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اقتصادهایخاورمیانهچگونهمیتوانندازتورمباالرهاشوند؟

توصیه های تورمی 
بانک جهانی

فرصت امروز: بروز پاندمی کرونا در بیش از دو س��ال گذش��ته و جنگ روسیه و اوکراین در شش ماه اخیر، به رشد 
ش��دید نرخ های تورم در اقتصادهای مختلف جهان منجر ش��ده و بانک های مرکزی برای مهار موج تورم به افزایش 
چندباره نرخ بهره اقدام کرده اند. در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا موس��وم به منطقه منا نیز انتظار می رود که در 
سال 2022 از رشد اقتصادی منطقه کاسته شده و نرخ تورم افزایش یابد. در سال گذشته میالدی هم نرخ تورم منطقه 
خاورمیانه افزایش یافت که میزان این افزایش برای گروه اقتصادهای واردکننده نفت به دلیل افزایش بیشتر قیمت...

تورمبازارمسکندرشهرتهرانکاهشیافت
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نحوهتصفیهوامهایارزیصندوقتوسعهملیترسیمشد
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مدیریتوکسبوکار

نگـــاه
کشاورزیدرمناطقکمآب

کشورتوجیهندارد
جغرافیایکشاورزی

اقلیمهایایران
ب��ا وج��ود اینک��ه ای��ران با 
بح��ران خشکس��الی و کم آبی 
دس��ت و پنجه ن��رم می کند و 
در منطقه گرم و خش��ک زمین 
واقع ش��ده اس��ت، ام��ا تناقض 
عجیب و حیرت انگیزی اس��ت 
که بیش��ترین میزان کشاورزی 
کش��ور در زمین   های آبی انجام 
وزن  آنک��ه  جال��ب  می ش��ود. 
کشت آبی در اس��تان هایی که 
اقلی��م گ��رم و خش��ک دارند و 
دچ��ار بحران کم آبی هس��تند، 
بیشتر و سنگین تر است؛ یعنی 
محص��والت آب ب��ر عمدت��ا در 
مناطقی از ایران کشت می شود 
که اقلیم گرم و خش��ک دارند و 
به عقیده کارشناسان، تولید این 
محص��والت در چنین مناطقی 
به هیچ وج��ه توجیه اقتصادی 
و منطقی ندارد. براساس آمارها، 
از 17میلیون اراضی قابل کشت 
دیم در ای��ران، تنها 10میلیون 
هکتار مس��اعد کشت است که 
تاکنون 6میلیون هکتار آن زیر 
کشت رفته و 4میلیون هکتار آن 
رها شده است. همچنین سطح 
زیر کشت محصوالت زراعی در 
کش��ور حدود 11میلیون هکتار 
اس��ت و از این می��زان، 50.45 
درصد متعلق به زمین های دیم 

و 49.55 درصد متعلق 
2به زمین آبی است...
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فرصت امروز: نتایج نظرس��نجی ایس��پا نشان می دهد که 68.4 
درص��د مردم معتقدند داش��تن فرزند باعث خوش��بختی زوجین 
می ش��ود. همچنین باور به اینکه داش��تن فرزند باعث خوشبختی 
زوجین می ش��ود، در م��ردان )72.6 درصد( بی��ش از زنان )64.3 
درصد(، در ساکنان مناطق روستایی )76.7 درصد( بیش از ساکنان 
مناطق شهری )65.5 درصد( و در افراد متأهل )72 درصد( بیشتر 
از افراد مجرد )59.9 درصد( اس��ت. جالب آنکه با افزایش س��طح 
تحصیالت افراد، باور به تاثیر فرزند بر خوش��بختی زوجین کمتر 
می شود؛ به طوری که 74.8 درصد افراد با تحصیالت کمتر از دیپلم 
بر این باورند که فرزند باعث خوشبختی می شود؛ در حالی که این 
میزان در افراد با تحصیالت دیپلم 69 درصد و در افراد با تحصیالت 
دانشگاهی 63.1 درصد است. در این نظرسنجی همچنین با باالتر 
رفتن پایگاه اقتصادی خانواده ها باور به اینکه داشتن فرزند موجب 
خوشبختی زوجین می ش��ود، کاهش پیدا می کند؛ چنانکه 77.3 
درصد افرادی که از لحاظ اقتصادی در پایین ترین گروه قرار دارند، 
معتقدند داشتن فرزند موجب خوشبختی زوجین است؛ در حالی 

که این میزان در گروه اقتصادی باال، 58 درصد است.
ش��اید ورود اقتصاددانان به مقول��ه ازدواج کمی عجیب به نظر 
برسد، اما ارتباط ازدواج با فرزندآوری، رشد جمعیت، عرضه نیروی 
کار، بهره وری و حتی میزان رش��د اقتص��ادی، ازدواج را به موضوع 
جالب��ی برای اقتصاددانان تبدیل کرده اس��ت. با اینکه بازار ازدواج 
در ح��ال حاضر به دلیل وضعیت دش��وار اقتصادی، راکد ش��ده و 
ش��اهد فزونی آمارهای طالق نسبت به ازدواج هستیم، اما فارغ از 
مس��ئله ازدواج به نظر می رس��د که نگرانی نسبت به آینده فرزند 
و س��خت بودن تربی��ت فرزند در پیمایش ه��ای مختلف به عنوان 
چالش برانگیز تری��ن علل تمایل نداش��تن خانواده ه��ای ایرانی به 

فرزند آوری معرفی شده است.
همهچیزبهاقتصادبرنمیگردد

در نظرسنجی مرکز افکارس��نجی دانشجویان ایران )ایسپا( که 

دی ماه 1400 در مقیاس ملی و با ش��یوه مصاحبه تلفنی و تعداد 
نمونه 1584 نفر انجام ش��د، س��المندان بیش از جوانان معتقدند 
فرزند باعث خوشبختی زوجین می شود. 65.9 درصد جوانان 18 تا 
35 سال معتقدند داشتن فرزند باعث خوشبختی زوجین می شود؛ 
حال آنکه این رقم در گروه سنی باالی 50 سال 72.8 درصد است. 
برآیند نظرسنجی های ایسپا نش��ان می دهد باور به تاثیر فرزند بر 
خوش��بختی زوجین، در بین جوانان رو به کاهش اس��ت. در سال 
1392، بی��ش از 72 درصد جوانان 18 تا 35 س��اله مجرد معتقد 
بودند که داشتن فرزند باعث خوشبختی زوجین می شود. این رقم 
در س��ال 1397 به 68.3 درصد و در آخرین نظرس��نجی به 60.4 

درصد رسید.
آیا صرفا شرایط اقتصادی باعث این تغییر نگرش شده است؟ به 
نظر می رس��د نقش عوامل دیگر در کنار اقتصاد قابل چشم پوشی 
نیس��ت. مقایسه نگرش افراد در گروه های اقتصادی نشان می دهد 
طبقات ب��االی اقتصادی کمتر باور به تأثیر فرزند بر خوش��بختی 
زوجی��ن دارند. عالوه بر موضوع اقتص��اد، در بخش هایی از جامعه 
ایران، نوعی تغییر نگرش نسبت به فرزند آوری به چشم می خورد. 
بس��یاری از جوانان ام��روز ازدواج و فرزن��دآوری را بخش محتوم 
زندگی خود نمی دانند. هویت نس��ل ج��وان با نقش های مختلفی 
جدا از پدر یا مادر بودن هم ش��کل می گی��رد. تفاوت نگرش زنان 
ش��اغل و خانه دار نشان از دغدغه هایی فراتر از نگاه صرفا مادی به 
فرزندآوری دارد. در تمامی گروه های سنی زنان، افراد خانه دار بیش 
از زنان شاغل معتقدند که داشتن فرزند باعث خوشبختی می شود. 
60 درصد زنان 18 تا 35 س��ال شاغل با این گویه موافق بوده اند؛ 
ح��ال آنکه این رقم در زنان خانه دار 70 درصد بوده اس��ت. تفاوت 
بین نگرش گروه های مختلف تحصیلی، جنسی، سنی، اقتصادی و 
جغرافیایی نشان می دهد که سیاست گذاری صرفا اقتصادی درباره 

موضوع فرزندآوری ناکافی است.
س��وال دیگری که معموال ایسپا در نظرس��نجی های مربوط به 

فرزندآوری می پرسد، تعداد فرزند مناسب است. در دی ماه پارسال، 
مردم تعداد فرزند مناسب برای یک خانواده را 2.2 فرزند دانسته اند. 
12 درص��د مردم گفته ان��د خانواده ها هیچ فرزندی نباید داش��ته 
باشند. 20.7 درصد یک فرزند، 32.7 درصد دو فرزند و 16 درصد 
سه فرزند را برای یک خانواده مناسب دانسته اند. 17.2 درصد مردم 
نیز چهار فرزند یا بیش��تر را برای خانواده مناسب دانسته اند؛ یعنی 
با باالتر رفتن پایگاه اقتصادی افراد )افزایش س��رانه هزینه خانوار(، 
تعداد فرزندان مناسب از نظر افراد کاهش می یابد. میانگین تعداد 
فرزند مناسب در پایین ترین گروه اقتصادی 2.8 و در باالترین گروه 
اقتصادی 1.8 فرزند است. با افزایش سن، تعداد فرزند مطلوب نیز 
بیش��تر می شود. افراد باالی 50 سال به طور متوسط 2.6 فرزند را 
مناس��ب می دانند، افراد 36 تا 49 سال 2.2 و تعداد فرزند مناسب 

برای جوانان 18 تا 35 سال تقریبا دو فرزند است.
تغییرنگاهایرانیانبهفرزندآوری

نتایج یک گزارش رسمی نش��ان می دهد نگرش خانواده ایرانی 
به مقوله فرزندآوری تغییر کرده و رفتارهای باروری دقیقا فهمیده 
نش��ده اس��ت، زیرا خأل اطالعاتی در این زمینه وج��ود دارد. نهاد 
پژوهش��ی مجلس با توجه به تصویب قان��ون »حمایت از خانواده 
و جوانی جمعیت« در 19 آبان س��ال گذشته در قالب اصل )85( 
قانون اساسی و اجرای آزمایشی آن، به بررسی وضعیت فرزندآوری 
پیش از اجراش��دن این قانون پرداخت. برآیند این گزارش نش��ان 
می دهد در حالی ک��ه تا قبل از تصویب قانون »جوانی جمعیت«، 
سیاست گذاران با استناد به نتایج پیمایش ها می گفتند خانواده های 
ایرانی به داش��تن س��ه فرزند تمایل دارن��د و قانون فوق بر همین 
اس��اس تصویب شد تا با اعطای مشوق های اقتصادی و ایجاد شور 
و شوق فرزندآوری، نرخ رشد منفی جمعیت کشور مثبت شود، اما 

بررسی ها خالف این امر را نشان می دهد.
طبق ارزیابی مرکز پژوهش ها، داشتن فرزند همچنان یک ارزش 
هنجارین محس��وب می شود و تمام نظر س��نجی ها موید آن است 

ک��ه فقط نیم درصد جامعه نمونه،  مخال��ف فرزند آوری بودند و در 
حال حاضر تغییر گفتمان نس��بت به فرزندآوری در کش��ور وجود 
دارد، به طوری که دیگر س��ه فرزندی مطلوبیت بیش��تری نسبت 
ب��ه دو فرزندی ندارد. ط��رح دالیلی مانند نگرانی از آینده فرزند یا 
س��خت بودن تربیت فرزند ک��ه در پیمایش ها به عنوان مهمترین 
علل کم فرزندی مطرح ش��ده اس��ت، نشان می دهد زوجین بیش 
از آنک��ه درگیر نیازهای اولیه کودک در س��ال های ابتدایی عمر او 
باشند ، بیش��تر در فکر تامین آینده مطلوب هستند و این موضوع 
نشان دهنده تغییر نگرش خانواده ایرانی به مسئله فرزند آوری است.

شکاف موجود بین رفتارها و نگرش های تولید مثل نشان می دهد 
نگرش جمعیت دهه 1360 نس��بت به داش��تن دو فرزند در حال 
تغییر اس��ت، اما عمال ازدواج کاهش یافته و باروری نیز به تبع آن 
کاهش یافته اس��ت. در صورت افزایش میزان ازدواج جوانان شاهد 
افزایش نرخ موالید خواهیم بود، اما ازدواج یک روی س��که اس��ت. 
براس��اس آمارها، نرخ باروری نکاحی در 11 اس��تان از 31 استان 
کشور بیش از 2.5 فرزند شناسایی شده که نشان می دهد زوجین 
بالفعل کم فرزندند. در واقع، زوج ها با گذش��ت پنج س��ال یا حتی 
بیش��تر ا ز ازدواج ش��ان تمایل دارند بارور شوند و این مسئله یکی 
از عل��ل کاهش میزان موالید یا حتی ناباروری اس��ت. طبق اعالم 
س��ازمان ثبت احوال کش��ور، 65 درصد تولدها در سال 1399 با 
فاصله زمانی پنج س��ال و بیش��تر از ازدواج والدین رخ داده است. 
نکته دیگر اینکه ثبت احوال اعالم نکرده که چه میزان از این تولدها 
فرزند اول خانواده هس��تند و حتی مرتبه فرزندان متولد شده هم 
ذکر نشده است. همچنین کاهش باروری ناشی از اشاعه ایده های 

جدید و آگاهی از تنظیمات باروری هم هست.
تمایلبهفرزندآوریدراستانها

نتایج بررسی پدیدارشناسانه آگاهی زنان متاهل از فرزندآوری 
که در سال 1399 انجام شده، می گوید که زنان متاهل از وضعیت 
اجتماعی و اقتصادی احس��اس نگرانی کرده و تمایل نداشتند که 

بچه دار شوند. البته عوامل روانی )ترس از زایمان و بارداری،  ترس 
از ب��روز اختالل در روابط صمیمانه با همس��ر پ��س از بارداری و 
تمایل به پیشرفت و ممانعت فرزند( نیز در این ماجرا دخیل است. 
همچنین میانگین سن ازدواج دختران در دو سال 1398 و 1399 
از سوی س��ازمان ثبت احوال 24 سال اعالم شده است. بیشترین 
درصد موالید در س��ال 1398 در گروه سنی 25 تا 29 سال و در 
س��ال 1399 در گروه سنی 30 تا 34 رخ داده که این تغییر قابل 
تامل اس��ت. باال رفتن میانگین س��ن مادران به کاهش سن تولد 
منجر می ش��ود و با توجه به رعایت فاصله گ��ذاری در بارداری ها، 
تعداد فرزندان متولد ش��ده در هر خانواده کمتر می ش��ود. طبق 
آمار های ثبت احوال، مقایسه والدت های رخ داده در سال 1399 
با سال 1398 نشان می دهد که در سال 1399، معادل 40 درصد 
والدت ها برای مرتب��ه اول)فرزند اول(، 40.8 درصد والدت مرتبه 
دوم )فرزند دوم(، 14.2 درصد والدت مرتبه س��وم )فرزند س��وم( 
و 4.3 درص��د والدت مرتبه چهارم و بیش��تر ب��وده؛ در حالی که 
در س��ال 1398، مع��ادل 43.1 درصد والدت مرتب��ه اول )فرزند 
اول(، 40.5 درص��د والدت مرتب��ه دوم )فرزند دوم(، 12.5 درصد 
والدت مرتبه سوم)فرزند سوم( و 3.2 درصد والدت مرتبه چهارم 
و بیش��تر بوده اس��ت. بنابراین میزان تولد فرزندان سوم، چهارم و 
بیش��تر طی این دو سال رشد داشته اس��ت؛ در حالی که نسبت 
تولد فرزندان اول کاهش یافته اس��ت. امری که می تواند نش��انگر 
تغییر رفتارهای باروری به سمت افزایش فرزند تلقی شود، اگرچه 
قضاوت درخصوص این مس��ئله براساس آمارهای دو سال دشوار 
بوده و نیازمند بررسی بیشتر است. جالب اینکه بیشترین تمایل به 
بی فرزندی در استان تهران، تک فرزندی در مازندران، دوفرزندی 
در اردبی��ل، س��ه فرزندی در ق��م، چهار فرزندی در سیس��تان و 
بلوچستان و یزد و پنج فرزندی و بیشتر در سیستان و بلوچستان 
وج��ود دارد و این نگرش ها با رفتارهای باروری اس��تانی مطابقت 

دارد.

با نزدیک شدن روزهای پایانی تابستان، بلیت پروازهای ترکیه هنوز 
به کمتر از 10 میلیون تومان نرسیده است. آژانس داران ایرانی می گویند 
بازار سفر ایرانی ها به ترکیه همچنان داغ است. هزینه سفر ترکیه بارها 
با س��فر به مقاصد زیارتی مقایسه ش��ده و حتی اظهارنظرهایی درباره 
اختصاص یارانه از س��وی ترکیه به پروازهای مس��یر ایران مطرح شده 
اس��ت. چندی پیش، یک مقام دولتی گفته بود که ترکیه به پروازهای 
ایران یارانه می دهد و برای همین نرخ س��فر به این کشور در قیاس با 
عراق پایین تر اس��ت. سیدصادق حسینی، رئیس سازمان حج و زیارت  
که ارزان سازی سفر عتبات در دستور کاری او قرار دارد، بارها نسبت به 
هزینه بلیت پروازهای عراق معترض شده و در اظهارنظری به مقایسه 
آن با پروازهای ترکیه پرداخته و گفته:  »درباره این انتقاد از وزیر راه و 
رئیس سازمان هواپیمایی س��ؤال کردم و پاسخ آنها این بود که دولت 
ترکیه به پروازهایی که در مس��یر ایران است، به صورت مشخص یارانه 
فوق الع��اده ای می پردازد. اگر هزینه پ��رواز به ترکیه 10میلیون تومان 
اس��ت، 4 میلیون از مسافر دریافت می شود و 6 میلیون دیگر را دولت 
ترکیه پرداخت می کند؛ زیرا معتقد اس��ت ای��ن هزینه از محل خرید 

توریست ها جبران می ش��ود، بنابراین قیمت پروازهای ترکیه پایین تر 
از سایر کشورهاست.«

به گزارش ایس��نا، رصد تورهای ترکیه در آژانس های مس��افرتی اما 
نشان می دهد در شهریورماه 1401، با وجود افزایش نرخ بلیت یکطرفه 
هواپیما در مسیر تهران � استانبول که از مرز 10 میلیون تومان عبور 
کرده و قیمت تورهای گردش��گری این کش��ور را نیز تحت تاثیر قرار 
داده، سفر به این کش��ور همچنان با استقبال روبه رو بوده است. مدیر 
داخلی یکی از آژانس های گردشگری در تهران می گوید: »قیمت پرواز 
و تور ترکیه در ماه پایانی تابس��تان با افزایش قابل توجهی مواجه شد، 
اما همچنان مردم از آن استقبال کردند. حتی با نزدیک شدن به پایان 
تابس��تان، بازار سفر به ترکیه همچنان داغ است. سوای همه بحث ها و 
انگیزه هایی که برای سفر به خارج از کشور وجود دارد، هزینه سفرهای 
داخلی را نباید بی تاثیر در این انتخاب دانس��ت؛ وقتی هزینه یک سفر 
داخلی تقریبا برابر با س��فر خارجی می ش��ود، درحالی که کیفیت سفر 

خارجی باالتر است، طبیعتا انتخاب مردم سفر خارجی است.«
حرمت اهلل رفیعی، رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات 

مسافرت هوایی و جهانگردی ایران نیز اختصاص یارانه از سوی ترکیه 
به پروازهای مس��یر ایران را رد می کند و می گوید: »در پروازها و سفر 
ترکیه آن هم در مس��یر ایران، اصال موضوع اختصاص یارانه از س��وی 
دولت ترکیه مطرح نیس��ت، بلکه مسئله »تقاضا« است که قیمت ها را 
رقابتی کرده است.« به گفته وی، »آژانس هایی که پرواز ترکیه را چارتر 
کرده اند در دو ماه تابس��تان زیان دیده اند، هرچند تعداد مسافران این 
مس��یر قابل توجه بوده، اما با توجه به تعداد زیاد پروازها، شرکت های 
هواپیمایی که در این مس��یر کار می کنن��د ناچارا قیمت را به گونه ای 
تعیین می کنند که به تقاضا جواب داده شود و بیشتر، قیمت ها رقابتی 
تعیین می ش��ود. این طور نیس��ت که یارانه ای روی پرواز داده ش��ود و 
نرخ آن پایین آمده باش��د، رقیب در این مس��یر زیاد بوده و قیمت ها 

رقابتی است.«
رفیعی البته این نکته را یادآور می ش��ود که »دولت ترکیه با توجه 
به اهمیتی که برای صنعت گردش��گری قائل است، تسهیالتی را برای 
فعاالن گردش��گری این کش��ور از جمله هتل ها قائل ش��ده تا قیمِت 
تمام شده برخی خدمات س��فر در این کشور کاهش پیدا کند که این 

تسهیالت به همه گردشگران تعلق می گیرد، نه فقط ایرانی ها.«
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مس��افرت هوایی و 
جهانگردی ایران ادامه می دهد: »یک عده این سوال را مطرح می کنند 
که چرا پرواز هفت ساعته آنتالیا در ترکیه هفت تا هشت میلیون تومان 
قیمت دارد، اما پرواز دو و نیم س��اعته عراق، 6 میلیون تومان؟ ش��ما 
دیدی��د حتی برای اربعین وزیر راه محکم ایس��تاد و ن��رخ پرواز عراق 
را 6 میلیون تومان اعالم کرد. مس��ئله این اس��ت که فرودگاه نجف در 
قیاس با فرودگاه های ترکیه گران تر است و پرواز این مسیر هم طبیعتا 
قیمت باالتری دارد. اینکه برخی مسئوالن همچون رئیس سازمان حج 
و زیارت گفته اند به پروازهای ترکیه یارانه می دهند که ارزان تر از عراق 
تمام ش��ود، صحت ندارد. موضوع این اس��ت که دولت ترکیه به هتل، 
هواپیما و آژانس مسافرتی تسهیالت می دهد، مالیات را حذف می کند، 
ع��وارض نمی گیرد و اقدامات حمایتی مش��ابه انجام می دهد، طبیعتا 
قیمت ها ارزان تر می شود، اما فرودگاه نجف به بهانه خصوصی بودن نرخ 
اضافی از مسافر می گیرد. از آن طرف هم تعداد شرکت های هواپیمایی 
و پروازهای چارتر شده در مسیر عراق در قیاس با ترکیه زیاد نیست که 

قیمت را رقابتی کنند، وگرنه عراق مسافر زیاد دارد.« به گفته رفیعی، 
»مسافران ترکیه از همه نوع قشری هستند و مردمی که به این کشور 
می روند فقط دنبال تفریح و خوشگذرانی نیستند. از طرفی وقتی هزینه 
س��فر در ایران باالست و نرخ س��فر به یک جزیره با سفر به استانبول 
برابری می کند، طبیعی است مردم سفر به کشور خارجی را که خدمات 

با کیفیت تری به مسافر می دهد، انتخاب کنند.«
براس��اس آماره��ای وزارت فرهن��گ و گردش��گری ترکی��ه، ایران 
رتبه پنجم کش��ورهای پرس��فر به ترکیه را دارد. پیش از ایرانیان نیز 
گردشگران آلمانی، روسی، بریتانیایی  و بلغاری ها هستند که بیشترین 
س��فر را به ترکیه دارند. همچنین داده های س��ازمان آمار ترکیه نشان 
می دهد که شهروندان روسیه، ایران و عراق به ترتیب بیشترین خریدار 
ملک در این کش��ور هس��تند. کاهش ارزش لیر باعث ش��ده ترکیه به 
مقص��د محبوب تری برای مس��افران خارجی تبدیل ش��ود. از طرفی، 
تمرکز اصلی برنامه اقتصادی »اردوغان«، افزایش تعامالت مالی با سایر 
کشورها برای مقابله با تورم و نرخ سود است و بر همین اساس سودهای 

صنعت گردشگری برای اقتصاد ترکیه حیاتی محسوب می شود.

آیاترکیهبهمسافرانایرانییارانهمیدهد؟

کمترینتمایلبهفرزندآوریدرتهرانوجوددارد

اطلساستانیفرزندآوری

چهزمانیبایدبیخیالمشتریانشد؟
هیچ کارآفرینی در دنیا نیست که عاشق دیدن مشتریان پرتعداد در اطراف برندش نباشد. اینکه خریداران با 
شور و هیجان وصف نشدنی دوشادوش یک برند گام بردارند، سیگنال بی نهایت مثبتی درباره شرایط آن شرکت 
محس��وب می شود. البته آرزوی کارآفرینان برای تعامل با مشتریان وقتی پای خریداران سختگیر وسط باشد، 
در یک چشم به هم زدن دود شده و به هوا خواهد رفت. هرچه باشد سر و کار داشتن با مشتریانی که از زمین 
و زمان ایراد می گیرند، دست کمی از یک جنگ اعصاب تمام عیار ندارد.  خلبانی را در نظر بگیرید که بعد از 
کلی کالس فشرده باالخره مجوز پرواز با پیشرفته ترین هواپیمای بوئینگ را گرفته است. احتماال خلبان قصه 
ما سال ها آرزوی چنین لحظه ای را داشته است. حاال اگر سر و کله یک مسافر وسواسی پیدا شود که حتی یک 

ثانیه هم دست از شکایت برنمی دارد، احتماال اولین پرواز کاپیتان ما تبدیل به کابوسی تمام نشدنی...



فرصت امروز: بروز پاندمی کرونا در بیش از دو س��ال گذش��ته و جنگ 
روس��یه و اوکراین در ش��ش ماه اخیر، به رش��د ش��دید نرخ های تورم در 
اقتصادهای مختلف جهان منجر شده و بانک های مرکزی برای مهار موج 
ت��ورم به افزایش چندباره نرخ بهره اق��دام کرده اند. در منطقه خاورمیانه و 
شمال آفریقا موسوم به منطقه منا نیز انتظار می رود که در سال 2022 از 
رشد اقتصادی منطقه کاسته شده و نرخ تورم افزایش یابد. در سال گذشته 
میالدی هم نرخ تورم منطقه خاورمیانه افزایش یافت که میزان این افزایش 
ب��رای گروه اقتصاده��ای واردکننده نفت به دلیل افزایش بیش��تر قیمت 
کاالهای اساسی و هزینه انرژی، باالتر از گروه اقتصادهای صادرکننده نفت 
بود. با وجود اینکه انتظار می رود تا حدودی از شدت تورم منطقه در سال 
جاری و سال آینده کاسته شود، اما پیش بینی می شود که نرخ تورم منطقه 

همچنان باالتر از سطح قبل از همه گیری کرونا باشد.
البته در میان اقتصادهای منطقه منا، یمن و ایران دو کشوری هستند که 
با فاصله قابل توجهی نرخ تورم به مراتب باالتری دارند. به طوری که نرخ 
تورم در اکثر اقتصادهای منطقه به استثنای یمن و ایران، تک رقمی است. 
با وجود جنگ روسیه و اوکراین، اختالل در زنجیره های تامین و همچنین 
افزایش قیمت کاالهای اساس��ی، پیش بینی صندوق بین المللی پول برای 
تورم امس��ال کشورهای منطقه خاورمیانه همچنان تک رقمی است؛ البته 
به جز یمن و ایران که با وجود پیش بینی کاهش تورم در س��ال آینده اما 
همچنان تورم دورقمی خواهند داشت. از آنجا که یکی از چالش های مهم 
اقتصادهای خاورمیانه، تورم باال و رشد اقتصادی پایین است، بانک جهانی 
چهار راهکار را برای مهار تورم به اقتصادهای منطقه منا توصیه کرده است.

بهبودکیفیتمخارجبخشعمومی
بسیاری از اقتصادهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ویژه اقتصادهای 
واردکننده نفت در این منطقه، دارای بدهی باال و فضای مالی کمی هستند؛ 
در حالی که همچنان به منابع مالی برای توسعه نظام های مدرن حمایت 
اجتماعی و س��رمایه گذاری در حوزه انطباق با تغییرات اقلیمی نیاز دارند. 
برای پاسخگویی به این نیازها الزم است که کیفیت مخارج جاری دولتی 
بهبود و بازهدایت ش��وند. در ش��رایط فعلی، حقوق و دستمزدهای بخش 
دولتی، یارانه های غیرهدفمند و خدمات بدهی، بر مخارج عمومی مس��لط 
هستند که همگی موجب سختی و عدم انعطاف پذیری بودجه می شوند. در 
حالی که ممکن اس��ت گزینه های کمی در کوتاه مدت وجود داشته باشد، 
ولی با این حال کشورها باید کیفیت مخارج خود را با چهار روش »تعیین و 
صرف هزینه های عمومی مبتنی بر عملکرد«، »کاهش اختصاص یارانه های 
انرژی بی هدف«، »اصالح ساختار شرکت های دولتی« و »مدیریت موثرتر 
بدهی برای کاهش هزینه های خدمات بدهی« )مثال از طریق اتکای کمتر 

به تامین مالی پرهزینه و کوتاه مدت( بهبود دهند. بانک جهانی همچنین 
از طریق سه ابزار به اقتصادهای منطقه برای تقویت نظام مدیریت مخارج 
بخ��ش عمومی کمک کرده و اخی��را در اقتصادهای مصر و مراکش از آنها 
بهره برده اس��ت: »بازنگری مخارج عمومی«، »تجزیه و تحلیل رخدادهای 

مالی« و »مشاوره مدیریت بدهی و زیرساخت«.
شفافیتواجتنابازبدهیپنهان

ارتقای شفافیت و اجتناب از بدهی پنهان، توصیه دوم بانک جهانی است. 
طبق گزارش معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران، برای اقتصادهای 
منطقه که در بازارهای بدهی بین المللی فعال هس��تند، موضوع مهم این 
اس��ت که بازیگران بازارهای جهان��ی را با اقدامات خود متعجب نکنند؛ به 
ویژه در ش��رایط فعلی که بدهی و ریس��ک گریزی باالس��ت. کشورها نیاز 
دارند تا اطمینان الزم را در مورد داده های بدهی های ش��ان کس��ب کنند. 
تجربه جهانی نش��ان می دهد بدهی پنهان اغلب در بدترین زمان ممکن و 
اغلب در زمان های بروز بحران خلق و شناسایی می شوند. شفافیت داده از 
چالش های عمومی کشورهای منطقه مناست و این منطقه نسبتا داده های 
آماری خوبی از بدهی دارند ولی بدهی پنهان مش��ابه آنچه در موزامبیک 
وجود دارد را در این منطقه کمتر داریم. با این حال، کشورهای منطقه باید 
مراقب بدهی های احتمالی ناش��ی از تضامین دولتی به شرکت های دولتی 
یا پروژه های بخش عمومی باشند. ضمانت های ضمنی مانند زمانی که یک 
شرکت دولتی براساس ضمانت دولت وام می گیرد، از جمله نمونه های مهم 
میان بخش��ی هستند که اغلب آنها به صورت کامل افشا نمی شوند و یا با 
شرایطی که بازیابی هزینه ضعیفی دارند و پتانسیل تبدیل شدن به بدهی 

برای دولت را دارند، تایید و عملیاتی می شوند.
اجتناباز»تسلطمالی«دولت

تس��لط مالی به وضعیتی گفته می شود که در آن انتظار می رود کسری 
بودجه و بدهی عمومی از طریق پول س��ازی و یا چاپ پول تامین شود. در 
شرایط عادی، بدهی عمومی از طریق ترکیبی از رشد اقتصادی و مالیات، 
پایدار و تحت کنترل است، اما شوک ها و سیاست های بد می توانند بدهی ها 
را به س��طوح ناپایدار برس��انند و انتظارات و امیدهایی را ش��کل دهند که 
خزانه داری عمومی منابع مالی موردنیاز را از بانک مرکزی درخواست کند 
که چنین اتفاقی برای یک اقتصاد خوب نیست. لبنان بهترین نمونه تسلط 

مالی در منطقه مناست.
بانک ه��ای مرکزی تنه��ا با ذخایر خارجی خ��ود و مدیریت پول ملی و 
سیستم های بانکی می توانند کارهای زیادی انجام دهند. ولی در صورتی که 
مجبور به وام دهی مجدد به دولت ها شوند دیگر نمی توانند ثبات قیمت ها 
را حف��ظ و تورم را کنترل کنند. هنگامی که ثبات تضعیف ش��ود، ذخایر 

خارجی به سرعت ناپدید می شوند و برای جلوگیری از این امر، بانک های 
مرکزی به سهمیه بندی ارز خارجی و تعیین نرخ آن متوسل می شوند که 
بسیار تحریف کننده بوده و فقط بروز شوک ارزی و اتفاقات اجتناب ناپذیر 
را به تعویق می اندازد. برخی از روس��ای بانک ه��ای مرکزی در خاورمیانه 
و ش��مال آفریقا خواس��تار اقدام فوری برای انجام اصالحات ساختاری در 
اقتص��اد و در حوزه تامین مالی دولت هس��تند که قابل درک اس��ت. اگر 
وضعیت مالی بدتر ش��ود و اصالحات س��اختاری صورت نگیرد، مجموعه 

ابزارهای بانک مرکزی ناکارآمد و فاقد اثربخشی خواهد شد.
پشتیبانیازفقراوآسیبپذیرها

افزایش تورم در حال س��وق دادن خانوارها در سراسر منطقه خاورمیانه 
به سمت فقر است؛ زیرا بخش عمده ای از بودجه خانوار صرف خرید مواد 
غذایی می ش��ود. مواد غذایی بیش از 30 درص��د از بودجه خانوارها را در 
اقتصاده��ای جیبوتی، الجزایر، مراکش و مصر تش��کیل می دهد. میانگین 
این رقم در اقتصاد ایران نیز برای خانوارهای کش��ور 26.64 درصد، برای 
خانوارهای ش��هری 24.53 درصد و برای خانوارهای روستایی رقمی باال و 
حدود 38.48 درصد است. در حالی که چندین کشور منطقه همچنان در 
حال ارزیابی نوع اقدامات موردنیاز برای بازتخصیص هزینه ها هستند، برخی 
دیگ��ر از قبل برنامه های اصالح یارانه ها را از طریق اعمال مکانیس��م های 
جبرانی هدفمند برای محافظت از فقرا در برابر افزایش قیمت مواد غذایی 
و انرژی اجرا کرده اند؛ مثال مصر در ماه مارس 2022 اعالم کرد که هزینه 
اضافی بالغ بر 130 میلیارد پوند مصر معادل 1.6 درصد از تولید ناخالص 
داخلی سال مالی 2023 را برای افزایش دستمزدها و مستمری های بخش 
عمومی و همچنین گس��ترش پوشش برنامه های انتقاالت نقدی »تکفل و 
کرامت« اختصاص داده و در همین راس��تا تع��داد 450 هزار خانوار را به 
نیز طرح مزبور افزود. برای حصول اطمینان از دس��تیابی جامعه هدف به 

حمایت های اجتماعی، الزم است برنامه ها پایش و تجزیه و تحلیل شوند.
با وج��ود تم��ام بحران هایی که کش��ورهای منطقه ب��ا آن مواجهند و 
ممکن اس��ت بر دس��تاوردهای توس��عه آنها در دهه اخیر تأثیر گذاش��ته 
باش��د، انتخاب های خوب سیاس��تی می تواند به بهبود وضعیت فعلی آنها 
کم��ک کند. محدود کردن برنامه های اعطای عمومی یارانه ها و اس��تفاده 
از سیستم های حمایت اجتماعی مبتنی بر انتقاالت نقدی، مهم و کلیدی 
هستند. شفافیت داده ها در مورد کمیت و کیفیت هزینه ها نیز حیاتی است. 
بانک جهانی از طریق تجزیه و تحلیل، عملیات مالی و پشتیبانی سیاستی 
آماده کمک به دولت هایی است که با این تصمیمات چالش برانگیز مواجه 
می ش��وند و در همی��ن ارتباط به برخی از اقتصاده��ای منطقه نیز کمک 

کرده است.

اقتصادهایخاورمیانهچگونهمیتوانندازتورمباالرهاشوند؟

توصیه های تورمی بانک جهانی

ظاهرا تورم ماهیانه بازار مسکن شهر تهران از 2.5 درصد به 1.8 درصد 
رسیده که کمترین میزان از فروردین ماه امسال تاکنون محسوب می شود؛ 
این آمار که از داده های غیررسمی به دست آمده، ورود آرام بازار مسکن به 
نیمه دوم س��ال را نشان می دهد. به گزارش ایسنا، ثبت داده های جدید از 
بازار مسکن شهر تهران، رنگ باختن انتظارات افزایشی در آستانه ورود به 
نیمه دوم سال را تایید می کند. بررسی ها نشان می دهد که در شهریورماه 
امس��ال تورم ماهیانه در بازار مسکن در پایتخت به پایین ترین حد خود از 
فروردین سال جاری رسیده است. آمار غیررسمی روایت می کند که تورم 
ماهیانه در بازار مسکن شهر تهران از 2.5 درصد در مردادماه به 1.8 درصد 
در ش��هریورماه رس��یده است. این در حالی اس��ت که با توجه به نوسانات 
ان��دک قیمت دالر در هفته های اخیر، انتظار می رفت بازار مس��کن تحت 

تاثیر قرار گیرد.
براساس اطالعات س��امانه کیلید در 23 روز ابتدای شهریورماه 1401، 
متوسط قیمت مس��کن شهر تهران طبق نرخ های پیشنهادی با وزن دهی 
به مناط��ق مطابق تعداد معامالت قطعی ب��ه 45.4 میلیون تومان در هر 
متر مربع رس��یده که از افزایش 1.8 درصد در مقایس��ه با 23 روز انتهای 
مردادماه حکایت دارد. کاهش 0.7 درصدی تورم بازار مسکن که به نوعی 
نشان دهنده ثبات نسبی این بازار است، تمایل طرف عرضه برای فروش را 
افزای��ش داد. درصد تغییرات تعداد آگهی های 23 روز ابتدای ش��هریورماه 
س��امانه مذکور نس��بت به 23 روز انتهایی مردادماه از افزایش 25 درصد 
حکایت دارد. بررس��ی تغییرات قیمت پیشنهادی هر متر مربع نیز در بازه 

زمانی مذکور، رشد 2.9 درصد را نشان می دهد.

اگرچه در بخش خرید و فروش، بازار به آرامش نسبی رسیده، روند بازار 
اجاره براس��اس دیتاهای س��امانه مذکور، صعودی به نظر می رسد. قیمت 
رهن هر متر مربع آگهی های ش��هر تهران در 23 روز ابتدای ش��هریورماه 
نسبت به س��ه هفته پایانی مردادماه از رش��د 7.6 درصد برخوردار است؛ 
این در حالی اس��ت که تعداد آگهی های رهن و اجاره نیز در همین مقطع 
زمانی 31 درصد افزایش نشان می دهد. در پنج ماهه نخست امسال رشد 
ماهیانه قیمت مسکن شهر تهران به ترتیب منفی 2.4 درصد، 6.1 درصد، 
8.4 درصد، 5.8 درصد و 2.5 درصد بوده اس��ت. همانطور که آمار توضیح 
می ده��د، در ماه ه��ای تیر و مرداد تورم ماهیان��ه ملکی کاهش یافته و در 
مرداد به کمتر از یک س��وم خردادماه به عنوان نقطه اوج مقطع پنج ماهه 

رسیده است.
با توجه به تاثیر یکباره اصالح نظام یارانه ای و ریسک های غیراقتصادی 
بر بازار مس��کن طی ماه های ابتدایی امس��ال، به نظر می رسد بخش قابل 
توجهی از تورم در نیمه اول سال به بازار مسکن تحمیل شده و این بخش 
به تدریج در حال رسیدن به ثبات نسبی است. کارشناسان انتظار دارند در 

شش ماهه دوم، بازار ملک در آرامش قرار گیرد.
طبق اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر خانه در مردادماه 1401 
در شهر تهران به 42.7 میلیون تومان در هر متر مربع رسید که در مقایسه 
با ماه گذشته 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 38 درصد افزایش 
نش��ان می دهد. بازار مسکن در سال جاری پس از رونق نسبی در ماه های 
اردیبهشت و خرداد، از ابتدای تیرماه به تدریج با افت معامالت مواجه شد. 
در مرداد امسال 7 هزار و 852 فقره خرید و فروش مسکن در تهران انجام 

ش��د؛ در حالی که حجم معامالت در خردادماه 13 هزار و 874 فقره بود 
که نشان می دهد خرید و فروش ملک در تهران تقریبا نصف شده است. بر 
این اساس، سرعت رشد ماهیانه قیمت نیز در مقایسه با دو ماه قبل تقریبا 

به یک چهارم رسیده است.
یک کارش��ناس بازار مسکن بر این باور است که در نیمه دوم سال بازار 
به نسبت آرام تری را شاهد خواهیم بود. رامین گوران درباره پیش بینی بازار 
مسکن در شش ماهه دوم سال می گوید: معتقدم در شش ماهه دوم سال، 
تورم چندانی در بازار مس��کن رخ نمی دهد؛ زیرا اتفاقاتی که می توانس��ت 
منجر به رشد قیمت ها ش��ود مثل افزایش قیمت نهاده های ساختمانی و 
دستمزدها اتفاق افتاده است. تنها مولفه ای که می تواند در بازار مسکن تاثیر 
بگذارد، هجوم یکباره بورس بازان و بخر و بفروش هاست که با توجه به رکود 

معامالت مصرفی، بعید به نظر می رسد.
او با اشاره به مهاجرت لوکس سازان به ترکیه و کشورهای عربی می افزاید: 
برخی از فعاالن صنعت ساختمان به مناطق متوسط شهر و بسیاری هم به 
ترکیه و کشورهای عربی رفته اند و در آنجا اقدام به ساخت و ساز می کنند.
دبیر کانون انبوه س��ازان، س��رمایه گذاری در بخش مسکن در ایران را 
دارای موانع��ی می داند و می گوید: تقریبا یک س��ال طول می کش��د تا 
ش��هرداری جواز بدهد. این خواب س��رمایه باعث لطمه به س��ازندگان 
می شود. در نهضت ملی مسکن نیز منافع اصلی به سازمان ها و ارگان ها 
مثل ش��هرداری، س��ازمان ثبت و نظام مهندسی می رسد. به طور مثال، 
س��ازمان ثبت برای ثبت وام 450 میلیون تومان��ی، 4.5 میلیون تومان 

حق ثبت دریافت می کند.

تورمبازارمسکندرشهرتهرانکاهشیافت

ورودآراممسکنبهنیمسالدوم1401

نگـــاه

کشاورزیدرمناطقکمآبکشورتوجیهندارد
جغرافیایکشاورزیاقلیمهایایران

با وجود اینکه ایران با بحران خشکس��الی و کم آبی دس��ت و پنجه 
نرم می کند و در منطقه گرم و خش��ک زمین واقع ش��ده اس��ت، اما 
تناقض عجیب و حیرت انگیزی اس��ت که بیشترین میزان کشاورزی 
کش��ور در زمین   های آبی انجام می ش��ود. جالب آنکه وزن کشت آبی 
در اس��تان هایی که اقلیم گرم و خش��ک دارند و دچار بحران کم آبی 
هس��تند، بیشتر و سنگین تر اس��ت؛ یعنی محصوالت آب بر عمدتا در 
مناطقی از ایران کش��ت می ش��ود که اقلیم گرم و خشک دارند و به 
عقیده کارشناس��ان، تولید این محصوالت در چنین مناطقی به هیچ 
وجه توجیه اقتصادی و منطقی ندارد. براس��اس آمارها، از 17میلیون 
اراضی قابل کشت دیم در ایران، تنها 10میلیون هکتار مساعد کشت 
است که تاکنون 6میلیون هکتار آن زیر کشت رفته و 4میلیون هکتار 
آن رها ش��ده است. همچنین س��طح زیر کشت محصوالت زراعی در 
کش��ور حدود 11میلیون هکتار اس��ت و از این میزان، 50.45 درصد 

متعلق به زمین های دیم و 49.55 درصد متعلق به زمین آبی است.
اگرچه تنوع اقلیمی در ایران زمین، امکان تولید محصوالت متنوعی 
در بخش کش��اورزی را فراهم س��اخته، اما اراضی قابل کش��ت برای 
کش��اورزی بسیار محدود بوده و بین 12 تا 15 درصد از کل مساحت 
کش��ور را به خود اختصاص داده اس��ت؛ یعنی بخش کشاورزی ایران 
با وجود تنوع اقلیمی باال، از کمبود دو ش��اخص کلیدی آب و زمین 
حاصلخیز رنج می برد که البته سوءمدیریت در استفاده از این منابع نیز 
شدت و حدت این مسئله را دوچندان کرده است. از جمله نشانه های 
این س��وءمدیریت می توان به بی توجهی به الگوی کش��ت مناسب )با 
توجه به وضعیت منابع آبی منطقه( اشاره کرد که به بهره وری پایین 
عوامل تولید و حجم باالی ضایعات در مراحل مختلف تولید تا مصرف 
و در نتیجه هدررفت منابع منتهی شده است؛ وضعیتی که زنگ خطر 

را برای بخش کشاورزی ایران به صدا درآورده است.
زمین های دیم به زمین هایی گفته می شود که می توانند با بهره گیری 
از کود، دانه، اصالح و برداشت و همچنین باران های موسمی حاصلخیز 
شوند و کشاورزان در آن کشت کنند. زمین   های آبی هم آن دسته از 
زمین   هایی هس��تند که اگر به میزان کافی آب به آنها برسد، می توان 
در آنها به فعالیت کشاورزی پرداخت. آنطور که مرکز فناوری اطالعات 
و ارتباطات وزارت جهاد کش��اورزی اخیرا گزارش داده، از 11 میلیون 
س��طح زیر کشت محصوالت زراعی در کش��ور، بیش از 50 درصد به 
زمین ه��ای دیم و کمت��ر از 50 درصد به زمین آب��ی اختصاص دارد. 
این گزارش همچنین به بررسی جغرافیای کشاورزی اقلیم های ایران 
پرداخته و آنها را به کشاورزی در اقلیم کوهستانی، کشاورزی در اقلیم 
گرم و خشک، کشاورزی در اقلیم گرم و شرجی و کشاورزی در اقلیم 

معتدل خزری تقسیم کرده است.
* کش��اورزی در اقلیم کوهستانی: در اس��تان آذربایجان شرقی که 
دارای اقلیم کوهس��تانی است 79.4 درصد از زمین های استان، دیم و 
20.6 درصد زمین های آبی هستند. در استان آذربایجان غربی، 35.2 
درصد از زمین ها، آبی و 64.8 درصد زمین های دیم هستند. در اقلیم 
کوهس��تانی اس��تان اردبیل نیز 35.4 درصد از زمین ه��ا آبی و 64.6 
درصد زمین های دیم هس��تند. استان البرز هم 96  درصد زمین آبی 
و 4  درص��د زمی��ن دارد. همچنین 40.9 درصد از زمین های اس��تان 
ایالم، زمین آبی و 59.1 درصد زمین ها دیم هس��تند. در پایتخت نیز 
99  درصد زمین ها آبی و تنها یک درصد زمین دیم است. یکی دیگر 
از استان های کوهستانی کشور، چهارمحال و بختیاری است و در این 
استان 54.9 درصد از زمین   ها، آبی و 45.1 درصد زمین دیم هستند. 
35.4 درصد زمین   های اس��تان خراسان شمالی نیز آبی و 64.6 درصد 
از این زمین ها دیم هس��تند. 15.6 درصد از زمین های استان زنجان 
هم آبی و 84.4 درصد نیز زمین دیم هس��تند. در اس��تان قزوین هم 
47.5 درصد زمین ها آبی و 52.5 درصد دیم هستند. در غرب کشور 
و در اس��تان کردس��تان نیز 9.7 درصد زمین ها آب��ی و 90.3 درصد 
دیم هس��تند. در دیگر استان کردزبان کش��ور، یعنی کرمانشاه 24.6 
درصد زمین ها آبی و 75.4 درصد زمین ها دیم هستند. در کهگیلویه 
و بویراحم��د نی��ز 22.4 درصد زمین ها آب��ی و 77.6 درصد زمین ها 
دیم هس��تند. در استان لرستان، میزان زمین های آبی 27.8 درصد و 
زمین های دیم 72.2 درصد اس��ت. همچنین 33.4 درصد زمین های 
اس��تان مرکزی، آبی و 66.6 درصد زمین دیم هستند. آخرین استان 
کوهس��تانی کش��ور نیز طبق گزارش وزارت جهاد کشاورزی، استان 
همدان اس��ت ک��ه 29.2 درصد زمین ها در این اس��تان آبی و 70.8 

درصد زمین ها دیم هستند.
* کش��اورزی اقلیم گرم و خشک: اقلیم بعدی مورد بررسی، اقیلم 
گرم و خش��ک اس��ت. در اقلیم گرم و خش��ک حدود 86.5 درصد از 
زمین های اس��تان اصفهان، زمین های آب��ی و 13.5 درصد زمین ها، 
دیم هس��تند. در ح��وزه جنوب کرمان، 99.9 درص��د زمین ها آبی و 
0.1 درصد زمین ها هم دیم هستند. در استان خراسان جنوبی، 92.5 
درص��د از زمین ها آبی و 7.5 درصد از زمین ها هم دیم هس��تند. در 
خراس��ان رضوی هم 81.3 درصد زمین ها آبی و 18.7 درصد زمین ها 
دیم هستند. همچنین در استان سمنان که اقلیم گرم و خشک دارد 
حدود 76.4 درصد زمین ها آبی و 23.6 درصد از زمین ها دیم هستند. 
در استان فارس نیز 83.5 درصد زمین های استان زمین آبی و 16.5 
درصد از زمین ها دیم هس��تند. 99  درصد از زمین های اس��تان قم با 
اقلیم گرم و خش��ک هم زمین آبی و یک درصد دیم هس��تند. 99.2 
درصد از زمین های اس��تان کرمان نیز زمین ه��ای آبی و 0.8 درصد 
زمین های دیم هس��تند. در استان یزد هم همه زمین های این استان 

زمین های آبی است.
* کشاورزی در اقلیم گرم و شرجی: در اقلیم گرم و شرجی استان 
بوش��هر 19  درصد از زمین ها، آبی و 81  درصد دیم هس��تند. استان 
هرم��زگان هم با اقلیم گرم و ش��رجی، 99.1 درصد زمین آبی و 0.9 
درصد زمین دیم دارد. در اس��تان سیستان و بلوچستان با اقلیم گرم 
و خش��ک و همزمان ش��رجی 95.5 درصد زمین ها آبی و 4.5 درصد 
زمین ها دیم هس��تند. استان خوزس��تان هم در اقلیم گرم و شرجی 
کوهس��تانی قرار دارد و در این اس��تان، 80  درصد زمین ها آبی و 20  
درصد دیم هس��تند. * کشاورزی در اقلیم معتدل خزری: سه استان 
مازندران، گیالن و گلس��تان هم در منطقه معتدل خزری قرار دارند. 
اس��تان گیالن، 91.3 درصد زمین آبی و 8.7 درصد زمین دیم دارد. 
در اس��تان مازندران نیز 84.7 درصد زمین ها، آبی و 15.3 درصد دیم 
هس��تند. در نهایت در استان گلستان هم 50.3 درصد زمین ها آبی و 

49.7 درصد دیم هستند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: بدهکاران صندوق توس��عه ملی همواره در این س��ال ها از 
افزایش قیمت ارز ش��کایت داش��ته و مدعی اند ک��ه افزایش نرخ ارز باعث 
شده نتوانند وام های ارزی را تسویه کنند. این ادعای بدهکاران ارزی البته 
چندان تازگی ندارد و از آنجا که نظام ارزی کش��ور در س��ال های گذشته 
ش��امل دوره های مکرر سرکوب نرخ ارز و جهش نرخ ارز بوده، بازپرداخت 
بدهی ه��ای ارزی غالبا در همه دوره های بعد از جهش ارزی چالش برانگیز 
ش��ده است؛ کما اینکه پس از جهش ارزی سال 1397 با خروج آمریکا از 
برجام، این موضوع مکررا از س��وی تس��هیالت گیرندگان ارزی گفته شده 
اس��ت. در چند وقت گذشته بحث بازپرداخت تسهیالت صندوق ارزی به 
طور پیوسته در رسانه ها مطرح شده و در واکنش به این مباحث، نهادهای 
پژوهش��ی به بررس��ی عملکرد تس��هیالتی صندوق توس��عه ملی و نحوه 
تس��ویه بدهی های ارزی پرداخته اند. از جمله این نهادها، بازوی تحقیقاتی 
مجلس اس��ت که در یک گزارش کارشناسی، ادعای بدهکاران ارزی را رد 
کرده و می گوید: برخی بنگاه های بدهکار می گویند که نوس��انات نرخ ارز، 
قیمت گذاری دستوری و ممنوعیت های صادراتی و از سوی دیگر، نداشتن 
ابزار پوشش ریس��ک نرخ ارز باعث شده تا نتوانند وام های ارزی را تصفیه 
کنند؛ طرح این ادعا در حالی اس��ت که بیشتر بدهکاران ارزی، بنگاه هایی 
هس��تند که درگیر ممنوعیت صادرات نبوده اند. ضمن اینکه ارزش دارایی  
برخی از آنها نیز افزایش داش��ته است. از س��وی دیگر، نوسانات ارز نیز با 
توجه به ثبات بلندمدت قیمت ارز در ایران، موضوع جدیدالوقوعی نبوده که 
غیرقابل پیش بینی باشد. همچنین درخواستی برای پوشش ریسک نرخ ارز 
وجود نداشته و قیمت گذاری دستوری نیز در اقتصاد ایران، موضوع تازه ای 
نیس��ت. پس این بهانه هم قابل پذیرش نیس��ت و در مجموع، بنگاه های 
تس��هیالت گیرنده با دانستن تمامی این شرایط، قراردادی را امضا کرده اند 
که طی آن باید تس��هیالت ارزی به ص��ورت ارزی یا به صورت ریالی با نرخ 

روز ارز بازپرداخت شود.
الگویبازپرداختصندوقارزی

به موازات مرکز پژوهش ها، موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی 
نیز در گزارش اخیر خود به بررسی چالش های بازپرداخت تسهیالت ارزی 
اعم از شرایط نااطمینان بازار، قیمت گذاری دستوری و عدم تکافوی بودجه 
دولت برای ایفای تعهدات و همچنین ش��رایط نامناسب بانک مرکزی در 
س��ال های 1398 و 1399 در عرضه ارز به بازار پرداخته اس��ت. نتایج این 
مطالعه نش��ان می دهد که با همه تولیدکنندگان نمی توان به یک ش��کل 
برخ��ورد کرد و باید بی��ن تولیدکنندگانی که با ممنوعی��ت صادرات و یا 
قیمت گذاری مواجه هستند، تفاوت قائل بود. بازوی پژوهشی وزارت صمت 
در همین راس��تا، چارچوبی برای بازپرداخت تسهیالت ارزی تدوین کرده، 

تس��هیالت گیرندگان ارزی را در پن��ج گروه ج��ای داده و برای هر کدام از 
گروه ها امتیازهایی در نظر گرفته اس��ت. فرمولی که حکایت از بازپرداخت 
ارزی برای بنگاه هایی که درآمد ارزی دارند و بازپرداخت ریالی برای سایر 

بنگاه ها با نرخ ارز نیمایی در تاریخ سررسید دارد.
موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های بازرگان��ی در این گ��زارش، دالیل 
عمده ناتوانی از بازپرداخت این تس��هیالت ارزی را نوس��ان شدید نرخ ارز، 
قیمت گذاری دس��توری، وضع محدودی��ت و ممنوعیت بر صادرات عنوان 
کرده و همچنین بر آثار مخرب تحریم در این زمینه تاکید کرده است. این 
نهاد پژوهش��ی با تبعیض قائل شدن میان وام       گیرندگان از صندوق توسعه 
ملی پیش��نهاد کرده بدهکاران ارزی حوزه تولید و تجارت به پنج دس��ته 
تقس��یم ش��ده و الگوی بازپرداخت وام ارزی برای هر یک از آنها متفاوت 
شود، اما از آنجا که این راهکار، امتیازاتی برای دریافت       کنندگان تسهیالت 
در نظر گرفته، تردیدهایی در ارتباط با برخی موارد پیشنهادی مطرح است. 
دلیل اصرار بازوی پژوهشی وزارت صمت بر این تبعیض عامدانه، مسائلی 
نظیر سرکوب قیمت ها و اعمال تحریم هاست که موجب شده تا طرح های 
تولیدی و صنعتی آنها از حیز  انتفاع خارج ش��ده و امکان کس��ب درآمد و 
بازپرداخت وام برای وام       گیرنده فراهم نشود. در واقع، هرچند نمی توان منکر 
شرایط خاص کشور به واسطه خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها 
در دوره اخیر بود، اما این موضوع به اعتقاد کارشناسان، تنها مختص دوره 
اخیر نیس��ت و بس��یاری از تولیدکنندگان در قالب       ها و زمان های مختلف 
اقدام به دریافت تسهیالت دولتی کرده       اند و تا حدی از این بابت آسودگی 
خیال دارند که می توانند از انجام تعهدات خود سر باز بزنند، آنها را مشروط 
به ش��رایطی کنند و معافیت       های گوناگون دریاف��ت کنند. اگرچه به زعم 
بازوی پژوهشی وزارت صمت، برخی سیاست های دولتی عامل این ناتوانی 
تولیدکنندگان بوده است، اما نوسان نرخ ارز و پیچیدگی سیاست        خارجی 
در ای��ران، عنصری هم��واره حاضر بوده که مردم ع��ادی نیز از آن مطلع 
هستند و دریافت       کنندگان تسهیالت ارزی از آن مستثنی نیستند. مهم تر 
از همه  بندی اس��ت که مشخصا اتفاقات ناش��ی از نوسانات در نرخ برابری 
ارزها را به عهده دریافت       کننده تسهیالت دولتی می گذارد و قاعدتا باید به 

آن عمل می       شده است.
5گزینهبرایتصفیهوامارزی

موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در گزارش »صندوق توسعه 
ملی؛ تس��هیالت ارزی اعطایی و چالش       های بازپرداخت/ پوشش ریس��ک 
نوس��ان نرخ ارز« می گوید: مجموعه ش��رایط محیطی ناش��ی از تحریم ها 
موجب چالش       های جدی برای تولیدکنندگان ش��ده اس��ت، بس��یاری از 
طرح ه��ا هم       اکنون به مرحله بهره       برداری نرس��یده و ق��ادر به بازپرداخت 

تسهیالت خود نیستند. بخشی از تقصیرات متوجه خود دولت است؛ چراکه 
مثال »به دلیل عدم تعهد دولت نس��بت به خرید تضمینی برق، بسیاری از 
تولیدکنندگان این بخش قادر به بازپرداخت ارز دریافتی خود نیس��تند.« 
همچنین »به دلیل شرایط نامناسب بانک مرکزی در سال های 98 و 99، 
برخ��ی تولیدکنندگان با مراجعه به بان��ک مرکزی با نبود ارز کافی مواجه 
ش��دند که این امر نیز تولید کنندگان را با چالش مواجه کرده است. ایجاد 
برخی محدودیت های صادراتی در س��ال  97 که با هدف تنظیم بازار روی 
داد نیز مشکالتی برای برخی تولیدکنندگان در بخش صادرات و به تبع آن، 

بازپرداخت تسهیالت ارزی ایجاد کرد. «
همین امر موجب دس��ته بندی تولیدکنندگان و تشخیص لزوم معافیت 
برخ��ی از آنها از بازپرداخت ارزی ش��ده اس��ت. در این راس��تا، واحدهای 
تولیدی به پنج  دسته کلی تقسیم شدند:»طرح های اقتصادی دارای درآمد 
ارزی-فاق��د محدودیت ه��ای قیمت گذاری و منع ص��ادرات«؛ »طرح های 
اقتصادی فاقد درآمد ارزی-بدون محدودیت قیمت گذاری کاال و خدمات«؛ 
»تسهیالت گیرندگانی که تامین ارز موردنیاز آنها جهت بازپرداخت اصل و 
فرع تسهیالت ارزی دریافتی از صندوق توسعه ملی، توسط دولت تضمین 
ش��ده اس��ت«؛ »تس��هیالت گیرندگانی که کاالها و خدمات تولیدی آنها 
مشمول قیمت گذاری یا منع صادراتی شده است« و »طرح های اقتصادی 
که بخش��ی از کاالها و خدمات تولیدی آنها مشمول قیمت گذاری یا منع 

صادراتی بوده و بخش دیگر فاقد آن است.«
برای گروه اول این امتیازها در نظر گرفته  شده است: »دوره تنفس یک 
 ساله جهت بازپرداخت اقساط تسهیالت دریافت و افزایش دوره بازپرداخت 
این تس��هیالت بین یک الی پنج س��ال«. بخش مهم این امتیازها متعلق 
ب��ه هر چهار گروه بعدی اس��ت که این امتیاز بحث       برانگی��ز برای آنها در 
نظر گرفته شده است: »بازپرداخت به صورت ریالی اقساط سررسید شده تا 
تاریخ ابالغ این مصوبه، به نرخ سامانه نیما در تاریخ سررسید  و برای سایر 
اقساط به نرخ روز درخواست و حسب نرخ سود تسهیالت عقود مشارکتی 
مصوب شورای پول و اعتبار اقدام می شود.« شرح اعطای تسهیالت نیز به 
این صورت بوده است: »اعطای تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی در دو 
قالب عاملیت ارزی و س��پرده       گذاری ارزی از طریق بانک های عامل انجام 
می شود که بخش عمده آن، به صورت ارزی و براساس مفاد بند  اساسنامه 
و با عاملیت بانک های طرف قرارداد به متقاضیان پرداخت شده است. کل 
قراردادهای عاملیت ارزی منعقده با بانک های عامل تا پایان س��ال  1399 
بالغ بر 116.143 میلیون دالر بوده اس��ت. اطالعات طرح های تامین مالی 
شده تاکنون شامل کلیه طرح های فعال مسدود شده 315طرح و طرح های 

تصفیه شده سه طرح است.«

نحوهتصفیهوامهایارزیصندوقتوسعهملیترسیمشد

فرمول تسویه وام های ارزی

بیشترینوکمترینبدهیخارجیدرچهسالیثبتشد؟

جزییات20ساله
بدهیخارجیایران

بررسی بدهی خارجی ایران از سال 1383 تا تیرماه 1401 نشان می دهد که این بدهی 
از 12 میلیارد و 50 میلیون دالر در فروردین ماه 1383، به رقم 7 میلیارد و 173 میلیون 
دالر در تیرماه امسال رسیده است. بدهی خارجی به مجموعه تعهدات ایجادشده در نتیجه 
گش��ایش اعتبار اسنادی تس��هیالت دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای 
بین المللی و همچنین تامین مالی پروژه های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق 
قرضه بین المللی گفته می شود. بررسی آمارهای بانک مرکزی از سال 1383 تا پایان تیرماه 
سال جاری نشان می دهد که بدهی خارجی ایران از رقم 12 میلیارد و 50 میلیون دالر در 
فروردین ماه 1383 به مبلغ 7 میلیارد و 173 میلیون دالر در تیرماه 1401 رسیده است. 
بنابراین بدهی خارجی ایران در این دوره زمانی به میزان 67.9 درصد کم شده است. البته 
بیشترین میزان بدهی خارجی ایران در اسفندماه 1386 به رقم 28 میلیارد و 647 میلیون 
دالر ثبت ش��ده است. همچنین در اس��فندماه 1393 بدهی خارجی ایران به 5 میلیارد و 
107 میلیون دالر رس��یده که کمترین بدهی ثبت شده در مدت زمان مورد بررسی بوده 
است. در جدول ذیل می توانید ارقام بدهی خارجی ایران از فروردین ماه 1383 تا تیرماه 

1401 را مشاهده کنید.

میزان بدهی خارجی ایران از فروردین ماه 1383 تا تیرماه 1401

میزان بدهی خارجی در اسفند  میزان بدهی خارجی در فروردین   سال   ردیف 
16 میلیارد و 831 میلیون دالر  12 میلیارد و 50 میلیون دالر     1383  1
24 میلیارد و 264 میلیون دالر  16 میلیارد و 789 میلیون دالر     1384  2
23 میلیارد و 514 میلیون دالر  24 میلیارد و 678 میلیون دالر     1385  3
28 میلیارد و 647 میلیون دالر  24 میلیارد و 99 میلیون دالر     1386  4
21 میلیارد و 221 میلیون دالر  27 میلیارد و 461 میلیون دالر     1387  5
21 میلیارد و 527 میلیون دالر  21 میلیارد و 251 میلیون دالر     1388  6
22 میلیارد و 814 میلیون دالر  21 میلیارد و 621 میلیون دالر     1389  7
17 میلیارد و 340 میلیون دالر  23 میلیارد و 374 میلیون دالر     1390  8
7 میلیارد و 380 میلیون دالر  16 میلیارد و 435 میلیون دالر     1391  9
6 میلیارد و 655 میلیون دالر  7 میلیارد و 370 میلیون دالر     1392  10
5 میلیارد و 107 میلیون دالر  6 میلیارد و 654 میلیون دالر     1393  11
7 میلیارد و 476 میلیون دالر  5 میلیارد و 179 میلیون دالر     1394  12
8 میلیارد و 481 میلیون دالر  7 میلیارد و 672 میلیون دالر     1395  13

10 میلیارد و 910 میلیون دالر  8 میلیارد و 819 میلیون دالر     1396  14
9 میلیارد و 339 میلیون دالر  11 میلیارد و 305 میلیون دالر     1397  15
9 میلیارد و 31 میلیون دالر  9 میلیارد و 124 میلیون دالر     1398  16

8 میلیارد و 901 میلیون دالر  9 میلیارد و 142 میلیون دالر     1399  17
8 میلیارد و 675 میلیون دالر  8 میلیارد و 792 میلیون دالر     1400  18

7 میلیارد و 173 میلیون دالر )تیرماه 1401(  8 میلیارد و 142 میلیون دالر     1401  19

بانکنامه

سکه210هزارتومانارزانشد
نوسانسکهدرکانال14میلیونی

نوس��ان س��که در کانال 14 میلیون تومانی کماکان ادامه دارد و 
قیمت س��که طرح جدید در بیس��ت و هش��تمین روز شهریورماه با 
210 هزار تومان کاهش نس��بت به روز قب��ل به رقم 14 میلیون و 
290 هزار تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی ط��رح قدیم نیز با 
100 ه��زار تومان کاهش در روز دوش��نبه با قیم��ت 13 میلیون و 
500 هزار تومان معامله شد. نیم سکه 8 میلیون تومان، ربع  سکه 5 
میلیون و 50 هزار تومان و سکه یک گرمی 3 میلیون تومان قیمت 
خ��ورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون 
و 308 هزار تومان رس��ید و قیمت هر مثقال طال 5 میلیون و 667 
هزار تومان ش��د. بهای انس جهانی هم ب��ه یک هزار و 664 دالر و 
س��ه سنت رسید. همچنین قیمت دالر در معامالت آزاد بازار تهران 
در حال��ی در محدوده 31 هزار توم��ان قرار دارد که قیمت هر دالر 
در صرافی ه��ای بانکی دیروز ب��ا 10 تومان کاهش با نرخ 28 هزار و 
793 تومان به فروش رسید. هر یورو نیز در صرافی های بانکی با 20 
تومان افزایش به قیمت 28 هزار و 843 تومان معامله ش��د. قیمت 
خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی 28 هزار و 506 تومان و نرخ 

خرید هر یورو نیز 28 هزار و 556 تومان اعالم شد.

رئیسکلبانکمرکزیتوضیحداد
برنامهبانکمرکزیبرایسودبینبانکی

در شرایطی که سود بین بانکی با تداوم روند افزایشی خود در هفته های 
اخیر دوباره به نرخ 21 درصد نزدیک شده است، رئیس کل بانک مرکزی 
می گوید که سیاست این بانک برای سود بین بانکی این است که این نرخ 

نوسانات زیادی نداشته باشد.
س��ود بی��ن بانکی که به عنوان یکی از انواع نرخ ه��ای بهره در بازار پول 
به نرخ های س��ود یا بهره در س��ایر بازارها جهت می دهد، در واقع قیمت 
ذخایر بانک هاس��ت و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از 
روزانه یا هفتگی دچار کس��ری ذخایر می ش��وند، از سایر بانک ها در بازار 
بین بانکی یا از بانک مرکزی اس��تقراض می کنند. این سود در هفته های 
اخیر دوباره روند صعودی خود را شروع کرده و به نرخ 21 درصد نزدیک 
ش��ده اس��ت. این در حالی اس��ت که پیش از این، نرخ سود بین بانکی به 
21.31 درصد رس��یده و با واکنش منفی فعاالن بازار سرمایه مواجه شد. 
س��پس بانک مرکزی در جلس��ه با فعاالن بازار سرمایه موظف شد تا نرخ 
سود در بازار بین بانکی را کنترل و این نرخ را در بازار بین بانکی متناسب 
با سیاس��ت های تورمی مدیریت کند که پس از آن جلس��ه، روند سود در 
بازار بین بانکی نزولی ش��د و این نرخ به  ترتیب از 21.31 درصد به ارقام 
21.13 درص��د، 20.64 درصد و 20.59 درصد رس��ید، اما در ادامه نرخ 
س��ود بین بانکی رون��د صعودی خود را آغاز ک��رد و هم اکنون به 20.93 

درصد رسیده است.
عل��ی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی در این باره به ایس��نا، اعالم 
کرد که روند تغییرات س��ود بین بانکی به وضعیت عرضه و تقاضا در بازار 
بین بانکی بس��تگی دارد و س��عی بانک مرکزی بر این است که سود بین 
بانکی نوس��انات زیادی نداشته اس��ت. همچنین محمد نادعلی، مدیرکل 
عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی نیز در این زمینه گفت: فلسفه بازار 
بین بانکی این اس��ت که بانک ها در صورت کمبود منابع، مبادالت کوتاه 
مدت و یک ش��به انجام می دهند که این مبادالت باعث می ش��ود تا نرخ 
سودی در این بازار شکل بگیرد و نرخ این سود نیز متناسب با نیاز بانک ها 

به این منابع مشخص می شود.
او ب��ا بی��ان اینکه بانک ه��ا منابع مازاد خ��ود را وارد ب��ازار بین بانکی 
می کنند و به سایر بانک ها که به این منابع نیاز دارند تسهیالت می دهند، 
گفت: بنابراین نرخ س��ود بین بانکی، تاثیری بر س��ود سپرده و تسهیالت 
نمی گ��ذارد. بازار بی��ن بانکی، بازاری نیس��ت که بانک ها س��هام خود را 
بفروش��ند و پول خ��ود را وارد این بازار کنند که وقت��ی نرخ در این بازار 
افزایش یابد، آنها انگیزه ورود به بازارهای دیگر را نداش��ته باش��ند و سایر 

بازارها تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرند.
نادعلی با تاکید بر اینکه س��ود بین بانکی بر بورس تاثیری ندارد، ادامه 
داد: تقاضا و عرضه بانک ها در بازار بین بانکی اس��ت که موجب تغییرات 
در نرخ س��ود این بازار می ش��ود و س��عی بانک مرکزی در این زمینه این 
اس��ت که نوس��انات این بازار را کنترل کند. بنابراین وقتی نوسانات را از 
بازار بین بانکی بگیریم طبیعتا نوسانات در سایر بازارها نیز کمتر می شود. 
نرخ س��ود سپرده و تسهیالت در ایران تابع شرایط بازار بین بانکی نیست 
و تغییرات در س��ود بین بانکی نمی تواند تاثیری بر بازار س��رمایه داش��ته 
باشد، بلکه تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیالت است که بر بازار سرمایه 

تاثیرگذار است.
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راهاندازیاولینصندوقامالکومستغالتکشور
باپولخرددرامالکسرمایهگذاریکنید

پس از صدور موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری امالک و مستغالت 
)REIT( توس��ط س��ازمان بورس و اوراق بهادار، اولین صندوق با موضوع 
مذکور در هفته جاری نزد اداره ثبت ش��رکت ها به ثبت رس��ید. نخستین 
صندوق امالک و مس��تغالت کشور بر روی یک ملک اداری با متراژ مفید 
حدود 900 متر مربع و عمر حدود 14 س��ال در خیابان مالصدرای تهران 
تاس��یس شده اس��ت. یکی از تمایزهای این نوع سرمایه گذاری با صندوق 
زمین و ساختمان این است که صندوق های ریت )REIT(، بر روی ملک 
ساخته شده و در حال بهره برداری تاسیس می شود و سرمایه گذاران عالوه 
بر بهره من��دی از فرصت افزایش قیمت ملک می توانند از جریان درآمدی 
ناشی از اجاره امالک موجود در صندوق نیز بهره مند شوند. اولین صندوق 

احتماال ظرف دو هفته آینده در فرابورس پذیره نویسی خواهد شد.
در این زمینه یک فعال بازار س��رمایه در واکنش به راه اندازی نخستین 
صن��دوق ام��الک و مس��تغالت از مردم دع��وت کرد که با پ��ول خرد در 
امالک سرمایه گذاری کنند. احس��ان مرادی با بیان اینکه صندوق  امالک 
و مستغالت بورسی بر روی امالک ساخته شده سرمایه گذاری می کند و با 
بازسازی و فروش، تغییر کاربری امالک یا اجاره دادن این امالک می تواند 
دارندگان یونیت ها را در بازده این گونه سرمایه گذاری سهیم نمایند، به سنا 
گفت: در حوزه س��رمایه گذاری بر روی امالک و مستغالت دو نوع صندوق 
)صندوق زمین و س��اختمان و صندوق امالک و مس��تغالت( وجود دارد. 
صندوق های زمین و س��اختمان با جذب منابع مردم، اقدام به س��اخت بر 
روی زمین های دارای پروانه س��اختمانی و فروش واحدهای احداث ش��ده 
می کنند. مش��کل صندوق های زمین و س��اختمان این است که در زمان 
اتمام پروژه ساختمانی ممکن است فروش واحدها ساخته شده زمانبر باشد 
و بازده موثر مشارکت کنندگان را کاهش دهد. همین نقطه ضعف، راه اندازی 

صندوق های امالک و مستغالت را ضروری می کند.
ب��ه گفته مرادی، صندوق  امالک و مس��تغالت بورس��ی بر روی امالک 
ساخته شده س��رمایه گذاری می کند و با بازسازی و فروش، تغییر کاربری 
امالک یا اجاره دادن این امالک و... می تواند دارندگان یونیت ها را در بازده 
این گونه سرمایه گذاری سهیم نمایند. در بازارهای مالی تالش می شود برای 
تمامی سالیق، ابزارسازی صورت بگیرد و صندوق های امالک و مستغالت 
برای اشخاصی که تمایل به سرمایه گذاری در بازار امالک دارند، ابزار بسیار 
مناسبی خواهد بود. طبیعتا هرچه تنوع ابزارهای بازار سرمایه افزایش یابد، 

سرمایه گذاران بیشتری را هم می توان در این بازار جذب کرد.
او در پاسخ به این سوال که آیا راه اندازی صندوق های امالک و مستغالت 
می تواند ابزاری برای واگذاری امالک مازاد بانک ها نیز باش��د، گفت: حتما 
بانک ه��ا هم امکان عرضه امالک م��ازاد را از طریق صندوق های امالک و 
مس��تغالت خواهند داش��ت، اما باید در نظر داشت که قیمت کارشناسی 
ام��الک با قیم��ت معامالتی متف��اوت اس��ت و ممکن اس��ت در فرآیند 
قیمت گذاری امالک، ریس��کی متوجه عرضه کنندگان امالک یا خریداران 
یونیت ها شود )البته که س��ازمان بورس و اوراق بهادار روی قیمت گذاری 
امالک نظ��ارت دارد تا هم منافع عرضه کنندگان و ه��م منافع خریداران 

یونیت ها حفظ شود(.
این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: صندوق های امالک و مستغالت 
می توانن��د از نوع صندوق های ETF یا از نوع صندوق های صدور و ابطالی 
باش��ند که شخصا معتقدم با توجه به ماهیت پرتفوی این صندوق ها، نوع 
 NAV صدور و ابطالی روش مناسب تری خواهد بود؛ چراکه نوسان ارزش
ای��ن صندوق ه��ا در کوتاه مدت، احتم��اال زیاد نخواهد ب��ود. البته که این 
صندوق ها دارای بازارگردان بوده و ریسک نقدشوندگی نخواهند داشت. به 
عقیده مرادی، امکان اجاره پرتفوی امالک صندوق ها و پرداخت سهم اجاره 
بها به دارندگان یونیت ها ب��ه صورت دوره ای نیز وجود دارد و هم می توان 
اجاره بها را صرف س��رمایه گذاری های دیگر کرد. به هر حال، صندوق های 
امالک و مس��تغالت، ابزار جدیدی در بازار س��رمایه ما هستند و قطعا در 
ماه های آینده با تاسیس صندوق های بیشتر از این نوع، می توان به انتظارات 

سرمایه گذاران با سالیق مختلف پاسخ داد.
همچنین داوود حمزه، مدیرعامل شرکت گروه مدیریت ارزش صندوق 
بازنشستگی کشوری با بیان اینکه صندوق امالک و مستغالت عمال نوعی 
سرمایه گذاری خرد در حوزه امالک و مستغالت توسط مردم است، گفت: 
افراد می توانند به جای خرید یک واحد کامل ملک اعم از مسکونی، تجاری 
و اداری نس��بت به خرید بخش کوچکی از یک ملک با سرمایه گذاری های 
خرد خود اقدام نمایند. یکی از تمایزهای این نوع سرمایه گذاری با صندوق 
زمین و ساختمان این است که صندوق های ریت، بر روی ملک ساخته شده 
در حال بهره برداری تاسیس می شود و سرمایه گذاران عالوه بر بهره مندی 
از فرص��ت افزایش قیمت ملک می توانند اجاره نیز دریافت کنند. به گفته 
حمزه، حس��ب آنچه در امیدنامه پیش��نهادی صندوق امالک و مستغالت 
»مدیریت ارزش مس��کن« به عنوان نخستین صندوق امالک و مستغالت 
کشور آمده است، پرداخت اجاره به صورت سه ماهه خواهد بود که پس از 
کسر هزینه های جاری به حساب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری واریز 

خواهد شد.
او ادام��ه داد: محدودی��ت حداقل س��رمایه گذاری برای خری��داران این 
صندوق ه��ا وجود ندارد و افراد می توانن��د در حد چند میلیون تومان نیز 
در این صندوق ها سرمایه گذاری کنند، ولی در عرضه اولیه نخستین ریت 
)REIT( کشور احتماال محدودیت های معمول در پذیره نویسی های عرضه 

اولیه توسط سازمان بورس اعمال خواهد شد.
حم��زه با تأکید بر اینک��ه پذیرش و معامل��ه واحدهای این گونه 
صندوق ها در بازار فرابورس ایران انجام خواهد شد، افزود: نخستین 
صندوق امالک و مس��تغالت کشور بر روی یک ملک اداری با متراژ 
مفی��د ح��دود 900 متر مربع و عم��ر حدود 14 س��ال در خیابان 
مالصدرای تهران تاس��یس ش��ده اس��ت. مدیر این صندوق، نسبت 
به عقد قرارداد با ش��رکت صبا عمران به عنوان »مدیر بهره برداری« 
برای اج��اره دادن و جمع آوری وجوه حاصل از اجاره صندوق اقدام 
نموده و وجوه حاصل را پس از کس��ر هزینه های جاری هر س��ه ماه 
یکبار به حس��اب دارندگان واحدهای س��رمایه گذاری واریز خواهد 
ک��رد. وی با تاکید بر اینکه این صندوق ب��ه صورت صندوق قابل معامله 
)ETF( تاس��یس ش��ده و معامله خواهد شد، گفت: با توجه به معامله هر 
روزه واحدهای این صندوق در بازار فرابورس ایران عمال امکان اعالم روزانه 
قیم��ت مدنظر فعاالن بازار س��رمایه برای ملک اداری نی��ز فراهم خواهد 
ش��د که این یکی از ویژگی های جدید و قابل توجه و ابزاری جذاب برای 
سرمایه گذاران خواهد بود. با توجه به همکاری بسیار شایسته سازمان بورس 
و اوراق بهادار امیدواریم حداکثر ظرف مدت دو هفته آینده پذیره نویس��ی 
این صندوق در فرابورس انجام شود و عمال باب جدیدی برای معرفی گزینه 

سرمایه گذاری جذاب دیگری در بازار سرمایه گشوده شود.

بورسنامه

فرصت امروز: فعالیت بازار س��هام در آخرین هفته از تابس��تان با تداوم 
روند نزولی ش��اخص ها، خروج پول از معام��الت و کاهش ارزش معامالت 
همراه شده است تا بازار سهام یک گام دیگر به سطوح سرنوشت ساز خود 
نزدیک تر شود. در جریان معامالت روز دوشنبه، شاخص کل بورس 4 هزار 
و 95 واحد از ارتفاع خود را از دست داد و به سطح یک میلیون و 373 هزار 
واحد رسید. در این روز شاخص کل هم وزن نیز هزار و 698 واحد کاهش 
یافت و در تراز 400 هزار و 212 واحد ایس��تاد. شاخص کل فرابورس نیز 
کاهش 53 واحدی را تجربه کرد و در ارتفاع 18 هزار و 576 واحد به کار 
خود پایان داد، تا شاهد افت دسته جمعی هر سه شاخص اصلی بازار سهام 

در بیست و هشتمین روز شهریورماه باشیم.
در بازار ارز نیز برخالف روزهای گذشته شاهد روند نزولی قیمت ها بودیم 
و در حالی که قیمت دالر در معامالت آزاد بازار تهران کماکان در کانال 31 
هزار تومان در حال نوسان است، قیمت هر دالر در صرافی های بانکی دیروز 
به 28 هزار و 793 تومان رس��ید تا شکاف 3 هزار تومانی نرخ ها همچنان 
وجود داشته باشد. بررس��ی ها نشان می دهد که قیمت هر برگ اسکناس 
سبز آمریکایی از روز های میانی شهریورماه با کمرنگ شدن انتظارات مثبت 
نس��بت به آینده مذاکرات وین، با خروج از کریدور قیمتی کانال 29 هزار 
تومانی به س��رعت کانال 30 را پشت سر گذاش��ت و وارد سطوح قیمتی 
کانال 31 هزار تومانی ش��د تا در حال حاضر در پله های میانی کانال 31 
هزار تومان بایستد. در بازار سکه و طال نیز روز دوشنبه شاهد روند نزولی 
قیمت ها بودیم و سکه طرح جدید با 210 هزار تومان کاهش به قیمت 14 
میلیون و 290 هزار تومان رسید تا بازارهای مالی دیروز همگی قرمزپوش 

باشند.
ریزشبورسبهوقتشهریور

روند کاهش��ی ش��اخص های بورس��ی در روزهای پایانی فصل تابستان 
کم��اکان ادام��ه دارد. در جریان معامالت روز دوش��نبه 28 ش��هریورماه، 
ش��اخص کل ب��ورس تهران با 4 ه��زار و 95 واحد کاه��ش در ارتفاع یک 
 میلیون و 373 هزار واحدی ایس��تاد. ش��اخص هم وزن با یک هزار و 698 
واحد کاهش به 400 هزار و 212 واحد و شاخص قیمت با یک هزار و 15 
واحد افت به 239 هزار و 384 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول، 3 هزار و 
386 واحد و ش��اخص بازار دوم، 7 هزار و 81 واحد کاهش را ثبت کرد. در 

معامالت بورس تهران، بیش از 4 میلیارد و 172 میلیون سهم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 28 هزار و 427 میلیارد ریال معامله شد.

شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 206 واحد، بانک 
ملت )وبملت( با 90 واحد، تامین سرمایه امین )امین( با 43 واحد و سپنتا 
)فپنتا( با 42 واحد تاثیر مثبت بر ش��اخص بورس داش��تند. در مقابل اما 
صنایع پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( با 260 واحد، معدنی و صنعتی 
گل گهر )کگل( با 212 واحد، بانک پاسارگاد )وپاسار( با 174 واحد، ایران 
خودرو )خودرو( با 168 واحد، فوالد خوزستان )فخوز( با 146 واحد، ذوب 
آهن اصفهان )ذوب( با 142 واحد و فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 140 
واحد با تاثیر منفی بر ش��اخص بورس همراه ش��دند. نماد سایپا )خساپا(، 
ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، ایران خودرو )خودرو(، 
گسترش س��رمایه گذاری ایران خودرو )خگستر(، س��ایر اشخاص بورس 
انرژی )انرژی 3(، بانک تجارت )وتجارت( و قطعات اتومبیل ایران )ختوقا( 
در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامالت این 
روز صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 826 میلیون و 
372 میلیون برگه سهم به ارزش 2 هزار و 655 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس ایران بیش از 53 واحد کاهش 
داشت و به تراز 18 هزار و 576 واحد رسید. در این بازار بیش از 5میلیارد و 
424 میلیون برگه سهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد دفعات معامالت 
فرابورس نیز بیش از 158 هزار و 754 نوبت بود. زغال سنگ پروده طبس 
)کزغال(، بهم��ن دیزل )خدیزل(، پویا زرکان آق دره )فزر( و آهن و فوالد 
غدیر ایرانیان )فغدیر( با تاثیر مثبت بر ش��اخص فرابورس همراه ش��دند. 
همچنین سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 
)صبا(، پلیمر آریاساسول )آریا(، بیمه پاسارگاد )بپاس(، بانک دی )دی( و 

اعتباری ملل )وملل( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.
بازارسرمایهدربرزخبرجام

اگرچه P/E بازار س��رمایه به کمترین حد چند س��ال اخیر رسیده، اما 
همچنان رنگ س��رخ بر تن این بازار خودنمایی می کند. نرخ ارز در سامانه 
نیما طی ماه های گذشته شیب افزایشی داشته و دالر نیمایی در کانال 27 
هزار تومان قرار دارد. دالر بازار آزاد هم در محدوده 31 هزار و 900 تومان 
معامله می ش��ود. نقدینگی نیز کماکان در حال رشد بوده و شکسته شدن 

رکورد نس��بت پول به نقدینگی نیز موجب نگرانی هایی مبنی بر احتمال 
تشدید انتظارات تورمی شده است. یک کارشناس بازار سرمایه درخصوص 
وضعیت این بازار به س��نا می گوید: مش��کل بازار سرمایه ارزندگی نیست 
و اکث��ر تحلیلگران ب��ر روی ارزندگی این بازار اتفاق نظ��ر دارند، اما نکته 
اینجاست که سرمایه گذاران بزرگ این بازار، نگاه بلندمدت داشته و تالش 
می کنند به دور از هرگونه هیجانی، در منطقی ترین قیمت ها اقدام به خرید 
سهام کنند. این گروه از سرمایه گذاران به خوبی می دانند که اگر امروز اقدام 
به خرید نکنند، فردا قیمت سهام افزایش نداشته و در روزهای بعد فرصت 
خرید خواهند داش��ت. این وضعیت برای سرمایه گذاران با استراتژی کوتاه 

مدت و نوسان گیری جذاب نیست.
حمید مرتضی کوش��کی با بیان اینکه نسبت P/E متوسط بازار سرمایه 
6.4  اس��ت و بسیاری از س��هم های بزرگ بازار نیز P/E کمتر از 6 دارند، 
توضیح می دهد: این نسبت های پایین P/E نشانگر نگرانی سرمایه گذاران 
از افت س��ودآوری شرکت ها در فصل تابستان به سبب کاهش قیمت های 
جهانی بوده و این نگرانی منطقی اس��ت. بازار س��رمایه ریسک های آتی از 
جمله افت قیمت های جهانی، قطعی ب��رق، عدم افزایش نرخ ارز و... را در 
قیمت س��هام منعکس کرده است. پایین بودن P/E یعنی بازار سرمایه به 
سود شرکت ها ارزش کمتری داده و نگران سود آینده است. معتقدم اگرچه 
بازار سرمایه در کوتاه مدت پتانسیل رشد چندانی ندارد، اما ریسک ریزش 
بیشتر هم برای این بازار متصور نیستم. با نگاه بلندمدت اما فرصت مناسبی 

برای سرمایه گذاری بر روی سهم های با P/E پایین خواهد بود.
او با اشاره به تاثیر منفی بالتکلیفی مذاکرات وین می گوید: بازار سرمایه 
در برزخ برجام قرار دارد. اگر برجام احیا ش��ود، دست دولت از شرکت های 
تولیدی کوتاه خواهد ش��د و در س��ایه کاهش ریسک دست اندازی دولت، 
بازار رشد خواهد کرد، در غیر این صورت باید نگران سیاست گذاری دولت 
در قبال صنایع باشیم و شاید باید منتظر بمانیم تا سیاست های دولت در 
مورد نرخ حامل های انرژی و... در الیحه بودجه 1402 شفاف شود.( البته 
در ص��ورت عدم توافق، نرخ ارز رش��د کرده و بازار س��رمایه در واکنش به 
جهش ارزی حرکت خواهد کرد؛ با این تفاوت که در صورت عدم توافق باید 
ریس��ک امنیت سرمایه گذاری و احتمال برخی تبعات فشارهای اقتصادی 

را هم در نظر داشت.

شاخصسهام،نرخدالروقیمتسکهکاهشیشدند

قرمزپوشی بازارها در انتهای تابستان

عرض��ه خودرو در بورس کاالی ایران ادامه دارد و قرار اس��ت که خودرو 
دیگنیتی در روز چهارش��نبه 30 ش��هریورماه و وانت کارا در روز شنبه 2 
مهرماه در بورس کاال عرضه می شود. در این خصوص، امیرحسن کاکایی، 
عرضه خ��ودرو در بورس کاال را راهی برای کوتاهی دس��ت دالالن عنوان 
می کند و می گوید: عرضه خودرو در بورس کاال می تواند قیمت ها را متعادل 

و شفاف کند.
ای��ن کارش��ناس صنعت خودرو با اش��اره به ش��فافیت قیمتی با عرضه 
خودروه��ا در بورس کاال ادامه می دهد: بزرگترین مش��کل صنعت خودرو 
این است که بعد از تحریم ها به جای اینکه توسعه صنعت خودروسازی و 
قطعه سازی را پیش بگیریم، آن را به گونه ای قیمت گذاری کردیم که باعث 
از بین رفتن سرمایه، کاهش نقدینگی، افزایش هزینه ها و در نهایت کاهش 

ظرفیت تولید شد.
او ب��ا بیان اینکه در گذش��ته س��االنه یک میلی��ون و 600 هزار خودرو 
تولید می ش��د، اما به مرور زمان ای��ن تعداد کاهش یافت، می افزاید: تولید 
خودروسازان هر ساله روند کاهشی داشته است، به طوری که سال گذشته 
کمتر از یک میلیون خودرو تولید شد. در حالی که مسئوالن اعالم کرده اند 

که تولید خودرو افزایش��ی خواهد بود، اما اقتص��اد این اجازه را نمی دهد. 
همانطور که امس��ال نیز تولید یک میلیون و 600 هزار خودرو در دستور 
کار خودروسازان بود، اما با گذشت نیمه نخست سال و نبود تغییر چندانی 
در تولیدات، بعید اس��ت تا پایان سال به یک میلیون و 600 هزار دستگاه 

برسیم.
این استاد دانش��گاه، آزادس��ازی قیمت ها را راهکاری در رفع مشکالت 
صنایع خودروس��ازی می داند و می گوید: مش��کل این است که آزادسازی 

قیمت خودرو انجام نمی شود و مسئوالن آن را قبول نمی کنند.
کاکایی با بیان اینکه راه دیگر ش��فافیت قیمت خودرو، عرضه در بورس 
کاالس��ت، توضیح می دهد: عرضه خودرو در بورس کاال از طرفی می تواند 
قیمت ها را متعادل و ش��فاف کند و به این ترتیب دالل ها کمتر انگیزه ای 
برای ورود به این معامالت خواهند داشت. افزایش تولید به یک میلیون و 
600 هزار خودرو نیاز به س��رمایه دارد که باید زیرساخت آن فراهم شود؛ 
زمانی که سرمایه به سمت تولید برود، این صنعت سودآور خواهد شد، اما 

اکنون نقدینگی خودروسازان کم است و زیانده شده اند.
گفتنی اس��ت بورس کاال در نامه ای ش��رایط خری��د خودرو دیگنیتی 

مربوط به عرضه روز چهارش��نبه 30 ش��هریورماه و وانت کارا مربوط به 
عرضه روز ش��نبه 2 مهرماه را ابالغ کرد. به گزارش پایگاه خبری بورس 
کاال، در جدیدتری��ن نام��ه محمد نوروزپور، مدیر بازرس��ی و امور اعضا 
ب��ورس کاالی ایران آمده اس��ت: »برای خرید خ��ودرو دیگنیتی مهلت 
ثبت س��فارش س��اعت 17 روز سه شنبه 29 شهریور بوده و میزان پیش 
دریافت خرید این خودرو به میزان 30 درصد است. همچنین اشخاصی 
که پیش تر در عرضه های قبلی موفق به خرید خودرو س��واری ش��ده اند 
امکان ثبت س��فارش نخواهند داشت. عالوه بر این، هر کد بورسی فقط 
امکان ثبت س��فارش بر روی یک کد عرض��ه از مجموع عرضه های روز 
انجام معامله را دارد.« در ادامه این نامه اش��اره ش��ده اس��ت که »برای 
خرید وانت کارا مهلت ثبت س��فارش س��اعت 8:30 روز ش��نبه 2 مهر 
ب��وده و میزان پیش دریافت خرید محصول 10 درصد اس��ت. همچنین 
محدودی��ت تعدادی خرید و ثبت س��فارش برای هر کد بورس��ی وجود 
ندارد و اش��خاصی که پیش تر در عرضه های قبلی موفق به خرید خودرو 
شده اند نیز امکان ثبت سفارش دارند. عالوه بر این خرید برای مشتریان 

حقوقی بالمانع است.«

قیمتخودرودربورسکاالمتعادلوشفافمیشود

شرایطخریددیگنیتیوکارادربورسکاال
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وارداتخودروباهدفانتفاعاکثرمردمانجامخواهدشد
وارداتخودرویخارجی

وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اعالم ک��رد آنچه به عنوان ابهام یا 
انحصار درباره آیین نامه واردات خودرو مطرح می ش��ود، عدم تصویب 
دس��تورالعمل  های اجرای��ی و ارائ��ه جزییات آن اس��ت و این موضوع 
اصاًل به نفع گروه خاصی در نظر گرفته نش��ده اس��ت و اولویت انتفاع 
حداکثری مردم ایران است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد 
براس��اس اطالعات ارائه شده از س��وی وزارت صمت، آنچه که به طور 
مشخص در زمینه واردات خودرو در بند )3( ماده )4( قانون ساماندهی 
صنعت خودرو عنوان شده آن است که واردکننده از نمایندگی رسمی 
خودروس��از خارجی برخوردار باش��د که این شرط توسط قانونگذار از 
جمله ش��روط صالحیت ه��ای فنی و حرفه ای واردکنن��دگان در نظر 
گرفته شده است. علت این امر ارائه هرچه بهتر خدمات پس از فروش 
به خریداران خودروهای وارداتی و ورود شرکت های ماندگار در زنجیره 
صنعت خودرو کشور برای واردات است. متعاقب با این قانون، آیین نامه 
واردات خودرو توسط هیأت وزیران تصویب و به وزارت صنعت، معدن 
و تجارت ابالغ ش��د. در این آیین نامه موضوعات ضوابط فنی واردات، 
نرخ سود بازرگانی علی الحساب، نحوه تخصیص ارز، انتقال فناوری در 
ازای واردات و نحوه واردات خودرو جهت حمل و نقل عمومی مستلزم 
دس��تورالعمل اجرایی هستند تا واردات محقق شود. در حقیقت آنچه 
که به عنوان ابهام یا انحصار درباره آیین نامه واردات عنوان می ش��ود، 
عدم تصویب دس��تورالعمل های اجرایی و ارائه جزییات آن است و این 
موضوع اصاًل به نفع گروه خاصی در نظر گرفته نش��ده است و اولویت 
انتفاع حداکثری مردم ایران اس��ت. پ��س از ابالغ آیین نامه واردات به 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت، کارگروه های تخصصی تش��کیل و 
دس��تورالعمل ها با حداکثر هم افزایی در حال تدوین اس��ت. نرخ سود 
بازرگانی علی الحس��اب به نحوی تعیین می گ��ردد که عالوه بر ایجاد 
رقابت میان خودروهای اقتصادی وارداتی و خودروهای داخلی، منجر 
به کاهش قیمت خودروهای وارداتی قبلی نیز شود. نحوه تخصیص ارز 
با همکاری بانک مرکزی و در کارگروه تخصصی در حال نهایی سازی 
اس��ت. منظور از انتقال فناوری آن اس��ت که اگ��ر واردکننده ای قصد 
س��رمایه گذاری در صنعت خودرو را داشته باشد، می تواند در یکی از 
پروژه  های منتخب )مانند توسعه خودروی اقتصادی بومی( دفتر صنایع 
خ��ودرو وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به طور کام��ل یا به صورت 
مشارکتی سرمایه گذاری کند. همچنین اگر طرح کسب و کار شرکت 
واردکننده در زمینه سرمایه  گذاری در بخشی از صنعت خودرو به تایید 
دفتر صنایع خودرو برسد، می  تواند در آن موضوع سرمایه  گذاری کند.

واردکننده ای که قصد س��رمایه گذاری در صنعت خودرو و استفاده 
از س��ود حاصل از واردات در این حوزه را داشته باشد، عالوه بر اینکه 
در ارزیابی صالحیت های فنی و حرفه ای امتیاز بیشتری اخذ می کند، 
سود در نظر گرفته شده برای ایشان نیز قابل افزایش متناسب با میزان 

سرمایه گذاری خواهد بود.

نماگربازارسهام

ب��ا وجود تکذیب چند باره گرانی بنزین، اما همچنان برخی منتقدان بر 
این موضوع به عنوان دس��تاویزی برای حمله به دولت س��یزدهم استفاده 
می کنند، در حالی که دولت در طول مدت مس��ئولیت خود نشان داده در 
ارتباط با افکار عمومی ش��فاف بوده و برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین 

ندارد.
به گزارش پایگاه خب��ری »عصر خودرو« به نقل از وزارت نفت، موضوع 
کاهش س��همیه آزاد کارت های س��وخت ش��خصی از 250 لیتر به 150 
لیتر حس��ب پایش و کنترل مصرف از س��وی صاحبان خودرو و به منظور 
جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از آن جهت عرضه خارج از شبکه صورت 
گرفته و ارتباطی با ش��ایعاتی در مورد کمبود بنزین یا زمینه س��ازی برای 
افزایش قیمت آن ندارد و برای مصرف کنندگانی که ماهانه بیش از مقدار 
تخصیص یافته بنزین آزاد در کارت س��وخت، نیاز دارند، امکان استفاده از 

کارت سوخت جایگاه داران فراهم است.
این در حالی اس��ت که با وجود افزایش چشمگیر مصرف بنزین پس از 

فروکش کردن کرونا، هنوز نیازی برای واردات بنزین وجود ندارد.
ب��ا این حال، اصالح الگوی مصرف و مصرف بهینه و جلوگیری از قاچاق 
آن به عنوان یکی از احکام دائمی، جایگاه ایران را به عنوان یک صادرکننده 

بنزین تثبیت خواهد کرد.
با وجود تاکید چن��د باره دولت و وزارت نفت درخصوص اینکه در حال 
حاضر دولت برنامه ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد و انتش��ار شایعات 
و برخ��ی قیمت هایی که در رس��انه ها انتش��ار می یابد صرفاً حدس��یات و 
سناریوس��ازی در این زمینه و عاری از حقیقت است، اما برخی رسانه ها و 

فضای مجازی هر چند روز یکبار موضوع گرانی بنزین را مطرح می کنند.
این در حالی اس��ت که درخصوص بنزین و ش��ایعاتی که ظرف ماه های 
اخیر به دفعات در برخی روزنامه های خاص انتشار یافته، شفاف سازی الزم 

صورت گرفته و هیچ ادعایی بدون پاسخ نمانده است.
دولت سیزدهم در طول مدت مسئولیت خود نشان داده است در ارتباط 
با افکار عمومی شفاف و خودمانی بوده و تصمیمات خود را پنهان از مردم 
نگه نمی دارد و مشکالت، راهکارها و طرح و برنامه های خود را بدون لکنت 

و صادقانه با افکار عمومی در میان می گذارد.
با وجود تکذیب چندباره شایعه افزایش قیمت بنزین در باالترین سطوح 
دولت و اصرار برخی رسانه ها بر تکرار شایعات در این زمینه، این گمانه را 
به ذهن متبادر می کند که ظاهراً »بنزین« کلیدواژه جدید برخی جناح ها 

برای سیاسی کاری، التهاب آفرینی و تشویش اذهان عمومی است.

ارائه آمارهای مصرف بنزین اطالع رسانی درخصوص مصرف بی رویه، بیان 
مش��کالت و معضالت به ویژه درخصوص ضرورت اصالح الگوهای مصرف، 

به منظور آگاهی عمومی صورت می گیرد.
متأسفانه غفلت و بی عملی دولت های قبل نسبت به موضوع فرهنگ سازی 
درخصوص اصالح الگوی مصرف س��بب شده است امروز با انباشت مسائل 
در این زمینه مواجه باشیم و اکنون رفع این مشکالت هرچند بسیار دشوار 
ش��ده اس��ت، اما با این وجود، دولت س��یزدهم مصمم است برای صیانت 
از مناب��ع بین نس��لی و کاهش هدرروی انرژی ب��ا همراهی مردم و اعمال 
سیاست های تشویقی برای کاهش مصرف و اقدامات سلبی برای جلوگیری 

از مصرف بی رویه انرژی گام های اساسی در این زمینه بردارد.
طبیعی است این برنامه ها جز با توسعه آگاهی عمومی، مشارکت مردم و 

همکاری آنان به نتیجه نخواهد رسید.

دولت بنزین را گران نمی کند
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اخبار

خدمت رسانی شركت توزیع نیروی برق قم در مرزهای خسروی و قصر شیرین
قم- خبرنگار فرصت امروز: مجری طرح های سیم به کابل شرکت توزیع  
برق قم گفت: شرکت توزیع نیروی برق قم در ایام اربعین حسینی با اعزام نیرو 
و تجهیزات به خدمت رسانی شــبانه روزی در مرزهای خسروی و قصر شیرین 
پرداخت. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قم، مهندس"سعید 
فراهانی " با اشاره به لزوم خدمت رسانی هر چه بهتر به زائران اباعبداهلل الحسین 
در ایام اربعین حسینی در مرزهای کشور اظهار داشت: دو تیم از شرکت توزیع 
نیروی برق قم با تجهیزات به مرزهای قصر شیرین و خسروی در استان کرمانشاه 
اعزام شد. وی با بیان اینکه خدمت رسانی تیم های عملیاتی شرکت توزیع نیروی 

برق در این مرزها از هفدهم شهریور آغاز و تا 23 شهریور ادامه داشت، خاطرنشان کرد: یک دستگاه جرثقیل ده تن، دو دستگاه سبد باالبر 
14 متری و دو دستگاه سواری به همراه 17 نفر از اکیپ های مجری طرح های سیم به کابل در این مأموریت حضور داشتند. مجری طرح 
های ســیم به کابل شرکت توزیع  برق قم، برق رسانی به موکب ها، دستگاه های خدمات رسان سیار، روشنایی معابر، نصب پست هوایی، 
نصب برج نوری، کابل کشی خود نگهدار در چندین نقطه به طول دو کیلومتر، نصب  پروژکتور  پارکینگ ها و کمپ های هالل احمر و رفع 

خاموشی های گزارش شده به صورت شبانه روزی را از جمله خدمات نیروهای عملیاتی این شرکت در طول این مدت برشمرد.

دستور فوری شهردار رشت برای تکمیل و صدور كلیه احکام پرسنلی و 
تمدید قرارداد نیروهای شهرداری بر اساس احکام سال جاری

رشت- خبرنگار فرصت امروز: سید امیر حسین علوی شهردار رشت از 
معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری خواست تا با قید فوریت 
نسبت به تکمیل و صدور کلیه احکام پرسنلی و تمدید قرارداد نیروهای شهرداری 
بر اســاس احکام سال جاری و همچنین فراهم آوردن مقدمات پرداخت حقوق 
و مزایای پرسنل زحمتکش شهرداری با احکام جدید اقدام عاجل صورت گیرد. 
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت سید 
امیر حسین علوی شهردار رشت امروز پنج شنبه 24 شهریور 14۰1 طی مکاتبه  
با معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری دستورات جدیدی در 

نحوه محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای پرسنل صادر کرد. شهردار رشت شرایط خاص حاکم بر جامعه را مورد اشاره قرار داد و با بیان اینکه 
مسائل و مشکالت رفاهی و معیشتی پرسنل شهرداری در اولویت است افزود: با عنایت بر اینکه با گذشت قریب شش ماه از سال جاری، 
پرداخت حقوق و مزایای پرسنل زحمتکش شهرداری کماکان با احکام سال گذشته و بدون لحاظ نمودن افزایش حقوق سال جاری صورت 
می پذیرد الزم است به این منظور با قید فوریت ترتیبی اتخاذ گردد تا نسبت به تکمیل کلیه پرونده های پرسنلی، صدور کلیه احکام پرسنلی 

و تمدید قرارداد نیروهای شهرداری اقدام عاجل صورت پذیرد.

معاون آبخیزداری اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مركزی گفت:
 300 میلیارد ریال برای اجرای طرح های آبخیزداری استان مركزی 

پیش بینی شد
اراک - فرناز امیدی: معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اســتان مرکزی گفت: 3۰۰ میلیارد ریال منابع مالی از محل اعتبارات مناطق 
محروم برای اجرای طرح های آبخیزداری در این استان در سال جاری پیش بینی 
شد. رضا عظیمی افزود: این منابع مالی برای اجرای طرح های آبخیزداری از جمله 
عملیات پخش سیالب و گابیون بندی در 42 روستای استان مرکزی پیش بینی 
شــده  است. وی ادامه داد: پیش بینی می شود با اختصاص این اعتبارات به اداره 
کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی، عملیات آبخیزداری در سطح 1۵ 
هزار هکتار از حوزه های آبخیز این استان اجرا شود. معاون آبخیزداری اداره کل 

منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: با اجرای طرح های آبخیزداری در این اراضی، حدود یک و نیم میلیون متر مکعب 
از روان آب های سطحی کنترل می شود. عظیمی یادآور شد: 1۶۰ میلیارد ریال منابع مالی سال گذشته از محل اعتبارات مناطق محروم به 
استان مرکزی اختصاص یافت که با اختصاص این اعتبارات عملیات آبخیزداری شامل مرمت بندخاکی، پخش سیالب و گابیون بندی در 
سطح هشت هزار هکتار از حوزه آبخیز شهرستان های استان اجرایی شد. وی افزود: با اجرای این طرح ها ۸۰۰ هزار متر مکعب از روان آب های 
سطحی در اراضی آبخیز استان مرکزی کنترل شد. معاون آبخیزداری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی خاطرنشان کرد: 
منابع مالی مناسبی از محل اعتبارات سفر ریاست جمهوری برای اجرای طرح های آبخیزداری و بیابان زدایی به این استان اختصاص یافته 
که با تحقق این اعتبارات، عملیات آبخیزداری در سطح وسیعی از حوزه آبخیز استان اجرایی می شود. عظیمی درپایان یادآورشد: استان 
مرکزی با 2۹ هزار و ۵3۰ کیلومتر مربع وســعت، یک و ۸2 صدم درصد از مســاحت کشور را به خود اختصاص داده که 7۰ درصد آن را 

عرصه های منابع طبیعی تشکیل می دهند.

رئیس كمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشاركت های شورای اسالمی شهر مشهد :
نباید هیچ زائری بدون جا و مکان بماند

مشهد - مهدی خاتمی: رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های شورای اسالمی شهر مشهد گفت:  بر اساس آمار 
ساالنه بالغ بر 3۰ میلیون زائر به مشهد مشرف می شوند و این آمار در این ایام بسیار کمتر است لذا نباید هیچ زائری بدون جا و مکان بماند و 
این فرهنگ را باید جاری کنیم. حسین حسامی با بیان این خبر اظهار کرد: فلسفه شکل گیری مشهد وجود مضجع منور امام رضا )ع( است 
زیرا مشهد باغی بوده که این حضرت خریداری کردند و تنها شهروند مشهدی امام رضا)ع(بودند و همه ما زائر و مجاور هستیم. وی افزود: ما 
به عنوان مجاوران این حضرت توفیق میزبانی از زائران خاص امام ایشان را داریم که با پای پیاده و دل از اقصار نقاط کشور اسالمی به این 
شهر مشرف می شوند لذا توفیق خوبی برای میزبانی از این زائران عاشق است. رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت های 
شورای اسالمی شهر مشهد بیان کرد: توصیه به همشهریان و مجاوران فرهنگ اربعین حسینی است؛ زمانی که به عراق مشرف می شویم 
می بینیم همه عراقی ها باالخص در اربعین و طریق الحسین هرچه دارند برای زائرین در طبق اخالص می گذارند. حسامی خاطرنشان کرد: 
بر اساس آمار ساالنه بالغ بر 3۰ میلیون زائر به مشهد مشرف می شوند و این آمار در این ایام بسیار کمتر است لذا نباید هیچ زائری بدون جا 
و مکان بماند و این فرهنگ را باید جاری کنیم. وی اضافه کرد: چند سالی است که مشهدی ها در قالب پویش ها فعال هستند و خانه های 
خود را در اختیار زائران قرار می دهند. نباید هیچ زائری در زائرسراها و اماکن ورزشی و... مستقر شوند و باید همه زائران در منازل همشهریان 

ساکن شوند تا امام رضا)ع( از میزبانی مجاورین خود راضی و خشنود باشد

به منظور رسیدگی به مسائل و مشکالت شهروندان ؛
مالقات مردمی مدیر كل راه و شهرسازی استان هرمزگان برگزار شد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: در راستای راهبردهای دولت مردمی و رسیدگی 
به مسائل و مشکالت شهروندان، مالقات عمومی تعدادی از اقشار مختلف مردم با مدیرکل 
راه و شهرسازی استان هرمزگان برگزار شد. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و 
شهرسازی استان هرمزگان؛ روز سه شنبه 1۵ شهریورماه مالقات مردمی و عمومی عباس 
کمالی مدیرکل راه و شهرســازی هرمزگان در دفترکار ایشــان برگزار شــد. در این دیدار 
شهروندان، مسائل و مشکالت خود را بیان کردند و دستور بررسی و رفع مشکالت مرتبط 
با وظایف اداره کل توســط مدیرکل صادر شــد. کمالی در این دیدارها خواستار تسریع در 
رسیدگی به درخواست شهروندان و همکاران از طریق معاونین شد. بر اساس این گزارش،33 
نفر از ارباب  رجوعان صبح امروز با درخواست های مختلف که عمدتاً مربوط به امور واگذاری 

زمین و صدور اسناد مالکیت بود با مدیرکل راه و شهرسازی استان دیدار و گفتگو کردند.

مدیرعامل شركت توزیع نیروی برق گلستان:
همکاری سپاه و بسیج و دیگر نیروهای نظامی و انتظامی در گذر موفق از 

پیك تابستان قابل تقدیر است
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : امسال بر خالف سال قبل ، با موفقیت از پیک 
تابستان عبور کردیم که این مهم در سپاه و بسیج با ایجاد قرارگاه شهید حجازی و انعقاد تفاهم نامه در سطح ملی ، بین وزارت نیرو ،شرکت 
توانیر و به تبع آن در استانها کمک شایانی به صنعت برق در امر صرفه جویی نموده اند، میسر گردید.سید احمد موسوی در دیدار با سردار 
ملک شــاهکویی فرمانده ســپاه نینوا استان گفت : انصافا سپاه و نیروهای انتظامی و بسیج در کنار مردم و دولت برای گذر موفق از پیک 
تابستان همکاری های ویژه داشتند که قابل تقدیر بوده و اینجانب به نمایندگی از مجموعه صنعت برق تقدیر و تشکر خود را اعالم می 
دارم.وی اضافه کرد :همکاری نیروهای بسیج و سپاه در کشف و شناسایی مراکز غیر مجاز رمز ارز و انشعابات غیر مجاز، استفاده از ظرفیت 
فرماندهان پایگاه های بسیج ادارات در کنترل و مدیریت مصرف برق، استفاده از ظرفیت ژنراتورهای برق در ساعات پیک مصرف، اشاعه 
مطالب آموزشی مدیریت مصرف انرژی از طریق کانال های مجازی این سازمان از جمله اقدامات مهم و کمک کننده این نهاد مردمی بوده 
است.  فرمانده سپاه نینوا استان در ادامه این دیدار ضمن تقدیر از خدمات شبانه روزی نیروهای توزیع برق این استان، گفت: پرسنل صنعت 
برق خادمان گمنام و کمتر دیده شــده جامعه هســتند که نقش مهمی در پایداری شبکه برق و آسایش و رفاه جامعه دارند.سردار ملک 
شاهکویی ادامه داد:بر اساس تفاهم نامه در سطح کشور،ما نیز در استان براساس آن، با تشکیل جلسات مختلف و توجیه نمودن رده های 

مقاومت بسیج در استان نسبت به کاهش مصرف برق و بهینه مصرف کردن آن دستورات الزم صادر گردید .

ایالم-هدی منصوری: مدیر روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایالم 
گزارشی از عملکرد و نحوه خدمات رسانی این مجموعه به زائران اربعین 
در استان ایالم ارائه کرد. علیرضا معراجی در ابتدا با اشاره به نقش محوری 
استان ایالم در خدمت رسانی به زائران راهپیمایی عظیم اربعین گفت: 
مفتخریم که از سالیان گذشته تاکنون استان ما مسیر اصلی تردد زائران 
عتبات عالیات بوده و لذا تمامی ارگان ها و دستگاه های اجرایی مرتبط در 
موضوع اربعین در ایالم با تمامی ظرفیت ها و امکانات خود مشغول انجام 
وظیفه هســتند. وی افزود: در راستای تصمیمات ستاد اربعین استان، 
شرکت پتروشــیمی ایالم به عنوان معین شهرستان های چوار و ایوان 
انتخاب گردیده و عالوه بر برپایی موکب و ارائه خدمات هم چون طبخ و 
توزیع سه وعده غذای گرم،  آب معدنی و چای، توزیع شربت و آب میوه، از 
موکب های مردمی مستقر در این دو شهرستان نیز پشتیبانی می نماید. 
وی اظهار داشت: حسب دستور مهندس گرشاسبی مدیرعامل محترم 
پتروشــیمی ایالم  از تاریخ 12 شهریور خدمت رسانی این مجموعه به 

زوار در مسیر رفت آغاز گردیده که روزانه حدود دوهزار غذا تهیه و توزیع 
شده است و در چندروز اخیر با توجه به حجم باالی بازگشت زائران در 
مسیر بازگشت، بین سه تا چهار هزار و طی این دو روز پایانی هم بین 7 

تا هشت هزار غذا در روز توسط موکب پتروشیمی ایالم توزیع می گردد. 
وی  با تاکید بر توجه ویژه مردم ایالم به رعایت شــأن و منزلت زائران، 
بیان کرد: هم اکنون بســیاری از مردم ایالم خانه های خود را زائرسرای 
زائریــن اباعبداله نموده و به عادت هرســاله خود با خلوص نیت به زوار 
اربعین حسینی خدمات رســانی می کنند و نقش بزرگی در خلق این 
حماسه ی عظیم دارند. مدیر روابط عمومی پتروشیمی ایالم خاطرنشان 
کرد: با هدف عالقه مندسازی و ایجاد انگیزه در کودکان و نوجوانانی که 
در این سفر معنوی با خانواده های خود همراه بوده اند، هدایایی در قالب 
کاالهای فرهنگی و انگیزشی از جانب پتروشیمی ایالم اهدا شده است. 
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با عنایت ویژه امام حســین)ع( به مردم 
ایالم، سعادت خدمتگزاری خالصانه به زائران کنگره اربعین هرساله نصیب 
مردم این دیار گردد. در پایان از همه ی مدیران و همکاران پتروشیمی 
و مردم چوار که کمک های خود را تحویل موکب پتروشــیمی دادند، 

کمال تقدیر نمودند. 

ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
شــرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان، در نشست مشترک جواد 
طالبی شهردار مرکز استان و دکتر موسوی تاکامی، مدیر عامل شرکت 
برق منطقه ای مازندران، احداث نخستین تونل تاسیسات شبکه انتقال و 

فوق توزیع برق در شهرستان ساری مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر موســوی تاکامی در این دیدار با بیان این که اجرای این پروژه 
مهم نیازمند حمایت و همراهی همه دستگاه های اجرایی است، افزود: با 
توجه به اینکه خطوط انتقال نیرو ایجاد حریم در طول مسیر می نمایند و 
همشهریان ساروی در این زمینه درخواست های متعدد حمایتی داشته 
اند، مقرر شــد تا با دعوت از ســرمایه گذاران بخش خصوصی، اقدامات 
الزم جهت احداث تونل تاسیســات شبکه انتقال برق که بطور همزمان 

امکان اســتقرار شبکه آب، فاضالب، توزیع نیروی برق، کابل های تلفن 
و مخابرات و تلویزیون و همه تاسیسات به جز لوله های گاز وجود دارد، 
ایجاد پذیرد. با احداث این تونل تلفات آب شرب شهری که به میزان 4۰ 
درصد است به صفر خواهد رسید و نگهداری از این تاسیسات با حداقل 
هزینه انجام خواهد شــد. دکتر موسوی تاکامی اضافه کرد که در شهر 
ســاری امکان احداث حدود 13 کیلومتر تونل تاسیسات وجود داردکه 
۶۵ هکتار از اراضی مفید در این مسیر کریدور خطوط انتقال فوق توزیع 
بانصب شــبکه هوایی در تونل های زیرزمینی آزاد خواهد شد و امکان 
احداث اماکن تجاری و تفریحی در کریدور های جایگزین خطوط انتقال 

هوایی بوجود خواهد آمد.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با بیان این که 
این پروژه نقش بسیار مهمی در توسعه شهری مرکز استان ایفا خواهد 
کرد، بیان داشــت: با احداث این تونل، بسیاری از مشکالتی که در طی 
چند دهه اخیر به منظور انتقال برق با آن مواجه بودیم رفع خواهد شد.

وی در ادامه ســخنان خود افزود: این طرح نخستین تونل تاسیسات 
برقی کشــور است که با سرمایه گداری بخش خصوصی در شمال شهر 

ساری احداث خواهد شد. دکتر موسوی تاکامی با بیان این که ارائه برق 
پایدار و مطمئن با بهره گیری از بروز ترین و مدرن ترین شبکه انتقال و 
فوق توزیع از جمله سیاست های اصلی شرکت برق منطقه ای مازندران 
و گلستان است، خاطرنشان کرد: همه تالش خود را در جهت تحقق این 

پروژه مهم و حیاتی مرکز استان به کار خواهیم گرفت.
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان با تأکید حمایت 
و همکاری همه نهادهای باالدستی به ویژه دستگاه های اجرایی در اجرای 
این پروژه مهم، تصریح کرد: با احداث نخســتین تونل تأسیسات شبکه 
انتقال و فوق توزیع برق در ساری، شاهد تحول جدی در امر شهرسازی 
و معماری مرکز استان خواهیم بود. وی ادامه داد: اجرای این پروژه مهم، 
مازندران به ویژه شهر ساری را به الگویی در سطح کشور تبدیل خواهد 
کرد. جواد طالبی، شهردار ساری نیز در این نشست با تقدیر از اقدامات و 
تالش های مجدانه دکتر موسوی تاکامی به دلیل تأمین برق مطمئن و 
پایدار در شرکت برق منطقه ای مازندران، افزود: خوشبختانه با زحمات 
و تالش های شــبانه روزی پرسنل خدوم این شرکت شاهد گذر بدون 

خاموشی از پیک تابستانه بودیم.

مشــهد- صابر ابراهیم بای: رییس روابط عمومی شرکت 
گاز خراسان رضوی گفت: سامانه پیامکی 1۰۰۰1۵۹4 شرکت 
گاز اســتان جایگزین شماره های قبلی این شرکت برای ارتباط 

مستقیم مردم و مسئوالن در حوزه گازطبیعی شد.

حسن خیراندیش با اعالم این خبر افزود: شهروندان گرامی می 
توانند با اســتفاده از این سامانه نظرات و پیشنهادها، انتقادات و 
موضوعات مرتبط در حوزه گازطبیعی را به صورت مستقیم و بی 

واسطه با کارشناسان این شرکت مطرح کنند.
وی افزود: پیام های ارســالی پس از دســته بندی توســط 
کارشناسان مرکز خدمات الکترونیک و ارتباطات مردمی شرکت 
گاز خراسان رضوی پیگیری شــده و نتیجه به صورت روزانه با 

ارسال پیامک یا تماس تلفنی به اطالع شهروندان خواهد رسید.
خیراندیش، تکریم مشتری، پاسخگویی فوری، استفاده از تعدد 

خدمات الکترونیکی در پاسخگویی و کمک به محیط زیست را از 
اهداف این طرح عنوان کرد و گفت: شهروندان محترم می توانند 
مسائل مرتبط با توسعه شــبکه و نصب کنتور و نحوه محاسبه 
گازبهــا را نیز از این طریق دنبال کننــد. رییس روابط عمومی 
شرکت گاز استان تصریح کرد: سامانه پیامکی 1۰۰۰1۵۹4 تنها 
ســامانه ارتباط دو طرفه برای ارتباط مردم و مسئوالن شرکت 
گاز در خراسان رضوی است. یادآور است؛ تلفن 1۵۹4، گفتگوی 
آنالین در بســتر وب، صندوق صوتی، پست الکترونیک از دیگر 

درگاه های ارتباطی شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد.

اهواز - شبنم قجاوند: معــاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان گفت: ترانس حادثه دیده پست 23۰ به 33 کیلوولت اصلی 
شوش در کمتر از 1۰ روز جایگزین و وارد مدار شد. سید مهرداد بالدی 
موسوی بیان کرد: ترانس ۵۰ مگاولت آمپری پست برق 23۰ کیلوولت 
اصلی شوش که در اثر انفجار در بوشینگ ورودی آن دچار آتش سوزی 
و از مدار خارج شده بود در کمتر از 1۰ روز با یک ترانس جدید تعویض 
و برق دار شــد. وی با بیان اینکه پست برق اصلی شوش 1۰۰ مگاولت 
آمپر ظرفیت دارد، افزود: با خروج یکی از ترانس های این پســت از مدار 

بالفاصله بار آن به سایر پست های منطقه منتقل و از خاموشی جلوگیری 
به عمل آمد. معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح 
کرد: علی رغم گرمای شدید و رطوبت باالی هوا با هماهنگی سایر واحدها 
در مدت زمان ۹ روز ترانس حادثه دیده جمع آوری و یک ترانس جدید 
۵۰ مگاولت آمپری از اهواز به شوش منتقل و در پست نصب و راه اندازی 
شد. بالدی موســوی اضافه کرد: پست 23۰ کیلوولت اصلی شوش در 
حال حاضر با تمام ظرفیت در مدار است و بخشی از بار منطقه را تامین 
می کند. شرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت انتقال برق در شبکه 

انتقال و فوق توزیع در دو اســتان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را 
بر عهده دارد.

مدیر روابط عمومی پتروشیمی ایالم: 

نقش محوری مردم ایالم در خلق حماسه کنگره اربعین بی بدیل است

احداث نخستین تونل تاسیسات شبکه انتقال
 و فوق توزیع برق در شهرستان ساری

10001594  سامانه ارتباط مستقیم مردم و مسئوالن 
شركت گاز در خراسان رضوی

معاون بهره برداری شركت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

نصب و راه اندازی ترانس 33/230 كیلوولت پست شوش

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت شــرکت گاز استان 
اردبیل اعالم کرد: جامعه هدف در استان اردبیل انشعاب رایگان دریافت 
کردند. به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل ، میر سعید 
سید متین سرپرست این شرکت در پاســخ به اقدامات انجام یافته در 
خصوص مسئولیت های اجتماعی در این شرکت با اشاره به بهره مندی 
2۵۰ خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و بهزیستی  از 
گاز طبیعی طی سالجاری؛ اظهار داشت : یکی از شاخص های عملکردی 
شرکت گاز توانمند سازی جامعه هدف و اختصاص انشعاب گاز طبیعی به 
مددجویان کمیته امداد و بهزیستی می باشد که بعنوان، یکی از اقدامات 
مّهم در راســتای ارائه خدمات حمایتی برای افراد تحت پوشــش این 

سازمانها صورت می پذیرد. وی با اشاره به اقدامات انجام یافته در خصوص 
مسئولیت های اجتماعی این شرکت در بهره مندی افراد بی بضاعت از 
خدمات شــرکت گاز ؛ این مّهم را از اهداف عالیه شرکت گاز برشمرد و 
گفت: برای واگذاری رایگان انشعاب گاز به جامعه هدف این مجموعه در 
راستای اجرای ماده ۸۰ قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه ، آمادگی کامل 
داریم و در همین راستا طی ســالجاری 1۵1 انشعاب گاز رایگان برای 
خانواده های تحت پوشــش کمیته امداد امام خمینی )ره( و تعداد 3۸ 
انشعاب گاز به خانواده های محترم تحت پوشش بهزیستی تخصیص داده 

شده که همه این خدمات به صورت رایگان ارائه شده است.
ســید متین با اشــاره به این نکته که این اقدام در تمامی ادارات گاز 

رسانی استان  انجام می شود افزود : مددجویان تحت پوشش دو سازمان 
در صورتیکه تاکنون از این امتیاز اســتفاده ننموده اند می توانند پس از 
دریافت معرفی نامه از دستگاه تحت پوشش و ارائه آن به اداره گاز منطقه 

در زمان اشتراک پذیری از این امتیاز  استفاده کنند.
گفتنی است شرکت گاز استان اردبیل از بدو تأسیس تا بحال به بیش 
از ۵3۵ هزار مشــترک خدمات گازرسانی ارایه می دهد که از این تعداد 

3۹۰ هزار مشترک شهری و 14۵ هزار مشترک روستائی می باشند.

سرپرست شركت گاز استان اردبیل اعالم كرد

تعداد 250 انشعاب گاز رایگان طی سال جاری 
به جامعه هدف در استان اردبیل واگذار شد

شماره 2096
سه شنبه
29 شهریور 1401

مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان بوشهر خبر داد

ابالغ قرارداد با ارزش 700 میلیارد تومان جهت 
اجرا طرح های آبرسانی روستایی در استان

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان بوشهر گفت: طرح های آبرســانی در روستاهای محروم استان 
بوشهر توســط قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن مجتبی علیه السالم 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی با سرمایه گذاری 7۰۰ میلیارد تومان اجرا 
خواهد شد. وی از ابالغ قرارداد پایدار سازی منابع آب روستاهای تحت 
پوشــش طرح رفع محرومیت از مناطق کم برخوردار استان بوشهر خبر 
داد و بیان کرد: با پیگیری اســتاندار محترم استان و تالش شرکت آب 
و فاضالب استان بوشــهر، قراردادی به مبلغ 7۰۰ میلیارد تومان برای 

آبرسانی به روستاهای محروم استان با قرارگاه محرومیت زدایی امام حسن 
مجتبی علیه السالم سپاه پاسداران انقالب اسالمی منعقد شد. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر توسعه، نوسازی شبکه آبرسانی و 
ســاخت مخزن ذخیره آب را از ویژگی های این قرارداد دانست و خاطر 
نشان کرد: در چارچوب این قرارداد به ظرفیت 3۰ هزار متر مکعب مخزن 
ذخیره آب در روستاهای استان بوشهر احداث می شود. عالی با اشاره به 
اینکه بیش از 12۰ کیلومتر شــبکه آبرسانی روستاها نوسازی و توسعه 
داده می شود گفت: بر اساس این قرارداد 1۵۰ کیلومتر خطوط انتقال آب 

احداث یا نوسازی می شود. وی از حفر و کف شکنی 3۰ حلقه چاه آب در 
مناطق کم برخوردار استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: عالوه بر اجرا این 
طرح ها احداث پکیج های تصفیه و ایستگاه های پمپاژ آب از دیگر موارد بر 

اساس قرارداد یاد شده است.
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هیچ کارآفرینی در دنیا نیست که عاشق دیدن مشتریان 
پرتعداد در اطراف برندش نباش��د. اینکه خریداران با شور 
و هیجان وصف نشدنی دوش��ادوش یک برند گام بردارند، 
س��یگنال بی نهای��ت مثبتی درباره ش��رایط آن ش��رکت 
محسوب می ش��ود. البته آرزوی کارآفرینان برای تعامل با 
مش��تریان وقتی پای خریداران س��ختگیر وسط باشد، در 
یک چش��م به هم زدن دود ش��ده و به ه��وا خواهد رفت. 
هرچه باش��د س��ر و کار داشتن با مش��تریانی که از زمین 
و زمان ایراد می گیرند، دس��ت کمی از یک جنگ اعصاب 

تمام عیار ندارد. 
خلبانی را در نظر بگیرید که بعد از کلی کالس فش��رده 
باالخره مجوز پرواز با پیش��رفته ترین هواپیمای بوئینگ را 
گرفته اس��ت. احتماال خلبان قصه ما سال ها آرزوی چنین 
لحظه ای را داش��ته است. حاال اگر س��ر و کله یک مسافر 
وسواسی پیدا شود که حتی یک ثانیه هم دست از شکایت 
برنم��ی دارد، احتماال اولین پ��رواز کاپیتان م��ا تبدیل به 
کابوس��ی تمام نشدنی خواهد شد. ش��ما را نمی دانم، ولی 
من که وقتی پای مشتریان سختگیر وسط باشد، حتی یک 

لحظه هم دستم به کار نمی رود. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم دنیای کسب و کار 
مثل بازی فوتبال اس��ت. همانطور ک��ه در بعضی لحظات 
مس��ابقه فوتبال حس��ابی پیچی��ده می ش��ود، در دنیای 
کارآفرینی هم لحظاتی هست که آدم دلش می خواهد قید 
همه چیز را بزند. البته شما قرار نیست با هر فشاری از کوره 
در بروید؛ چراکه فقط کسانی به تاالر مشاهیر کسب و کار 
وارد می شوند که تا آخرین لحظه این ماراتن طوالنی دوام 
آورده باشند. از طرف دیگر همه خریداران در بازار هم قرار 

نیست حتما مشتری وفادار شما باشند. به زبان خودمانی، 
ش��ما باید یاد بگیرید چه موقعی قید بعضی از مش��تریان 
را بزنید؛ چراکه تعامل با بعضی از مش��تریان فقط وقت و 
انرژی تان را می گیرد؛ بدون اینکه حتی یک پنی برای تان 

سود داشته باشد!
اگر ش��ما هم در طول ماجراجویی تان در عرصه کس��ب 
و کار باره��ا و بارها با مش��تریان اعص��اب ُخردکن مواجه 
ش��ده اید، امروز زمان خانه تکانی فرا رس��یده اس��ت. ما در 
این مقاله قصد داریم به ش��ما نشان دهیم چه زمانی زنگ 
خطر خداحافظی با مشتریان به صدا درمی آید. این طوری 
قبل از اینک��ه همه تالش های تان بی نتیجه باقی بماند، به 
جمع بندی درست برای خداحافظی با بعضی از مشتریان 

نامناسب خواهید رسید. 
نشانههاییبرایخداحافظیبامشتریان

چه زمانی باید قید یک مشتری را زد؟ این سوال خیلی 
وقت ه��ا مثل خ��وره ذهن کارآفرینان را تحت فش��ار قرار 
می دهد. راس��تش را بخواهید هر کس��ی برای این سوال 
یک جواب متفاوت دارد. به طوری که گاهی اوقات نظرات 
گوناگ��ون حتی نقطه مقابل هم می ش��وند. ما در روزنامه 
فرصت ام��روز اصال به چنین گل ب��ه خودی هایی اعتقاد 
نداریم. به همین خاطر س��راغ بعضی از نش��انه ها و دالیل 
منطقی برای کنار گذاشتن مش��تریان رفته ایم. اینطوری 
وقتی به عقب نگاه می کنید، دیگر حس��رت کنار گذاشتن 

بعضی از مشتریان را نخواهید خورد. 
یادتان باشد دنیای کسب و کار مثل بازی آتاری نیست 
ک��ه در آن باید همه امتیازات را جمع کنید. هرچه باش��د 
بعضی از مش��تریان خواه ناخواه دور ش��ما را خط خواهند 
کشید. در این بین بعضی دیگر همیشه اطراف شما پرسه 
می زنند اما با هزار و یک بهانه تراشی مختلف به جای خرید 
فقط روی اعصاب تان رژه خواهند رفت. ما در ادامه س��عی 

می کنیم نشان دهیم چه زمانی مشتریان معمولی وارد مرز 
این گروه س��می از خریداران می شوند. پس آب دست تان 

است زمین گذاشته و با ما همراه شوید. 
انتظاراتبیشازاندازه:برندشماآچارفرانسهنیست!

آدم ها همیشه رابطه خوبی با مثال های کاربردی دارند. 
فرقی هم ندارد این مثال ها مربوط به اس��طوره های یونان 
باستان باشد یا مثال های دم دستی و روزمره؛ در هر صورت 
هر چیزی که آنها را از شر بحث های نظری خالص کند، با 
استقبالی شبیه آیین بزرگداشت قهرمان های المپیک رو به 
رو خواهد شد. به همین خاطر ما هم بحث مان در این بخش 
را با یک مثال کلیدی ش��روع می کنیم. صاحب رستورانی 
را در نظ��ر بگیرید که برای رفاه حال مش��تریان عالوه بر 
س��رویس رایگان در بعضی از روزها با کمی تخفیف منو را 
عرضه می کند. در این صورت احتماال انتظار رس��توران دار 
قصه ما استقبال بی نظیر مردم از تخفیفش است. حاال اگر 
سر و کله یک مشتری پیدا شود که تخفیف بیشتر و حتی 

غذای رایگان بخواهد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
یک فرض جالب درباره سناریو باال کوتاه آمدن رستوران 
مورد نظر و عرضه غذای رایگان در بعضی از روزهای هفته 
است. اینطوری کم کم مردم به غذای رایگان این رستوران 
عادت کرده و دیگر کس��ی یک پنی هم برای آن پرداخت 
نخواهد ک��رد. نتیجه کار هم تنها مان��دن صاحب چنین 
رس��تورانی با کلی بدهی ریز و درش��ت خواهد بود. ماجرا 

شبیه فیلم های ترسناک شد، نه؟
اولین نش��انه اساس��ی ب��رای خداحافظی با مش��تریان 
انتظارات نامعقول شان است. وقتی شما تخفیف یا هر کار 
جذاب دیگری برای مش��تریان انجام می دهید، باید یکجا 
بی خیال س��رویس های بیشتر ش��وید. این امر می تواند به 
دلیل محدودیت های س��اختاری یا بودجه محدود برندتان 
باش��د. در این ص��ورت اگر بعضی از مش��تریان هنوز هم 
سرویس های رایگان بیشتر طلب کردند، باید خیلی راحت 
بی خیال ش��ان شوید. هرچه باشد ش��ما یک بنگاه تجاری 

هستید که دنبال سود است، نه موسسه ای عام المنفعه!
تراژدی اصلی در این بخش وقتی ش��روع می ش��ود که 
کارآفرینان در برابر همه خواسته های غیرمنطقی مشتریان 
س��ختگیر کوتاه می آیند. اینطوری کم کم ش��ما از مسیر 
اس��تاندارد کسب و کار خارج ش��ده و تبدیل به خدمتکار 
شخصی مش��تریان سختگیر خواهید شد. دقیقا به همین 
خاطر وقتی با انتظارات عجیب آنها رو به رو شدید، قبل از 
اینکه کار خیلی بیخ پیدا کند باید قید همکاری بیشتر را 

بزنید؛ به همین سادگی.
بدقولیدرپرداختهزینه:حسابوکتابشوخیندارد

اگر همین االن از ش��ما بپرس��یم هدف تان از راه اندازی 
یک کسب و کار چیست، چه جوابی خواهید داد؟ احتماال 
خیل��ی از کارآفرینان اهدافی مثل خدم��ت به هم نوعان 
یا بهبود اس��تاندارد زندگی م��ردم را انتخاب می کنند، اما 
راس��تش را بخواهید هیچ کدام از اینها دلیل اصلی حضور 
غول هایی مثل اپل یا آمازون در بازار نیس��ت. هرچه باشد 
هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیرد؛ پس اینجا 

هم باید پای نفع کارآفرینان وسط باشد. 
م��ا در روزنامه فرصت ام��روز معتقدیم هدف اول و آخر 
هر کارآفرینی در بازار کس��ب سود اس��ت. اجازه دهید با 
هم روراست باشیم، زندگی خرج دارد و کارآفرینی شاهراه 
درآمدزایی محسوب می ش��ود. از آنجایی که شما در بازار 
تنها نیستید، س��ودتان به هزار و یک مسئله مختلف گره 
خورده است. مثال یک شرکت تولید اسباب بازی کودکان 
را در نظر بگیرید. این شرکت باید بعد از فروش هر محصول 
بخشی از درآمدش را به خرید مواد اولیه و پرداخت حقوق 

کارمن��دان اختصاص دهد. ح��اال اگر در این بین بعضی از 
خرده فروش��ی ها پول شرکت را دیر به دیر پرداخت کنند، 

بی شک همه حساب و کتاب ها به هم می ریزد. 
ش��اید شما دوست داشته باشید مشتریان تان را حتی با 
بدقولی های عجیب درباره پرداخت هزینه خرید همچنان 
حفظ کنید، اما ما عقیده دیگری داریم. وقتی یک مشتری 
میانه خوبی با پرداخت س��ر وقت هزین��ه خریدش ندارد، 
ش��ما هم باید مثل آب خوردن او را کنار بگذارید؛ چراکه 
آخر ماه چنین مشتری جواب طلبکارها یا سرمایه گذارهای 
بی اعصاب ت��ان را نخواهد داد. پس یکبار هم که ش��ده به 
جای تحمل مش��تریان بدقول آنها را کن��ار بگذارید. قول 
می دهم از دفعه بعد به محض ثبت سفارش پول خریدشان 

را واریز کنند!
مشتریانهمیشهمردد:کابوسیتمامنشدنیبرای

کارآفرینان
فرض کنید شما مسئول فروش برند تسال هستید و باید 
آخر ماه حداقل 20 تا خودرو فروخته باش��ید تا همچنان 
آینده کاری تان تضمین شود. در این صورت احتماال رقابت 
بر س��ر میز و صندل��ی که دارید، حت��ی از رالی داکار هم 
داغ تر خواهد بود. ش��ما را نمی دانم، ولی من که زیر چنین 
فشاری روزی چند بار اعصابم به هم خواهد ریخت و اصال 
حوصله مش��تریان مردد را ندارم. خب آدم که وقتش را از 
سر راه نیاورده که کلی به مشتریان توضیحات جانبی بدهد 
و درس��ت وقتی که همه چیز آماده ج��وش دادن معامله 
اس��ت با دودلی آنها رو به رو ش��ود. قبول دارم در کسب و 
کارهای B2C از هر 10 تا مش��تری حتی اگر یک نفر هم 
خریدش را نهایی کند، باید کاله مان را هوا بیندازیم. با این 
حال بحث کس��ب و کارهای B2B کامال متفاوت اس��ت. 
در چنین کس��ب و کارهایی معموال ش��ما نه با مشتریان 
معمولی که برندهای بزرگ س��ر و کار دارید. حجم معامله 
هم معموال آنقدر زیاد اس��ت که کمتر برندی چشم بسته 
پای میز معامله می آی��د. نتیجه امر اینکه انتظار اصلی در 
چنی��ن حوزه ای موفقیت در تعامل با تک تک مش��تریان 
اس��ت. به طوری که حتی یک نفر هم از زیر دست تان در 

نرود!
وقتی مشتریان تردید زیادی برای خرید دارند، وضعیت 
برندتان را شبیه سرمربی می کنند که مهاجم نوکش موقع 
زدن ضربه نهایی آنقدر دس��ت دست می کند که مدافعان 
حریف سر برسند. به همین خاطر توصیه همیشگی ما برای 
کارآفرینان اس��تفاده از یک خودکار قرمز و خط کشیدن 
دور چنین مش��تریان مرددی است. چراکه آنها هیچ وقت 
از شما خرید نخواهند کرد، بلکه فقط روی اعصاب تان رژه 

می روند؛ همین و بس.
مشتریانآزاردهنده:سالمتیشمامهمترازپولاست!

خش��ونت در محیط کار پدیده تازه ای نیس��ت. همیشه 
هستند کس��انی که دنیای کسب و کار را با رینگ بوکس 
اش��تباه گرفته و همه را اذیت می کنند. ش��اید فکر کنید 
فقط در بین گروه همکاران چنین تافته های جدا بافته ای 
پیدا می شود، اما راستش را بخواهید بعضی از مشتریان نیز 
همی��ن DNA را دارند. انگار که همه هدف ش��ان از کنار 
ش��ما بودن، آزارهای تمام نشدنی اس��ت. از آنجایی که ما 
در روزنامه فرصت امروز محیط کار سالم را پیش نیاز اصلی 
موفقیت در جاده کارآفرین��ی می دانیم، هیچ وقت چنین 
مشتریانی را تحمل نخواهیم کرد. توصیه ما برای شما هم 
دقیقا همین امر است. اگر بارها و بارها در بازار با مشتریان 
آزاردهنده رو به رو ش��ده اید، حاال دیگر نوبت تمام کردن 

این شرایط پیچیده است. 
یادتان باش��د شما فقط یک بار در مسیر کارآفرینی گام 

برمی دارید. اگر در اولین تالش تان شکس��ت بخورید، مثل 
راننده فرمول یکی می شوید که در اولین مسابقه رسمی اش 
طوری تصادف کرده که نگو و نپرس. پس همیش��ه سعی 
کنید اولین تالش تان در بازار خیلی فاجعه بار نباشد. میانبر 
اصلی برای چنین کاری هم کنار گذاشتن مشتریانی است 
که دائما شما را اذیت می کنند. اینطوری دیگر الزم نیست 
همیشه نگران چنین مشتریانی باشید و همیشه با اعصابی 

ُخرد به کارتان برسید. 
چانهزنیهایتمامنشدنی:فصلتخفیفهاتمام

شدهاست!
آیا تا ب��ه حال برای تان پیش آمده یک مش��تری موقع 
پرداخت صورت حس��اب شروع به چانه زنی کند؟ بی شک 
هر کارآفرینی در طول زندگی اش دست کم یکبار با چنین 
خریدارانی رو به رو ش��ده است. اینطور وقت ها آدم دوست 
دارد از عصبانیت سرش را به دیوار بکوبد. هرچه باشد فصل 
تخفیف ها کامال مشخص است و قیمت نهایی محصوالت 
هم کامال در دید مش��تریان قرار دارد. با این حساب دیگر 
نباید جایی برای چانه زنی ه��ای طوالنی باقی بماند. البته 
این فقط نظر ماس��ت؛ چراکه هنوز هم مشتریانی هستند 

که روی چانه زنی پافشاری می کنند.
فروش��نده لباس��ی را در نظر بگیرید که بعد از کمک به 
مش��تری برای امتحان لباس های مختل��ف و پیدا کردن 
کت و شلواری کامال لوکس با چانه زنی های بی پایان طرف 
مقابلش رو به رو می شود. انگار که این مشتری منتظر پیدا 
کردن بهترین کت و ش��لوار بوده تا ش��روع کند قیمت را 
پایین آورد. قبول دارم همه کسب و کارها چنین مشکلی 
ندارن��د، اما کافی اس��ت یک بار در چنی��ن هزارتویی گیر 

بیفتید تا از زندگی تان سیر شوید. 
این روزها هر محصولی قیمت مشخص خودش را دارد. 
اگر هم تخفیفی در کار باشد، معموال برندها آن را در بوق و 
کرنا می کنند. پس دیگر دلیلی برای چانه زنی های بی پایان 
مشتریان باقی نمی ماند. قبول دارم کنار گذاشتن مشتریان 
مثل خداحافظی با یک دوست صمیمی غم انگیز است، اما 
ش��ما نباید فقط به خاطر کمی س��ود بیشتر دائما قیمت 
محصوالت تان را کاهش دهید. اینطوری مش��تریان دیگر 
محصوالت ش��ما را ارزش��مند تلقی نمی کنند. پس یکبار 
برای همیشه به چانه زنی های مختلف دست رد بزنید. شاید 
اول کار چنین اقدامی بی نهایت سخت باشد، اما خیلی زود 
متوجه تاثیر فوق العاده اش روی اعتبار برندتان خواهید شد. 

سخنپایانی
کنار گذاشتن مشتریان شبیه عملیات خنثی سازی بمب 
است. اگر در این ماجرا حتی یک لحظه اشتباه کنید، دست 
آخر مش��تریان وفادارتان را در کنار س��ایر برندها خواهید 
دی��د. دقیقا ب��ه همین خاطر ما در این مقاله نش��انه هایی 
که ش��ما را نس��بت به قطع همکاری با مشتریان مطمئن 
می کن��د، کنار هم قرار دادیم. این طوری ش��ما دیگر الزم 
نیست همیشه نگران وضعیت مش��تریان و صدالبته برند 
خود باش��ید. کافی است س��یگنال های این مقاله را مو به 
مو به خاطر بسپارید تا بدون حتی یک ثانیه تعلل از کنار 
مش��تریان نامناس��ب عبور کنید. آن وقت هم اعصاب تان 
راحت تر اس��ت، هم اینکه انرژی بیش��تری برای تعامل با 

مشتریان واقعی خواهید داشت. 
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چه زمانی باید بی خیال مشتریان شد؟


