجاری، با 
واکنش کارشناس��ان روبه رو شده است. براس��اس مصوبه شورای پول و 
اعتبار، اگر یک حس��اب بانکی بیش از 100 تراکنش واریز به حس��اب 
در ماه داش��ته باش��د و 35 میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا ش��ود، 
تراکنش تجاری تلقی می ش��ود و صاحب حس��اب باید مالیات پرداخت 
کند. طبق گفته قائم مقام بانک مرکزی، ابتدا پیامکی برای افراد ارسال 
می شود که حس��اب آنها به دلیل تراکنش های باالیی که دارند، حساب 
تجاری محس��وب می شود و حس��اب تجاری نیازمند اخذ مالیات است. 
البته گفته ش��ده چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمی دهد 
و به اش��تباه جزو حس��اب های تجاری شناسایی ش��ده می تواند مدارک 
مربوطه را به س��ازمان مالیاتی ارائه کند. اصغر ابوالحس��نی همچنین از 
ارسال پیامک حساب های تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه 
خبر داد و گفت که نه تنها شناس��ایی حس��اب های تج��اری، خللی در 
فعالیت افراد ایجاد نمی کند، برای حساب های تجاری موارد مشوقی هم 

در نظر گرفته شده است.
پس از اجرای قانون پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مودیان از س��وی 
دولت که منجر به س��اماندهی 19 میلی��ون درگاه پرداخت و کارتخوان با 
هدف جلوگیری از پولش��ویی و فرار مالیاتی شد، حاال تفکیک حساب های 
تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیل کننده این زنجیره اجرا شده است که 
هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامه ای دستورالعمل آن را برای اجرا به 
شبکه بانکی ابالغ کرد. طبق اعالم بانک مرکزی، در حال حاضر 220 هزار 

حساب تجاری شناسایی شده است.
اما این مصوبه ش��ورای پول و اعتبار با واکنش بس��یاری از کارشناسان 
روبه رو ش��ده است. سیامک قاس��می، اقتصاددان در یادداشتی در فضای 
مجازی نوش��ت: »گفتند حس��اب های بانکی با گردش باالی 35 میلیون 
تومان در ماه، تجاری محسوب می شود و باید مالیات بدهند. یک خانواده در 
مناطق یک تا 6 تهران با هزینه اجاره و حمل و نقل و خوراکی و رستوران و 
پوشاک و مدرسه و مابقی بیشتر از 35 میلیون تومان هزینه دارد!« بهنام 

صمدی، کارش��ناس اقتصادی نیز در یادداش��تی نوشت: »براساس مصوبه 
شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از 100 تراکنش در 
ماه داشته باشد و 35 میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا شود، تراکنش 
تجاری تلقی می ش��ود و باید مالیات پرداخت کند. آفرین! فقط بعدا محل 

هزینه کرد ریال با ریال این مالیات ها را شفاف اعالم کنید.«
در پاس��خ به این انتقادات، س��خنگوی بانک مرکزی روز گذشته برخی 
ابهامات تفکیک حساب های تجاری از غیرتجاری را تشریح کرد. مصطفی 
قمری وف��ا با تاکی��د بر اینکه »رفتار حس��اب های تجاری مختلف اس��ت 
و الگوهای متفاوتی برای شناس��ایی و بررس��ی آنها وج��ود دارد«، گفت: 
»حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، 
ممکن است حساب تجاری تلقی شود: اول اینکه تعداد »واریز به« حساب 
بیش از 100 فقره باش��د و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر 
از 350 میلیون ریال باشد، بنابراین صرف دارا بودن یکی از این دو شرط، 
مبنایی برای تجاری دانس��تن حساب نیست، به عنوان مثال، اگر مجموع 
مبلغ واریز به حس��اب در ماه 10 میلیارد ریال باش��د، ولی تعداد دفعات 
واریز به حساب کمتر از 100 مورد باشد، حساب مشمول بررسی به عنوان 

حساب تجاری نخواهد بود.«
سخنگوی بانک مرکزی توضیح داد: »مبنا صرفا تعداد »واریز به« حساب 
اس��ت، نه تراکنش؛ لذا این برداش��ت که با مصوبه مذکور، حس��اب اغلب 
افراد به واس��طه خریدها و تراکنش هایی ک��ه در طول ماه انجام می دهند 
حساب تجاری تلقی خواهد شد، کامال نادرست است براساس بررسی های 
صورت گرفت��ه، درصد بس��یار ناچیزی )کمتر از 2 درصد( از حس��اب های 
غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق ممکن اس��ت مش��مول بررسی به عنوان 
حس��اب تجاری باش��ند.« به گفته وی، »همه حس��اب هایی که واجد این 
دو ش��رط هس��تند لزوما تجاری محس��وب نخواهند ش��د، بلک��ه پس از 
بررس��ی و اخذ اطالعات تکمیلی نسبت به تجاری یا غیرتجاری بودن آنها 
تصمیم گیری می شود، لذا ممکن است حسابی واجد هر دو شرط باشد، اما 

حساب تجاری شناخته نشود.«

قمری وفا با بیان اینکه »حساب هایی که تجاری یا به تعبیر دیگر »حساب 
فروش« شناخته می شوند، به سبب ماهیت حساب از مزایایی مانند افزایش 
س��قف روزانه و ماهانه برداشت از حس��اب بدون نیاز به ارائه اسناد مثبته، 
تخفیف در کارمزدهای بانکی و... برخوردار خواهند ش��د«، گفت: »تعریف 
یک حس��اب به عنوان حس��اب تجاری برای افرادی که فعالیت تجاری و 
گردش مالی متناسب با کسب و کار دارند، تسهیلگری قابل توجهی خواهد 

داشت.«
طبق اعالم بانک مرکزی، شش مشوق بانکی برای حساب های تجاری 
در نظر گرفته شده است: »اعطای دسته چک جدید در صورت بازگشت 
تمامی برگه های دس��ته چک های قبلی و نیز بازگش��ت سه پنجم )60 
واحد درصد( از برگه های آخرین دسته چک متصل به حساب تجاری«؛ 
»اعم��ال تخفیف در کارمزد خدمات بانکی حداکثر تا »40 درصد« فقط 
در رابطه با سرفصل های »صدور انواع ضمانتنامه«، »حواله ها« و »وصول 
ب��روات« مندرج در »جدول کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی« 
مصوب هیأت عامل بانک مرکزی«؛ »افزایش محدودیت روزانه برداشت 
غیرحض��وری از کلیه حس��اب های تجاری مش��تری، حداکث��ر تا 500 
میلیون توم��ان«؛ »افزایش محدودیت ماهانه برداش��ت غیرحضوری از 
کلیه حس��اب های تجاری مش��تری، حداکثر تا 3 میلیارد تومان«؛ »در 
اولویت قرار دادن ضمانت اش��خاص دارای حساب تجاری به عنوان یکی 
از وثایق قابل قبول برای اعطای تس��هیالت خرد، موضوع »دستورالعمل 
اجرایی اعطای تس��هیالت خرد« مصوب کمیس��یون مقررات و نظارت 
مؤسسات اعتباری بانک مرکزی« و »عدم اعمال محدودیت های مربوط 
به تعداد مجاز حس��اب س��پرده اش��خاص حقیقی در افتتاح و نگهداری 
حس��اب تجاری برای مش��تری«. البته از دیگر مش��وق های بانکی برای 
صاحبان حساب های تجاری این است که دیگر الزم نیست تا برای نقل 
و انتقاالت بیش از 200 میلیون تومان خود به بانک مستند ارائه کنند، 
بلکه بانک ها فقط برای نقل و انتقاالت باالتر از مبلغ یک میلیارد تومان 

باید از این اشخاص مستندات بخواهند.

6مشوقبانکیبرایحسابهایتجاری

شروطیکهیکحسابراتجاریمیکند

بانکنامه

سکه14میلیونو200هزارتومانشد
نوساندالردرکانال30هزارتومانی

پس از تحریم های جدید آمریکا علیه ایران و س��یگنال های ضد و 
نقیض برجامی، انتظارات صعودی بار دیگر در بازار ارز تقویت ش��ده 
است. به طوری که قیمت دالر در این هفته به باالی مرز روانی 30 
هزار تومان رسید و در سه روز گذشته در این محدوده نوسان داشته 
است. روند افزایشی دالر در شرایطی رقم خورده که در آخرین روز 
کاری هفته گذشته )پنجش��نبه 17 شهریورماه( هر دالر آمریکا در 
مرز 30 هزار تومان قرار داش��ت و این امر نش��ان می دهد که قیمت 
دالر در این روزهای آخر ش��هریورماه به واس��طه سیگنال های ضد 
و نقیض برجام��ی و دورنمای مبهم مذاکرات وی��ن مجددا به روند 
صعودی بازگشته اس��ت. قیمت دالر در حالی دیروز به نیمه میانی 
کانال 30 هزار تومان رسید که نرخ فروش آن در صرافی های بانکی 
28 هزار و 637 تومان اعالم شد. هر یورو نیز در صرافی های بانکی 
با 80 تومان کاهش با قیمت 28 هزار و 562 تومان به فروش رسید. 
قیم��ت خرید هر دالر توس��ط صرافی های بانک��ی 28 هزار و 352 
تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 277 تومان گزارش شد.

همچنین در بازار سکه و طال قیمت سکه طرح جدید با 100 هزار 
تومان افزایش در روز دوش��نبه به 14 میلی��ون و 200 هزار تومان 
رسید. سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 13 میلیون و 400 هزار 
تومان معامله ش��د. نیم سکه 8 میلیون و 50 هزار تومان، ربع  سکه 
5 میلیون و 50 هزار تومان و سکه یک گرمی 3 میلیون و 50 هزار 
توم��ان قیمت خورد. در بازار طال نیز ن��رخ هر گرم طالی 18 عیار 
ب��ه یک میلی��ون و 319 هزار تومان رس��ید و قیمت هر مثقال طال 
5 میلیون و 718 هزار تومان ش��د. قیمت اونس جهانی طال هم به 

یک هزار و 725 دالر و 23 سنت رسید.

باهدفگذاریاروپابرایتورم2درصدی
یوروخیزبرداشت

ی��ورو در بحبوحه س��ختگیری بانک مرک��زی اروپا، جهش کرد و 
ارزش��ی باالتر از دالر کس��ب کرد. به گزارش اینوست، روز دوشنبه 
یورو در برابر دالر در باالترین حد خود در بیش از س��ه هفته اخیر 
قرار گرفت و اس��ترلینگ به باالترین س��طح در این ماه رسید؛ زیرا 
مقامات بانک مرکزی اروپا برای انقباض بیشتر پولی تالش کرده اند. 
در آس��تانه انتشار آمارهای کلیدی تورم ایاالت  متحده در این هفته 
که ممکن است به فدرال رزرو اجازه دهد در نشست سیاستی خود 
در 21 س��پتامبر، س��رعت افزایش نرخ بهره را بررس��ی کند، ارزش 
دالر چندان دور از پایین ترین س��طح دو هفت��ه ای خود قرار ندارد. 
همچنین ین ژاپن که به نرخ حساس است، با توقف ارزش صعودی 
بلندمدت خزانه داری آمریکا در زیر باالترین سطح تقریبا سه ماهه، 

یعنی حدود سطح متوسط  142 در هر دالر قرار گرفت.
سیاس��ت گذاران بانک مرکزی اروپا خط��ر افزایش نرخ کلیدی را 
2 درصد یا بیش��تر برای مهار تورم ثبت ش��ده پیش بینی می کنند. 
ب��ه تازگی نرخ بهره منطقه اروپ��ا 0.75 واحد درصد افزایش یافت. 
گزارش ها از اتخاذ سیاست های انقباضی بانک مرکزی اروپا در جهت 
کنترل تورم حکایت دارد. تا پیش از س��ال جاری افزایش نرخ بهره 
در اروپا از زمان تاس��یس پول یورو از س��ال 1999، بی سابقه بوده 
اس��ت. جهش تورم کش��ورهای اروپایی در دو ماه اخیر موجب شد 
سیاس��ت گذاران از عملکرد بانک مرک��زی آمریکا در جهت بهبودی 
تورم بهره گیرند؛ زیرا فدرال رزرو به سیاست گذاران در سطح جهان 
اثب��ات کرد که تنه��ا راه مقابله با تورم فزاینده، اتخاذ س��ختگیرانه 
سیاست های انقباضی است. بر این اساس پاول، رئیس بانک مرکزی 

آمریکا توانست تورم در ماه گذشته را کاهش دهد.
به دنبال این موضوع، کریستین الگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا 
نیز در این باره گفت که هدف سیاس��ت های پولی، کاهش تورم به 
نرخ 2.3 درصد در سال 2024 است و افزایش نرخ بهره تا ثبت نرخ 
2 درصدی تورم ادامه خواهد داشت. تورم دورقمی در اروپا، سبقت 
دالر از ی��ورو و همچنین توقف صادرات گاز به منطقه اروپا، عواملی 
بودن��د که بانک مرکزی اروپا را تحریک کرد تا نرخ بهره را برای بار 

دیگر افزایش دهد.
در روزهای گذش��ته رئی��س بانک مرکزی اروپ��ا برای دومین 
ب��ار نرخ بهره را در یک  س��ال اخیر افزای��ش داد. او دلیل خود از 
افزایش نرخ بهره را سیاس��ت ضدتورمی خواند و اعالم کرد که با 
تداوم سیاس��ت های انقباضی، نرخ ت��ورم در ماه های آتی کاهش 
پیدا خواهد کرد. او در این راس��تا، تورم در س��ال 2023 میالدی 
را 5.5 درصد و این نرخ را برای س��ال 2024 معادل 2.3 درصد 
هدف گ��ذاری کرد. همچنین رئیس بان��ک مرکزی اروپا افزود که 
به  دلیل کاهش صادرات گاز روسیه به اروپا، وقوع رکود پیشخور 
ش��ده و تغییرات نرخ بهره تاثیرات چندانی بر وقوع رکود نخواهد 

داشت.
برخ��ی از تحلیلگ��ران از صحبت های الگارد این چنین برداش��ت 
کرده ان��د که او با چش��م انداز اقتص��اد اروپا در زمس��تان که بر اثر 
سهمیه بندی گاز، روند نزولی به خود خواهد گرفت، دست به چنین 
اقدامی زده اس��ت تا بتواند اروپا را از غرق ش��دن در سیل تورم باال 
نجات دهد. رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که کمتر از پنج جلس��ه 
دیگر در ماه های آتی، نرخ بهره به مرحله خنثی می رس��د و در این 
حالت اقتصاد اروپا نه با رش��د همراه اس��ت و نه روند کاهش��ی به 
خود خواهد گرفت. او افزود که اگر تورم در ش��ش هفته آینده روند 
کاهش��ی به خود نگیرد، در نشس��ت بعدی بانک مرکزی نرخ بهره 
0.75 واحد درصد دیگر افزایش خواهد یافت و این عملکرد تا جایی 
ادامه پی��دا خواهد کرد که تورم به 2 درصد تنزل پیدا کند. پس از 
انتشار گزارش بانک مرکزی اروپا که تقویت یورو را به دنبال داشت، 
ش��اخص دالر با افت 1.5 درصدی خود به 108.665 واحد رس��ید. 
بازارهای پرریسک از جمله بیت کوین و اتریوم به ترتیب با رشد 12 

و 14 درصدی رو به رو شدند.
در ش��ش ماهی که از جنگ روسیه و اوکراین می گذرد، بازارهای 
جهانی به خصوص اروپا با التهاب مواجه ش��ده اس��ت. کش��ورهای 
اروپایی و آمریکا با تحریم روس��یه به دنبال فشار اقتصادی روی این 
کش��ور بودند و با تحریم نفتی تالش کردند اقتصاد روس��یه را فلج 
کنند، اما این اتفاق و به دنبال آن، قطع صادرات گاز روسیه به اروپا؛ 
در واقع کش��ورهای اروپایی را با چالش جدی برای تأمین انرژی رو 

به رو کرده و هزینه های زندگی و تورم را رشد داده است.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
22 شهریور 1401
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بامصوبهتازهدولت
داراوپاالیشیکماززیانخارجمیشوند

با مصوبه دو روز قبل هیأت دولت برای اصالح اساس��نامه و ساختار 
دو صن��دوق »دارا یک��م« و »پاالیش یکم«، امید ت��ازه ای برای رونق 
معام��الت این صندوق ها به وجود آمده اس��ت؛ تصمیمی که به گفته 
کارشناس��ان می تواند باعث خروج از زیانی ش��ود که تقریبا دو سال، 
گریبانگیر س��رمایه گذاران خرد و مردمی ش��ده است که با اعتماد به 
دولتمردان گذشته در این دو صندوق بورسی سرمایه گذاری کرده اند.
در ای��ن زمینه، یک کارش��ناس بازار س��رمایه درخص��وص مصوبه 
جدید هی��أت دولت برای اصالح س��اختار دو ETF دولتی، به س��نا 
گفت: چالش های اصلی صندوق های ETF عرضه ش��ده »دارا یکم« و 
»پاالیش یکم« ش��امل ُصلب و ثابت بودن ساختار آنها، پرتفوی فریز 
ش��ده آنها و همچنین عدم بازارگردانی قوی بوده است که هر دو این 
موارد با همت س��ازمان بورس و تایید باالترین مقامات اجرایی )هیأت 
دول��ت( برطرف گردیده و منتظر ورود به مرحله اجرایی اس��ت. البته 
همین خبر نیز برای بهبود خوش بینی معامله گران به این دو صندوق 
کافی بوده و وضعیت نموداری آنها در روزهای اخیر نس��بت به کلیت 

بازار عملکرد بهتری داشته است.
نیم��ا میرزایی با اش��اره به اینک��ه با مصوبه دولت، س��رمایه گذاران 
»دارا یکم« و »پاالیش یکم« از زیان خارج خواهند ش��د، ادامه داد: با 
تصویب موارد اش��اره شده توس��ط هیأت دولت، بعد از این صندوق ها 
امکان تغییر پرتفوی خود را خواهند داشت و مشابه سایر صندوق های 
سهامی نسبت به معامله سهام در گروه مورد تایید اقدام خواهند کرد. 
همچنی��ن بزرگتری��ن معضل و تمایز این صندوق ه��ا که عدم حضور 
بازارگردان بود نیز مرتفع گردیده است. بنابراین تالش خواهد شد که 
 NAV در گذر زم��ان قیمت تابلو »دارا یکم« و »پاالیش یکم« را به
)ارزش خالص دارایی ها( نزدیک ش��ود. باید توجه داشت که به صورت 
عمومی در س��ایر صندوق های ETF، میزان این اختالف عموما کمتر 
از چن��د درصد اس��ت و در زمان اوج گیری هیجان��ات مثبت و منفی 
بازار سرمایه، بازارگردان ها ضمن حفظ محدوده ارزندگی صندوق، به 
نقدش��وندگی بیش��تر آنها نیز کمک می کنند. به گفت��ه میرزایی، اگر 
مصوب��ات همچنان با قدرت پیگیری و اجرا ش��وند و باالخص ش��اهد 
بازارگردان��ی ق��وی دو صندوق »دارا یکم« و »پاالیش یکم« باش��یم، 
خوش بینی بس��یار باالیی دارم که قیمت آنها به NAV نزدیک شده 
و در این رشد چند 10 درصدی، حداقل زیان خریداران جبران شود.
او پیش��نهاداتی برای بهبود وضعیت این دو صندوق بورس��ی داشت 
و افزود: برای موضوع بازارگردانی پیش��نهاد همیشگی بنده استفاده از 
ظرفیت خود بازار سرمایه اس��ت. سازمان بورس می تواند در یک ایده 
خالقانه و نوظهور، بازارگردان های جدید را از طریق پذیره نویس��ی و با 
سرمایه افراد حقیقی و حقوقی تشکیل دهد و با در نظر گرفتن به ثبات 
رسیدن بازار سرمایه و شرایط خاص این دو صندوق، استقالل رفتاری 
بیش��تری را برای بازارگردان های این صندوق ه��ا در نظر بگیرد. دقت 
داش��ته باشیم که در وضعیت ریزشی بازار نیز برخی از بازارگردان های 
بزرگ، موفق عمل کرده که با توجه به ویژگی صندوق های »دارا یکم« 
و »پاالیش یکم«، احتمال موفقیت این مدل بازارگردانی بس��یار باال و 
نس��بتا کم ریس��ک خواهد بود. میرزایی اضافه کرد: مشکل اصلی این 
صندوق ها در نحوه تعریف و اجرایی کردن عرضه آنها در دوره پیشین 
اس��ت و در واقع، یک چالش بزرگ اس��ت که به مدیران فعلی به ارث 
رسیده است. اما در هر حال، قیمت فعلی آنها مرهون ساختار ناکارآمد 
س��ابق آنها بوده که از رغبت س��هامداران به خرید و نگهداری کاسته 
اس��ت. در صورتی که اصالحات فوق با قدرت اجرایی ش��وند، می توان 
امی��دوار بود ک��ه این صندوق ها ب��ه ارزندگی خود برس��ند و به مرور 
ج��زو صندوق های برت��ر بازار قرار بگیرند. فرام��وش نکنیم که گروه ها 
و نماده��ای تخصیص یافته در هر دو صن��دوق، جزو خوش نمادهای 
موفق و نسبتا کم ریسک گروه های شان هستند که با مدیریت صحیح 

پرتفوی این صندوق ها، موفق تر نیز می توان عمل کرد.

بورسنامه

فرص��ت ام��روز: ناامیدی از برجام در تاالر شیش��ه ای ب��ه ریزش پیاپی 
نماگرهای بورس��ی در روزهای گذش��ته منتهی ش��ده و عدم شفافیت در 
مذاکرات هس��ته     ای به مش��کلی پایدار در بورس تهران بدل ش��ده است، 
به طوری ک��ه بورس بازان دیگ��ر همانند قبل گوش به زن��گ اخبار برجامی 
نیس��تند؛ چراکه تاکنون چند بار مذاکرات احی��ای برجام به نقطه پایانی 
نزدیک ش��ده و به دنبال آن، اغلب بازارها با خوش بینی به پیشواز توافق و 
پیشخور اثرات آن رفته     اند، اما نه تنها توافقی حاصل نشده بلکه طرف های 
برجامی توپ را به زمین یکدیگر می اندازند و از اعالم خبر موثق و صحیح 

نیز سر باز  می زنند.
به نظر می رسد بازار س��هام همچنان در روند فرسایشی و رکودی خود 
باق��ی بماند، مگر آنکه معضل دیرینه برجام به س��رانجام برس��د و تکلیف 
بازارهای مالی کشور مش��خص شود؛ چراکه در ادامه این بی     خبری، رکود 
بازارها بیش از پیش بر ناکارآمدی سرمایه گذاری در بورس تهران می     افزاید 
و س��رمایه      گذاران را بیش از پیش از سرمایه گذاری در بازار سرمایه دلسرد 
می کند. البته این موضوع به این معنا نیس��ت که با مشخص شدن نتیجه 
مذاکرات برجام، بازارهای مالی با رش��د ش��ارپی همراه خواهند شد. دلیل 
چنین دیدگاهی این اس��ت ک��ه اتفاقا با احتمال عدم تواف��ق در مذاکرات 
هس��ته ای، بازارها در کوتاه     مدت در بازه     ای منفی معامله خواهند شد؛ زیرا 
ممکن است به شکلی موقت شاهد افت هیجانی در بازار ارز باشیم، اما حتی 
اگر توافقی هم در مذاکرات هس��ته     ای حاصل نش��ود، صرفا مشخص شدن 
س��رانجام این بالتکلیفی می تواند بازارها و البته س��رمایه     گذاران را از غبار 

سردرگمی و تردید نجات دهد و ادامه مسیر را برای آنها روشن سازد.
نومیدیازبرجامدرتاالرشیشهای

پس از آنکه جوزپ بورل، مس��ئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هفته 
گذشته از رنگ باختن شانس توافق هسته ای خبر داد، این سیگنال منفی 
در بازارهای مالی و از جمله بازار س��هام به تغییر آرایش س��رمایه گذاران و 
تغییر اس��تراتژی های معامالتی انجامید. ب��ه طوری که معامله گران تحت 
تاثیر اخبار منفی مذاکرات احیای برجام، سرمایه گذاری خود را با چاشنی 
احتیاط همراه کردند. به نظر می رسد بازار سهام در این روزها از هر سو در 
محاصره اخبار منفی قرار گرفته و از یکسو در مواجهه با افزایش قیمت ها 
در بازاره��ای جهانی و ادامه اختالف نظرها در مذاکرات احیای برجام و از 
سوی دیگر، سایه سنگین قیمت گذاری دستوری در سراشیبی قیمتی قرار 

گرفته است؛ عواملی که ادامه سرمایه گذاری در تاالر شیشه ای را سخت و 
دشوار کرده و باعث شده تا بورس بازان با نیم نگاهی به بازدهی سایر بازارها، 
راه خروج از بازار س��هام را در پیش بگیرند؛ کما اینکه طی هفته گذش��ته 
)هفته منتهی به 16 شهریورماه( بیشترین خروج پول پس از چهار هفته از 
سوی سرمایه       گذاران خرد به ثبت رسید و 780  میلیارد  تومان پول حقیقی 
از گردونه معامالت بورس تهران خارج شد. در این خصوص، یک کارشناس 
بازار سرمایه با اشاره به اینکه مسئله برجام، مسئله و دغدغه بازار سرمایه 
نیس��ت، به بورسان می گوید: مس��ئله برجام یک مسئله ملی، اقتصادی و 
سیاسی است که نمی توان اثر آن را از بازار سرمایه جدا کرد. مسئله برجام 
طی سال های گذشته هم بر اقتصاد کشور تاثیر داشته و هم اکنون نیز در 
صورت توافق و یا عدم توافق، در اجزا و پیکره اقتصاد تاثیر خواهد گذاشت و 
بازار سرمایه هم به عنوان دماسنج و تاالر شیشه ای اقتصاد کشور نمی تواند 
از این مس��ئله مصون بماند و به طور قط��ع در میان مدت و بلندمدت در 
افزایش و یا کاهش ش��اخص ها، سودآوری شرکت ها، رفتارهای هیجانی و 
تحلیل های مقطعی و کوتاه مدت تاثیر می گذارد. به عقیده علیرضا قدرتی، 
سرنوشت سیاسی برجام برای بسیاری از دولتمردان و مسئوالن عالی رتبه 
کش��ور هنوز مش��خص نیس��ت، اما باید در نحوه مواجهه و نحوه مدیریت 

دارایی های خود دست به اقدامات و برنامه ریزی های درست بزنیم.
او با اش��اره به وجود رفتارهای هیجانی در بازار س��رمایه و نبود متولیان 
بزرگ در بازار ادامه می دهد: در بازارهای بزرگ دنیا متولیان و فعاالن بزرگ 
حقوقی هستند که مدیریت بازار را انجام می دهند و اجازه نوسانات جدی 
را نمی دهند، اما متاسفانه در بازار سرمایه کشور، نقش افرادی که رفتارهای 

هیجانی می کنند، پرنگ تر است.
قدرتی س��پس ب��ه راهکارهای س��ازمان بورس برای بهبود ش��رایط در 
بازار اش��اره می کند و می گوید: افزایش دامنه نوس��ان و افزایش اثرگذاری 
بازارگردان ها ش��اید به نوعی بتواند رفتارهای هیجان��ی را در بازار کاهش 
دهند، اما به نظر می رسد بازار سرمایه دوران خوبی را با برنامه ریزی درست 

و مدیریت بهتر پیش رو داشته باشد.
کاهشدستهجمعیشاخصها

روند نزولی بازار سهام کماکان ادامه دارد و هر سه شاخص اصلی این بازار 
در معامالت روز گذش��ته قرمزرنگ بودند. در جریان معامالت روز دوشنبه 
21 شهریورماه، شاخص کل بورس تهران با یک هزار و 795 واحد کاهش 

در ارتفاع یک  میلیون و 388 هزار واحدی ایس��تاد. ش��اخص کل با معیار 
ه��م وزن نی��ز با 542 واحد کاهش به تراز 402 هزار و 482 واحد رس��ید. 
در معامالت این روز بورس تهران، بیش از 6 میلیارد و 63 میلیون س��هم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 43 هزار و 175 میلیارد ریال معامله شد.
ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 986 واحد، پتروش��یمی نوری 
)ن��وری( ب��ا 145 واحد، فوالد خوزس��تان فخ��وز )فخوز( ب��ا 121 واحد، 
ای��ران خودرو )خ��ودرو( با 120 واحد، ملی صنایع م��س ایران )فملی( با 
106 واحد و پارس فوالد س��بزوار )فس��بزوار( ب��ا 103 واحد، تاثیر مثبت 
بر ش��اخص بورس داشتند. در س��وی مقابل نیز شرکت معدنی و صنعتی 
گل گه��ر )کگل( با 903 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( 
با 390 واحد، معدنی و صنعتی چادرملو )کچاد( با 379 واحد، گس��ترش 
س��رمایه گذاری و توسعه صنعتی پتروشیمی خلیج فارس )پترول( با 290 
واح��د، توس��عه معدنی و صنعتی صبا ن��ور )کنور( ب��ا 213 واحد و بانک 
پاس��ارگاد )وپاس��ار( با 209 واحد، با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه 
ش��دند. نماد شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا(، ایران خودرو 
)خودرو(، سایپا )خساپا(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، سیمان کردستان 
)سکرد(، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو )خگستر( و انتقال داده های 
آسیا تک )آسیاتک( در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو 
هم در معامالت روز دوشنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در 
این گروه 732 میلیون و 954 هزار برگه س��هم ب��ه ارزش 2 هزار و 253 

میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار نیز ش��اخص کل فرابورس بیش از 67 واحد کاهش 
داش��ت و به 18 هزار و 755 واحد رسید. در این بازار بیش از 3 میلیارد و 
922 میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت 
فرابورس بی��ش از 146 هزار و 992 نوبت بود. پلیمر آریا ساس��ول)آریا(، 
تولید برق عس��لویه مپنا )بمپنا(، تجلی توس��عه معادن و فلزات )تجلی(، 
پاالیش نفت ش��یراز )شراز(، فرآورده های غذایی و قند چهارمحال )قچار(، 
کلر پارس )کگر( و ریل پرداز نو آفرین )حآفرین( با تاثیر مثبت بر شاخص 
فرابورس همراه بودند و ش��رکت س��رمایه گذاری صبا تامین )صبا(، سنگ 
آهن گهرزمین )کگهر(، تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، بیمه پاسارگاد 
)بپاس(، آه��ن و فوالد غدیر ایرانیان )فغدیر(، بهمن دیزل )خدیزل( تاثیر 

منفی بر این شاخص داشتند.

سیرنزولیدماسنجاصلیتاالرشیشهایادامهدارد

بیم و امید برجام در بازار سهام

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه

22 شهریور 1401

شماره 2090



فرصت امروز: خودروسازان به طور میانگین روی تولید هر خودرو حدود 
11 میلیون تومان ضرر می دهن��د. ایران خودرو با تولید حدود 451 هزار 
و 100 دس��تگاه در سال گذشته به طور متوسط روی هر خودرویی که از 
خط تولید خارج کرده حدود 5 میلیون و 500 هزار تومان زیان دیده است. 
البته بیش��تر زیان خودروسازان از آن غول نارنجی جاده مخصوص است و 
سایپا حدود 70 درصد از زیان تولید سال گذشته خودروسازان را به خود 
اختصاص داده است. در مجموع، دو غول خودروساز کشور در سال 1400 

نزدیک به 9 هزار و 500 میلیارد تومان زیان تولید را تجربه کرده اند.
براساس آمارها در میان سه خودروساز بزرگ کشور، سایپا با ثبت زیان 
حدود 6 هزار و 655 میلیارد تومانی در صدر جدول بیشترین زیان تولید 
ق��رار دارد و حدود 70 درصد از زیان تولید س��ال گذش��ته مربوط به این 
خودروساز است. رتبه دوم به ایران خودرویی ها تعلق دارد و آبی های جاده 
مخصوص در پایان سال گذشته حدود 2 هزار و 480 میلیارد تومان زیان 
تولید را تجربه کرده اند. این میزان زیان حدود 25 درصد از کل زیان تولید 
را شامل می شود. همچنین پارس خودرویی ها به عنوان شرکت زیرمجموعه 
سایپا نزدیک به 315 میلیارد تومان زیان را در کارنامه خود ثبت کرده اند. 
زیان تولید س��ومین خودروساز بزرگ کشور نیز حول و حوش 5 درصد از 
زیان کل تولید سال 1400 را دربر می گیرد. بنابراین با توجه به زیان تولید 
ثبت شده و تیراژ تولید حدود 866 هزار و 600 دستگاهی )مجموع تولید 
سواری و وانت( در سال گذشته، خودروسازان به طور متوسط روی تولید 

هر دستگاه خودرو نزدیک به 11 میلیون تومان زیان دیده اند.
تولیدخودروازصرفهاقتصادیافتاد؟

سه خودروساز بزرگ کش��ور، صورت های مالی سال گذشته خود را در 
سامانه کدال منتش��ر کرده اند. اطالعات منتشرشده ایران خودرو، سایپا و 
پارس خودرو نشان می دهد این سه خودروساز در مجموع حدود 9 هزار و 
500 میلی��ارد تومان زیان تولید را در صورت های مالی خود ثبت کرده اند 

که نس��بت به س��ال قبل از آن از افت حدود 40 درص��دی حکایت دارد. 
صورت های مالی خودروس��ازان در پایان سال 1399، زیان تولیدی حدود 
15 ه��زار و 670 میلیارد تومانی را نش��ان می داد. بررس��ی تفکیکی آمار 
زیان دهی خودروس��ازان، گویای این نکته اس��ت که ایران خودرویی ها با 
تولید حدود 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. سایپایی ها نیز با تولیدی حول و حوش 274 هزار و 750 دستگاه 
انواع سواری و وانت به طور متوسط روی هر دستگاه از محصوالت تولیدی 
خ��ود حدود 24 میلیون و 200 ه��زار تومان زیان را در کارنامه خود ثبت 
کرده ان��د. پارس خودرو نیز به طور متوس��ط روی هر دس��تگاه خودروی 
تولی��دی 2 میلیون و 870 هزار تومان زیان را تجربه کرده اس��ت. برآیند 
زیاندهی س��ه خودروساز بزرگ کشور نش��ان می دهد که خودروسازی در 
سال گذشته به طور متوسط روی تولید هر دستگاه خودرو نزدیک به 11 
میلیون تومان زیان دیده است. در همین حال، مرکز پژوهش های مجلس 
نیز زیان انباش��ته ایران خودرو و س��ایپا تا پایان شهریورماه 1400 را بیش 
از 100 هزار میلیارد تومان عنوان کرده اس��ت. بازوی کارشناسی مجلس 
در گزارش اخیر خود به آخرین صورت های مالی حسابرسی ش��ده منتهی 
به شهریور ماه سال گذشته استناد کرده و به آسیب شناسی وضعیت مالی 
خودروسازان پرداخته است. به گفته مرکز پژوهش ها، عملیات خودروسازی 
توس��ط دو خودروس��از )ایران خودرو و سایپا( نشان از زیاندهی شدید آنها 
دارد؛ چنانکه مجموع زیان انباشته این دو شرکت طبق آخرین صورت های 
مالی حسابرسی ش��ده حدود 55هزار میلیارد تومان برآورد ش��ده اس��ت. 
همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه 
ایران خودرو و سایپا بیش از 100هزار میلیارد تومان گزارش شده است. به 
طور مشخص، زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی 
سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریورماه سال 

گذشته به ترتیب برابر با 52.4 هزار میلیارد تومان و حدود 48هزار میلیارد 
تومان بوده و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا 
براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34.6 هزار میلیارد 

تومان و 19.9 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
چالشهایمالی2غولخودروساز

در ادامه این گزارش، صورت های مالی ایران خودرو و سایپا بررسی شده و 
از جمله چالش های مالی این دو خودروساز به عملیات زیانده خودروسازان، 
فزونی بهای تمام ش��ده درآمد های عملیاتی )خودروسازی( بر درآمد های 
عملیاتی، هزینه های باالی مالی خودروسازان )به خصوص شرکت سایپا(، 
بدهی های ش��رکت های خودروساز )به خریداران خودرو و تامین کنندگان 
مواد اولیه(، وجود س��هام چرخه ای و حکمرانی معیوب و دارایی های مازاد 
و غیرمرتبط با کس��ب وکار خودروسازان اش��اره شده است. به گفته مرکز 
پژوهش ه��ا، چالش ه��ای مزبور دارای پیامد ها و آس��یب های متعددی در 
دو س��طح ُخرد )بنگاه( و کالن اس��ت. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی 
درخصوص ورشکس��تگی ش��رکت براس��اس ماده )141( قانون تجارت، 
کاهش قدرت دسترس��ی به منابع مالی در بازار ه��ای مالی )کاهش رتبه 
اعتباری یا اعتبارس��نجی( و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه 

به عنوان مهمترین پیامد های منفی این وضعیت است. در سطح کالن نیز 
شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، 
کاهش تولی��د محصوالت )خودرو( و ریس��ک کاهش کیفیت محصوالت 
ساخته شده از مهمترین پیامد ها به شمار می رود. نهاد پژوهشی مجلس در 
این گزارش به صورت مجزا به بررسی وضعیت مالی و زیاندهی ایران خودرو 
و سایپا پرداخته و در پایان، پیشنهادهایی را برای اصالح وضعیت مالی دو 
غول آبی و نارنجی جاده مخصوص ارائه کرده اس��ت. افزایش بهره وری در 
فرآیند تولید، افزایش شفافیت در هزینه تامین مواد اولیه و مواد مصرفی در 
تولید خودرو )تاکید بر خریداری تمامی  یا اکثر مواد از بورس کاال(، اصالح 
شیوه های قیمت گذاری، داخلی س��ازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و 
ارزبری، واگذاری س��هام چرخه ای و اصالح حکمرانی و روابط مدیریتی در 
بنگاه های خودروساز، واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی 
کسب وکار، اصالح روش های پیش فروش محصوالت و قیمت گذاری، بهبود 
وضعیت سرمایه گروه و ش��رکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه 
از مح��ل آورده نقدی یا صرف س��هام، اصالح وضعیت تامین مالی بنگاه و 
کاهش سهم هزینه های مالی از جمله پیشنهادهای مرکز پژوهش ها برای 

اصالح وضعیت مالی خودروسازان است.

خودروسازانبرایهرخودرو11میلیونتومانزیاندادند

خودروسازان در جاده زیان سازی
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صدای پای پاییز واضح تر از هر زمان دیگری به گوش می رسد. تابستان 
با همه خاطرات شیرین و صدالبته گرمای طاقت فرسا رو به پایان می رود و 
فصل سنگ فرش خیابان ها با برگ های زرد در راه است. شما الزم نیست 
حتما عاش��ق فصل سرما باش��ید تا زیبایی های پاییز را درک کنید؛ کافی 
است نگاهی به رنگ های جذاب این فصل با تم نسیم خنکش بیندازید تا 
غم و غصه پایان تابستان یادتان برود. البته مگر اینکه دانشجو باشید و یک 

ترم سخت دیگر منتظرتان باشد!
ه��وای خنک و تغییر رن��گ در طبیعت را که قلم بگیری��م، پاییز برای 
طرفداران رویدادهای ورزش��ی هم حس��ابی جذابیت دارد. جام جهانی تا 
چند ماه دیگر شروع می شود و تقریبا همه مسابقات ورزشی معتبر دنیا در 
حال پیگیری اس��ت. در این بین برندها هم یکی پس از دیگری به دنبال 
رونمایی از محصوالت تازه شان هستند. از یکسو اپل با سر و صدای فراوان 
دنبال جذب مشتریان به آیفون 14 است و سامسونگ هم خودش را برای 
رقابت همیشگی با اپل آماده می کند. اگر به این ماجراها فستیوال هالووین 
را هم اضافه کنیم، دیگر همه چیز برای شادی بی پایان آماده خواهد شد. 

از آنجای��ی که ما در روزنامه فرصت امروز همه چیز را از پش��ت عینک 
کس��ب و کار نگاه می کنیم، پاییز نه ی��ک فصل جذاب بلکه فرصتی برای 
بازاریابی بهتر اس��ت. االن همه برندها کمپین های تابستانی ش��ان را تمام 
کرده و منتظر لیست بلند باالی خریدهای پاییزه مشتریان هستند. اگر از 
ما می شنوید، دس��ت روی دست گذاشتن برای مواجهه با نیازهای جدید 
مش��تریان نه تنها کمکی به ش��ما نمی کند، بلکه دو دستی بازار را تقدیم 
رقبا خواهد کرد. هرچه باشد این روزها مشتریان مثل منتقدهای سختگیر 
س��ینمایی فقط انتظار فیلم های درجه یک را دارند. پس اگر منتظرید تا 
اولین قدم را مش��تریان بردارند، بی ش��ک در آستانه یک سقوط آزاد تمام 

عیار هستید. 
همانطور که یک تیم فوتبال برای قهرمانی در تمام مسابقات یک فصل 
باید اردوی آماده سازی خوبی داشته باشد، ما هم در این مقاله چند هفته 
مانده به پاییز قصد داریم یک اردوی آماده سازی جذاب برای تان برپا کنیم. 
اینطوری ش��ما با تمام قوا وارد دنیای بازاریابی پاییزه خواهید ش��د. ماجرا 

جالب شد، نه؟
سوال اصلی ما در این مقاله بی نهایت ساده است؛ چطور در فصل زیبای 
پاییز می ش��ود کمپین های بهتری داشت؟ اگرچه این سوال خیلی ساده و 
شفاف به نظر می رسد، اما پیدا کردن جوابی درخور برای آن حتی از صعود 
به اورست هم سخت تر است. دقیقا به همین خاطر ما در این مقاله سراغ 
بهتری��ن ایده های بازاریابی پاییزه رفته ایم؛ هم��ان ایده هایی که برندهای 
بزرگ هر س��ال با آنها تمام مشتریان دنیا را حیرت زده می کنند. اگر شما 
هم دوست دارید امسال پاییز شگفت انگیزی داشته باشید، این مقاله همان 
قطعه گمش��ده پازل مارکتینگ تان است. پس منتظر چه هستید؟ دفتر و 

خودکارتان را آماده کنید تا کالس درس مان را شروع کنیم!
بازاریابیپاییزه:چطوروچگونه

فصل پاییز نوس��تالژی زیادی برای مردم سراسر دنیا دارد. دلیل آن هم 
نه مصیبت 7 صبح بیدار ش��دن برای مدرس��ه، بلکه دیدار دوباره با رفقای 
کودکی و بوی کتاب تازه است. قبول دارم این خاطرات در زمان خودشان 
حس��ابی حرص آدم را در می آورد، اما حاال که بعد از چندین سال به آنها 
نگاه می کنیم چیزی به غیر از خاطرات شیرین برای مان باقی نمانده است. 
اگر برندها هم دست بجنبانند خیلی راحت می توانند چنین نوستالژی هایی 
برای مشتریان ایجاد کنند. به طوری که هر سال پاییز همه به محصوالت 

و کمپین های خاطره انگیزشان فکر کنند.
اگ��ر از مخاطب هدف پر و پاقرص روزنامه فرصت امروز باش��ید، خیلی 
خوب می دانید ما همیش��ه یک اس��تراتژی را به زب��ان خودمانی توضیح 
می دهیم. پس الزم نیس��ت نگ��ران آینده برندتان در صورت اس��تفاده از 
استراتژی بازاریابی فصل پاییز باشید؛ چراکه ما طوری ایده های این الگو را 

توضیح می دهیم که راهی به غیر از موفقیت برای تان باقی نماند!
خیلی از کارآفرینان فکر می کنند برای موفقیت در اجرای یک استراتژی 
بازاریابی باید کلی پیش نیاز مختلف آماده کنند. اگر ش��ما هم اینطور فکر 
می کنید، باید بگوییم کامال در اشتباهید. دست کم در روزنامه فرصت امروز 
از این خبرها نیست. چراکه ما فقط انتظار داریم شش دانگ حواس تان با ما 
باشد، نه چیزی دیگر. اجازه دهید بدون هیچ مقدمه اضافه ای برویم سراغ 

فهرست طالیی ایده های مان در این مقاله.
طراحیکمپینبازگشتبهمدرسه:بازاریابیبرایفصلخرید

مدرسه
خانواده های��ی ک��ه بچه مدرس��ه ای دارند، از چند هفت��ه مانده به پاییز 
حواس ش��ان پرت خرید انواع دفتر و خودکار اس��ت. این ماجرا هیچ وقت 
تمامی ندارد. نه زمانی که نس��ل ما در صف طوالنی خرید کاغذ و خودکار 
بود، نه حاال که همه چیز با آمازون دیجیتالی سر و سامان پیدا می کند. در 
هر صورت استرس خرید ارزان و به موقع دست از سر خانواده ها برنمی دارد. 
در چنین ش��رایطی برندها با طراحی کمپین های بازگش��ت به مدرس��ه 

می توانند نقشی هرچند کوچک در کمک به پدر و مادرها داشته باشند. 
یکی از ایده های س��نتی برای بازاریابی مربوط به فصل مدرسه استفاده 
از انواع بروش��ور است. همان بروشورهای نوستالژیکی که به مناسبت های 
مختلف برندها روی در و دیوار شهر نصب می کردند. اگر کمی خالقیت به 
خرج دهید، طراحی بروشور مثل برگ درخت می تواند دل هر مخاطبی را 
ببرد. به عالوه، معرفی محصوالت اساس��ی در این بروشورها باید در کانون 
توجه قرار داش��ته باشد. به هر حال مش��تریان دنبال خرید لوازم فانتزی 
نیس��تند، بلکه انواه کوله، مداد، خودکار و صدالبته دفترهای ارزان هوش 
از سرش��ان خواهد برد.  بعد از اینکه بازاریابی کالسیک تان تمام شد، باید 
نیم نگاهی هم به شبکه های اجتماعی داشته باشید. هرچه باشد این روزها 
هر کسی گوشی به دست شده و در هر اسمارت فونی هم اینستاگرام پیدا 
می ش��ود. فکر می کنم حاال دیگر متوجه بخش دوم کمپین بازگش��ت به 

مدرسه شده باشید، مگر نه؟
ش��ما الزم نیست یک بازاریاب کارکشته باشید تا عالقه مردم به انتشار 
محتوا در اینستاگرام را درک کنید. با این حال اگر از مشتریان تان برای تگ 
کردن برندتان زیر پست های مربوط به فصل مدرسه دعوت به عمل بیاورید، 
س��ه هیچ از همه رقبا جلو خواهید افتاد. هرچه باشد این روزها مشتریان 
از همان برندهایی خرید می کنند که بیش��تر در اینستاگرام می بینند. این 
یعنی شما باید همیشه دم دست مشتریان در اینستاگرام باشید. وگرنه در 

یک چشم به هم زدن فراموش خواهید شد؛ به همین سادگی!

آیا کس��ی را س��راغ دارید که از تخفیف های کالن لذت نبرد؟ بی ش��ک 
هر جوابی به غیر از یک »نه« قاطعانه حس��ابی مشکوک به نظر می رسد. 
به همین خاطر ش��ما باید همین حاال آستین ها را باال زده و تخفیف های 
جذابی برای فصل مدرس��ه طراح��ی کنید. اینطوری نه تنه��ا والدین به 
برندتان جذب می شوند، بلکه استرس از دست دادن فرصت تخفیف ویژه 
باعث خرید بیشتر از سوی آنها خواهد شد. خب مگر یک بازاریاب به غیر 

از فروش باالی برندش آرزوی دیگری هم دارد؟
آپدیتتمسایت:پاییزهمهجارافرامیگیرد!

وقتی درب��اره بازاریابی پاییزه حرف می زنیم، فقط منظورمان یکس��ری 
تخفیف های س��اده یا تبریک های خش��ک و خالی به مشتریان نیست. در 
عوض شما باید کاری کنید که حس و حال پاییز در بند بند اجزای برندتان 
قابل مش��اهده باشد. همان طور که تیم های ورزشی برای هر فصل پیراهن 
جدیدی طراحی می کنند، سایت شما هم برای فصل پاییز باید یک لباس 
شیک آماده داشته باش��د. معمای اصلی در این بین انتخاب رنگ مناسب 
برای این لباس اس��ت. ما در روزنامه فرصت امروز قبال درباره روانشناس��ی 
رنگ ها حس��ابی با ش��ما ح��رف زده بودی��م. در اینجا اصال قص��د نداریم 
دوباره کاری کنیم، در عوض فقط یک سوال کوتاه از شما داریم؛ پاییز را با 
چه رنگی به یاد می آورید؟ بی شک جواب ها به این سوال یا رنگ زرد است یا 
نارنجی؛ چراکه برگ های خشک شده معموال رنگ دیگری ندارد. همانطور 
که می بینید، شما االن جواب معمای سطر قبل را دارید. پس لطفا در لباس 
جدید س��ایت تان از ترکیب رنگ زرد و نارنجی استفاده کنید. البته یادتان 
نرود رنگ های اصلی برندتان هم باید همچنان در س��ایت رسمی به چشم 

بخورد. وگرنه هویت برندتان از پایه دچار مشکل خواهد شد!
اگر کتاب باز باشید، احتماال بارها این نصیحت که »هیچ کتابی را از روی 
جلدش قضاوت نکن« به گوش تان خورده است. این نصیحت قدیمی برای 
خیلی ها کامال بی معناست. کافی است خرید مجموعه کتاب های هری پاتر 
با طرح جلدی افتضاح را تصور کنید تا منظور ما را متوجه شوید. البته یک 
اس��تثنا هم در این بین وجود دارد و آن آپدیت س��ایت است. اگر شما در 
بازاریابی پاییزه فقط به قالب سایت تان توجه کنید، یک تضاد عمیق میان 
قالب و محتوای تان به وجود می آید. توصیه طالیی ما در این بخش تولید 
چند تا محتوای پاییزی برای کامل کردن کارتان است. این طوری دیگر مو 
الی درز کارتان نمی رود و همه مشتاقانه سایت تان را زیر و رو خواهند کرد. 
قبول دارم تولید محتوای پاییزی، مخصوصا بعد از یک تابستان داغ، کار 
هر کس��ی نیست. با این حال ش��ما نباید خیلی موضوع را سخت بگیرید. 
کافی اس��ت به ج��ای عکس هایی با تم تابس��تان، عکس ه��ای پاییزی با 
محتوای��ی مثال درباره انواع خوراکی ها یا مکان های دیدنی در فصل پاییز 
)بسته به ماهیت کس��ب و کارتان( منتشر کنید. یکی از صنایع موفق در 
این رابطه صنعت گردش��گری است. سایت های گردشگری معموال خیلی 
زود به تغییر فصل واکنش نش��ان داده و از 10 روز مانده به پایان تابستان 
س��راغ جاذبه های گردش��گری یا تورهای ویژه پاییز می روند. اگر شما هم 
دوست دارید این طوری مش��تریان را میخکوب کنید، باید همین فرمان 

را در پیش بگیرید. 
برگزاریمسابقهعکاسی:ایدهایهمیشهسودمند

زمانی نه چندان دور دوربین های عکاس��ی حسابی کمیاب بود. آنهایی 
هم که دوربین داش��تند معموال هزار و یک قلق برای ثبت تصاویر ماندگار 
بلد بودند که هر کس��ی به ذهنش نمی رسید. خوشبختانه سال هاست آن 
زمان ها در صندوقچه خاطرات آرام گرفته اس��ت؛ چراکه این روزها دست 
هر کسی یک گوشی هوش��مند با دوربینی فوق العاده قوی است. احتماال 
کس��انی که اولین بار دوربین های چند ده کیلویی دس��ت گرفتند، حتی 
فکرش را هم نمی کردند یک روز دوربین های بی نهایت سبک و صدها برابر 
با کیفیت دست مردم برسد. اشتباه نکنید، ما اینجا کالس درس هنر برگزار 
نکرده ایم، بلکه تمام حرف مان اس��تفاده از این ظرفیت بزرگ است. حتما 

می پرسید چطوری؟ خب معلوم است با برگزاری یک مسابقه عکاسی!
بعضی ها فکر می کنند فقط آژانس های مس��افرتی می توانند از مسابقات 
عکاس��ی مربوط به پاییز س��ود ببرند. در این صورت احتم��اال تجربه اوبر 
حس��ابی شوکه تان خواهد کرد. تیم بازاریابی این غول حمل و نقل آنالین 
برای هر فصل یک مسابقه عکاسی بین رانندگان و مسافران برگزار می کند. 
ب��ه این ترتیب که بهترین عکس هایی که ترکی��ب پاییز و خدمات اوبر را 
نش��ان دهد، چندین س��فر رایگان جایزه می گیرد. قبول دارم سفر رایگان 
جایزه ای در حد فس��تیوال عکس کوپنهاگن نیس��ت، اما برای عکاس های 
آماتور شهری که اتفاقا مشتری اوبر هم هستند، بهانه خوبی برای دوربین 
به دس��ت شدن خواهد بود.  یادتان باشد شما نباید طوری آثار ارسالی به 

برندتان را قضاوت کنید که انگار یک عکاس خبره هس��تید. هرچه باش��د 
شرکت کنندگان در مس��ابقه شما همگی آدم های معمولی با دوربین های 
آماتور هس��تند. پس کمی زیر شعله س��ختگیری تان را کم کرده و اجازه 
دهید همه از این مس��ابقه لذت ببرند. ه��دف اصلی در این میان نه برد و 
باخت، بلکه آش��نایی هرچه بهتر مشتریان با برندتان است. اگر هم میزان 

سود شرکت تان بعد چنین کمپینی بیشتر شد، چه بهتر!
م��ا در روزنامه فرصت امروز معتقدیم همه چیز در دنیا باید کامال دقیق 
و منظم باش��د. به همین خاطر شما در اطالعیه مسابقه تان باید تک تک 
جزییات را ذکر کنید. وگرنه ش��رکت کنندکان همیش��ه س��واالت زیادی 
در ذهن ش��ان باقی خواه��د ماند. پس یک لطفی ب��ه خودتان و صدالبته 
ش��رکت کنندگان کرده و تمام شرایط شرکت در مسابقه را همان اول کار 

اعالم کنید. 
مقدمهچینیبرایهالووینوعیدشکرگزاری:مناسبتهارا

فراموشنکنید!
بازاریابی مناس��بتی مثل لیگ قهرمانان اروپا هی��چ وقت تعطیلی بردار 
نیس��ت. فرقی نمی کند یک روز عادی تابستانی باشد یا دوران اوج کرونا، 
در هر صورت اس��تفاده بهینه از مناس��بت ها ب��رای مارکتینگ قاعده ای 

نقض نشدنی است. مخصوصا اگر پای پاییز وسط باشد.
پاییز از آن فصل هایی اس��ت که پر از مناس��بت های جورواجور اس��ت. 
همین چند وقت دیگر عید ش��کرگزاری فرا می رسد. اگر شما قصد دارید 
ج��ا پای تان در بازارهای جهانی را محکم کنید، هیچ جوره نباید این عید 
مهم را از دس��ت بدهید؛ چراکه مردم وقتی کنار یکدیگر هس��تند، عطش 
س��یری ناپذیری برای خرید بیش��تر پیدا می کنند. چه فرصتی هم بهتر از 

مناسبتی که برای شکرگزاری طراحی شده است؟ 
اگر ش��ما در صنعت رس��توران داری فعالیت دارید، فراهم سازی شرایط 
به طوری که خانواده ها به راحتی میز در رس��توران تان رزرو کنند، ایده ای 
طالیی خواهد بود. به عالوه، آموزش پخت انواع غذا و دسر در اینستاگرام 
هم ایده جذابی محس��وب می شود. در هر صورت شما باید کاری کنید به 
تک تک مش��تریان تان در طول این مناسبت مهم خوش بگذرد. اصال هم 

فرقی ندارد در کدام صنعت مشغول به کار هستید!
مناسبت مهم دیگری که در پاییز جلوی پای آدم سبز می شود، هالووین 
اس��ت. همان مراسم دوست داشتنی با کلی لباس مبدل عجیب و غریب. 
ش��اید زمانی نه چندان دور قصه های هالووین برای همه ترسناک بود، اما 
ای��ن روزها دیگر خبری از آن دوران نیس��ت. در عوض همه دنبال اوقات 
ش��اد در کنار یکدیگر هس��تند. پس اگر شما هم دوس��ت دارید در کنار 
مشتریان تان اوقات خوشی را تجربه کنید، باید از همین حاال دست به کار 
شوید.  بزرگترین اشتباه بازاریاب ها در مناسبت هایی مثل هالووین موکول 
کردن همه کارها به دقیقه 90 اس��ت. ش��اید این طوری ش��ما نهایتا یک 
کمپین قابل قبول سرهم کنید، اما هیچ وقت در فهرست برندهای محبوب 
مشتریان قرار نمی گیرد. در نتیجه وضعیت تان شبیه سیاه لشکر یک فیلم 
بی نهایت گران قیمت می ش��ود که اتفاقا نقش اصلی اش را رقیب اصلی تان 
بازی می کند! بازاریابی با تم هالووین خیلی کار سختی نیست. کافی است 
خودتان را به جای مش��تریان ق��رار داده و تالش کنید کارتان را به خوبی 
پیش ببرید. اینطوری دیگر مو الی درز کارتان نمی رود و همه چیز مطابق 
میل تان خواهد بود. پس یک بار هم که ش��ده دست از ایده های عجیب و 
غریب بردارید. در عوض جا پای مش��تریان گذاش��ته تا انتظارات شان را با 

کیفیت 4K مشاهده کنید.
خانهتکانیدرکانالهایبازاریابی:بهوقتتغییراتمهم

وقتی یک خواننده تصمیم می گیرد کنسرتی برای خودش ترتیب دهد، 
باید اول از همه محل برگزاری آن را انتخاب کند. بدون یک س��الن مجهز 
حتی بهتری��ن نوازنده ها هم نمی توانند لحظاتی خ��وش برای مردم خلق 
کنند. نتیجه کار هم نارضایتی گس��ترده خریداران بلیت کنس��رت و یک 
شکس��ت تمام عیار خواهد بود. ماجرا درباره بازاریابی پاییزه هم همینطور 
است. شما قرار نیست همیشه در یک کانال بازاریابی کارتان را پیش ببرید. 
گاه��ی اوقات تغییرات بخ��ش جدایی ناپذیری از فعالیت ش��ما در دنیای 
بازاریاب��ی خواهد بود. مثال تا همین یک دهه قب��ل فیس بوک بزرگترین 
پلتفرم برای مارکتینگ بود، اما این روزها ورق به سود اینستاگرام، توییتر 

و صدالبته یوتیوب برگشته است. 
قبول دارم تغییرات گس��ترده در وضعیت بازاریاب��ی مثل عوض کردن 
ترکیب برنده یک تیم قهرمان اس��ت، اما ش��ما چاره ای به غیر از پذیرش 
بعضی تغییرات ندارید. وگرنه یکهو طوری با سر زمین می خورید که دیگر 
توانایی بلندشدن نداشته باشید. بنابراین قبل از اینکه حسابی دیر شود، به 

فکر انقالبی کوچک در راه و رس��م بازاریابی تان باشید. از آنجایی که پاییز 
فصل ش��روع خیلی از کارها، مثل درس و دانش��گاه اس��ت، بد نیست نیم 

نگاهی به تولدی دوباره برای برندتان هم داشته باشید. 
اگر تا به امروز فقط روی ایمیل مارکتینگ زوم کرده بودید، کم کم باید 
از ش��بکه های اجتماعی محبوب هم در ترکیب برندتان استفاده کنید. به 
عالوه، ارزیابی وضعیت تان در بازار اطالعات دقیقی درباره مسیر طی شده 
خواهد داد. این طوری متوجه ایرادات کارتان شده و دست کم برای پاییز 

یک برنامه بهتر را جایگزین خواهید کرد. 
بی ش��ک پاییز فصل کامال منحصر به فردی نیس��ت که برای آن سیر تا 
پی��از جریان بازاریابی تان را تغییر دهید، اما گاهی اوقات آدم به بهانه هایی 
برای شروع کاری جدید نیاز دارد. پس از این بهانه جذاب به خوبی استفاده 

کنید تا اوضاع تان در بازار از این رو به آن رو شود. 
اگر ش��ما بازاریاب سختگیری باشید، احتماال کلی س��وال درباره نحوه 
شناسایی تغییرات مناسب در سرتان رژه می رود. جواب ما برای همه این 
س��واالت ریز و درشت، کوتاه ترین پاس��خ دنیاست؛ دنبال کردن ترندهای 
داغ! وقتی یک الگوی بازاریابی در بین همه برندها ترند می ش��ود، باید هر 
طور ش��ده آن را امتحان کنید. احتماال بخش زیادی از این محبوبیت های 
ناگهانی به خاطر هیجان زیاد بازاریاب هاست، اما گاهی اوقات فرصت های 
بسیار خوبی در ترندهای جدید نهفته است. پس لطفا کمی گاردتان نسبت 
به ترندهای جدید را باز کرده و اجازه دهید الگوهای جدید مسیرش��ان به 
سوی برند شما را پیدا کنند. قول می دهم بعد از چند ماه بابت این اتفاق 

کامال راضی و خوشحال باشید.
طراحیکمپینایمیلمارکتینگپاییزه:ایدهایقدیمیاما

همچنانموثر
اگر از مخاطب های همیش��گی ما در روزنامه فرصت امروز باشید، خیلی 
خوب می دانید ما همیش��ه روی ایمیل مارکتینگ حساب می کنیم. فرقی 
هم ن��دارد کل دنیا درباره این الگو چه بگویند، در هر صورت تا زمانی که 
جیمی��ل بخش جدایی ناپذیر زندگی مردم اس��ت، باید از این ترند نهایت 
اس��تفاده را برد.  این روزها مردم با چک کردن ایمیل ش��ان از خواب بیدار 
ش��ده و آخر شب هم تا بابت ارس��ال ایمیل ها مطمئن نشوند، خواب شان 
نمی برد. بنابراین سرمایه گذاری بازاریاب ها بر روی ایمیل مارکتینگ نباید 
ایده خیلی عجیبی باشد. کافی است یک گرافیست خوب کنارتان داشته 
باش��ید تا طراح��ی کمپین ایمیل مارکتینگ برای فص��ل پاییز تبدیل به 

جذاب ترین تفریح دنیا شود. 
اگر ش��ما هم بارها و بارها عالقه گرافیست ها به فصل پاییز را دیده اید و 
هر بار حیرت زده می شوید، باید نظرتان را به المان های بصری منحصر به 
ف��رد این فصل جلب کنیم. طیف رنگ��ی زرد و نارنجی همراه با رنگ های 
تیره دیگر حسابی برای تولید محتوای بصری کاربرد دارد. پس اگر دوست 
دارید برندتان همیشه در کانون توجه مشتریان قرار داشته باشد، باید یک 
بار برای همیشه کارتان در این حوزه را با تم پاییزه دنبال کنید. کافی است 
پیش��نهادهای ویژه برند یا همان خبرنامه قدیمی تان را با قالبی مخصوص 
پاییز به دس��ت مخاطب برسانید. آن وقت بازخورد کاربران طوری حیرت 
زده ت��ان می کند که دیگر حتی یک بار هم فصل پاییز را بدون مارکتینگ 
ش��روع نخواهید کرد! یادتان باشد برای موفقیت در ایمیل مارکتینگ باید 
همیش��ه از کلیش��ه ها فاصله بگیرید. برای این کار باید یک خودکار قرمز 
پررنگ دس��ت تان گرفته و دور هرچی ایده تکراری اس��ت خط بکش��ید. 
نتیجه کار باقی ماندن چندتا ایده درجه یک و کلی مخاطب تش��نه برای 
کمپین های نوآورانه اس��ت. خب منتظر چه هستید؟ همین حاال دست به 

کار شده و تخته گاز به سمت موفقیت برانید.
ارائهتخفیفهایآخرهفته:چیزیتاکریسمسباقینمانده

خرید نزدیکی س��ال نو همیشه احساس بدی به آدم می دهد. حتی اگر 
همه برندهای بازار هم تخفیف های درجه یک به مش��تریان بدهند، بازهم 
حس و حال خرید قبل از سال نو به آدم دست نخواهد داد. دقیقا به همین 
خاطر خیلی از مردم در چهار گوشه دنیا از همین حاال به فکر خرید عید 
هستند. باور کنید یا نه، ارائه تخفیف در آخر هفته می تواند شما را از رقبا 

جدا کرده و طوری اسم تان را سر زبان ها بیندازد که نگو و نپرس.
 فک��ر می کن��م توضیحات باال برای اینکه ش��ما از همین ح��اال درباره 
تخفیف ه��ای آخر هفته فکر و خیال کنید، کافی باش��د. اگر هنوز هم ته 
دل ت��ان تردید دارید، لطفا به این مثال توجه کنید. دو تا برند تولید لباس 
را در نظر بگیرید که اولی فقط در مناسبت های مهم تخفیف 50 درصدی 
ارائه می کند، اما دومی همیشه آخر هفته ها تخفیف های 30 درصدی دارد. 
ش��اید فکر کنید خرید منطقی یعنی صبر کردن ب��رای تخفیف های 50 
درصدی مناس��بتی، اما راستش را بخواهید مردم همیشه با عقل و منطق 
خرید نمی کنند. گاهی اوقات آدم یک لباس را همان لحظه می خواهد. در 
این صورت صبر کردن تا آخر هفته خیلی راحت تر از شکیبایی بی پایان تا 

مناسبتی است که اصال معلوم نیست کی از راه می رسد!
ما در روزنامه فرصت امروز همیشه به بازاریاب ها توصیه می کنیم کاری 
نکنند مشتریان فقط به خاطر تخفیف از آنها خرید کنند. اینطوری به محض 
اینکه تخفیف ها حتی برای یک هفته تعطیل شود، دیگر رنگ مشتریان به 
اصطالح وفادارتان را هم نخواهید دید. در عوض ارائه تخفیف های جزئی در 
کنار خریدهای مش��تریان احساس سود بردن از هر خرید را زنده می کند. 

نتیجه کار هم حضور مداوم مشتریان در کنار برندتان خواهد بود. 
یادتان باشد شما فقط مسئول خرید ارزان مشتریان نیستید، بلکه باید به 
فکر کیفیت خرید هم باشید. دقیقا به همین خاطر محصوالت گرانی مثل 
شنل یا گوچی در بازار حسابی پرطرفدار است. اتفاقا این محصوالت خیلی 
دیر به دیر هم تخفیف می خورد. فرمول طالیی ما در این بخش کامال واضح 
اس��ت؛ به خاطر ذوق زدگی بابت پاییز چوب حراج به همه محصوالت تان 
نزنید. در عوض تحفیف های منطقی ارائه کنید تا همیش��ه مشتریان کنار 

برندتان باقی بمانند. 
حراجیهایآخرفصل:خداحافظیکاملباتابستان

هر کارآفرینی در بازار با هزار امید و آرزو محصوالتش را معرفی می کند. 
احتماال حتی به ذهن یک نفر هم نمی رسد آخر فصل با محصوالتی که روز 
دس��تش باقی مانده، چه کار کند. شاید در اولین نگاه چنین بی محلی به 
باد کردن محصوالت روی دست برندها منطقی به نظر برسد. هرچه باشد 
کارآفرینان باید مثل فوتبالیستی عمل کنند که فقط دنبال گل زدن است 
و حتی به نیمکت نشینی فکر هم نمی کند. البته ما در روزنامه فرصت امروز 
برداشت متفاوتی از این ماجرا داریم؛ چراکه نه شما واقعا یک فوتبالیست 
هستید، نه دنیای کسب و کار شباهتی به مستطیل سبز دارد. نتیجه اینکه 

باید همیشه پلن بی داشته باشید تا سرتان بی کاله نماند!
ادامه در صفحه آخر

بازاریابی در فصل پاییز: ایده های مارکتینگ برای فصل مدرسه
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اخبار

خرید و نصب یک دستگاه باسکول 60 تنی در انبارهای برق منطقه ای خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند: مدیر امور انبارهای شرکت برق منطقه ای خوزستان 
از خرید و نصب یک باســکول 60 تنی در انبارهای این شرکت خبر داد. سید 
جلیل موسوی بیان کرد: به منظور تقویت کنترل های داخلی و اطمینان از صحت 
عملیات انبارداری در زمینه دریافت و تحویــل کاالها و آهن آالت در انبارهای 
شرکت، یک دستگاه باسکول 60 تنی نصب و راه اندازی شده است. وی با بیان 
اینکه این باســکول به نام شرکت برق منطقه ای خوزستان ثبت مالکیت شده 
است، افزود: سازه مذکور در زمینی به مساحت 500 متر مربع شامل باسکول و 
تجهیــزات آن، دوربین های پالک خوان، چاه ارت و رمپ های ورودی و خروجی 

و استقرار کانکس احداث شده و آماده انجام عملیات توزین کلیه آهن آالت و کاالهای توزینی است که توسط این شرکت خریداری و یا 
از محل مزایده به فروش می رسند. مدیر امور انبارهای شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: اتصال به شبکه شرکت به نحوی که 
دریافت رکوردهای اطالعات عملیات باسکول در هر زمان از شبانه روز برای افراد ذیصالح امکانپذیر باشد، امکان ذخیره سازی رکورد کامل 
اطالعات بیش از ســه میلیون از عملیات توزین کامیون ها شامل تصویر، اطالعات خودرو و راننده، صرفه جویی در هزینه های توزین و به 
حداقل رساندن زمان دریافت و تحویل کاال از جمله مزایای خرید و نصب این باسکول است. وی بیان کرد: این اقدام در قالب دستور کار 

معاونت مالی و امور پشتیبانی و همکاری سایر واحدهای زیر مجموعه انجام شده است.

بازدید میدانی نماینده مجلس شورای اسالمی و شهردار ساری از مناطق الحاقی
ســاری - دهقان : علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در 
مجلس شورای اسالمی و جواد طالبی شهردار ساری با حضور در مناطق الحاقی 
از نزدیک در جریان مســائل و امور این مناطق قرار گرفتند. به گزارش خبرنگار 
مازندران به نقل مدیریت ارتباطات شهرداری ساری، علی بابایی کارنامی نماینده 
مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسالمی به همراه جواد طالبی شهردار 
ساری، علیرضا سعیدی و علیرضا حمیدی معاونان شهردار و پژمان اصغری شهردار 
منطقه دو با حضور میدانی در محله های الحاقی »ُقرق« و »شرف آباد« از نزدیک 
مسائل و امور این دو منطقه را بررسی کردند. نماینده مردم ساری و میاندورد در 

خانه ملت با تقدیر از زحمات تیم مدیریت شهری و تأکید بر لزوم فعالیت های عمرانی و خدماتی، گفت: نمایندگان مردم در شورای اسالمی 
از هیچ گونه تالش و کمک رسانی در مسیر برنامه های مجموعه مدیریت شهری دریغ نخواهند کرد و همواره خواستار تالش مستمر و توسعه 
همه جانبه در مرکز استان هستند. وی بابیان اینکه خدمت به مردم وقت و زمان نمی شناسد، افزود: همه مسئوالن مکلفند در راستای توسعه 
و آبادانی شهر و خدمات رسانی به شهروندان گام های جهادی بردارند. شهردار ساری در این بازدید آسفالت برخی از معابر این محالت را مورد 
تأکید قرار داد و از مدیران مجموعه شهرداری ساری خواستار اجرای آسفالت این معابر در اسرع وقت شد. وی خدمات رسانی به شهروندان را 
جز وظایف شهرداری برشمرد و گفت: شهرداری ساری تالش می کند تا با توزیع متوازن، خدمات برابر به شهروندان ساروی در تمام مناطق 

شهری ارائه کند. 

بازدید شهرداربندر بوشهر از مجموعه های خدمات شهری، فضای سبز و 
پروژه های عمرانی مناطق یک و دو

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: شــهرداربندر بوشهر به منظور بررسی 
امورات شهری همراه با معاونین خود از مجموعه های خدمات شهری، فضای سبز 
و پروژه های عمرانی مناطق یک و دو شهر بوشهر بازدید کرد. به گزارش واحد 
خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر، حسین 
حیدری در جریان بازدید خود از گلزار شهدای گمنام درپارک شغاب، پارک های 
دانشــجو، ساحلی ریشهر، لیل، ورودی شهر، سنگ فرش درمانگاه فدک، بافت 
قدیم و همچنین پروژه های عمرانی، خدمات شــهری و روشنایی بازدید کرد. 
شــهردار بندر بوشهر گفت: بازدید های مستمر در راستای پیشبرد هر چه بهتر 

برنامه های مدیریت شــهری است که همراه با معاونان و مدیران شهرداری انجام می شود. وی درادامه بیان کرد: تکمیل پروژه های ناتمام 
در اولویت اصلی شهرداری  بندر بوشهر است و در این مسیر از هیچ تالشی دریغ نخواهد شد. حیدری ادامه داد: پروژه های شاخص شهر 
بوشهر مانند تقاطع غیرهمسطح و گذر سرتل - نیروگاه با سرعت قابل قبولی در حال اجرا است. وی افزود: در نیمه دوم امسال پروژه های 
قابل توجهی درشهر بوشهر به بهره برداری خواهد رسید که از هم اکنون نیز فرایند شتاب بخشی به آنها در جهت جلب رضایت حداکثری 

شهروندان در حال انجام است.

سردار کریمیان:
عزم و اراده مردم و مسئوالن ایالم برای خدمات رسانی به زائران اربعین 

بیشتر شده است
ایالم-هدی منصوری:جانشــین فرماندهی ســپاه امیرالمؤمنین)ع( استان ایالم با اشــاره به اینکه مهمان نوازی مردم استان برای 
خدمات رســانی به زائران اربعین زبانزد عام و خاص است، گفت: عزم و اراده آحاد مختلف مردم و مسئوالن استان برای خدمات رسانی به 
زائران اربعین بیشتر شده است. سردار قدرت اهلل کریمیان در بازدید از موکب شرکت گاز استان ایالم افزود: کنگره عظیم اربعین مربوط به 
جهان اسالم است و در زمینه های مختلفی پیام دارد، هرچه این کنگره عظیم باشکوه تر برگزار شود، پیام خود را بهتر به گوش جهانیان 
خواهد رســاند. وی با بیان اینکه اربعین عامل اتحاد، تقویت روحی، معنوی و همبســتگی امت اسالمی  فارغ از هرگونه رنگ، زبان و نژاد 
است، اظهار داشت: برپاپی موکب برای خدمات رسانی به زائران اربعین کمتر از زیارت امام حسین)ع( نیست. سردار کریمیان با بیان اینکه 
پیاده روی میلیونی اربعین حسینی نشانه قدرت اسالم در عصر کنونی است، تصریح کرد: برگزاری کنگره اربعین بزرگ ترین مراسم مذهبی 
جهان است که قدرت جوامع اسالمی به ویژه شیعیان را به رخ جهانیان می کشاند. جانشین فرماندهی سپاه امیرالمؤمنین)ع( استان به پیام 
روشن این کنگره عظیم مسلمانان و تاثیر این حرکت در همگرایی دنیای اسالم اشاره کرد و گفت: مهم ترین درس حرکت خونین حضرت 
سیدالشهدا )ع( در واقعه کربال دفاع از ارزش های اسالمی و انسانی است و راز ماندگاری این نهضت، ایستادگی در مبانی و اصول اسالمی و 
الهی است. سردار کریمیان اظهار داشت: اجرای اقدامات فرهنگی، تأمین ناهار و شام و سایر خدمات در ایام اربعین حسینی برای زائران از 
اقدامات ماندگار شرکت گاز استان ایالم در راستای مسئولیت اجتماعی و اشاعه فرهنگ حسینی است که انتظار می رود تا پایان این ایام 

این خدمات رسانی استمرار داشته باشد.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل گفت:
 بیش از 90 خانوار روستایی شهرستان خلخال 

از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند
اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: طی هفته دولت پروژه گازرسانی به 2 روستای شهرستان خلخال از توابع استان اردبیل مورد بهره 
برداری قرار گرفت.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ؛ به مناسبت هفته دولت ، با افتتاح پروژه گازرسانی به 2 روستای 
شهرستان خلخال اهالی روستای های ماجوالن و علی آباد از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند.   در این مراسم که با حضور فرماندار و 
جمعی از مسئولین محلی و مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در جمع مردم روستای ماجوالن برگزار شد ، میر سعید سید متین مدیر 
عامل این شرکت، گازرسانی به دورترین نقاط استان را نماد خدمات نظام مقدس جمهوری اسالمی دانست و اظهار داشت : گازرسانی به 
روستاهای شهرستان خلخال با توجه به موقعیت جغرافیایی از سنگین ترین طرحهای گازرسانی از نظر اجرایی می باشد که با تالش بی 
وقفه کارکنان و عوامل اجرائی شرکت گاز استان اردبیل گازرسانی به روستاهای این شهرستان با سرعت ادامه دارد. وی در ادامه گفت : 
پروژه گازرسانی 2 روستای شهرستان خلخال در قالب یک پروژه گازرسانی  و با اعتباری بالغ بر 35 میلیارد ریال  به بهره برداری رسید که 
با افتتاح این پروژه گازرسانی 93  خانوار روستایی این شهرستان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفتند.   سید متین می افزاید: ضریب نفوذ 
گاز طبیعی در بخش روستایی در شهرستان خلخال 93 درصد می باشد که با بهره برداری از پروژه های گازرسانی به 8 روستای دیگر این 
شهرستان در آینده ای نزدیک میزان ضریب نفوذ گاز طبیعی به 96 درصد خواهد رسید. این مقام مسئول حجم عملیات شبکه گذاری به 
منظور بهره مندی 2 روستای شهرستان خلخال را بالغ بر 11 کیلومتر عنوان نمود و ادامه داد: با احتساب این میزان کل شبکه گذاری در 

شهرستان خلخال از ابتدا تا کنون بالغ بر 920 کیلومتر می باشد. 

دستگیری عامالن تیراندازی و سرقت مسلحانه در شهرستان آزادشهر 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از شناسایی و دستگیری سه نفر از عامالن سرقت مسلحانه 
موتور سیکلت یکی از شهروندان شهرستان آزادشهر خبر داد.سرهنگ"فرزادتاجره"در تشریح این خبر گفت: چهارشنبه شب گذشته  و در 
پی اعالم مرکز فوریتهای پلیسی 110 به ماموران انتطامی شهرستان آزادشهر مبنی بر وقوع سرقت مسلحانه توسط سرنشینان یک دستگاه 
موتور سیکلت در یکی از محورهای این شهر مراتب به صورت ویژه در دستور کار ماموران قرار گرفت .وی افزود : در همین راستا و با تشکیل 
تیم ویژه و سرکشی از محل وقوع  سرقت ، ماموران به سرنشینان یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک و خواستار متوقف شدن آن شدند.

این مقام انتطامی در ادامه گفت : سرنشینان موتورسیکلت بدون متوجه به دستور پلیس ،  قصد متواری شدن از محل را داشتند که در 
همین حین یکی از سرنشینان به سمت ماموران پلیس تیراندازی کرد که متاسفانه یکی از ماموران از ناحیه پا مجروح و بالفاصله به مراکز 
در مانی اعزام و حال وی نیز مساعد اعالم شده است. جانشین فرمانده انتطامی گلستان تصریح کرد:  با اشراف اطالعاتی ماموران انتطامی 
و بررسی های میدانی دو نفر از سارقان مسلح روز گذشته و عامل تیراندازي نیز سحرگاه امروز جمعه در مخفیگاه خود دستگیر و متهمان 

پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

اصفهان - قاسم اسد: نشست »طرح و پیگیری مشکالت فعاالن 
اقتصــادی در حوزه رفع تعهد ارزی صادرات« با حضور معاون دفتر 
خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در اتاق بازرگانی اصفهان 

برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، ناهید دشــتدار 
معاون دفتر خدمات ارزی و مالی ســازمان توســعه تجارت در این 
نشســت با تشــریح بخشــنامه های مربوط به رفع تعهدات ارزی 
صادرکنندگان اظهار داشت: استان اصفهان یکی از بهترین عملکردها 
را در ایفای تعهدات ارزی در کشــور دارد و در بازگشت ارز حاصل از 
صادرات بسیار موفق بوده است. در واقع نسبت بازگشت ارز حاصل 
از صادرات استان به کل تعهدات سررسید شده آن 96 درصد است، 
درحالی که میانگین کشوری 8۷ درصد می باشد. وی با بیان اینکه از 
سال 9۷ تاکنون بسیاری از استان ها به دلیل مشکالتی مانند تحریم 
و شیوع بیماری کرونا با کاهش صادرات مواجه شده اند، ادامه داد: این 
در حالی است که استان اصفهان پس از کاهش نامحسوس صادرات 
در سال 99 نسبت به ســال 98 در ادامه با جهش بسیار خوبی در 
صادرات مواجه شد که نشان دهنده فعالیت مناسب صادرکنندگان 

این استان است.
دشتدار با بیان اینکه 62 درصد از 1188 بازرگان استان اصفهان 
از بخش تولیدی هستند، افزود: کل تعهدات ارزی استان از سال 9۷ 
تاکنون ۷.5 میلیارد یورو است که 6.8 میلیارد یورو آن سررسید شده 
و ۷10 میلیون یورو هنوز سررســید نشده است. میزان بازگشت ارز 
حاصل از صادرات صادرکنندگان استان اصفهان از سال 9۷ تاکنون 
بیش از 6.5 میلیارد یورو و به میزان 96 درصد بوده است. معاون دفتر 
خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت درباره نحوه بازگشت ارز 
حاصل از صادرات صادرکنندگان اســتان اصفهان گفت: 55 درصد 
بازگشــت این ارز از طریق واردات، 28 درصد از طریق فروش ارز در 
ســامانه نیما و درصد جزئی تری نیز از سایر روش ها بوده است. در 
استان اصفهان صادرکنندگانی که برابر یا بیش از صد درصد تعهدات 
ارزی خود را ایفا کرده اند، حدود 413 میلیون یورو مازاد ایفای تعهد 

دارند که نشان از توجه صادرکنندگان اصفهان به این امر است.
وی تصریح کرد: بر اســاس مصوبه هیئــت وزیران رفع تعهدات 
ارزی صادرکنندگان از 22 فروردین ماه 9۷ آغاز شــد. در سال 9۷ 
با مشکالت زیادی مواجه بودیم و بسیاری از صادرکنندگان تا پایان 
آن ســال اطالعی از این مصوبه نداشــتند. صادرکنندگان سال 9۷ 

تا پایان اســفندماه 1400 برای رفع تعهدات ارزی مهلت داشتند و 
افرادی که این کار را انجام نداده اند با مشکل عدم ایفای تعهدات ارزی 
مواجه هستند. برای رفع این مشکل در کمیته اقدام ارزی پیشنهاد 
دادیم که میان صادرکننــده و دولت مصالحه ریالی صورت گیرد و 
معادل یورویی مانده تعهدات ارزی صادرکنندگان متعهد ســال 9۷ 
به صورت ریالی تعیین و به خزانه دولت واریز شود که اجرایی شدن 
این مصوبه نیازمند مصوبه کمیته ماده 2 می باشد.  دشتدار با بیان 
اینکه مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ســال های 98، 99 و 
1400 تا پایان شهریورماه 1401 تمدید شد، اضافه کرد: این مهلت 
دیگر تمدید نمی شود و از صادرکنندگان درخواست می کنم حتماً تا 
پایان شهریورماه نسبت به ایفای تعهدات خود اقدام کنند.  وی افزود: 
تمدید مهلت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سال 1400 با 
برخورداری از معافیت مالیاتی همراه بود که شــامل سال های 98 و 

99 نمی شود. 
معــاون دفتر خدمات ارزی و مالی ســازمان توســعه تجارت در 
ادامه به تشریح دســتورالعمل های مالیاتی مربوط به رفع تعهدات 
ارزی صادرکنندگان پرداخت. کریم ســلیمی رئیس اداره بازرگانی 
خارجی سازمان صمت استان اصفهان نیز با بیان اینکه ایفای تعهدات 
صادرکنندگان از ســال 9۷ مطرح شــد، بیان کرد: در این حوزه با 
مسائل و مشــکالت زیادی مواجه هستیم و سازمان توسعه تجارت 
در جلســات متعدد با بانک مرکزی برای رفع این مشکالت تالش 
کرده اســت. وی افزود: اصفهان جزو استان هایی است که بیشترین 
رفع تعهد ارزی را داشته و تاکنون بیش از 96 درصد تعهدات ارزی 
صادرات استان رفع تعهد ارزی شده و 4 درصد باقیمانده نیز پس از 
رفع مشکالت صادرکنندگان انجام خواهد شد. وی افزود: در سازمان 

صمت استان اصفهان آماده کمک به رفع مشکالت صادرکنندگان 
استان هســتیم. زهرا زمانی مدیر پژوهش و بررسی های اقتصادی 
اتاق بازرگانی اصفهــان نیز گفت: پارلمان بخش خصوصی اصفهان 
در دوره نهم مســئله محوری و شــاخص مداری را بعنوان اولویت 
نخســت اقدامات و فعالیت های خود انتخاب نمــود که در همین 
راستا پیگیری و رفع مشکالت موردی فعاالن اقتصادی بصورت ویژه 
در دســتور کار بدنه اجرایی اتاق قرار گرفــت.  وی تصریح کرد: با 
اطالعات اخذ شده در طرح پایش محیط کسب و کار در سال 1398 
مشکالت ارزی بعنوان یکی از مهمترین چالش های فعاالن اقتصادی 
شناســایی شد که به منظور پیگیری و کمک به رفع مشکالت این 
حوزه، پیرو نشســت با رییس کل و معاونان بانک مرکزی میز اتاق 
بازرگانی در بانک مرکزی بر اســاس مصوبه شورای گفتگوی دولت 
و بخش خصوصی اســتان برای نخستین بار در کشور تشکیل شد 
که تاکنون که 3 سال از فعالیت این میز می گذرد نزدیک به 1000 
پرونده و درخواســت در حوزه ارزی به  این میز ارجاع شده است که 
خوشبختانه نزدیک به 90 درصد پرونده ها با تحقق خواست فعاالن 
اقتصادی به ثمر نشســته و مختومه شده اســت.  مدیر پژوهش و 
بررســی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان ارائه مشاوره به فعاالن 
اقتصادی  و آشنایی آنها با آخرین قوانین و بخشنامه های این حوزه 
و همچنین پیگیری مشــکالت کالن فعاالن اقتصادی و درخواست 
صدور بخشنامه های تسهیلگر را از دیگر اقدامات این میز دانست و 
تصریــح کرد: پیرو تجربه موفق میز بانک مرکزی،  میز گمرکی نیز 
در سال 1400 به منظور پیگیری مشکالت فعاالن اقتصادی در اتاق 
بازرگانی اصفهان تشــکیل شد که فعاالن اقتصادی می توانند برای 
پیگیری مشکالت ارزی و گمرکی خود به این میزها مراجعه نمایند.    
روح اهلل میرزاامیری مدیر امور کمیسیون های اتاق بازرگانی اصفهان 
نیز گفت: پیرو اوج گیری مشکالت فعاالن اقتصادی در خصوص رفع 
تعهد ارزی در سال های 9۷ و 98، میز اتاق بازرگانی اصفهان در بانک 
مرکزی از سه سال گذشته ایجاد شد که با استقبال فعاالن اقتصادی 
نیز مواجه گردیــد.  وی ادامه داد: هم اکنون عالوه بر میز امور ارزی 
وگمرکی، میز اتاق بازرگانی اصفهان در وزارت صمت نیز فعال شده 
است و فعاالن اقتصادی استان اگر در حوزه ثبت سفارش و واردات با 
مشکل مواجه هستند و یا درخواستی از هرکدام از معاونت های وزارت 
صمت دارند، می توانند از ظرفیت های میز اتاق بازرگانی اصفهان در 

وزارت صمت بهره ببرند. 

مشــهد- ابراهیم بای: معاون بهره برداری شرکت فوالد سنگان 
گفت: شــرکت فوالد سنگان خراســان در پنج ماه نخست سال جاری 
موفق به تحقق ۷8 درصدی برنامه تولید گردید. سید علی شمسی نیا از 
تولید بیش از یک میلیون و هشتصد هزار تن گندله در پنج ماهه نخست 
سال جاری خبر داد و عنوان کرد: به لطف خدا و همت تمامی کارکنان 
شرکت صنایع معدنی فوالد ســنگان، توانستیم با تحقق ۷8 درصدی 
برنامه تولید، گامی جدی در راســتای اهداف تولیدی در این شــرکت 
برداریم.  وی افزود : ما در فوالد سنگان در سال گذشته علی رغم وجود 
مشکالت جاری در کشور همچون قطعی برق ، گاز و... توانستیم بیش 
از چهــار میلیون تن گندله تولید کنیم و با توجه به برنامه ها و اهداف 
تولیدی در این شــرکت، هدف گذاری ما در سال تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین، دستیابی به ظرفیت اسمی کارخانه گندله سازی یعنی 5 
میلیون تن گندله در سال خواهد بود. معاون بهره برداری فوالد سنگان 

با اشــاره به گام های ارزشمند و پوالدین کارکنان فوالد سنگان در ماه 
های نخســت سال جاری و شکستن رکوردهای پیاپی، بیان داشت: ما 
در فروردین ســال جاری با تولید ماهیانه بیش از 515 هزار تن گندله 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از 15 درصد را داشتیم 
که با توجه به ظرفیت سازی موجود در فوالد سنگان و تالش بی وقفه 
انجام شــده، این مهم در اردیبهشت ماه نیز تکرار شد و با تولید  بیش 
از 530 هزارتن گندله در ماه و شکستن رکورد قبلی در ابتدای سال با 
عنایت به میزان تولیدی ماهیانه در مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از 
35 درصدی را شاهد بودیم. شمسی نیا اضافه کرد: قطار رکورد شکنی 
های فوالد ســنگان با سرعت بر ریل تولید در حال عبور و رد شدن از 
رکوردهای تولیدی بود که مشــکالت ناشی از قطعی برق گریبان گیر 
تولید در این شــرکت شد و در خرداد ماه شــاهد توقف تولید در این 
شــرکت بودیم که با توجه به قطعی 45 روزه از ابتدای سال تاکنون و 
با با درنظرگرفتن میزان تولید میانگین هجده هزارتن در روز، بیش از 
800  هزار تن تولید از دســت رفته داشته ایم . وی با اشاره به میزان 
تولید تجمیعی این شــرکت گفت: فوالد سنگان از ابتدای بهره برداری 
تاکنون حدود 16 میلیون تن گندله تولید نموده که انشــاهلل با  برنامه 
ریزی منسجم شاهد تولیدی پایدار با هدف تامین بخشی از گندله مورد 
نیاز فوالد مبارکه تامین بوده و در رسیدن به اهداف تولیدی که محور 

اصلی شعار سال است با بهینه سازی خطوط تولید و بومی سازی قطعات 
و تجهیزات عالوه بر رشد کمی، کیفیت محصوالت تولیدی این شرکت 
متناسب با استانداردهای الزم باشد. معاون بهره برداری فوالد سنگان با 
اشاره به میزان تولید صورت گرفته، بیان کرد: در پنج ماه نخست امسال 
با تولید بیش از 8/1 میلیون تن نشــان دادیــم که در صورت برطرف 
شــدن مشــکالت و چالش های جاری ، قادر به تحقق ظرفیت اسمی 
کارخانه و حتی رد شــدن از  این ظرفیت هســتیم و انشاهلل در سالی 
که به فرموده مقام معظم رهبری با عنوان سال ” تولید، دانش بنیان و 
اشتغال آفرین ” نامگذاری شده با هم افزایی تمامی ارکان در مجموعه 
بزرگ فوالد سنگان، شاهد عینیت بخشی به فرامین مقام معظم رهبری 
باشــیم و کما اینکه ایشان در آخرین سخنرانی شان فرمودند:  زنجیره 
ارزش افزوده معدن را تکمیل کنید...، ما بهترین معادن و متنوع ترین 
معادن را داریم ؛ معدنها یا دســت نخورده باقی مانده یا به شــکل خام 
صادرشده...” یقینا مجاهدان اقتصادی فوالد سنگان در لبیک به فرامین 
معظم له در جایگزینی معدن بجای نفت از هیچ تالشی دریغ نخواهند 
نمود و با تمامی توان و اراده ای که برخاســته از همت و غیرت جوانان 
این مرز و بوم است، در تحقق بخشی این اهداف روز به روز با تالشی و 
همتی پوالدین، در راستای اعتالی صنعت ایران از هیچ خدمتی دریغ 

نخواهند داشت.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت فوالد 
هرمزگان گفــت: فوالد هرمزگان بــه عنوان پیشــرفته ترین کارخانه 
فوالدی کشــور حمایــت از طرح های دانش بنیــان و نوآورانــه را در 
 دســتور کار خود قرار داده اســت و با همین اســتراتژی پیش می رود.

عطااهلل معروفخانــی در پی انتخاب طرح فوالد هرمزگان در  چهارمین 
جشــنواره ملی حاتم )حمایت از تولید ملی (بعنوان طرح برتر ، ضمن 
تبریــک به کلیه کارکنان و ذینفعان شــرکت  گفت : شــرکت فوالد 
هرمــزگان در ســال های اخیر با اســتفاده از طرح هــای دانش بنیان 
 و حمایــت از آن ها توانســت محصوالت نوین فــوالدی را تولید کند.
وی افزود: ســال جاری نیز با توجه به منویــات مقام معظم رهبری و 
انتخاب شــعار سال مبنی بر»تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین«، فوالد 
 هرمزگان نیز همین اســتراتژی را ســرلوحه کار خود قرار داده اســت.
مدیرعامل شــرکت فوالد هرمــزگان در خصوص طرح ارائه شــده در 

جشنواره حاتم نیز خاطرنشان کرد: حضور در جشنواره ها با ارائه طرح های 
گوناگون ســبب ایجاد انگیزه در شــرکت و شناساندن طرح در جامعه 
هدف می شــود. همچنان که طرح»ساخت غشاهای اولترافیلتراسیون 
با استفاده از غشاهای مستعمل اسمز معکوس« توسط کارکنان فوالد 
هرمزگان توانست عالوه بر اینکه در همایش های مختلف مطرح و حائز 
 جایزه و تقدیر شــود، به عنوان یک طرح دانش بنیان نیز مطرح باشــد.
معروفخانــی اضافه کــرد: با توجه بــه اینکه صنایع بــزرگ فوالدی 
در کشــور در کنــار آب قــرار دارنــد، نمــک  زدایــی آب دریا یکی 
از روش هــای بســیار موثر بــرای تامیــن آب مورد نیــاز این صنایع 
به شــمار مــی رود. از این رو، اســمز معکــوس فرایندی اســت که 
 بــه طور گســترده برای ایــن منظور مورد اســتفاده قــرار می گیرد.
وی با اشــاره به مزایای استفاده از این طرح گفت: در صورت انجام این 
طرح، با توجه به افزایش دو برابری طول عمر غشــاهای اسمز معکوس، 

میــزان واردات ایــن غشــاها و در نتیجه خروج ارز از کشــور کاهش 
می یابد. همچنین به دلیل اســتفاده از غشاهای تبدیل شده در فرایند 
 پیش تصفیه، کارایــی واحدهای آب شــیرین کن افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان در پایان تصریح کرد: رویکرد فوالد 
هرمزگان حمایت از ابتکارات، طرح های نوآورانه و فناورانه است و تا حد 
امکان تالش می کنیم از این طرح ها حمایت و آن ها را به صورت اقتصادی 

به ثمر برسانیم.

معاون دفتر خدمات ارزی و مالی سازمان توسعه تجارت در نشست با فعاالن اقتصادی اصفهان مطرح کرد؛

رتبه ممتاز استان اصفهان در بازگشت ارز حاصل از صادرات

معاون بهره برداری شرکت فوالد سنگان خبر داد

تحقق 78 درصدی  تولید در فوالد سنگان

مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان:

از طرح های دانش بنیان حمایت می کنیم

رشت- خبرنگار فرصت امروز: نشســت شورای انسجام بخشی 
مدیران صنعت آب و برق اســتان گیالن با حضــور مدیران عامل این 

صنعت، به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن برگزار شد.
به ریاست محمدتقی مهدیزاده مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
گیالن و رئیس شــورای انسجام بخشــی صنعت آب و برق استان و به 
منظور بررسی مسائل مرتبط با صنعت آب و برق استان گیالن، جلسه 
شورای انسجام بخشی این صنعت با حضور مدیران عامل شرکت های 
تابعه و وابسته وزارت نیرو در این استان برپا و اجراء شد. در ابتدای این 
نشســت مهدیزاده خاطرنشان کرد: موفقیت های دولت در گذر موفق 
از تابســتان سالجاری در بحث تامین آب و برق برخالف تجربیات تلخ 
سالیان گذشته، دستاورد بزرگی است که نشان دهنده وفاق و همدلی 
دولت و ملت در عرصه خدمت رســانی است.  وی تاکید کرد: موفقیت 
های حاصل شــده در این حوزه نشــان دهنده کارآمدی شرکت های 
تابعه وزارت نیرو در اســتان اســت و مبین توانمندی های موجود می 
باشد. در این نشست مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع 
نیروی برق به ارائه گزارش تفضیلی در راســتای گذر موفق از پیک بار 

تابستان پرداختند.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گیالن و رئیس شورای انسجام 
بخشی صنعت آب و برق استان افزود: مهم ترین رکن در کار و خدمت 

مردم هستند و باید جلب رضایت آنها در سرلوحه انجام امور قرار گیرد.
مهدیزاده گفت: برنامه ها و اقدامات مهمی از سوی توزیع برق گیالن 
برای گذر از پیک تابســتان اجرایی شده است که از جمله می توان به 
اجرای طرح رویت پذیری و کنترل پذیری مصرف مشترکین، برقراری 
مشوق های مدیریت مصرف در تعرفه های مختلف، پایش مصرف برق 

دســتگاههای اجرایی، انعقاد تفاهم نامه با صنایع استان برای همکاری 
در مدیریــت مصرف، اجرای طرح های آگاه ســازی و... اشــاره کنیم. 
وی تصریح کرد: هماهنگی شــرکت های تابعه وزارت نیرو در استان و 
همچنین هماهنگی و تعامل با مقامات استانی در انجام کارها از جمله 
موارد مورد درخواســت وزارت نیرو است و ارزیابی و مکاتبات جاری در 
این زمینه وجود دارد که نیازمند پاسخگویی و اقدام صحیح و به موقع از 
سوی شرکت های صنعت آب و برق گیالن هستیم.  همچنین مدیرعامل 
شرکت ســهامی آب منطقه ای و برق منطقه ای گیالن نیز عملکرد و 
فعالیــت های صورت پذیرفته درخصوص نحــوه مدیریت و گذر موفق 
تامین برق و آب زراعی را تشــریح کردند. در این جلســه اطالع رسانی 
یکپارچه خدمت رسانی های صورت پذیرفته و نحوه هماهنگی و تعامل 
اعضای شورا در کلیه موضوعات به ویژه پیرامون مکاتبات و درخواست 
های وزارت نیرو، شــرکت های مادر تخصصی و استانداری گیالن مورد 
بحث و گفتگو قرار گرفت و بر تداوم خدمت رسانی مطلوب تاکید شد. 
گفتنی است شرکت های توزیع برق، برق منطقه ای، آب و فاضالب، آب 
منطقه ای، تولید نیروی برق لوشــان، واحد آموزشی و پژوهشی گیالن 

عضو شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان هستند.

به میزبانی شرکت توزیع نیروی برق گیالن برگزار شد :

جلسه انسجام بخشی صنعت آب و برق استان
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م��ا در روزنامه فرصت امروز همیش��ه حراجی های آخر 
فصل را بهترین راه برای خالص ش��دن از ش��ر محصوالت 
باقی مانده می دانیم. اجازه دهید قبل از اینکه بحث مان را 
شبیه کالس های کسل کننده کنیم، از یک مثال کاربردی 
استفاده نماییم. برند نایک را در نظر بگیرید. این برند کلی 
محصول تابس��تانی برای مشتریانش دارد. حاال که کم کم 
به آخرین روزهای این فصل گرم می رسیم، احتماال ته انبار 
این غول ورزشی چندتا محصول باقی مانده است. مدیران 
نایک یا باید این محصوالت را یک سال در انبار نگه دارند، 
یا اینکه در یک حراج فوق العاده با قیمتی پایین تر از ش��ر 
آن خالص ش��وند. شما را نمی دانم، ولی من که با یک دو 
دوتا چهارتا ساده به این نتیجه می رسم که هزینه انبارداری 
محصوالت برای یک سال کامل اصال ارزشش را ندارد. فکر 
می کنم حاال دیگر راز حراجی های گس��ترده آخر فصل را 

درک کرده باشید، مگر نه؟
پاییز فصل بی نهایت جذابی برای مردم در چهارگوش��ه 
دنیاست. با این حال شما قرار نیست همیشه بازاریابی تان 
را بر مدار فصل جدید بنا کنید. گاهی اوقات باید قبل از هر 
کاری از شر دردسرهای فصل قبل خالص شوید تا کارتان 
مثل ساعت دقیق پیش برود. ایده بازاریابی ما در این بخش 
دقیقا چنین ماهیتی دارد. اگر از ما می ش��نوید، تا از ش��ر 
فکر و خیال های مربوط به فصل تابستان راحت نشده اید، 
خیلی خودت��ان را با بازاریابی پایی��زه اذیت نکنید. هرچه 
باش��د ذهن آدم ظرفیت مشخصی برای پردازش اطالعات 
دارد و فش��ار بیش از حد موج��ب تصمیمات غلط خواهد 
ش��د. پس یک نفس عمیق بکش��ید و نگاه درستی به ته 
مانده انبارتان داشته باشید. بعد هم با یک تخفیف درست 
و حس��ابی به استقبال مش��تریان بروید. این طوری با یک 
تیر دو هدف را خواهید زد. اول اینکه از شر محصوالت تان 
خالص می شوید و دوم هم اینکه حسابی در دل مشتریان 

جا باز می کنید.
تولیدمحصوالتویژهپاییز:وقتیبازاریابیبه

تنهاییجوابنمیدهد
برندی را در نظر بگیرید که در زمینه تولید لوازم خانگی 
فعالی��ت دارد. احتماال خانم های خانه دار مش��تریان اصلی 
چنین برندی هستند. در کنار این امر دانشجوها یا به طور 
کلی کس��انی که تنها زندگ��ی می کنند هم نیم نگاهی به 
محصوالت ارزان قیمت این برند خواهند داش��ت. حاال اگر 
قرار باشد برند قصه ما برای فصل پاییز کمپین های گرانی 

تدارک ببیند، احتماال باید اهداف دور و درازی برای فروش 
بیش��تر هم پس ذهنش داشته باشد. خب هیچ کارآفرینی 
پولش را از سر راه نیاورده که همینطور الکی در مارکتینگ 
هدر دهد.  ما در روزنامه فرصت امروز برای اینکه پول شما 
الکی حیف و میل نشود، یک فرمول بی نهایت ساده اما در 
عین حال تاثیرگذار داریم. اینکه در کنار کمپین های پاییزه 
محصوالتی ه��م مخصوص این فصل طراح��ی کنید. اگر 
بخواهیم از همان مثال باال استفاده کنیم، عرضه مبلمان با 
ت��م پاییزی یا حتی تغییر رنگ محصوالت ایده های خوبی 
به نظر می رس��د. ش��ما با چنین کاری بدون اینکه هزینه 
خیلی زی��اد کرده باش��ید، طوری مش��تریان تان را تحت 
تاثیر قرار می دهید که نگو و نپرس. گاهی اوقات ایده های 
کلیدی در بازاریابی همین دور و بر هستند. کافی است نگاه 
دقیقی به ماجرا داشته باشید تا همه چیز مثل روز روشن 
شود. اش��تباهی که خیلی از بازاریاب ها در تله اش گرفتار 
می ش��وند، تاکید ب��ر روی راهکاره��ای بی نهایت پیچیده 
است. یادتان باشد نه شما یک ماجراجو هستید، نه دنیای 
مارکتینگ ش��بیه قاره آمریکاست که نیاز به کشف شدن 
داشته باش��د. پس همیشه از امکانات دم دست تان نهایت 
اس��تفاده را ببرید. اینطوری بدون دردسر اضافه کارتان در 

بازار حسابی خواهد گرفت. 
کارآفرینان بهانه جو معموال حوزه کاری ش��ان را خیلی 
متف��اوت از بقیه تلقی می کنند. بهانه ش��ان برای دس��ت 
روی دس��ت گذاش��تن هم عدم هماهنگ��ی محصوالت با 
تم پاییزی اس��ت. اگ��ر نظر ما را بخواهید، فقط ش��رکت 
تولیدکننده شاتل های فضایی نمی تواند از تم پاییزی برای 
شخصی سازی محصوالتش استفاده کند. بقیه برندها مثل 
آب خوردن شانس شخصی سازی محصوالت شان را دارند. 
بنابراین بهانه تراش��ی های الکی را کنار گذاش��ته و حتی با 
الگوبرداری از بقیه برندها هم که شده خودتان را به جمع 
کس��ب و کارهای برتر دنیا برس��انید؛ چراکه اول هر فصل 
زمان بی نهایت خوبی ب��رای فروش محصوالت درجه یک 
است. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال وارد گود شده 

و شروع به بازاریابی برای محصوالت پاییزی تان کنید. 
برگزاریرویدادپاییزی:زمانیبرایمعرفیتازهها

همی��ن چن��د روز قبل برن��د اپل با کلی س��ر و صدا از 
جدیدترین گوشی های هوش��مندش رونمایی کرد. صرف 
نظر از هزاران نفری که در محل مراس��م حضور داش��تند، 
میلیون ه��ا نفر هم به طور زنده آن را دنبال می کردند. این 

مراسم به خوبی اهمیت اعتبار برندها برای جذب مشتریان 
را نش��ان داد. قب��ول دارم هر برن��دی در دنیا اعتبار اپل را 
ندارد، اما ش��ما می توانید از ایده جذاب برگزاری مراسم به 
سود خودتان استفاده کنید. حتما می پرسید چطور چنین 

کاری ممکن است؟ خب اجازه دهید نشان تان دهیم!
قبل از اینکه س��راغ تعریف و تمجید الکی از مراسم های 
کاری برویم، باید یک نکته مهم را یادآور ش��ویم. تا همین 
چند ماه قبل قوانین سفت و سخت در زمینه فاصله گذاری 
اجتماع��ی و دردس��رهای مرب��وط به کرونا برگ��زاری هر 
مراس��می را کنسل کرده بود. به طوری که حتی رونمایی 
از کنسول ایکس باکس و پلی استیشن هم به طور آنالین 
برگزار ش��د. با این حال ش��رایط از پارسال تا حاال حسابی 
فرق کرده است. به لطف واکسیناسیون جهانی دیگر خبری 
از قرنطینه های س��فت و سخت نیس��ت. مردم هم بعد از 
کلی انتظار باالخره می توانند با خیال راحت در دورهمی ها 
شرکت کنند. خب چرا یکی از این دورهمی های خودمانی 

مراسم ویژه برند شما برای پاییز نباشد؟
مهمانی در فرهنگ های مختلف معموال بهانه ای برای با 
هم بودن مردم اس��ت. این یعنی ش��ما الزم نیست حتما 
دنبال دلیل محکمه پس��ندی برای برگ��زاری یک رویداد 
یا مراس��م باش��ید. همین که مخاطب هدف تان در مراسم 
ش��رکت کرده و حسابی خوش بگذراند، کافی خواهد بود. 
اینطوری شما کم کم تبدیل به همان برندی می شوید که 

مشتریان سال هاست در بازار منتظرش بوده اند. 
توصیه م��ا در این بخش برای اینکه مو الی درز کارتان 
نرود، اس��تفاده از تم پاییزه در مراس��م تان است. مثال اگر 
قرار اس��ت از خدم��ات جدید ش��رکت تان رونمایی کنید، 
کمی هم حال و هوای فصل جدید را گوش��ه ذهن داشته 
باشید. اینطوری مشتریان برای خوش گذرانی هم که شده 
در مراس��م تان ش��رکت خواهند کرد. به عالوه، هیچ وقت 
پوش��ش زنده مراسم تان را فراموش نکنید؛ چراکه این کار 
حتی دل کسانی که توانایی حضور در مراسم تان را ندارند 
هم می برد. خب وقتی یک برند هم مراسم جذابی دارد هم 
اینکه در ش��بکه های اجتماعی آن را پوشش می دهد، مگر 

می شود با خیال راحت از کنارش عبور کرد؟
سخنپایانی

فصل پاییز چند هفته دیگر از راه می رس��د. تا آن زمان 
برنده��ا فرصت زیادی ب��رای برنامه ری��زی ندارند. یکی از 
ایده هایی که همیشه گوش��ه ذهن بازاریاب ها آرام گرفته، 

بازاریاب��ی با تم پاییزه اس��ت. ترکیب یک��ی از فصل های 
دوست داش��تنی با معجزه بازاریابی دل هر کسی را خواهد 
برد. البته به ش��رط اینکه بلد باشید چطور ایده های درجه 
ی��ک به کار ببندید. وگرنه آخر س��ر دس��ت از پا درازتر با 

ضررهای هنگفت تنها خواهید ماند. 
م��ا در روزنامه فرصت امروز امیدواریم نکات مورد بحث 
در این مقاله کمکی هرچند کوچک به شما برای آشنایی با 
بازاریابی پاییزه کرده باشد. از اینجا به بعد این شما هستید 
ک��ه باید ایده ه��ای این مقاله را اجرا ک��رده و به آنها نمره 
بدهید. پس منتظر چه هس��تید؟ از همین حاال کارتان را 
شروع کنید تا از رقبا جلو بزنید. مثل همیشه اگر سوال یا 
ابهامی درباره بازاریابی پاییزه داشتید، ما 24 ساعته آماده 

پاس��خگویی به شما هستیم. پس تعارف را کنار گذاشته و 
نظرات تان با ما به اشتراک بگذارید. 
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