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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

حجم نقدینگی به ۵401 هزار میلیارد تومان رسید

خیز متغیرهای 
تورم ساز

پول را بزرگترین یا یکی از بزرگترین ابتکارات انسان می دانند. بدون اختراع پول و تکامل آن، انسان هنوز به دنبال 
تأمین قوت الیموت خود بود و به ســنت دوران پیش از تاریخ همچنان به معامله پایاپای دست می زد، اما ابداع پول 
همانند هر ابداع دیگری همانقدر که ســودمند است، به همان اندازه می تواند مخرب باشد و حائز سویه های منفی و 
واجد کارکردهای مخرب بماند. درک نادرست از کارکرد پول و آنچه پول می تواند انجام دهد، زمینه ساز چیزی است 
که اقتصاددانان، آن را زیان اجتماعی می نامند و مهمترین وجه این زیان اجتماعی نیز تورم است. این کارکرد مخرب...
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مدیران صنعتی از عقبگرد اقتصاد در سایه کاهش قدرت خرید گفتند

بازی اقتصاد در مرز رونق و رکود
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دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت در تمامی شرکت های خودروسازی برنامه ریزی نسبت به افزایش 
ساخت داخل با استفاده از شرکت های دانش بنیان برمبنای سیاست های وزارت صمت وجود دارد. 

احمد نعمت بخش در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به اینکه هفدهمین نمایشــگاه قطعات، 
لوازم و مجموعه های خودرو در هفته گذشــته برگزار شد، در خصوص سهم تولیدات فعلی 

خودروسازان از سی کی دی  کاری و مونتاژکاری و اینکه آیا جدیت و برنامه ریزی در جهت...

رویکرد خودروسازان در استفاده از قطعات دانش بنیان

سرمقاله
برداشت بدون حکم 

قضایی
علی نظافتیان دبیر کمیسیون 

حقوقی کانون بانک ها
هفته گذشته بخشــنامه جدید 
بانک مرکزی در مورد برداشــت از 
حساب بدهکاران و ضامنین بانکی 
خبرساز شد و رسانه ها کم و بیش 
بــدان پرداختند، چنانکــه یکی از 
رســانه ها تیتر زد: »بانک ها »بدون 
از همه حساب های  حکم قضایی« 
بدهکاران، پول برداشت می کنند.« 
هرچند در بخشنامه مناقشه برانگیز 
بانک مرکــزی، تعریف شــفاف و 
دقیقــی از اصطــاح »مطالبــات 
غیرمســتقیم« ارائه نشــده است، 
اما بانک مرکزی در این بخشــنامه 
بــه بانک ها و موسســات اعتباری، 
دستور و اختیار داده است: »از این 
پس، قراردادهای اعطای تسهیات 
بانکی را به گونــه ای منعقد کنند 
که مشتری )حسب مورد مستأجر، 
جاعل، فروشنده، عامل و...( و ضامن 
و یا ضامنین با شــرط ضمن عقد 
به طور غیرقابل رجوع به موسســه 
اعتباری اختیــار دهند که هرگونه 
مطالبات مســتقیم خود را پس از 
سررسید و در صورت عدم پرداخت، 
از موجودی قابل برداشــت هر یک 
از حســاب های انفرادی مشتری و 
یا ضامنین )ریالــی و ارزی(، اموال 
و اســناد آنان نزد موسسه اعتباری 
رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا 
اجرایی برداشت کرده و به حساب 

بدهی مشتری منظور کنند.
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مشتري، ضامن و ضامنین در صورت اقدام موسسه اعتباري 
به شــرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوي را از خود 

سلب می کنند.«
بنابرایــن همان گونه که تصور می رود، برداشــت بدون حکم 
قضایی، بی حســاب و کتاب نیســت. مبنای قانونی برداشت از 
حساب مشــتری بدون حکم قضایی، توافق کتبی بین بانک و 
مشتری است، وگرنه بدون توافق بانک ها و یا بدون حکم مرجع 
قضایی نمی توان از حساب مشتریان بانک ها به طور خودسرانه 
برداشت کرد. بدین ترتیب، بانک ها برای وصول مطالبات معوق 
اختیار دارند که مطالبات مســتقیم خــود را از موجودی قابل 
برداشــت هر یک از حســاب های انفرادی مشتری بدهکار و یا 
ضامنیــن )ریالی و ارزی( و همچنین اموال و اســناد آنان نزد 
موسسه اعتباری رأســا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی 
برداشت کنند؛ مشروط بر آنکه مفاد بخشنامه بانک مرکزی را 
در قرارداد تســهیات درج نموده و موافقت مشتری را بگیرند، 
اما ماجرای بخشــنامه اخیر بانک مرکزی و معنا و مفهوم آن به 

زبان ساده چیست؟
این موضوع به رأی شــماره 64 هیأت عمومی دیوان عدالت 
اداری در سال 1398 برمی گردد. در پرونده مورد بحث، شاکیان 
پرونده ابطال یکی از شــرط های مندرج در قراردادهای بانکی 
مربوط به مسئولیت ضامنین بانکی برای پرداخت »بدهی های 
غیرمســتقیم بدهکاران بانکی« را از دیوان عدالت درخواســت 
کرده بود. بنا به ادعای شــاکیان، شرط مورد بحث خاف شرع 
بوده است. منظور از مطالبات غیرمستقیم، سایر مطالبات بانک ها 
)غیر از اصل، سود تسهیات و جرائم تأخیر( از بدهکاران بانکی 
است که مستقیما مربوط به تسهیاتی که ضامن بازپرداخت آن 
را تضمین کرده نمی شــود. برابر استدالل، ضامن شرعا تعهدی 
برای پرداخت بدهی غیرمســتقیم کسی که بدهی وی تضمین 
شده ندارد. هیأت عمومی دیوان عدالت نیز این شکایت را وارد 
دانســته و رأی داده است. مستند هیأت عمومی دیوان عدالت 
برای صدور این رأی، نظریه شــورای نگهبان اســت که یکی از 
مواد آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانک ها مصوب شورای 
پول و اعتبار راجع به مسئولیت ضامنین تسهیات بانکی برای 
پرداخت مطالبات غیرمستقیم بانک ها از تسهیات گیرنده ناشی 

از بازپرداخت تسهیات را مغایر با شرع اعام کرده است. چند 
ســال پس از صدور رأی مورد اشــاره، همان شاکیان مجددا از 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست کردند که عبارت 
»غیرمستقیم« از فرمت یکنواخت قراردادهای بانکی حذف شود. 
هیأت عمومی دیــوان عدالت اداری نیز این بار با تأکید بر رأی 
قبلــی خود مجددا چنین رأی داده اســت: »با عنایت به اینکه 
عبارت »غیرمســتقیم« در فرم های تنظیم شــده توسط بانک 
مرکزی جمهوری اســامی ایران درخصوص انواع قراردادهای 
تسهیات به شرح مقررات مورد شکایت متضمن احکام مشابه 
با مقرراتی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قبا و به 
موجب آرای صدرالذکر آنها را ابطال کرده است، بنابراین عبارت 
مزبور در مقررات مورد اعتراض مغایر با ماده 1 قانون تســهیل 
اعطای تســهیات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تســریع 
در اجــرای طرح های تولیدی و افزایش منابــع مالی و کارایی 
بانک ها مصوب ســال 1386 اســت. با توجه به نظریه )شماره 
28815/102ـ  1400/9/27( فقهــای شــورای نگهبان مبنی 
بر خاف شــرع بودن مقررات معترض عنــه و در اجرای احکام 
مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشــکیات و آیین 
دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم 
تبعیت هیأت عمومی از نظریات فقهای شورای نگهبان، اطاق 
عبارت »غیرمستقیم« در مقررات مورد شکایت خاف شرع نیز 
تشخیص داده می شود و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 
88 قانون تشکیات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 
سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می گردد.« در همین ارتباط، 
توضیحات زیر در مورد برداشت از حساب و همچنین مسئولیت 

ضامنین تسهیات گیرندگان، مفید به نظر می رسد:
اول؛ بانک ها و موسســات اعتباری اصوال مجاز به برداشت از 
حســاب مشتریان نیستند، مگر با حکم یا دستور کتبی مراجع 
صاحیت دار قضایی یا توافق قراردادی با مشتری یا ضامنین وام 

یا تسهیات بانکی.
دوم؛ از نظر فقهی، مســئولیت ضامــن فقط تضمین بدهی 
بدهکار است؛ بنابراین تعهد ضامن شامل تضمین سایر تعهدات 
قراردادی بدهکاران بانکی نمی شــود، مگــر آنکه ضامن، جزو 
متعهدین قرارداد تسهیات بانکی نیز باشد؛ بنابراین اگر ضامن 

تســهیات بانکی صراحتا فقط اصل مبلغ تسهیات و سود آن 
را تضمین کرده باشد، ضامن خســارت تأخیر مطالبات معوق 

نخواهد بود و بانک نمی تواند این مبالغ را از ضامن بستاند.
سوم؛ ماده 694 قانون مدنی در مورد میزان آگاهی ضامن به 
مقــدار و اوصاف بدهی که وی پرداخت آن را تضمین می کند، 
گفته اســت: »علم ضامن به مقدار و اوصاف و شــرایط دیني 
که ضمانت آن را می نماید، شــرط نیســت. بنابراین اگر کسي 
ضامن دین شــخص بشود بدون اینکه بداند آن دین چه مقدار 
اســت، ضمان صحیح است، لیکن ضمانت یکي از چند دین به 
نحو تردید باطل اســت.« بنابراین اینکه بانک براساس قرارداد 
و توافق، ضامن را مســئول و متعهد پرداخت کلیه بدهی های 
تســهیات گیرنده، اعــم از بدهی های مســتقیم یا بدهی های 

غیرمستقیم نماید، مشکل قانونی ندارد.
چهارم؛ در مورد رأی دیوان عدالت ممکن اســت این سوال 
مطرح شود که موضوع مورد پرسش، مسئولیت ضامن تسهیات 
برای پرداخت مطالبات غیرمستقیم بانک است. شورای نگهبان 
چنیــن نظر داده اســت: »اطاق اختیار بانک براســاس مفاد 
بخشــنامه های مورد شــکایت که در قراردادهای ذی ربط درج 
می شــود، مبنی بر برداشت مطالبات بانک از موجودی هر یک 
از حساب ها و اموال تسهیات گیرندگان و ضامنین، در مواردی 
که شخص اختیاردهنده شرعا جواز اعطای وکالت یا اختیار به 
بانک برای برداشت آن اموال جهت تأدیه بدهی خود به بانک را 
نداشته است، از جمله مواردی که تسهیات گیرنده یا ضامنین 
وجوه اشخاص ثالث را در حساب های بانکی قرار داده اند و امکان 
عــودت آن وجوه از محل دیگــر را ندارند و درعین حال عودت 
آن وجوه الزم اســت، خاف شرع شناخته شد.« به زبان ساده، 
شورای نگهبان می گوید که ضامن نمی تواند در اموالی که متعلق 
به وی نیست، به بانک وکالت در برداشت دهد؛ زیرا اساسا خود 
وی )ضامن( حق تصرف در امــوال متعلق به دیگران ندارد. به 
قول علما، »فاقد شــیء نمی تواند معطی شیء باشد.« به بیان 
دیگر، قاعده کلی در وکالت آن است که هر کسی که انجام کاری 
را به دیگری وکالت می دهد باید خود قانونا و شرعا مجاز به انجام 
آن کار باشد؛ بنابراین اگر موجودی حساب شما در بانک متعلق 
به شــخص دیگر ولی حساب به نام شما باشد، شما نمی توانید 

به عنوان ضامن به بانک اختیار برداشت از موجودی این حساب 
بدهید؛ زیرا شما شرعا برای اســتفاده از موجودی این حساب 
اختیار ندارید. این نظریه از نظر مبانی شرعی، صحیح است، اما 
به نظر می رسد با موضوع مورد پرسش، ارتباط مستقیم ندارد و 

با فرآیندهای بانکی منطبق نیست؛ زیرا:
اوال؛ در نظریه شــورای نگهبان، فرض بر این است که ممکن 
است موجودی حساب یک شخص متعلق به دیگری باشد؛ یعنی 
حساب به نام شخص »الف« ثبت سیستم بانک شده است، ولی 
تمام یا بخشــی از موجودی حساب به شخص »ب« تعلق دارد. 
بنابراین شــخص »الف« اختیار ندارد در مورد موجودی چنین 
حساب بانکی به بانک اختیار برداشت دهد، اما باید توجه داشت 
کــه رخداد چنین حالتی در عرف بانکی، جز در موارد محدود، 
بعید به نظر می رسد؛ چراکه هم نظام بانکی و هم عرف جامعه، 
موجودی حســاب های انفرادی یا اشتراکی را متعلق به دارنده 
حســاب می داند و به جز موارد محدود ندرتا اتفاق می افتد که 
موجودی یک حســاب بانکی به شخصی غیر از دارنده حساب 

تعلق داشته باشد.
ثانیا؛ به نظر می رسد نظریه شورای نگهبان به طور مستقیم، 
ناظر بر موضوع شکایت شــاکیان نیست؛ زیرا موضوع شکایت 
شــاکیان پرونده، این است که ضامن تســهیات بانکی فقط 
مسئولیت پرداخت بدهی مستقیم تسهیات گیرنده را برعهده 
دارد و مطالبات غیرمستقیم بانک در دایره مسئولیت و تعهدات 
ضامن تسهیات بانکی نیســت؛ درحالی که در نظریه شورای 
نگهبان، ایراد شرعی وکالت در مواردی است که اساسا وکیل در 

موضوع وکالت فاقد اختیار است.
پنجم؛ با وجود این مباحث حقوقی، بانک مرکزی به بانک ها 
دســتور داده فرمت قراردادهای تســهیاتی خود را به گونه ای 
اصاح کنند که ضامنین تسهیات بانکی، مسئولیتی در قبال 
مطالبات غیرمستقیم بانک از تسهیات گیرندگان نداشته باشند. 
اما در مورد مطالبات مستقیم بنا به دستور بانک مرکزی، بانک ها 
بایســتی در قرارداد تسهیات، هم از گیرنده تسهیات و هم از 
ضامن وی اختیار تام بگیرد تا قانونا مجاز باشد در صورت نیاز و 
عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب های 
انفرادی مشــتری و یا ضامنین )ریالی و ارزی(، اموال و اســناد 

آنان نزد موسســه اعتباری رأسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا 
اجرایی برداشت کرده و به حساب بدهی مشتری منظور کنند. 
بدین ترتیب، اختیار بانک ها در این زمینه مبتنی بر توافق بین 
بانک و تسهیات گیرنده و ضامن اوست. پس اگر قرارداد یا توافق 
نباشد، بانک نیز چنین اختیاری نخواهد داشت. ضمنا در حال 
حاضر، هر بانک برای وصــول مطالبات معوق فقط می تواند از 
حساب های تسهیات گیرنده و ضامن وی در آن بانک برداشت 
نماید. بنابراین امکان برداشــت مستقیم از حساب های ضامن 
یا تســهیات گیرنده نزد سایر بانک ها نیســت؛ زیرا تا آنجایی 
کــه نگارنده اطاع دارد، در حال حاضــر رویه واحدی در مورد 
همــکاری متقابل بین بانک ها، به گونــه ای که هر بانک بتواند 
مطالبات معوق خود را از موجودی حســاب تسهیات گیرنده 
یا ضامن وی نزد ســایر بانک ها یا موسسات اعتباری برداشت 
نماید، وجــود ندارد. در این زمینه، ضرب المثل مشــهوری در 
محافل بانکی وجود دارد که »مشتری بد یک بانک ممکن است 
مشــتری خوب بانک دیگر باشــد.« لذا یک بانک مایل نیست 
مشتری خوش حساب خود را برای وصول مطالبات معوق بانک 

دیگر برنجاند، مگر آنکه قانونا موظف به این همکاری باشد.
خاصه کام آنکه برداشت بانک ها از حساب مشتریان فقط 
با توافق قراردادی یا حکم و دســتور مراجع قضایی امکان پذیر 
است. به طور کلی، تضمین بدهی دیگران از نظر اخاقی، کاری 
نیکو و پســندیده اســت، ولی باید توجه داشت که در صورت 
معوق شــدن تسهیات، بانک ها می توانند مطالبات خود را هم 
از بدهــکار و هم از ضامن وی یا همزمــان از هر دو )بدهکار و 
ضامن( وصول کنند. بنابراین به مشتریان بانکی توصیه می شود 
که قبل از ضامن شــدن و امضای قــرارداد و توافق با بانک ها، 
ابتدا روابط حقوقی خود با تسهیات گیرنده ای که قصد تضمین 
بدهی او را دارند، دقیقا مشخص کنند؛ اینکه اگر ضامن، بدهی 
تســهیات گیرنده به بانک را پرداخت کرد، چگونه می تواند به 
وی )تسهیات گیرنده( مراجعه کرده و پول هایی را که به جای 
بدهکار به بانک پرداخت نموده یا بانک از حســاب او )ضامن( 
رأسا برداشت کرده را وصول نماید. در غیر این صورت، متضرر 
این گونه برداشــت های  بدون حکم قضایی، خود شخص ضامن 

خواهد بود. به قول معروف، خود کرده را تدبیر نیست!

مطالعات نشــان می دهد که تغییرات اقلیمی در مناطقی 
از کره خاکی می تواند به مرگ جمعیت بیشــتری از مردم 
بینجامد. ســازمان ملل متحد در گزارش تازه خود به دهاکا 
در بنگادش اشاره کرده که انتشار گازهای کربنی در آن رو 
به افزایش است. ســازمان ملل اعام کرده با افزایش انتشار 
کربن در این منطقه، نرخ مرگ و میر ناشی از این تغییرات، 
دو برابر بیشتر از مرگ ناشــی از همه انواع سرطان در این 
کشــور خواهد بــود. همچنین این میزان مــرگ، 10 برابر 
بیش از قربانیان حوادث رانندگی در بنگادش است. آمارها 
همچنین نشان می دهد که تغییرات اقلیمی باعث 67 مرگ 

از هر 100 هزار مرگ در پاکستان می شود. این تعداد قربانی 
از قربانیان ســکته مغزی، سومین عامل مرگ و میر در این 
کشور بیشتر است. در ریاض، پایتخت عربستان نیز مرگ و 
میر ناشی از تغییرات اقلیمی می تواند به 35 مرگ از هر 100 
هزار مرگ برســد که این تعداد از قربانیان بیماری آلزایمر، 
ششــمین علت مرگ و میر در جهان بیشتر است.  سازمان 
ملل می گوید از آنجایی که ســهم انتشار گازهای کربنی و 
تغییرات اقلیمی در همه کشــورهای جهان مساوی نیست، 
بروز آثار ســوء این پدیده به افزایش نابرابری در ســال ها و 
 human climate« دهه هــای آینده می انجامد. پلتفــرم

horizons« در گزارشی در این باره به افزایش غلظت دی 
اکســید کربن در جو و افزایش دمای زمین اشــاره کرده و 
می نویســد: پیامدهایی که ناشی از عملکردهای ضدمحیط 
زیســتی انسان هاســت، به نابرابری در جهان دامن می زند. 
افزایــش دما می تواند بر عملکرد اقتصادی و مدت زمان کار 
در کشــورهای مختلف اثر بگذارد. بخش های کشــاورزی، 
ساختمان، معدن و صنعت بیش از دیگر بخش های اقتصادی 
از تغییرات اقلیمی، تاثیر منفی می پذیرند. همچنین مصرف 
انرژی در بخش هایی از جهان به دلیل تغییرات اقلیمی دچار 
بی تعادلی می شــود، اما نکته مهم در این بین، تاش برای 

توسعه اطاعات و جلوگیری از انتشار هرچه بیشتر گازهای 
گلخانــه ای و تغییرات اقلیمی در جهان اســت که می تواند 
روند افزایش  نابرابری ها در جهان را کند و آهســته نماید. 
همچنین هفته نامه »اکونومیســت« در سرمقاله این هفته 
خود به بحث تغییرات اقلیمی و عبور گرمایش زمین از 1.5 
درجه ســانتی گراد پرداخت و نســبت به تبعات آن هشدار 
داد. طبق ارزیابی »اکونومیســت«، وزیر امور خارجه جزایر 
مارشــال در سال 2015 گفت پذیرش اینکه دمای متوسط   

جهان ممکن اســت بیش از 1.5 درجه سانتی گراد افزایش 
یابد، به معنای امضای »حکم مرگ« کشــورهای کوچکی 

مانند سرزمین اوســت. در کمال تعجب، سران کشورها در 
آن ســال، اســتدالل او را پذیرفتند و با برگزاری کنفرانس 
آب وهوایی در پاریس در پی رسیدن به توافقی در این زمینه 
دور هم گرد آمدند. آنها هدف محدود کردن گرمایش زمین 
به حدود 1.5 درجه ســانتی گراد و تاش برای مهار انتشار 
گازهــای گلخانه ای را در توافق نامه پاریس گنجاندند. با این 
حال، کشورهایی که توافق نامه پاریس را امضا کردند، انتشار 
گازهــای گلخانه ای خود را به اندازه کافی کاهش نداده اند و 
جهان در حال حاضر حدود 1.2 درجه سانتی گراد گرم تر از 

دوران ماقبل صنعتی شدن است.

تغییرات اقلیمی می تواند بیشتر از سرطان آدم بکشد
توسعه نابرابری با انتشار کربن

برداشت بدون حکم قضایی

چطور وارد دنیای فروش آنالین شویم؟ یک راهنمای قدم به قدم
کارآفرینانی که به طور تخصصی در زمینه فروش فعالیت دارند، معموال روزشــان را با عجله شروع می کنند 
تا یک وقت دیر به محل کار نرسند. بعد هم با حالتی خواب آلود پشت میز کارشان نشسته و تا عصر مشغول 
رســیدگی به کارهای مربوط به فروش محصوالت مختلف خواهند بود. این سناریو هر روز بدون کم و کاست 
تکرار می شــود. حاال شاید این وسط گاهی اوقات خبری از موفقیت های دلگرم  کننده یا شکست های سنگین 
باشــد اما حتی در این حالت هم کارآفرینان باید هر روز در محل کارشان حاضر شوند. اگر تجربه عضویت در 
تیم های فروش را داشــته باشــید، احتماال بارها و بارها پیش خودتان فکر کرده اید که ای کاش فروشگاه شما 
همیشه در کوله پشتی تان بود و 24 ساعته به آن دسترسی داشتید.  قبول دارم جا به جا کردن فروشگاه برند در 

کوله پشتی مثال خیلی عجیبی به نظر می رسد و اگر آن را با آدم های کارکشته این حوزه...
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پــول را بزرگترین یا یکی از بزرگترین ابتکارات انســان می دانند. بدون 
اختراع پول و تکامل آن، انسان هنوز به دنبال تأمین قوت الیموت خود بود 
و به ســنت دوران پیش از تاریخ همچنان به معامله پایاپای دست می زد، 
اما ابداع پول همانند هر ابداع دیگری همانقدر که سودمند است، به همان 
اندازه می تواند مخرب باشــد و حائز سویه های منفی و واجد کارکردهای 
مخرب بماند. درک نادرســت از کارکرد پــول و آنچه پول می تواند انجام 
دهد، زمینه ساز چیزی است که اقتصاددانان، آن را زیان اجتماعی می نامند 
و مهمترین وجه این زیان اجتماعی نیز تورم است. این کارکرد مخرب پول 
و فوران فزاینده نقدینگی از قضا در اقتصاد ایران طی ســال ها و دهه های 
گذشــته همواره حضور داشته و - به واسطه کسری بودجه دولت - بستر 

رشد تورم را فراهم کرده است.
همه اقتصاددانان و کارشناسان در این نکته موافقند که تورم مهمترین 
معضل دیروز و امروز اقتصاد ایران است و حضور ممتد این معضل اقتصادی 
در چند دهه گذشــته نشان می دهد که سیاســت های ضدتورمی بانک 
مرکزی در این ســال ها موفق نبوده اســت. با اینکه در ادبیات اقتصادی، 
تعریف علمی و مشخصی از تورم وجود دارد، اما اقتصاددانان در مورد منشأ 
تورم و ریشــه های آن، توافق چندانی ندارند. در اقتصاد ایران نیز با اینکه 
مطالعات زیادی درباره عوامل تورم ســاز انجام شده است، اما این مطالعات 
عمدتا ارتباط تورم با یک متغیر خاص را ســنجیده اند و وزن همه عوامل 
موثر بر تورم را در یک ظرف زمانی مشخص بررسی نکرده اند. با این وجود، 
به نظر می رســد که ریشــه های تورم در اقتصاد ایران عمدتا به دو عامل 
ناتــرازی نظام بانکی و مهمتر از آن، کســری بودجه دولت و متعاقب آن، 

رشد فزاینده نقدینگی برای پوشش این کم و کسری ساالنه برمی گردد.
سوخت موتور جهش تورم

به نظر می رســد موتور رشــد تورم همچنان روشــن است و وضعیت 
متغیرهــای پولی یعنی رشــد پایه پولی و نقدینگــی می تواند تورم های 

بزرگتری را در ماه های آینده به همراه داشــته باشــد. مهار تورم در حال 
حاضر، مهمترین چالش و مسئله اقتصاد کان ایران است؛ کما اینکه دهه 
90 عموما یک دهه   تورمی در اقتصاد ایران به حســاب می آید و نرخ های 
تورم در این دهه – متأثر از تحریم ها، کسری بودجه و سیاست های پولی 
تورم زا - به صورت تکان دهنده ای از باالترین نرخ های تورم بلندمدت ایران 
به شمار می روند. به نظر می رسد تا زمانی که نرخ تورم باالست و تورم زایی 
نقدینگی ادامه دارد، سایر چالش های اقتصادی حل نخواهند شد. چگونگی 
پوشش کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی و تغییرات پایه پولی و نقدینگی 
از مهمترین عوامل اثرگذار بر تورم است و در کنار آن، دیده بانی انتظارات 
تورمی )که بیشتر از همه متأثر از قیمت ارز است( می تواند سرعت تبدیل 

نقدینگی ایجادشده به تورم را تغییر دهد.
براســاس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی کــه ابتدای همین هفته 
منتشــر شد، حجم نقدینگی در پایان مرداد ماه 1401 به رقم 5401 هزار 
میلیارد تومان رســید که رشد ماهانه 2.9 درصدی داشته و در مقایسه با 
پایان اسفند سال گذشته 11.8 درصد و در مقایسه با مرداد سال گذشته 
37.8 درصد رشــد را نشــان می دهد. پایه پولی نیز به رقم 672.4 هزار 
میلیارد تومان رســید که رشــد ماهانه 3 درصدی داشته است. همچنین 
ضریب فزاینده نقدینگی در پایان مرداد ماه امسال 8.033 گزارش شد که 
نسبت به پایان و مرداد سال قبل به ترتیب 5.7 درصد و 0.4 درصد رشد 
داشته است. حجم پول در مردادماه به 1216 هزار میلیارد تومان رسید که 
بیانگر رشــد 55.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و رشد 23.3 
درصدی نسبت به اسفند سال قبل است. حجم شبه پول نیز 4185 هزار 
میلیارد تومان محاسبه شــد که در مقایسه با مرداد پارسال 33.3 درصد 
و در مقایسه با اسفند پارســال 8.8 درصد افزایش یافته است. پول از دو 
جز اسکناس و مســکوکات در دست مردم و سپرده های دیداری تشکیل 
می شود. رقم اسکناس و مسکوکات در دست مردم در مردادماه حدود 89 
هزار میلیارد تومان و رقم ســپرده های دیداری 1127 هزار میلیارد تومان 
بوده که نســبت به مرداد سال گذشته به ترتیب 22.5 درصد و 59 درصد 
رشد داشته است. به نظر می رسد مردم ترجیح می دهند بیشتر پول خود 

را نقد نگه دارند.

بدهی دولت چقدر شد؟
گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی در پایان مرداد ماه نشان می دهد 
کــه مطالبات بانک مرکزی از بانک ها به رقم 170.9 هزار میلیارد تومان و 
از دولت به  رقم 156.9 هزار میلیارد تومان رسیده است. میزان دارایی های 
خارجــی بانک مرکزی در پایان مرداد ماه بــه 756.1 هزار میلیارد تومان 
رسید که در مقایســه با پایان سال قبل 3.3 درصد و در مقایسه با مدت 
مشــابه سال قبل 15.3 درصد زیاد شده است. همچنین خالص مطالبات 
بانک مرکزی از بخش دولتی با 22.3 درصد رشد نسبت به پایان سال قبل 
بــه 219 هزار میلیارد تومان و مطالبــات بانک مرکزی از بانک ها با 16.8 
درصد رشد نسبت به پایان سال قبل به 170.9 هزار میلیارد تومان رسیده 
است. مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و بانک ها در مرداد ماه امسال 
نســبت به مدت مشابه سال قبل نیز به ترتیب 8.8 درصد و 37.6 درصد 
رشــد داشته است. البته رقم بدهی دولت، شرکت ها و موسسات دولتی به 
بانک مرکــزی در این مدت به ترتیب 156.9 هزار میلیارد تومان و 62.1 
هزار میلیارد تومان بوده که هر کدام در مقایســه با پایان سال گذشته با 
رشد 18.2 درصدی و 33.8 درصدی مواجه شده اند. با اینکه بدهی دولت 
به بانک مرکزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 5.2 درصد کم شده، اما 

بدهی شرکت ها و موسسات دولتی 73.1 درصد بیشتر شده است.
مطابق گزارش سیاســت گذار پولی، میــزان دارایی های خارجی در این 
بخش با 20.6 درصد رشــد نســبت به مرداد ماه سال قبل به 1657 هزار 
و 700 میلیارد تومان رســیده؛ حجم اسکناس و مسکوک با 20.8 درصد 
رشــد به 11.2 هزار میلیارد تومان و سپرده بانک ها و موسسات اعتباری 
غیربانکی نزد بانک مرکزی با 32.4 درصد رشــد به 572.1 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. همچنین بدهی بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
به بانک مرکزی در پایان مرداد ماه امســال با 37.6 درصد رشد به 170.9 
هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین میزان بدهی های خارجی 
ایران در پنج ماهه نخست امسال 17.42 درصد معادل یک میلیارد و 512 
میلیون دالر کمتر شده است. طبق آخرین داده های آماری بانک مرکزی، 
میزان بدهی خارجی ایران در پایان مرداد ماه 1401 براساس سررسید اولیه 

بدهی ها، 7 میلیارد و 163 میلیون دالر است.

حجم نقدینگی به ۵401 هزار میلیارد تومان رسید

خیز متغیرهای تورم ساز

اصــاح نظام بانکی از ســال 1396 بــا تاش برای نزدیک شــدن به 
استانداردهای جهانی و ارتباط با شبکه مالی بین المللی شدت گرفت. با این 
وجود، به دلیل خروج آمریکا از برجام و بازگشت دوباره تحریم ها، ارتباطات 
بانکی ایران و جهان به محاق انتظار رفت. نکته مهم در این میان، تاخیر در 
اصاح نظام بانکی بود که اکنون با تاش برای فروش اماک مازاد بانک ها، 
شکل دیگری به خود گرفته است. بررسی صورت های مالی بانک ها در ایران 
نشان می دهد که 14 بانک در کشور زیانده هستند و مجموع زیان بانک ها 
به 270 هزار میلیارد تومان می رسد. آمارها همچنین می گوید که مجموع 
زیان بانک های دولتی 100 هزار میلیارد تومان اســت، اما سهم بانک های 
خصوصی هم در این بین کم نیســت، چنانکه 62 درصد از زیان انباشته 

بانکی متعلق به بانک های خصوصی است.
از جمله چالش های جدی در نظــام بانکی ایران، تجمیع دارایی ملکی 
بانک هاســت و به دلیل نوسان قیمتی در بازار مسکن، این اقدام به انجماد 
دارایی بانک ها و کاهش توان تسهیات دهی آنها دامن زده است. رسانه ها 
در مهرماه سال گذشته اطاعات به روز شده در سامانه کدال از 18 بانک 
بورسی را بررسی و منتشر کردند. این بررسی نشان داد که در پایان سال 
1399 تقریبا 4 درصد از دارایی 18 بانک به ارزش 121 هزار میلیارد تومان 
به بخش اماک و مستغات اختصاص یافته است. این نسبت در پایان سال 
1393 تقریبا 3.7 درصد بود که نشــان می دهد بانک ها نه تنها تمایلی به 
فروش اماک ندارند بلکه دســت خوبی در ملک بازی و اماک داری پیدا 
کرده اند. بانک های موردنظر نزدیک به 14 هزار فقره زمین و ساختمان با 
کاربری های متفاوت اداری، تجاری، مســکونی، کشاورزی و... به ابعاد 37 

میلیون مترمربع در اختیار دارند کــه 9 هزار و 629 فقره آن دارایی های 
ثابت بوده و 4 هزار و 107 فقره نیز دارایی های تملیکی است که بانک ها در 
ازای عدم پرداخت اقساط مشتریان خود، آنها را به تملک خود درآورده اند.

براســاس آمار ها، میزان اماک و مســتغات و تملــک وثایق تملیکی 
بدهــکاران حدود 22 هــزار و 500 میلیارد تومــان و مجموع دارایی نیز 
در حدود 600 هزار میلیارد تومان ثبت شــده اســت. بــه عبارت دیگر، 
شاخص های عملکرد بانک ها نشان می دهد که بخش عمده ای از سپرده های 
بانک ها نه تنها توسط شرکت های وابسته سرمایه گذاری نشده، بلکه حتی به 
وام های بی بازگشت هم تبدیل نشده و به خاطر عملکرد نامناسب بانک ها و 
تسهیات گیرندگان، تبدیل به دارایی های غیرمولد و ثابت شده که مصداق 
بارز آن، افزایش تعداد شعب بانک ها، زمین و ساختمان و وثایق بانکی است.

میزان کل دارایی های بانکی با رشد 400 درصدی از 600 هزار میلیارد 
تومان در ســال 1393 به رقم 3000 هزار میلیارد تومان در سال 1399 
رســیده اســت؛ در حالی که میزان دارایی های غیرمنقول )اعم از ثابت و 
تملیکی( در همین بازه زمانی تنها 170 درصد رشد داشته است؛ بنابراین 
می توان نتیجه گرفت که رشــد مخرج کســر از صورت آن بیشتر بوده و 
موجب کاهش این نسبت شده است. در یک کام، بانک ها بار دارایی های 
ملکی خود را در این مدت کاهش نداده اند. از ســوی دیگر، تجمیع دارایی 
ملکی بانک ها به کاهش توان تســهیات دهی آنها انجامیده است. رئیس 
کل بانــک مرکزی نزدیک به یک هفته پیــش از لزوم فروش این اماک 
ســخن گفت و اینکه اگر بانکی اقدام به فــروش اماک خود نکند، بانک 
مرکزی اماک را به مزایده گذاشته و می فروشد. علی صالح آبادی همچنین 

از تشــکیل کارگروهی برای فروش اموال مازاد بانک ها به ویژه بانک های 
خصوصی خبر داد. حاال بایــد دید اولتیماتوم بانک مرکزی به بانک ها در 
چه زمانی اعمال و چگونه به تقویت توان تسهیات دهی نظام بانکی کمک 

می کند.
دریافت مالیات از خانه های خالی نیز راهکار دیگری اســت که در چند 
سال گذشــته برای تنظیم بازار مسکن اجرا شده است. براساس آمارهای 
وزارت راه و شهرســازی، مالکان بیشترین واحدهای بزرگ و خالی همانا 
بانک ها و سپس شرکت های بزرگ هستند که با استفاده از خأل اجرا نشدن 
قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، ســودآوری زیادی نصیب آنها شده 
اســت. با اینکه تاش زیادی در یکی دو ســال گذشــته برای اجرای این 
قانون صورت گرفته، اما همچنان وعــده زمانی دریافت مالیات از مالکان 
خانه های خالی مدام تمدید شــده است. البته بســیاری از کارشناسان و 
فعاالن بازار مسکن از همان ابتدا دریافت این مالیات را نه تنها امری دشوار 
و عما غیرممکن )به دلیل نبود بانک اطاعاتی جامع، دقیق و کامل برای 
شناسایی خانه های خالی( اعام کردند، بلکه این روش دریافت مالیات را 
روشی ناکارآمد برای تنظیم بازار مسکن می دانند. دیدگاه های کارشناسی 
نشان می دهد موثرترین، کم هزینه ترین و کاربردی ترین شکل تنظیم بازار 
مسکن و رفع انجماد ملکی، با استفاده از اهرم های مالیاتی، وضع و دریافت 
مالیات ساالنه از اماک مسکونی است که در کشورهای موفق دنیا در این 
زمینه معادل 0.5 تا 1.5 درصد از ارزش روز ملک دریافت می شود. از این 
طریق و با افزایش هزینه های سفته بازی و ماکی همانا ریسک سفته بازی 
در بازار ملک افزایش یافته و واحدهای احتکارشده به بازار عرضه می شوند.

توان تسهیالت دهی بانک ها چگونه تقویت می شود؟

انجماد دارایی ملکی بانک ها

نگاه

روابط تهران و دهلی در گروی احیای برجام است
تجارت ایران و هند در 2 سناریو

اتــاق فکر ژئوپلیتیک اتاق بازرگانی تهران، روابط تجاری ایران و 
هند را در قالب دو ســناریوی احیای برجــام و عدم احیای برجام 
مــورد واکاوی قرار داده و اقداماتی برای توســعه روابط تجاری با 
این اقتصاد نوظهور پیشــنهاد کرده است. »توسعه تهاتر و به ویژه 
حالت فله ای با هند« و »اســتفاده از روپیه در مبادالت دوجانبه«، 
دو راهــکاری اســت که در ایــن گزارش در صــورت عدم احیای 
برجام برای نقل وانتقاالت مالی مطرح شــده اســت. این گزارش با 
نگاهی بــه روندهای تاریخی در رابطه با ایران و هند می نویســد: 
از نظر تاریخــی، رابطه ایران و هند با وجــود نقاط تاریکی مانند 
حمله نادرشــاه و محمود غزنوی و حمایت محمدرضاشــاه پهلوی 
از پاکســتان در جنگ سوم دهلی-اســام آباد، دارای یک سرمایه 
عظیم قابل بهره برداری اســت. از نظر اســتراتژیکی نیز این رابطه 
تاریخی یک دارایی گرانبها در سیاســت خارجــی ایران بوده که 
تهــران باید از آن بهره بگیرد اما به دلیل درگیری در غرب آســیا، 
تهران هنوز نتوانســته این ظرفیت بالقوه فرهنگی، تمدنی و زبانی 
را بــه فرصتی بالفعل تبدیل کنــد. ایران و هند که تا همین هفت 
دهه پیش همســایه محسوب می شدند؛ دو بازیگر بسیار تاثیرگذار 
در مناطق خود هســتند و همچنان به حفــظ روابط دیپلماتیک، 
فرهنگی، تاریخــی و تجاری خود که قدمت آنهــا به قرن ها قبل 
می رســد، ادامه می دهند. با این حال، توسعه روابط هند و ایران، 
واکنش هایی را در طرف آمریکا و رژیم صهیونیستی به همراه دارد 
و در عین حال نیاز هند به کریدور شمال-جنوب و چابهار و رقابت 
با چین، چالش جدی در سیاســت خارجی هند محسوب می شود. 
از ســوی دیگر، شــبه قاره هند بیش از هر زمان دیگری در حال 
تبدیل شــدن به بزرگترین حوزه ژئوپلیتیک آینده جهان اســت و 
بســیاری از سیاست های آینده سیاســی و اقتصادی جهان تحت 
تاثیر این موقعیت جدید قــرار خواهد گرفت. از همین رو، حفظ، 
تحکیم، آینده و پایداری روابط دو کشــور در برابر عوامل خارجی 
چالش برانگیز در چنین شــرایط قطبی در عرصه بین المللی قابل 

بررسی است.
تحلیلگــران اتاق فکر ژئوپلیتیک اتــاق تهران در این گزارش به 
چهار موضوع اســتراتژیک برای هند اشــاره کرده اند که امنیت و 
حفظ یکپارچگی ســرزمینی کــه عمدتا تحت تاثیــر اختاف با 
پاکســتان و گروه های مسلمان و چین تهدید می شود، یکی از این 
موضوعات اســت. همچنین تامین مواد اولیه و خام برای تضمین 
و اســتمرار رشد اقتصادی، تقویت نقش و حضور در زنجیره تامین 
جهانی و افزایش وابســتگی و عاقه دیگران به هند از دیگر موارد 
حائز اهمیت عنوان شده است. این گزارش با اشاره به اینکه ذخایر 
عظیم هیدروکربنی ایران و مصرف انرژی رو به رشــد هند، اساس 
همکاری اقتصادی هند و ایران را در دهه های اخیر تشــکیل داده، 
توضیــح می دهد: آغــاز تحریم های آمریکا از ســال 2018، ضربه 
سنگینی بر روند تجارت دوجانبه به ویژه در بخش انرژی وارد کرد. 
در این راســتا چنانچه برجام احیا شــود، در این صورت بازگشت 
ایــران به بازار هند به دالیل مختلــف از جمله متنوع کردن منابع 
تامین عملی اســت. گرچه در این مــدت، عمده محصوالت ایرانی 
مانند نفت، اوره و پتروشــیمی با کاالهــای عمدتا عربی جایگزین 
شــده ولی ایران و هند تا حدودی بازار یکدیگر را فرصت مناسبی 
برای یکدیگر می شناسند. همچنین تعرفه باالی هند برای کاالهای 
ایرانی به ویژه کشاورزی باعث کاهش قدرت رقابت پذیری آن شده 
که با سازوکارهای اقتصادی از جمله موافقت نامه تجارت ترجیحی 

قابل حل وفصل است.
اما برای رابطه هند و ایران در شــرایط عــدم احیای برجام دو 
حالــت وجود دارد؛ نخســت، ادامه وضع موجــود و دوم، آنچه در 
واقعیت اتفاق خواهد افتاد. با شکســت مذاکرات نباید تصور شود 
کــه وضع موجود نیز ادامه خواهد داشــت؛ چون رویکرد هندی ها 
را باید با وجود »اســنپ بک« یا »مکانیســم ماشه« یعنی احیای 
تحریم های شــورای امنیت در نظر گرفت که در این صورت هند 
تمایلی ندارد بخشــی از نقض کنندگان روند چندجانبه و مشروع 
باشد. البته این موضع برخاف تحریم های یک جانبه ایالت متحده 
اســت که همیشه هندی ها راهی بر دور زدن آن یافته اند. بنابراین 
اگر تحریم های ســازمان ملل متحد و شورای امنیت فعال شود، به 
احتمال زیــاد، هند نیز از آن تبعیت می کند و کار ایران برای دور 
زدن تحریم ها را ســخت می کند. نکته حائــز اهمیت اینکه پیش 
از تحریم هــا، تجارت دوجانبه ایران و هند بــه میزان 18 میلیارد 
دالر نیز رســیده بود اما هند به دلیل همکاری با آمریکا، ســطح 
کار با ایران را محدود کرد. در نتیجه اگر برجام با شکســت مواجه 
شــود و مکانیسم ماشــه فعال شــود، تاثیر قابل ذکری بر تجارت 
محدود فعلی هند نخواهد داشت؛ زیرا ایران برای هند در سیاست 

منطقه ای، نقشی متعادل کننده دارد.
اتــاق فکر ژئوپلیتیک اتــاق تهران در ادامه گــزارش همچنین 
پیشــنهاداتی برای توسعه مراودات با هند مطرح کرده و می گوید: 
چــه در زمان حاضــر و چه در آینده، چابهار بایــد محور و کانون 
مناسبات اقتصادی و سیاسی ایران و هند قرار گیرد. به این منظور، 
ایجاد هم گرایی در حاکمیت و بخش خصوصی نســبت به اهمیت 
چابهار، اولویت قرار گرفتن و تسریع در طرح های بین المللی مانند 
راه آهــن چابهار-زاهــدان در پس کرانه، مجاب کــردن هند برای 
ســرمایه گذاری کان در مکران، توســعه زیرســاخت های بندری 
چابهار و تمرکز و تســریع در تدوین سند تعرفه ترجیحی با هند با 
همکاری اتاق بازرگانی و بخش خصوصی، جزو اقدامات پیشنهادی 

است.
این گزارش در ادامه به حوزه های تجاری مطلوب برای همکاری 
بــا هند پرداخته و می نویســد: برطرف کردن مشــکات و موانع 
مربوط به اســناد پایه ای مانند حمایت از ســرمایه گذاری متقابل 
یا کاربســت تعرفه ترجیحی، گســترش همکاری در زمینه دارو و 
مــواد اولیه دارویی، همکاری ایران و هند در زمینه تولید داروهای 
گیاهی، راه اندازی فورواردرهای حمل ونقلی با هند و سرمایه گذاری 
هند در زمینه پایین دســتی نفت و پتروشیمی ایران به هدف بازار 
هند در شمار این حوزه ها قرار گرفته است. در عین حال، اقدامات 
پیشنهادی برای نقل و انتقاالت مالی در صورت عدم احیای برجام، 
توســعه تهاتر و به ویژه حالت فله ای با هند و اســتفاده از روپیه در 

مبادالت دوجانبه است.
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فرصت امروز: شــاخص مدیران خرید در مهرماه 1401 در حالی به مرز 
رونق و رکود رســیده که فعاالن اقتصادی، ریشه آن را در کاهش فروش 
بر اثر افت قــدرت خرید متقاضیان، ناآرامی ها و قطعی اینترنت می دانند. 
طبق ارزیابی بازوی پژوهشــی اتاق ایران، شــاخص مدیران خرید اقتصاد 
ایران در مهرماه به رقم 50.19 )مرز رونق و رکود( رســید که در مقایسه 
با ماه قبل با کاهش 1.89 واحدی، کندتر شــدن میزان فعالیت ها را نشان 
می دهد. در این ماه همچنین شــاخص مدیران خرید صنعت نیز 51.66 
محاسبه شد که 1.59 واحد کمتر از ماه قبل است و از کاهش شیب رشد 
فعالیت های بخش صنعت نسبت به شهریورماه حکایت دارد. همانطور که 
قابل پیش بینی بود، مهمترین نیروهای اثرگذار در بخش صنعت را باید در 
قالب کاهش سفارش   گیری و افت فروش و همینطور افزایش هزینه خرید 
مواد اولیه و موجودی انبار جست وجو کرد. در بخش اقتصاد نیز وضعیت به 
شکل دیگری، رکودی است و شامخ اقتصاد مهرماه در حالی به مرز رکود و 
وضعیت خنثی رسیده که بنگاه های اقتصادی در  ماهی که گذشت، ناگزیر 

به تحمل خسارات ناشی از قطعی اینترنت بوده اند.
از بین شاخص های متنوع و گوناگونی که توسط کشورها و سازمان های 
 Purchasing( بین المللی منتشــر می شــوند، شــاخص مدیران خرید
Manager’s Index( یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی است که 
مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دارد و در 
حــال حاضر برای حدود 29 هزار بنگاه بخــش خصوصی در بیش از 40 
کشور دنیا محاســبه می شود. این شاخص در فارسی به اختصار »شامخ« 
نامگذاری شده و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران ماموریت محاسبه 

و انتشار آن را به عهده دارد.
شامخ چیست و چطور به دست می آید؟

شــاخص مدیران خرید یا همان شامخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دســت می آید و تصویر جامع و ملموســی از شرایط اقتصاد کان به ویژه 
وضعیــت رونق و رکود در بخش های صنعــت و خدمات ارائه می دهد. در 
طرح شامخ از پاســخ دهندگان خواسته می شود که به 12 پرسش مطرح 
شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده و 
یا تغییری نکرده است( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه 
قبل عدد یک، گزینه بدون تغییر عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل عدد 
صفر برای آن پرسش ثبت می شود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان 
به هر یک از گزینه ها در عدد همان گزینه، بیانگر عدد شامخ در آن پرسش 
است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر تا صد است. 
عدد صفر و صد به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان 

گزینه »بدتر شده است« و »بهتر شده است« را انتخاب کرده اند. عدد 50 
نیز نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نســبت به ماه قبل، باالی 50 نشانه 
بهبود وضعیت نســبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت 
نسبت به ماه قبل اســت. بر همین اساس اگر عدد محاسبه شده زیر 50 
باشــد اما از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشــتر باشد، نشان می دهد که 
سرعت بدترشــدن وضعیت کاهش یافته است. در سمت مقابل اگر عدد 
محاسبه شده باالی 50 باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، حکایت از آن 

دارد که سرعت بهبود وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.
حاال براســاس آنچه مرکز پژوهش های اتاق ایران از شــامخ کل اقتصاد 
و شــامخ بخش صنعت در ابتدای پاییز 1401 گزارش داده اســت، هر دو 
شــاخص در مهرماه دچار افت شده اند که البته عامل این وضعیت را باید 
در آثار سوء اقتصادی ناآرامی های اخیر و قطعی اینترنت جست وجو کرد؛ 
از یک ســو، شامخ کل اقتصاد ایران در اولین ماه فصل برگ ریزان به افت 
حدود دو واحدی و ســقوط به محدوده 50.19 واحد بسنده کرده است و 
از ســوی دیگر در بخش صنعت که ماه قبل، سد محکمی در مقابل رکود 
اقتصادی بوده، میزان فعالیت   های صنعتی در مهرماه نسبت به شهریورماه 
افت داشــته اســت که خود را در کاهش حدود 1.5 واحدی رقم شــامخ 

صنعت نشان می دهد.
وضعیت پاییزی شامخ اقتصاد و صنعت

طبق نظرسنجی از بنگاه   های اقتصادی، شاخص مدیران خرید اقتصاد به 
رقم 50.19 واحد رسیده که در مرز خنثی 50 واحد است و در مقایسه با 
ماه قبل، کندتر شــدن فعالیت   ها را نشان می دهد. در این ماه به   جز میزان 
سفارش های جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری   شده، 
ســایر مولفه   ها بیشــتر از 50 واحد بوده   اند. شــاخص میزان فعالیت   های 
کســب وکار )51.60( با شیب کمتری در مقایسه با شهریور افزایش یافته 
اســت. افزایش میزان فعالیت   ها نیز بیشــتر در بخش صنعت، خدمات و 
کشاورزی بوده و فعالیت ها در بخش ساختمان، رکود شدیدی داشته است. 
شاخص میزان ســفارش های جدید مشتریان نیز به 46.82 رسید که در 
مقایسه با شهریور، کاهش شدیدی نشان می دهد. این شاخص در هر سه 
بخش کاهش داشته، اما بیشترین کاهش در بخش ساختمان بوده است. 
همچنین شــاخص موجودی مواد اولیه و لوازم  خریداری   شــده )46.28( 
همچنان کاهش دارد، هرچند شیب کاهش نسبت به شهریور اندکی کمتر 
شده است. این شــاخص به رغم افزایش در بخش ساختمان اما در بخش 
صنعت و به   ویژه خدمات و کشاورزی با کاهش شدیدی مواجه بوده است. 
به گفته فعاالن اقتصادی، کمبود شــدید نقدینگی و نوسان نرخ ارز، دلیل 

عمده کاهش موجودی مواد اولیه اســت. شاخص قیمت خرید مواد اولیه 
نیز با 71.80 واحد و شــاخص قیمت فروش محصوالت با 57.45 واحد، 
به باالترین رقم در ســه ماه اخیر رســیده اند. در نهایت شاخص انتظارات 
در زمینــه میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده با ثبت عدد 59.58 واحد 
در مقایسه با شهریور رشد قابل   توجهی داشته است. با وجود این انتظارات 
خوش بینانه در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی، اما فعاالن اقتصادی در 

بخش ساختمان انتظار کاهش شدید فعالیت   ها را در آبان دارند.
همچنین شاخص مدیران خرید صنعت در مهرماه به رقم 51.66 واحد 
رسید که نشــان می دهد فعالیت   های بخش صنعت با رشد اندکی روبه رو 
بوده اند. البته شیب آن نسبت به شهریورماه کاهش داشته است. در مهرماه 
همه مولفه   های اصلی شــامخ بخش صنعت به غیر از میزان سفارش های 
جدید مشــتریان و موجودی مواد اولیه افزایش داشته    و بیشتر از مرز 50 
واحد را ثبت کرده   اند. کاهش قدرت خرید مشتریان و کاهش میزان تقاضا 
باعث شــده تا فعاالن اقتصادی علی رغم هزینــه زیاد نهاده های تولید، به 
دلیل قیمت گذاری دستوری و همچنین کاهش تقاضا، محصوالت خود را 

با قیمت اندک و نزدیک به قیمت تمام شده به فروش برسانند.

مدیران صنعتی از عقبگرد اقتصاد در سایه کاهش قدرت خرید گفتند

بازی اقتصاد در مرز رونق و رکود
حملونقلریلی

نیمی از متقاضیان سامانه خریدار نبودند
چند نفر آنالین ارز خریدند؟

ســخنگوی بازار متشــکل ارز ایران با بیان اینکــه در حال رفع 
مشــکات ســامانه هســتیم تا مردم به راحتی بتوانند خرید ارز را 
از این بســتر انجام دهند، عملکرد سامانه برخط این بازار را تشریح 
کرد. مســعود توکلی درباره عملکرد سامانه برخط بازار متشکل ارز 
به ایسنا، گفت: تا ســاعت 13 یکشنبه معادل 19 هزار و 434 نفر 
وارد ســامانه شــدند که 54 درصد این افراد فقط برای تست وارد 
سامانه شدند که این موضوع باعث شد بار ترافیکی در سامانه ایجاد 

و سامانه با کندی عملکرد مواجه شود.
او بــا بیان اینکه وضعیت ســامانه بازار متشــکل ارز رو به بهبود 
است، افزود: در حال رفع مشکات سامانه هستیم تا مردم به راحتی 
بتوانند خرید ارز را از این بستر انجام دهند. به گفته سخنگوی بازار 
متشــکل ارز، از 19 هزار و 434 نفری که به ســامانه بازار متشکل 
ارز مراجعــه کرده اند، تقریبا برای هزار و 600 نفر از آنها نوبت برای 
دریافت ارز از سوی صرافی ها صادر شده است. همچنین نزدیک به 
6 هزار نفر در انتظار تایید از ســوی صرافی ها هستند که برآوردها 
نشان می دهد بخش قابل توجهی از این افراد نیز برای تست تعیین 

صراف کرده اند.
گفتنی است براساس بخشنامه بانک مرکزی، تمامی صرافی های 
عضو بازار متشــکل ارزی از روز شنبه موظف به عرضه ارز از طریق 
ســامانه برخط بازار متشــکل ارزی شــدند. صرافی های عضو بازار 
متشکل معامات ارزی باید متقاضیانی را که از طریق سامانه برخط 
بازار غیرمتشــکل معامات ارزی )به نشــانی my.ice.ir( معرفی 
شــده اند، در اولویت فروش ارز قرار داده و متعهد به ارائه خدمت در 
زمان مقرر باشــند. همچنین تمامی صرافی های عضو بازار متشکل 
ارزی موظف شــده اند سایر مراجعین حضوری را جهت خرید ارز به 

سامانه مذکور راهنمایی کنند.
سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران برای تسهیل فرآیند خرید 
ارز اشــخاص حقیقی و صرفه جویی در وقــت متقاضیان طراحی 
شده است و متقاضیان خرید ارز پس از ورود به سامانه، اطاعات 
هویتی و درخواست خرید خود را ثبت می کنند. در صورت احراز 
صاحیت برای خرید ارز براســاس مقررات بانک مرکزی، سامانه 
فهرســتی از نزدیک ترین شــرکت های صرافی را نمایش داده و 
پس از انتخاب یک صرافی توســط متقاضی، اطاعات درخواست 
برای صرافی منتخب ارسال می شــود و در صورت تایید صرافی، 
پیامکــی حاوی اطاعات صرافی و تاریخ و ســاعت برای مراجعه 
متقاضی ارسال می شــود. در این صورت، متقاضی می تواند با به 
همراه داشــتن کارت ملی در زمان تعیین شده به صرافی مراجعه 
و ارز مــورد نیاز خود را خریداری کند. البته در حال حاضر طبق 
اطاعیه بازار متشکل ارزی فقط امکان درخواست ارز مسافرتی و 
ســایر از طریق این سامانه فراهم شده است، اما در آینده نزدیک 
با همکاری بانک مرکزی و سایر نهادهای مربوط امکان درخواست 
ارز برای ســایر مصــارف مطابق مقررات بانــک مرکزی از طریق 
این ســامانه فراهم خواهد شد. این ســامانه در روزهای شنبه تا 
چهارشنبه از ساعت 8 تا 16:30 و در روزهای پنجشنبه از ساعت 

8 تا 16 پاسخگوی متقاضیان خواهد بود.
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آمار معامالت هفتگی فرابورس نشان می دهد
رشد حجم و ارزش معامالت در بازار دوم

بررســی آمار معامات در هفته دوم آبان ماه نشان می دهد شاخص کل 
فرابورس در روز پایانی این هفته به رقم 17 هزار و 386 واحد رســید که 
رشــد یک درصدی نسبت به هفته پیش از آن داشته است. در این هفته 
همچنین ارزش معامات بازار دوم به یک هزار و 182 میلیارد تومان رسید 
که نمایانگر رشــدی 30 درصدی بود. به گــزارش فرابورس ایران، در پنج 
روز کاری هفته گذشــته، ارزش معامات فرابــورس ایران به 184 هزار و 
989 میلیارد تومان رسید که نسبت به هفته پیش از آن با 10 درصد افت 
همراه بوده است. همچنین در این مدت، 19 میلیارد و 472 میلیون برگه 
انواع دارایی مالی مورد داد و ســتد قرار گرفت که از تغییری 21 درصدی 

حکایت دارد.
نگاهی به بازارهای سهام فرابورس حاکی از آن است که در هفته اخیر و 
با رد و بدل شدن 3 میلیارد و 811 میلیون برگه سهم در بازار دوم که 33 
درصد بیشتر از قبل بود، معاماتی به ارزش یک هزار و 182 میلیارد تومان 
رقم خورد که 30 درصد رشــد نسبت به مدت مشابه هفته پیش از آن را 
نشان می دهد. از طرف دیگر طی هفته اخیر در بازار اول فرابورس، مالکیت 
2 میلیارد و 852 میلیون برگه ســهم تغییر کرد که کاهشی 10 درصدی 
را نشــان می دهد. ارزش معامات این بازار هم به یک هزار و 416 میلیارد 

تومان رسید که از هفته پیش از آن 19 درصد کمتر بوده است.
بررســی آمارها نشان می دهد ارزش معامات بازار پایه تنها یک درصد 
تغییر داشته و به یک هزار و 903 میلیارد تومان رسید. در پنج روز کاری 
هفته اخیر همچنین 4.4 میلیارد برگه ســهم در این بازار داد و ستد شد 
که رشدی 21 درصدی را نشان می دهد. داده های تفکیکی معامات از این 
حکایت دارد که هفته گذشته و با رشد 21 درصدی حجم معامات در بازار 
ابزارهای نوین مالی، 8 میلیارد و 322 میلیون برگه دارایی مالی به ارزش 
180 هزار میلیارد تومان رد و بدل شد. آمار ارزش معامات این بازار با 10 

درصد کاهش روبه رو بوده است.
بررســی آمارهای تفکیکی ابزارهای نوین مالی نشــان می دهد در پنج 
روز کاری هفته گذشــته ارزش معامات صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله با 38 درصد رشــد روبه رو بوده و به 7 هزار و 158 میلیارد تومان 
رسیده است. حجم معامات این صندوق ها نیز با افزایشی 35 درصدی به 
6 میلیارد و 407 میلیون برگه رسیده است. نگاهی به آمار معامات اوراق 
گواهی تســهیات مســکن هم از این حکایت دارد که با داد و ستد یک 
میلیون و 100 هزار گواهی در هفته گذشته، ارزش معامات اوراق گواهی 
تسهیات مســکن به 109 میلیارد تومان رسیده است که از رشدی 31 
درصدی حکایت دارد. همچنین براساس داده های معامات خرد بازار سهام 
و اختیار سهام، نزدیک به 30 درصد ارزش معامات در سه گروه »بیمه و 
صندوق های بازنشستگی به جز تامین اجتماعی«، »محصوالت شیمیایی« 
و »خودرو و ســاخت قطعات« رقم خورده و گــروه »بیمه و صندوق های 
بازنشستگی به جز تامین اجتماعی« با 11 درصد بیشترین سهم معامات 

خرد را در اختیار داشته است.

با صدور 2 اطالعیه جداگانه مشخص شد
جزییات پذیرش تارا و پژو 20۷ در بورس کاال

امیدنامه پذیرش دو خودروی ســواری پژو 207 و تارا تولیدی شرکت 
ایران خودرو در سایت رســمی بورس کاالی ایران قرار گرفت. به گزارش 
کاالخبر، مدیریت پذیرش بورس کاالی ایران در دو اطاعیه جداگانه اعام 
کرد: پذیرش خودرو سواری پژو 207 و تارا متعلق به ایران خودرو پس از 
بررسی مدارک و مســتندات در یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیأت 
پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بازار اصلی بورس کاالی ایران 

به تصویب رسید.
در امیدنامه خودروی پژو 207 آمده است: حداقل درصد عرضه در بورس 
کاال، 100 درصد تولید ســاالنه )پس از کسر فروش خارج از بورس کاال: 
شــامل طرح ویژه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح جایگزینی 
خودروهای فرســوده( معادل 52 هزار و 500 دستگاه تعیین شده است. 
تولید واقعی )برابر با ظرفیت اســمی( ســاالنه پژو 207 معادل 105 هزار 
دستگاه است. در امیدنامه خودروی تارا نیز آمده است: حداقل درصد عرضه 
در بورس کاال، 100 درصد تولید ســاالنه )پس از کســر فروش خارج از 
بورس کاال: شــامل طرح ویژه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و طرح 
جایگزینی خودروهای فرســوده( معادل 33 هزار و 500 دســتگاه تعیین 
شده است. تولید واقعی )برابر با ظرفیت اسمی( ساالنه تارا معادل 67 هزار 
دســتگاه است. گفتنی است پیشتر مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار اعام کرده بود که با پذیرش دو محصول پژو 207 و تارا )متعلق 

به ایران خودرو( در بورس کاال، عرضه آنها به زودی انجام می شود.

معامالت هفتگی قراردادهای آتی نشان می دهد
معامله 86 هزار قرارداد آتی در بورس کاال

در بازار قراردادهای آتی در هفته دوم آبان ماه بیش از 86 هزار قرارداد به 
ارزش 450 میلیارد تومان میان معامله گران دست به دست شد که نسبت 
به هفته قبــل از آن از نظر ارزش معامات، افزایش 16 درصدی را تجربه 
کرد. ســهم زعفران از حجم قراردادهای آتی، نزدیک 72 هزار قرارداد به 
ارزش بیش از 291 میلیارد تومان و سهم صندوق طا از این معامات بیش 
از 12 هــزار قرارداد به ارزش 154 میلیارد تومان بود. به گزارش کاالخبر، 
86 هــزار و 386 قرارداد آتی به ارزش بیش از 450 میلیارد تومان در بازار 
مشــتقه در هفته منتهی به 13 آبان دست به دست شد. بیشترین سهم 
معامات بازار قراردادهای آتی در هفته ای که سپری شد، متعلق به زعفران 
با 72 هزار و 434 قرارداد به ارزش بیش از 292 میلیارد تومان برای ســه 

موعد تحویلی آبان، دی و اسفند سال 1401 بود.
بــرای صندوق طا نیز 12 هزار و 287 قــرارداد به ارزش بیش از 154 
میلیارد تومان در سه موعد تحویلی آذر و بهمن 1401 و فروردین 1402 
در هفته منتهی به 6 آبان دســت به دست شد. نقره هم با دست به دست 
شــدن یک هزار و 665 قرارداد به ارزش نزدیک 3 میلیارد و 165 میلیون 
تومان در دو موعد تحویلــی آذر و دی 1401 روبه رو بود. از لحاظ حجم 
و ارزش، زعفران به ترتیب با ســهم 84 درصدی و 65 درصدی بیشترین 
سهم را از کیک معامات قراردادهای آتی در اختیار داشت و صندوق طا 
با ســهم 14 درصدی از حجم کل و 34 درصدی از ارزش کل در جایگاه 

دوم قرار گرفت.

بورسنامه

فرصت امروز: پس از آنکه در معامات اولین روز از هفته سوم آبان ماه، 
بهترین رشــد روزانه شــاخص بورس تهران در 20 ماه اخیر رقم خورد و 
دماسنج اصلی تاالر شیشه ای تنها در یک روز بیشتر از کل بازدهی هفته 
گذشته خود را به دست آورد، این روند در معامات روز گذشته ادامه یافت 
و دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در نیمه آبان ماه با رشد 1.23 درصدی به 
ســطح یک میلیون و 344 هزار واحد رسید. بازار سرمایه در ابتدای هفته 
دوم آبان ماه شاهد رونمایی از بسته حمایتی 10 بندی توسط سیاست گذار 
بورسی بود که باعث تکانه ای مثبت در حرکت شاخص های بورسی شد و 
نماگر اصلی بازار در پایان این هفته، رشد 3.42 درصدی را به ثبت رساند. 
بــا این وجود، تاثیر روانی مثبت این بســته حمایتی و به ویژه طرح بیمه 
کردن سهام، دلگرمی دلچســبی برای بورس بازان بود تا التهاب صف های 
فروش در تاالر شیشــه ای فروکش کند و پــس از 24 روز جریان متوالی 
خروج پول حقیقی باالخره شاهد قطع این روند منفی و ورود نقدینگی در 
بورس تهران باشــیم. به نظر می رسد در بازار سهام که در ذات خود دارای 
نوسان لحظه ای است، طرح بیمه سبد سهام سهامداران حقیقی، پشتوانه 
محکم و قابل اتکایی است تا سهامداران با خیالی آسوده و فارغ از هر اتفاقی 

به سود حداقل 20 درصدی در طول سال برسند.
به موازات آنکه شــاخص کل بورس با رشد 3.45 درصدی تنها در یک 
روز بیشتر از کل بازدهی هفته گذشته را به ثبت رساند و بار دیگر به کانال 
یک میلیون و 300 هزار واحد بازگشت، میزان ورود پول حقیقی به بورس 
نیز در معامات روز شــنبه نسبت به میانگین خروج پول حقیقی ها طی 
یک هفته قبل، به رقم قابل توجهی رسید؛ چنانکه در این روز حدود 288 
میلیارد تومان راهی بورس تهران شــد و این در حالی اســت که متوسط 
خروج پول حقیقی ها در هفته دوم آبان ماه، 297 میلیارد تومان بوده است.

سبزپوشی بورس در میانه فصل زرد
بازار ســرمایه هفته سوم آبان ماه را ســبزرنگ آغاز کرد و شاخص کل 
بورس تهران توانســت با صعود بیش از 44 هــزار واحدی )معادل 3.42 
درصد( ضمن بازگشــت مجدد به کانال یک میلیــون و 300 هزار واحد، 
بهترین رشد روزانه خود در 20 ماه اخیر را ثبت نماید. از تاریخ 25 بهمن 
ماه 1399 که شــاخص کل بورس رشد روزانه 3.9 درصدی را ثبت کرده 
بود، تاکنون هیچ گاه رشــد روزانه بورس به حدود 3.5 درصد نرسیده بود. 

این شــتاب در رشد روزانه بورس نشــان می دهد که به علت کاهش های 
اخیر، قیمت سهم ها بسیار ارزنده شده و فعاالن حرفه ای به صف های خرید 
بازگشــته اند؛ کما اینکه در معامات روز شنبه حدود 288 میلیارد تومان 
بــه رگ های بورس تهران تزریق شــد. این اتفاق بیــش از هر چیز تحت 
تاثیر بسته 10 بندی سیاست گذار بورسی است. در بسته حمایتی سازمان 
بورس، موارد مختلفی از بیمه شــدن اصل و سود سهام مردم در یک سال 
آینده تا واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام ناشران بزرگ مدنظر قرار 
گرفته و به نظر می رســد توانسته اســت بار دیگر امید را به سهامداران و 

صعود را به شاخص ها و آب رفته را به جوی بازگرداند.
همانطور که اشــاره شد، چنین رشد قابل توجهی در 20 ماه گذشته 
و از اواخر زمســتان 1399 تاکنون سابقه نداشته است. همین امر نشان 
می دهد که بســته حمایتی 10 بندی، فارغ از آنکــه می توان انتقادات 
زیادی را به ســبب در نظر نگرفتن خیلی از مســائل دیگر بدان داشت، 
توانســته دســت کم در این روزها جان دوباره ای به بازار سهام بدهد و 
روند خروج پول حقیقی و عقبگرد نماگرهای بورســی را معکوس نماید. 
اگرچه بورس تهران به واســطه تاثیر روانی این بسته سیاستی، روزهای 
تماما ســبزی را همزمان با رونمایی آن از ابتدای هفته گذشــته سپری 
کــرد، با این وجود، هیچ کدام از بورس بازان و اهالی بازار ســهام انتظار 
چنین رشد قابل توجهی را از نماگر اصلی بازار نداشت. بر همین اساس، 
برخی از کارشناسان به اوج گیری قیمت ها خوش بین هستند و از جوالن 
خوش بینی در تاالر شیشــه ای و بازگشت اعتماد ســهامداران حقیقی 
ســخن می گویند. درست است که در صورت ادامه این روند حمایتی و 
احیای اعتماد از دست رفته سهامداران می توان به پیشروی نماگر اصلی 
تاالر شیشه ای به ســطوح باالتر همچنان چشم داشت، اما تجربه بسته 
حمایتی پیشــین در زمستان سال گذشته موسوم به 10 فرمان بورسی 
هنوز پیش چشــم اهالی بازار اســت و به همین دلیل هنوز تردیدهایی 

درباره تداوم این روند صعودی فعلی وجود دارد.
امیدی به رونق دوباره بورس هست؟

به دلیل تجربیات تلخ گذشــته، برخــی از تحلیلگران رویکرد حمایتی 
سیاســت گذار بورسی را تنها منوط به این بســته 10 بندی نمی دانند و 
معتقدند گام بعدی حمایت از بورس می تواند ارائه ســیگنال های مثبتی 

نظیر کنترل موثر نرخ ســود اوراق و سپرده ها و یا تعیین تکلیف ابهامات 
بودجه ای )نرخ گاز، عوارض، مالیات و...( باشد. »همایون دارابی«، کارشناس 
بازار ســرمایه در این باره می گوید: »بسته حمایت از بازار سرمایه، تاشی 
است برای اینکه بتوان بازار را باثبات کرد و هم اینکه نگرانی سهامداران رفع 
شود. اولین بند بسته حمایتی از بازار سرمایه درباره بیمه کردن پورتفوی 
تا 100 میلیون تومانی افزایش حقیقی است. همان طور که می دانید، 96 
درصد ســهامداران عما زیر 100 میلیون تومان هســتند و مشمول این 
قضیه می شــوند. به عبارتی، بورس می گوید عما من آماده هستم برای 
یک سال 20 درصد به شما بازده بدهم، اگر پرتفوی شما این بازده را برای 
شما حاصل نکند. این موضوع عما می تواند به سهامداران کمک کند.« به 
گفته دارابی، »برای صندوق های درآمد ثابت که نگرانی روی ارزش سهام 
آنهــا وجود دارد، تا 40 هزار میلیارد تومان تضمین اصل و اوراق تبعی اش 
در این بندها منتشر شده است. همچنین تاش شده هماهنگی بیشتری 
بین حقوقی ها و بازارگردان ها برقرار باشد و همکاری مشترک بانک مرکزی 
و وزارت اقتصاد در مدیریت نرخ ســود نیز دیده شــده که در حال حاضر 

مهمترین عامل ریزش بازار، نرخ سود بانکی است.«
او با اشــاره به معضل نرخ ســود بانکی و قیمت گذاری دستوری ادامه 
می دهد: »در حال حاضر نرخ ســود بانکی باال است و همین مسئله باعث 
می شــود که تمایلی به ســرمایه گذاری مولد وجود نداشته باشد. بانک ها 
رقابت بسیار شدیدی روی سود بانکی انجام می دهند و سپرده ها را جذب 
می کنند. از طرفی، شرکت های بزرگ دسترسی به تسهیات بانکی ندارند و 
فروش دارایی ها را در دستور کار قرار می دهند. در کنار آن، نرخ ارز نیمایی، 
آسیب بسیار شدیدی به بازار زده است؛ یعنی در شش ماه حدود 106 هزار 
میلیارد تومان تقریبا شــرکت های بورسی از محل مابه التفاوت نرخ نیما و 
آزاد زیان دیده اند که تازه خیلی کمتر بوده نسبت به شش ماهه دوم امسال 
که در آن قرار داریم. قیمت گذاری دستوری هم فشار زیادی به شرکت های 
بورسی آورده است. همین االن یک شرکت الستیک سازی گزارش داده که 
38 درصد مواد اولیه اش گران شده، اما فقط 15 درصد افزایش نرخ داشته 
اســت. بر همین اساس، طبیعی است که شرکت ها زیانده یا با افت شدید 
درآمد مواجه شوند. تا مادامی که شرایط این گونه باشد، تقریبا نمی توان به 

شرایط آینده بازار سرمایه امید داشت.«

شاخص کل بورس تهران به پیشروی در سطح 1.3 میلیون واحدی ادامه داد

موج خوش بینی در تاالر شیشه ای

همزمان با آغاز نیمه دوم فصل زرد، شاخص کل بورس تهران دیروز در 
هفتمین روز متوالی توانســت به مســیر صعودی خود ادامه دهد و 1.23 
درصد در کانال 1.3 میلیون واحدی ارتفاع بگیرد. پس از پنج روز سبز در 
هفته گذشته و دو روز سبز در هفته جاری حاال مجموع رشد متوالی نماگر 
اصلی تاالر شیشه ای به روز هفتم رسیده است و به نظر می رسد این روند 
صعودی تحت تاثیر بسته حمایتی سازمان بورس و همچنین رشد قیمت 
دالر آزاد - دســت کم در کوتاه مدت - ادامه خواهد داشت. البته برخاف 
روزهای قبل که همبســتگی باالیی میان قیمت دالر، سکه و سهام وجود 
داشــت، در روز گذشته قیمت سکه با کاهش مواجه شد و سکه امامی با 
0.36 درصد افت به قیمت 16 میلیون و 295 هزار تومان رسید. نیم سکه 
نیــز با کاهش 0.56 درصدی به رقــم 8 میلیون و 800 هزار تومان و ربع 

سکه با 0.85 درصد افت به 5 میلیون و 800 هزار تومان رسید.
ســوت پایان معامات بورس تهران در نیمــه آبان ماه در حالی به صدا 
درآمد که شاخص کل بورس به رشد 1.23 درصدی و شاخص کل هم وزن 
به رشد 1.36 درصدی رســید. در جریان معامات روز یکشنبه 15 آبان 
ماه، شاخص کل بورس تهران با رشد 16 هزار و 351 واحد )معادل 1.23 

درصد( در ارتفاع یک میلیون و 344 هزار واحد ایســتاد. شــاخص کل با 
معیار هم وزن نیز 5 هزار و 78 واحد )معادل 1.36 درصد( افزایش یافت و 
در رقم 379 هزار و 862 واحد ایستاد. در این روز بیش از 7 میلیارد و 558 
میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 39 هزار و 150 میلیارد 

ریال در بورس تهران معامله شد.
شــرکت ملی صنایع مس ایران )فملی( با 2 هزار و 845 واحد، معدنی 
و صنعتی گل گهر )کگل( با 969 واحد، گســترش نفت و گاز پارســیان 
)پارسان( با 709 واحد، شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با 
573 واحد، کشــتیرانی جمهوری اسامی ایران )حکشتی( با 516 واحد، 
فوالد خوزستان )فخوز( با 506 واحد و شرکت سرمایه گذاری غدیر )وغدیر( 
با 504 واحد، تاثیر مثبت بر رشد شاخص بورس داشتند. در سوی مقابل 
نیز صنعت غذایی کورش )غکورش( با 71 واحد، دشــت مرغاب )غدشت( 
با 30 واحد، تامین سرمایه نوین )تنوین( با 29 واحد، کابل البرز )بالبر( با 
23 واحد و ملی کشــت و صنعت و دامپروری پارس )زپارس( با 13 واحد، 
با تاثیر منفی بر شاخص بورس همراه شدند. گسترش سرمایه گذاری ایران 
خودرو )خگســتر(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، شرکت سرمایه گذاری 

تامین اجتماعی )شستا(، سایپا )خساپا(، فوالد مبارکه ایران )فوالد(، ایران 
خودرو )خودرو( و پاالیش نفت اصفهان )شپنا( در گروه نمادهای پُرتراکنش 
قرار داشتند. گروه خودرو هم در معامات روز یکشنبه صدرنشین برترین 
گروه های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و 774 میلیون برگه سهم 

به ارزش 4 هزار و 890 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن ســوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس ایران بیش از 127 
واحد افزایش داشــت و به 17 هزار و 835 واحد رسید. در این بازار بیش 
از 4میلیارد و 142 میلیون برگه ســهم و اوراق مالی دادوستد شد و تعداد 
دفعات معامات فرابورس بیش از 218 هزار و 179 نوبت بود. پتروشیمی 
تندگویان )شگویا(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر آریا ساسول )آریا(، 
شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، 
بیمه پاسارگاد )بپاس( و پاالیش نفت الوان )شاوان( با تاثیر مثبت بر رشد 
شاخص فرابورس همراه بودند. همچنین پتروشیمی مارون )مارون(، بیمه 
ســامان )بساما(، گروه کارخانجات صنعتی تبرک )تبرک(، مجتمع جهان 
فوالد سیرجان )فجهان(، بیمه تعاون )وتعاون( و صنعتی و معدنی شمال 

شرق شاهرود )کشرق( تاثیر منفی بر رشد این شاخص داشتند.

نیمه دوم فصل زرد با سبزپوشی بورس آغاز شد

هفتمین رشد متوالی بورس
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حضور شرکت های بازرگانی در هفدهمین نمایشگاه قطعات خودرو
زنگ خطری برای صنعت قطعه سازی

یک فعال صنعت قطعه سازی گفت تعداد شرکت های بازرگانی که 
در هفدهمین نمایشگاه قطعات خودرو حضور پیدا کرده بودند بیشتر 
از واحدهای تولیدی بود و این نشــانه خوبی برای صنعت قطعه سازی 
نیســت چراکه حاکی از توقف فعالیت و کاهــش تولید در واحدهای 
قطعه ســازی و فعال شدن شرکت های بازرگانی و جبران کسری نیاز 

از طریق واردات است.
محســن رزمخواه در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
برگزاری هفدهمین نمایشگاه قطعات خودرو اظهار داشت: عدم حضور 
شــرکت های معتبر خارجی در نمایشگاه قطعات خودرو امسال باعث 
شده بود هیاهوی ســال های گذشته را در نمایشــگاه امسال شاهد 
نباشیم و بیشتر شرکت های داخلی نیز برای حفظ بقای خود در این 

نمایشگاه حضور پیدا کرده بودند.
وی در ادامه شــرایط نامســاعد تولید را عامل بی رمقی هفدهمین 
نمایشــگاه قطعات خــودرو عنوان و بیان کــرد: وضعیت اقتصادی و 
شــرایط ناامن فعلی وضعیت تولید را تحــت تاثیر قرار داده و موجب 
نگرانی تولیدکنندگان شده است و شاید بتوان یکی از دالیل بی رمقی 

نمایشگاه قطعات امسال را شرایط نامساعد تولید دانست.
این فعال صنعت قطعه ســازی اضافه کــرد: نکته دیگر اینکه تعداد 
شــرکت های بازرگانی که در این نمایشــگاه حضور پیدا کرده بودند 
بیشتر از شــرکت های تولیدی بود و این نشــانه خوبی برای صنعت 
قطعه ســازی نیست؛ چراکه حاکی از توقف فعالیت و کاهش تولید در 
واحدهای قطعه ســازی و فعال شدن شــرکت های بازرگانی و جبران 

کسری نیاز از طریق واردات است.
رزمخواه همچنین حضور شرکت های قطعه سازی جدید را از نقاط 
مثبت این نمایشگاه برشمرد و عنوان کرد: طبیعتا هر سال شرکت های 
جدیــد و نوظهوری در نمایشــگاه ها حضور پیــدا می کنند، اما عدم 
شرکت برخی واحدهای قطعه سازی در این نمایشگاه بیش از حضور 

شرکت های جدید ملموس بود.
این فعال صنعت قطعه ســازی در پایان خاطرنشــان کرد: حمایت 
دولت از تولیدکنندگان، کنترل واردات قطعات خودرو، کمک به ایجاد 
شرکت های جدید و عرضه محصوالت جدید، ایجاد ارتباط منطقی با 
شرکت های قطعه ساز خارجی به منظور خرید دانش فنی، ماشین آالت 
و آموزش های مدیریتی از جمله راهکارهایی است که می تواند برگزاری 

نمایشگاه قطعات خودرو رونق بخشد.
الزم به ذکر اســت هفدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات خودرو 
از تاریخ 9 آبان لغایت 12 آبان 1401 در محل دائمی نمایشــگاه های 

تهران برگزار شد.

مجوز ورود کاالی همراه ملوان برای 319 شناور صادر شد
اســتاندار خوزســتان پیرامون فعالیت های انجام شده در زمینه 
حمایت از معیشت مرزنشــینان گفت در جهت حمایت از معیشت 
مرزنشــینان هماهنگی در ورود کاالی همراه ملوان صورت گرفت؛ 
چراکه اقتصاد برخی از شهرهای استان وابسته به این موضوع است؛ 
در این راستا مجوز سفر نخست 1401 برای 319 شناور صادر شد.

صادق خلیلیان در نشســت کمیســیون برنامه ریزی، هماهنگی، 
نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز که روز 15 آبان ماه برگزار شد، 
با اشاره به اهمیت مبارزه با قاچاق کاال و ارز اظهار کرد: قاچاق کاال 
می تواند به تولید داخل آســیب وارد کند؛ همچنین موجب بیکاری 

و به وجود آمدن مسائل و مشکات اجتماعی شود.
خلیلیان با تأکید بر ضرورت برخورد با افرادی که در زمینه قاچاق 
کاال و ارز فعالیــت می کنند، بیان کرد: تولیــد داخل باید از طریق 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز حمایت شود.
وی پیرامــون قاچــاق ســوخت در اســتان عنوان کــرد: کلیه 
خودروهایی که حامل ســوخت هســتند برای خروج از استان باید 
بارنامه های خود را ارائه کنند تا اصالت آن توســط پلیس راه مورد 

نماگربازارسهام

دبیر انجمن خودروسازان ایران گفت در تمامی شرکت های خودروسازی 
برنامه ریزی نســبت به افزایش ساخت داخل با اســتفاده از شرکت های 

دانش بنیان برمبنای سیاست های وزارت صمت وجود دارد.
احمد نعمت بخش در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به اینکه 
هفدهمین نمایشگاه قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو در هفته گذشته 
برگزار شد، در خصوص ســهم تولیدات فعلی خودروسازان از سی کی دی  
کاری و مونتــاژکاری و اینکه آیا جدیت و برنامه ریزی در جهت اســتفاده 
از قطعات دانش بنیان در میان خودروســازان وجود دارد، اظهار داشت: در 
تمامی شــرکت های خودروسازی برنامه ریزی نســبت به افزایش ساخت 
داخل با اســتفاده از شرکت های دانش بنیان برمبنای سیاست های وزارت 
صمت وجود دارد از سوی دیگر کاهش میزان ساخت داخل برابر با پرداخت 

حقوق گمرکی بیشتر خواهد بود.
وی درخصــوص برنامه های صنعت خودرو و قطعــه برای قطعاتی که 
داخلی سازی آنها تاکنون انجام نشده است، گفت: بدین منظور شرکت های 
بزرگ خودروســازی از طریق برگزاری نمایشگاه دائمی قطعات و با عرضه 
اقامی که تاکنون ســاخت داخل نشده اند، این فرصت را فراهم می سازند 

تا شــرکت های دانش بنیان با انعقاد قرارداد با خودروسازان، داخلی سازی 
این قطعات را آغاز نموده و بدین ترتیب خرید خارجی این قطعات متوقف 

می شود.
نعمت بخش در پاسخ به این پرســش که آیا دانش بنیان شدن قطعات 
موجب ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصول نهایی خودرو خواهد شد، 
افزود: قاعده بر این اســت قطعه ای که ساخت داخل می شود، با توجه به 
نرخ تعرفــه پرداختی برای واردات و نرخ ارزی که سوبســید به آن تعلق 
نمی گیرد، ارزان تر از قطعه وارداتی باشد. اگر شرکتی توانایی تولید قطعه ای 
با کیفیت و با قیمت مناســب تر از قطعات وارداتی داشــته باشد، اطاق 
شــرکت دانش بنیان بر آن صحیح به نظر می رسد و به هر حال از شرکت 
دانش بنیان انتظاری جز این نیز نمی رود و در صورتی که قطعه  موردنظر با 
قیمت باالتر به تولید برسد، دانش بنیان بودن آن شرکت محل تردید است.

وی تصریــح کرد: قطعات وارداتی و قطعات خودروهایی که به شــکل 
سی کی دی وارد می شوند، از کیفیت الزم برخوردار هستند ضمن اینکه از 
لحاظ وضعیت اســتانداردی نیز تحت کنترل قرار می گیرند، اما این بدین 

معنا نیست که قطعات داخلی کیفیت ندارند.

دبیر انجمن خودروســازان ایران در ادامه بیان کرد: استفاده از قطعات 
ســاخت داخل صرف نظر از کیفیت آن با توجه بــه اینکه ایرادات موجود 

در آغاز داخلی سازی قابل رفع هستند، بستگی به قیمت رقابتی نیز دارد.
نعمت بخــش در ادامه افزود: اگر در تولید قطعات داخلی اســتاندارد و 
مشخصات فنی موردنظر خودروساز رعایت شود، قطعه نهایی قطعا قادر به 

عبور از الزامات استانداردی خواهد بود.
وی در پایان در پاســخ به این پرسش که آیا شیوه تولید عبور مستقیم 
و خروج خودروهــای ناقص از پارکینگ خودروســازان موجب تغییر در 
ترتیب پرداخت مطالبات قطعه ســازان شده است، خاطرنشان کرد: توقف 
خودروی ناقص در پارکینگ موجب خواب ســرمایه و عدم تبدیل آن به 
نقدینگی است و قطعا حذف این خودروها و تولید عبور مستقیم به بهبود 
پرداخت مطالبات قطعه سازان کمک می کند، اما متاسفانه به دلیل اینکه 
قیمت گذاری دستوری همچنان اعمال می شود، خودروهای تولیدی پرتیراژ 
خودروسازان همچنان زیانده هستند که این موضوع با تداوم افزایش بدهی 
به قطعه سازان همراه بوده به طوری که در حال حاضر بدهی خودروسازان 

به قطعه سازان به حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رویکرد خودروسازان در استفاده از قطعات دانش بنیان

دبیر انجمن صنعت موتورســیکلت ایران گفت دولت تاکنون نسبت به 
تولید موتورســیکلت های برقی ورود نکرده اما در صورتی که سازندگان و 
مصرف کنندگان موتورسیکلت از حمایت دولت بهره مند شوند، بخشی از بازار 
به موتورسیکلت های برقی اختصاص می یابد. بهمن ضیاء مقدم در گفت وگو 
با خبرنگار خبرخودرو، با توجه به کاهش تولید و فروش موتورســیکلت در 
شــش ماهه دوم تا پایان ســال درخصوص پیش بینی ها نسبت به شرایط 
تولید، تیراژ و قیمت در ســال آینده اظهار داشــت: به دلیل نوسانات نرخ 
ارز نمی تــوان قیمت موتورســیکلت حتی تا دو ماه آینده را به درســتی 
پیش بینی کرد. رشــد هر ساله نرخ مالیاتی، دســتمزدها و افزایش هزینه 

انرژی می بایســت در قیمت تمام شده لحاظ شود. اگر قوانین جدید وضع 
نشود و مانعی در مسیر تولید ایجاد نشود، کاهش تولید یا قیمت نخواهیم 
داشــت. وی کاهش تولید را یکی از عوامل افزایش قیمت موتورســیکلت 
عنوان کرد و گفت: مشــکات اقتصادی را نمی تــوان نادیده گرفت، اما به 
هر حال برخی از مشکات و موانع به کاهش تولید می انجامد.دبیر انجمن 
صنعت موتورسیکلت درخصوص عوامل موثر بر افزایش تیراژ موتورسیکلت 
از جملــه حمایت دولت از این صنعت به تولید موتورســیکلت های برقی 
اشــاره کرد و افزود: دولت تاکنون نسبت به تولید موتورسیکلت های برقی 
ورود نکرده اما در صورتی که ســازندگان و مصرف کنندگان موتورسیکلت 

از حمایت دولت بهره مند شوند، بخشی از بازار به موتورسیکلت های برقی 
اختصاص می یابد. ضمن اینکه تثبیت شرایط اقتصادی بر روند رشد تولید 
موتورسیکلت اثرگذار است. ضیاء مقدم در پایان درخصوص وضعیت اجرای 
پروژه سوآپ و تامین زیرساخت های آن که می تواند موجب کاهش قیمت 
موتورســیکلت های برقی و هزینه های آن شــود، خاطرنشان کرد: یکی از 
شرکت های دانش بنیان آمادگی خود را برای انجام این پروژه اعام کرده، اما 
اجرای کامل این طرح نیازمند ورود دولت اســت و دولت باید با حمایت از 
این سیستم مالکیت باتری موتورسیکلت های برقی را برعهده بگیرد و یا به 

پیمانکاران همکار با دولت واگذار نماید.

حمایت دولت از موتورسیکلت برقی موجب تنوع بازار می شود
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اخبار

رئیس اداره ایمنی و حریم راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اعالم کرد:
 جایگزینی بیش از16 کیلومتر نیوجرسی جای گاردریل 

در جاده های مازندران
ساری - دهقان : رئیس اداره ایمنی و حریم راه اداره کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای استان مازندران اظهار داشت : در راستای ایمن سازی محورهای 
ارتباطی مازندران در 7 ماهه سال جاری بیش از 16کیلومتر نیوجرسی جایگزین 
گاردریل شده است. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی اداره کل 
راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران، مهندس محسن یمینی عنوان کرد: 
عملیات جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل در جاده های این استان ادامه دارد 
و تاکنون عملیات جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل در برخی از محورهای 
استان از جمله محورهای;کمربندی غربی قائمشهر ، آمل _ محمودآباد ،آمل _ 

بابل، قائمشهر _جویبار، ساری_قائمشهر ، کمربندی نکا ، محور سوادکوه و مناطق پرتگاهی محور هراز به طول بیش از 16 کیلومتر اجرایی 
شد. وی ارتقاء امنیت جاده ها را مهم ترین دلیل جایگزین کردن نیوجرسی دانست و تاکید کرد : با توجه به تردد ساالنه میلیون ها مسافر 
و گردشگر در جاده های مازندران و باال بودن میزان تصادفات ، یکی از راه های کاهش خسارات ناشی از تصادفات و افزایش امنیت جاده 
ها جایگزینی نیوجرسی به جای گاردریل است. رئیس اداره ایمنی و حریم راه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران 
تصریح کرد : عملیات خط کشی، نصب تابلو و عالئم ، آشکار سازی نقاط پر تصادف ، جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز و همچنین احداث 

روشنایی نقطه ای از دیگر برنامه های اجرایی این اداره بوده که با جدیت در دست اجراست.

کسب مقام قهرمانی تیم والیبال بانوان  آبفای استان اصفهان در 
شانزدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال بانوان وزارت نیرو

اصفهان -  خبرنگار فرصت امروز: تیم والیبال بانوان آبفای اســتان 
اصفهان در مرحله نهایی با غلبه بر تیم والیبال حوزه ستادی وزارت نیرو موفق 
به کسب مقام قهرمانی شانزدهمین دوره مسابقات سراسری والیبال بانوان وزارت 
نیرو شد. دبیر شورای ورزش  وزارت نیرو در مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات 
والیبال گفت: مقام معظم رهبری تاکید بسیاری بر توسعه ورزش همگانی دارند 
و بر این اساس وزارت نیرو و شرکت های وابسته به این وزارتخانه باید در زمینه 
توسعه ورزش همگانی در بین کارکنان و خانواده هایشان برنامه های متعددی 
برگزار نمایند. مالک حسین زاده نشاط و سالمت کارکنان را یکی از پیامدهای 

ورزش کردن دانست و اظهار داشت: بهره وری مطلوب در شرکت ها ناشی از برخورداری کارکنان از سالمت جسم و روح است و در این 
راستا مدیران باید زمینه های الزم برای ورزش کردن کارکنان را فراهم نمایند. وی با اشاره به اینکه شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان 
اصفهان  عالقمند به اجرای برنامه های ورزشی هستند اظهار داشت: این شرکت ها در 95 درصد برنامه های ورزشی که از سوی وزارت نیرو 
در سطح کشور برگزار می شود شرکت می نمایند که این امر جای تقدیر دارد. دبیر شورای ورزش وزارت نیرو افزود: نیمی از جمعیت کشور 
را بانوان تشکیل می دهند این در حالیست که بر اساس آمار های منتشر شده هم اکنون 64 درصد بانوان کشور دچار کم تحرکی هستند و 
می توان با توسعه ورزش های همگانی بر این آسیب غلبه نمود. در ادامه این مراسم مجتبی قبادیان معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت 
آب و فاضالب استان اصفهان گفت: 307 نفر از کارکنان آبفا را بانوان تشکیل می دهند که رقمی معادل 8 درصد کارکنان آبفای استان 
اصفهان است و بانوان شرکت امروز با کسب قهرمانی در این دوره از مسابقات توانستند بار دیگر در میان شرکت های وابسته به وزارت نیرو 
بدرخشند. گفتنی است: در این دوره از مسابقات تیم آبفای استان اصفهان در میان 11 تیم مقام نخست، تیم حوزه ستادی وزارت نیرو مقام 
دوم و تیم آب منطقه ای استان اصفهان مقام سوم را کسب نمود و براساس رای هیا ت داوران کاپ اخالق به تیم آبفای خراسان اختصاص 
یافت. تیم آبفای استان اصفهان متشکل از خانم ها فرزانه حیدری، شیدا ازلی ، لیال امینی، صغری موفق ، سحر قجاوند، فریبا سعادت، نسیم 
بارانی، نســرین امجد و مهســا باقری بوده و فرزانه حیدری  کاپیتان تیم آبفای استان اصفهان از سوی هیات داوران به عنوان موثرترین و 

ارزشمند ترین بازیکن و صغری موفق به عنوان پر تالش ترین بازیکن این دوره از مسابقات معرفی شدند. 

 تعداد واحدهای تولیدی با حقوق معوق استان مرکزی 
هفت درصد کاهش یافت

اراک -  فرنــاز امیدی: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان 
مرکزی گفت: تعداد واحدهای تولیدی دارای حقوق معوق این اســتان در 
مهرماه امسال نسبت به مدت مشابه قبل، هفت درصد کاهش یافته است. 
جمشید امیدی افزود: همچنین شــمار کارگران دارای حقوق معوق این 
استان در شهریورماه امسال نســبت به مدت مشابه سال قبل 40 درصد 

کاهش نشان می دهد.
وی اظهار داشت: تعداد کارگران دارای حقوق معوق این استان در مهرماه 
پارسال 746 نفر بود که این آمار در پایان مهرماه امسال به 451 نفر کاهش 

یافته است. مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: تعداد واحدهای تولیدی دارای حقوق معوق استان نیز از 15 
واحد در مهرماه پارسال به 14 واحد در پایان مهرماه امسال رسیده است. امیدی افزود: همه تالش ها در مجموعه استان مرکزی به 
کار گرفته شده تا مشکالت واحدهای تولیدی و صنعتی این استان روز به روز کاهش یابد و حمایت از رونق تولید با جدیت دنبال 
می شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: استان مرکزی با 1۲ شهرستان دارای بیش از یک میلیون و 480 هزار نفر جمعیت است و 

در این استان حدود سه هزار واحد صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک فعالیت می کنند.

قضاوت کارمند برق منطقه ای خوزستان در مسابقات تکواندو باشگاه های آسیا
اهواز - شبنم قجاوند: کارمند برق منطقه ای خوزستان در مسابقات 
تکواندو قهرمانی باشــگاه های آسیا که در پاکستان برگزار می شود قضاوت 
خواهد کرد. اســماعیل اسفندیاری کارمند این شرکت با دعوت فدراسیون 
جهانی تکواندو، در مسابقات تکواندو قهرمانی باشگاه های آسیا که در شهر 
راولپندی کشور پاکستان برگزار می شود قضاوت خواهد کرد. این مسابقات 
از معتبرترین مســابقات تقویم ورزشی فدراسیون جهانی تکواندو WT در 
گروه G۲ بوده که بنا است طی 5 روز از نهم لغایت سیزدهم آبان ماه سال 
جاری برگزار شوند. اسماعیل اسفندیاری رئیس کمیته داوران تکواندو استان 

خوزســتان اســت و عنوان بهترین داور اروپا و آفریقا را در کارنامه ورزشی خود دارد. گفتنی است کارکنان شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان عالوه بر انجام وظایف خود در تامین برق مشــترکین، در فعالیت های ورزشی و هنری نیز به صورت حرفه ای فعالیت 
می کنند و ساالنه چندین نفر از آنها در مسابقات کشوری و بین المللی صاحب مقام قهرمانی و افتخار می شوند. آنها عالوه بر کسب 

قهرمانی، سفیران فرهنگی مدیریت بهینه مصرف برق در رویدادهای مختلف هستند.

پیام مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان به مناسبت 13 آبان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سید احمد موسوی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان در پیامی فرارسیدن یوم 
اهلل 13 آبان "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" را تبریک گفت.سید احمد موسوی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گلستان در 
پیامی فرارسیدن یوم اهلل 13 آبان "روز ملی مبارزه با استکبار جهانی" را تبریک گفت.موسوی  در متن این پیام، سیزدهم آبان ماه را 
یادآور رویدادهای بسیار مهم، تاریخی و سرنوشت ساز برای ملت ایران در مسیر مبارزه با ظلم و استکبار خواند.متن پیام به شرح زیر 
است:13 آبان، روزی است که حوادث بزرگ و سرنوشت سازی از تاریخ ملت ایران در آن به ثبت رسیده؛ از تبعید امام خمینی)ره( 
به ترکیه در 13 آبان 1343، واقعه کشتار جمعی دانش آموزان تهرانی در 13 آبان 1357 و تسخیر النه جاسوسی در 13 آبان 1358 
که امام خمینی)ره( از این اتفاقات به عنوان انقالب دوم نام بردند؛ که به عنوان سه حادثه مهم در تقویم تاریخ کشورمان نقش بسته 
است.فداکاری ها و از خودگذشتگی  های جوانان و دانش آموزان، نه تنها در پیروزی انقالب اسالمی و شکل گیری آن نقش بسزایی 
داشته که در تثبیت و تداوم آن نیز دارای نقش محوری بوده است، این جوانان پس از انقالب  در طول جنگ تحمیلی برای دفاع  از 
کیان اسالم جنگیدند و هزاران شهید، مفقود االثر، جانباز و آزاده را در این راه تقدیم دفاع از وطن کردند.خانواده والیی و ارزش مدار 
صنعت برق استان گلستان مثل همیشه دوشادوش  مردم فهیم و قدرشناس ایران اسالمی در محکومیت توطئه های شوم استکبار 
جهانی در این راهپیمایی بزرگ شرکت نموده است و برگ زرینی در تاریخ مجاهدت های ملت غیور ایران اضافه نمود.لذا بر خود الزم 
دانسته این روز بزرگ را که تبلور بینش، آگاهی و پیشگامی دانش آموزان در عرصه  مبارزه با استکبار و بیدارگری است، تبریک گویم.

بازدید مدیر مخابرات منطقه گلستان از اداره مخابرات مینودشت
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان از اداره مخابرات شهرستان مینودشت بازدید کرد .دکتر غالمعلی 
شهمرادی با حضور در اداره مخابرات شهرستان مینودشت از بخشهای مختلف بازدید و با کارکنان به گفتگو نشست.وی که درحاشیه 
این بازدید سخن می گفت ضمن قدردانی از تالش همکاران در اداره مخابرات مینودشت برهمت بیشتر در راستای تحقق هدفهای در 
نظر گرفته تاکید کرد و گفت : برنامه ریزی های انجام شده با محوریت خدمت رسانی بهتر به مردم و ارائه محصوالت و سرویسهای 
مورد نیاز آنها است که رضایت مندی مشتریان را در پی خواهد داشت.مدیر مخابرات منطقه گلستان ارتباط رسانی به تمامی نقاط 

استان را حائز اهمیت دانست و تقویت ارتباطات مخابراتی در مناطق روستایی را از اهم پروژه های در دست اقدام دانست .

رشـت- خبرنـگار فرصـت امـروز: بـا تمهیـدات 
اندیشـیده شـده و اقدامـات صورت گرفتـه و اسـتفاده از 
اسـتان های معین جهت همکاری در توسـعه گازرسـانی 
در سیسـتان و بلوچسـتان، آینـده ای نویدبخـش را در 
توسـعه گازرسـانی در ایـن اسـتان پیـش رو خواهیـم 

داشت.
به گزارش روابط عمومی شـرکت ملی گاز ایران، مجید 
چگنـی، معـاون وزیر نفـت و مدیرعامل شـرکت ملی گاز 
ایـران در مراسـم افتتاح پروژه گازرسـانی به خـاش که با 
حضور اسـتاندار سیستان و بلوچسـتان، نمایندگان مردم 
سـراوان- خـاش، جمعـی از مقامـات کشـوری و مدیران 
صنعت گاز برگزار شـد، با بیان این مطلب، اظهار داشـت: 
بـا توجـه بـه عقب ماندگـی ایـن اسـتان در حوزه هـای 

مختلف زیرسـاختی و خدماتی ازجمله؛ گاز و تالش شـبانه روزی 
دولـت سـیزدهم در جبـران این مهم، ما نیز در حوزه مسـئولیت 
خـود یعنـی گازرسـانی بـه این دیـار شـهیدپرور، این مهـم را با 
تمهیـدات انجام شـده بـا قـوت و قـدرت انجـام خواهیـم داد که 
البتـه در ایـن راسـتا، اقدامـات خوبـی نیز صـورت گرفته اسـت. 
وی در ادامـه، با اشـاره به سـخنان رییس جمهـوری در خصوص 
نـگاه ویـژه بـه سیسـتان و بلوچسـتان، بیـان کـرد: طرح هـای 
مختلفـی در سـطح اسـتان در حـال انجـام اسـت که چنـد ماه 
آینـده، شـاهد افتتاح آن ها خواهیم بـود. چگنی در ادامـه، افزود: 
بـر این اسـاس، در حـال حاضر، 5 شـرکت گاز اسـتانی به عنوان 
اسـتان های معین مشـغول توسـعه گازرسـانی در سـطح استان 
سیسـتان و بلوچسـتان هسـتند تا گرما و امید را هرچه سریع تر 

بـرای مردم بـه ارمغـان بیاورند.
استفاده از تمام ظرفیت ها برای گازرسانی به سیستان و 

بلوچستان
معـاون وزیـر نفـت در امور گاز همچنین صبح روز پنجشـنبه 

1۲ آبـان 1401 در مراسـم آغاز عملیات اجرایی خط انتقال گاز 
پالیـزان- سـوران- سـراوان، بـا بیـان این که اگر احسـاس کنیم 
ظرفیـت و تـوان بیشـتری در اسـتفاده از دیگر شـرکت های گاز 
اسـتانی وجـود دارد، حتمـاً ایـن ظرفیت هـا را بـه کار خواهیـم 
گرفـت، گفـت: ما بـه مردم سـراوان قول می دهیم با تمـام توان، 
کار گازرسـانی بـه سـراوان را بـه پایـان برسـانیم، ضمـن آن که 

انجـام ایـن مهم را وظیفه شـرعی و انسـانی خـود می دانیم.
وی بـا اشـاره بـه این کـه قطعـاً حضـور گاز در هـر منطقـه، 
موجب رشـد، شـکوفایی و اشـتغال زایی در آن منطقه می شـود، 
تصریـح کـرد: دارا بـودن بیـش از 30 میلیـون مشـترک گاز در 
کشـور و عنـوان یکی از بزرگ ترین شـبکه های گازرسـانی دنیا، 
وظیفـه ما را در راسـتای خدمت رسـانی بـه مـردم در این حوزه 
سـنگین تر می کنـد و بر همین مبناسـت کـه به فضل خـدا در 
تالش هسـتیم مابقی شـهرها و روسـتاهای بـاالی ۲0 خانوار را 

هرچـه سـریع تر از نعمـت گاز بهره مند سـازیم.
بـه گفته چگنـی، در حال حاضـر، ضریب نفوذ گاز در کشـور 

در جمعیـت شـهری 98 درصـد و در جمعیت روسـتایی 
بیـش از 91 درصـد اسـت کـه با گازدار شـدن شـهرها و 
روسـتاهای باقی مانـده، این ضریب در مجمـوع، به بیش 
از 99 درصـد خواهد رسـید. مدیرعامل شـرکت ملی گاز 
ایـران در پایـان، بـا تشـکر از تمامـی دسـت اندرکاران و 
پیمانـکاران بـرای انجـام این پروژه بـزرگ، بیان کـرد: با 
تـالش شـبانه روزی، خط انتقـال گاز ایرانشـهر به چابهار 
تـا آخر پاییـز به بهره برداری خواهد رسـید و شهرسـتان 
چابهـار و کنارک از نعمـت گاز طبیعی بهره مند خواهند 

. شد
گفتنـی اسـت، عملیات اجرایـی خط لولـه گاز پالیزان 
- پسـکوه - سـوران - زابل به طول 153 کیلومتر، دارای 
یک ایسـتگاه کنترل فشـار گاز در ابتدای خط اسـت که 
فشـار 1305 را به psi 1050 تبدیل می کند و از سـوی شرکت 
مهندسـی و توسـعه گاز ایـران در شـهر سـراوان اجرایی خواهد 
شـد. ایـن عملیـات اجرایی، گازرسـانی بـه شـهرهای میرجاوه، 
ریگ ملـک، ده رئیـس، نوک آبـاد و الدیز با اجـرای 300 کیلومتر 
عملیـات لوله گـذاری خـط تغذیـه و توزیـع و بـا اعتبـار 1800 

میلیارد ریال را شـامل می شـود.
شـایان ذکر اسـت که افتتاح خط لوله گاز ایرانشـهر - پالیزان 
بـه طـول ۲56 کیلومتـر بـا پوشـش گاز شهرسـتان خـاش و 
کارخانـه سـیمان ایـن شـهر، همچنیـن گاز شـهری مـرزی 
میرجاوه و شـهرهای میان مسـیری سـنگان و سـیاه جنگل که 
توسـط شرکت مهندسی و توسـعه گاز ایران اجرایی شده است، 

دیگـر پـروژه گشـایش یافته در جریـان ایـن سـفر بود.
همچنیـن در حاشـیه ایـن مراسـم مجید چکنـی مدیرعامل 
شـرکت ملـی گاز از پـروژه هـای گازرسـانی به زابل بـا همراهی 
مدیر عامل و معاون مهندسـی شـرکت گاز استان گیالن بازدید 

آورد. بعمل 

قزوین - مسـعود زارع: مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای 
اسـتان قزویـن گفـت: تامین آب شـرب 5 شـهر و 30 روسـتای 
جنـوب اسـتان از مهمتریـن اهـداف سـاخت سـد باالخانلو می 
باشـد. به گـزارش روابط عمومی شـرکت آب منطقه ای اسـتان 
قزویـن اسـتاندار به همـراه نماینده مردم شـریف بوئیـن زهرا و 
آوج در مجلس شـورای اسـالمی، معاون هماهنگی امور عمرانی 
اسـتانداری، رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی اسـتان، 
فرماندار شهرسـتان بوئیـن زهرا، مدیرعامل شـرکت آب منطقه 
ای و جمعـی از مدیـران و مسـئولین اسـتانی از مراحـل و رونـد 

اجـرای سـد باالخانلو بازدید بعمـل آوردند. 
محمـد مهـدی اعالیـی اسـتاندار قزویـن بـا اشـاره اهمیـت 
سـاخت سـد باالخانلو برای منطقه جنوب اسـتان گفت: تامین 
آب شـرب باکیفیـت یکـی از مهمترین اولویت هـای دولت بوده 
و در همیـن راسـتا نیـز در تـالش هسـتیم تـا بـا فراهـم آوردن 
شـرایطی جهت تسـریع در پرداخـت مطالبات پیمانکار شـاهد 

بهبـود رونـد اجرایی پروژه باشـیم.
اسـتاندار قزوین گفت: اعتباراتی از محل سـفر ریاست محترم 
جمهـوری بـه اسـتان برای این سـد در نظر گرقته شـده اسـت 
کـه امیدواریـم بـا پیگیـری های صـورت گرفتـه هرچـه زودتر 
شـاهد تخصیـص بخشـی از آن بـه پـروژه باشـیم تـا بتوانیم با 
ایجـاد شـتاب در رونـد اجرایـی پروژه، در سـال جـاری آبگیری 

اولیـه سـد باالخانلو را انجـام دهیم.
اسـتان  ای  ملکـی مدیرعامـل شـر کت آب منطقـه  یدالـه 
در حاشـیه ایـن بازدیـد بـا ارائـه گزارشـی از روند سـاخت سـد 
باالخانلو اظهارداشـت: سـد مخزنی باالخانلو با هسـته رسـی در 
محدوده شهرسـتان بویین زهرا و بـر روی رودخانه حاجی عرب 
از سـال 9۲ در دسـت احداث اسـت. وی افزود: ظرفیت این 38 
میلیـون و 500 هـزار مترمکعـب اسـت و تاکنـون بیـش از 71 

درصد پیشـرفت فیزیکی داشـته اسـت.
ایـن  سـاخت  از  هـدف  مهمتریـن  کـرد:  تصریـح  ملکـی 
سـد تامیـن آب شـرب 5 شـهر بوییـن زهـرا، سـگزآباد، شـال، 

دانسـفهان، اسـفرورین و 30 روستای منطقه و همچنین تامین 
و سـاماندهی آب کشـاورزی 4۲00 هکتار از اراضی پایین دست 
سـد مـی باشـد. وی ادامـه داد: کنتـرل سـیالب هـای فصلـی 
رودخانـه، تامیـن نیـاز زیسـت محیطـی و تغذیـه مصنوعـی به 
میـزان 4.4 میلیـون مترمکعب نیـز از دیگر اهداف سـاخت این 

سـد می باشـد.
مدیرعامل شـرکت آب منطقه ای اسـتان قزوین افـزود: برای 
سـاخت سـد باالخانلو تاکنون حدود ۲000 میلیارد ریال هزینه 
شـده و تکمیـل آن بـه 5000 میلیـارد ریـال اعتبـار دیگـر نیاز 
دارد. وی یادآورشـد: از محـل اعتبارات سـفر ریاسـت جمهوری 
نیـز مبلـغ ۲000 میلیـارد ریال برای تکمیل سـد مصوب شـده 
کـه تخصیـص آن در سـرعت بخشـیدن به رونـد اجـرای پروژه 

بسـیار موثر می باشـد.
ملکـی در خصوص سـاخت خط انتقال به طـول 8۲ کیلومتر 
و تصفیـه خانه آب شـرب با ظرفیت ۲50 لیتـر برثانیه برای این 
سـد نیـز گفـت: اسـناد و نقشـه هـای مربوط بـه خـط انتقال و 
تصفیه خانه سـد باالخانلو تهیه شـده و فراخـوان آن نیز صورت 
گرفتـه و بـزودی پیمانکار آن نیـز انتخاب می گـردد. وی اضافه 
کـرد: ایـن بخـش از پـروژه بیـش از 7000 میلیارد ریـال اعتبار 
نیـاز دارد که تاکنون 1000 میلیارد ریـال از اعتبارات تنش آبی 

برای آن منظور شـده اسـت.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان با اشاره به احداث پســت برق 400 کیلوولت ایثار 
توســط بخش خصوصی، گفت: یکی از برنامه های این شرکت 
برای توسعه و تقویت زیرساخت های برق استفاده از ظرفیت های 

صنایع است.
محمــود دشــت بزرگ اظهار کــرد: پســت 400 به 13۲ 
کیلوولت ایثار در امیدیه بــا دو ترانس 315 مگاولت آمپری با 
سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در حال 
احداث اســت و بیش از 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد. وی 
با بیان اینکه این پســت برق یک پروژه محیط زیستی و برای 
طرح جمع آوری گازهای مشــعل و انتقال آن به پاالیشگاه گاز 

بیدبلنــد خلیج فارس طراحی و در حال احداث اســت، افزود: 
دیماند قراردادی با شرکت بیدبلند خلیج فارس 167.5 مگاوات 
است و مابقی ظرفیت پست ایثار برای سایر مصارف در منطقه 

به کار گرفته خواهد شد. 
مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای خوزسـتان توضیـح داد: 
بـا توجـه بـه هزینه بـاالی احداث پسـت های بـرق و ایـن مورد 
کـه اعتبـارات کفـاف احـداث هم زمـان پروژه هـا را نمی دهـد، 
ظرفیـت بخـش خصوصـی بـه ویـژه صنایـع کمـک می کند تا 
ایـن محدودیـت برطـرف و توسـعه زیرسـاخت بـرق سـریع تر 
انجـام شـود. دشـت بزرگ با بیان اینکه شـرکت بـرق منطقه ای 
خوزسـتان از سـرمایه گذاران بخـش خصوصـی و دولتـی بـرای 

احـداث نیـروگاه و پسـت بـرق اسـتقبال و نهایـت همـکاری را 
خواهـد کـرد، افـزود: این تعامل باعث می شـود کـه صنایع، برق 
مـورد نیـاز خـود را تامیـن و بار مصرفی خـود را از روی شـبکه 
بردارنـد و عـالوه بر آن مازاد برق تولیدی و ظرفیت سـازی انجام 

شـده را به شـبکه سراسـری تحویـل دهند. 
شــرکت برق منطقه ای خوزستان مســئولیت انتقال برق در 
شــبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و کهگیلویه 

و بویراحمد را بر عهده دارد.

آینده نویدبخش توسعه گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان

بازدید استاندار قزوین از مراحل اجرایی سد باالخانلو

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

احداث پست برق ۴۰۰ کیلوولت ایثار در راستای 
توسعه زیرساخت های برق خوزستان

قـم- خبرنـگار فرصت امـروز: همایش استکبارسـتیزی 
بـا سـخنرانی دکتـر خالـد القدومـی نماینـده جنبـش حماس 
نماینـده جنبـش  ابوشـریف  ناصـر  و  در جمهـوری اسـالمی 
جهاد اسـالمی فلسـطین در جمهوری اسـالمی ایران در سـالن 
همایش های شـهیدآخوندی دانشـگاه صنعتی قم برگزار شـد. 
در ایـن همایـش ناصـر ابوشـریف گفـت: بزرگتریـن هدیه دین 
بـه انسـان هدایـت اسـت و این هدایـت در قران کامـال واضح و 
شـفاف آمـده اسـت. قـرآن منبع هدایت اسـت و همیـن منبع 
هدایـت یهـود را به کرات دشـمن مسـلمانان معرفـی می کند. 
پـس هـر مسـلمانی بـا اسـتناد بـه قـرآن کریـم دشـمنی 
یهودیـان را بـا مسـلمانان قبـول مـی کنـد.وی افـزود: امـروز 
اسـرائیل فقط دشـمن فلسـطین نیسـت، بلکه می خواهد کل 
کشـورهای منطقـه را ازبیـن ببـرد تـا خـودش سـرآمد منطقه 
باشـد.ایران، فلسـطین، ترکیه و ... باید از بین بروند تا اسـرائیل 

در سـلطه طلبـی خـود موفق باشـد. 
البتـه در ایـن نقشـه کـه با کمک کشـورهای غربـی طراحی 
شـده اسـت باید اسـرائیل قـدرت منطقه باشـد تـا راه نفـوذ را 
بـرای آمریکا و اسـرائیل باز کند.نماینده جنبش جهاد اسـالمی 
فلسـطین در جمهوری اسـالمی ایران گفت: در پسـتی یهودی 

هـا همیـن بـس کـه نتانیاهـو در جلسـه ای گفته اسـت که با 
اجـرای برنامـه های مختلف جاسوسـی در کشـورهای منطقه، 

اسـرائیل به یـک ابرقـدرت تبدیل می شـود.
ناصـر ابوشـریف گفـت: بـه هرقیمتـی که شـده اسـت، نمی 
گذاریـم هشـت میلیـون یهـودی بـر عـرب هـا و ایرانـی هـا 
حکومـت کننـد. پس منطقی اسـت که کشـورهای منطقه باید 
بـا هـم همـکاری و اتحـاد داشـته باشـند.اگر ایـران بـه جنبش 
حمـاس کمـک مـی کند، یکـی از منفعت هایـش حفظ امنیت 
ایـران اسـت.وی افـزود: چرا هیچ کـس نباید در دنیا اسـرائیل را 

مورد بازخواسـت قـرار دهد.همه می دانیم کـه عامل اختالل در 
توافقـات هسـته ای ایران و برجام اسـرائیل اسـت.  ایـران انرژی 
صلـح آمیـز هسـته ای دارد و به خاطر این موضوع بسـیار تحت 
فشـار اسـت. امـا اسـرائیل با وجـود داشـتن راکتورهـای مخفی 
کـه خـارج از قوانیـن هسـته ای اسـت، نبایـد مورد بازخواسـت 
قـرار گیرد.دکتـر خالد القدومـی گفت: امروز وظیفه کشـورهای 
مسـلمان تبیین اسـت. طی تحقیقـی که در بیـن جوانان آلمان 
صـورت گرفتـه اسـت با طرح این سـوال که اصلـی ترین تهدید 
امنیتـی بـرای کشـورهای دنیـا کیسـت، 70 درصـد جوانـان، 

اسـرائیل را اصلـی تریـن تهدیـد در دنیا دانسـته اند.
وی افـزود: بـا جنایت هایی که اسـرائیل داشـته اسـت، همه 
مـردم چهـره پلیـد اسـرائیل را شـناخته انـد. بـه حـدی که در 
نیویـورک همایـش ضـد اسـرائیلی برگـزار مـی کنند کـه چرا 
پـول مـردم نیویورک باید صرف سـلطه طلبی اسـرائیل شـود. 
خالـد القدومی بیـان کرد: چرا باید آقـای دوگاری قاضی حقوق 
بشـر بـه خاطـر اینکه هیچ کـس اجازه نمـی داد اسـرائیل را به 
خاطـر جنایت هایی که انجام داده اسـت مورد بازخواسـت قرار 
دهـد،از کارش اسـتعفا دهـد. پس امـروز اتحاد بین کشـورهای 

اسـالمی در مقابل اسـتکبار از واجبات اسـت.

 همایش استکبار ستیزی با حضور فرماندهان ارشد مقاومت فلسطین 
در دانشگاه صنعتی قم برگزار شد
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نویسنده: علی آل علی / کارآفرینانی که به طور تخصصی 
در زمینه فروش فعالیت دارند، معموال روزشان را با عجله 
شــروع می کنند تا یــک وقت دیر به محل کار نرســند. 
بعد هم با حالتی خواب آلود پشــت میز کارشــان نشسته 
و تا عصر مشغول رســیدگی به کارهای مربوط به فروش 
محصوالت مختلف خواهند بود. این سناریو هر روز بدون 
کم و کاســت تکرار می شــود. حاال شاید این وسط گاهی 
اوقات خبری از موفقیت های دلگرم  کننده یا شکست های 
سنگین باشد اما حتی در این حالت هم کارآفرینان باید هر 
روز در محل کارشــان حاضر شوند. اگر تجربه عضویت در 
تیم های فروش را داشته باشید، احتماال بارها و بارها پیش 
خودتان فکر کرده اید که ای کاش فروشــگاه شما همیشه 
در کوله پشتی تان بود و 24 ساعته به آن دسترسی داشتید. 
قبول دارم جا به جا کردن فروشگاه برند در کوله پشتی 
مثال خیلی عجیبی به نظر می رسد و اگر آن را با آدم های 
کارکشته این حوزه در میان بگذارید، احتماال چیزی به جز 
یک خنده سرد تحویل تان نخواهند داد. با این حال دنیای 
امروز پر از شگفتی های حیرت انگیز است. شما الزم نیست 
حتمــا یک چوب جادوی متعلق بــه دنیای هری پاتر دم 
دست تان باشد تا رویاهای دور و درازتان را برآورده کنید؛ 
چراکه اینترنت نزدیک به دو دهه ای هست این مسئولیت 

مهم را برعهده گرفته است. ماجرا جالب شد، نه؟
فروش آناین فرآیندی است که از زمان توسعه اینترنت 
بیشتر و بیشتر مورد توجه کارآفرینان قرار گرفته است. این 
روند با شــروع به کار آمازون و دیگر فروشگاه های آناین 
جــان تازه ای گرفته و حاال تقریبا همه مردم خرید آناین 
را به نمونه آفاینش ترجیح می دهند. ماجرا در این میان 
دقیقا مثل ظهور کنســول های بازی ویدئویی است که آن 
اوایل کسی زیاد تحویل شان نمی گرفت، اما حاال جایگزین 
تمام بازی ها شــده اند. از آنجایی که کارآفرینان هیچ وقت 
نباید از جریان توســعه دنیای فروش جا بمانند، شــروع 
فعالیت در عرصه فــروش آناین بدل به نوعی نیاز فوری 

برای آنها شده است. پس اگر دوست ندارید از این جریان 
مهم جا بمانید، باید همین امروز دســت به کار شوید. ما 
در این مقاله کنارتان هســتیم تــا اولین قدم ها در عرصه 
فروش آناین را برداشــته و فروشــگاه تان را همیشه در 

کوله پشتی تان این طرف و آن طرف کنید. 
فروش آنالین چیست؟

قبل از اینکه با عجله سراغ اصل مطلب برویم، بد نیست 
کمی درباره فروش آناین بیشتر فکر کنیم. اصا فرق بین 
فروش آناین و شیوه های کاسیک در چیست؟ چرا بعضی 
از کارآفرینــان برای این الگو خودشــان را به آب و آتش 
می زنند؟ ما در این بخش سعی می کنیم به چنین سواالتی 

جواب قانع کننده بدهیم. 
اگر از مخاطب های قدیمی روزنامه فرصت امروز باشید، 
خیلی خوب می دانید ما همیشه کارمان را با تعریف دقیق 
یک اصطاح شروع می کنیم. فروش آناین، همانطور که از 
اسمش می شود حدس زد، الگوی فروش مبتنی بر اینترنت 
است. به زبان خودمانی، هر محصولی که شما در اینترنت 
به فروش برســانید، در قالب فــروش آناین طبقه بندی 
می شود. اصا هم فرقی ندارد در فروشگاه آناین خودتان 
ایــن کار را انجام دهید یا شــبکه های اجتماعی یا حتی 

خرده فروشی های بزرگی مثل علی بابا. 
نکته دیگری کــه اینجا باید بدان اشــاره کنیم، عاقه 
باالی کارآفرینان برای حضور در این عرصه است. انگار که 
هیــچ کار مهم دیگری در این دنیا به غیر از فروش آناین 
وجود ندارد. راستش را بخواهید چنین تکنیکی هزینه های 
کارآفرینــان را طوری کاهش می دهد کــه نگو و نپرس. 
هرچه باشد در این الگو شما نیازی به اجاره یک فروشگاه 
و استخدام کلی نیروی کار ندارید. در عوض با خیال راحت 

در خانه تان نشسته و آب هم در دل تان تکان نمی خورد. 
تکنیک های فروش آناین: پیش به سوی الگویی جدید!

حاال که با مفهوم فروش آناین آشنا شدید، کم کم باید 
مسیرمان به ســوی موفقیت در این عرصه را پیدا کنیم. 

هرچه باشــد خیلی از کارآفرینان کمابیش اســم فروش 
آناین به گوش شــان خورده، اما هیچ وقت وارد گوِد این 
حوزه نشــده اند. ما در ادامه سعی می کنیم با توصیه های 
بی نهایت ساده و به دور از اصطاحات پیچیده شما را وارد 
زمین بازی فروش آناین کنیم. پس منتظر چه هستید؟ 
همین حاال قلم و کاغذتان را آماده کنید تا نکات کنکوری 

را با هم مرور کنیم. 
پیدا کردن حوزه کاری و مزیت رقابتی: گام اول 

یعنی همه چیز
خانواده ای را در نظــر بگیرید که بعد از ماه ها برای دور 
هم جمع شــدن راهی سینما می شوند و یکی از فیلم های 
روی پرده را انتخاب می کنند. احتماال انتظار خانواده مورد 
نظر مواجهه با اثری شــاد و لذت بخــش خواهد بود. حاال 
اگر شروع فیلم آنقدر کسل کننده باشد که همه حاضران 
خواب شان بگیرد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بی شک خیلی 
زود تهیه کننده چنین اثری ورشکســت شده یا دست کم 
شکستی تمام عیار در گیشه را تجربه خواهد کرد. وضعیت 
شما در دنیای فروش آناین هم تقریبا همینطور است. اگر 
حواس تان نباشــد و شروع نامناسبی داشته باشید، تا آخر 

عمر این آغاز ناامیدکننده دنبال تان خواهد کرد. 
فرمــول طایی ما بــرای رهایی از شــر شــروع های 
ناامیدکننده پیدا کردن یک حوزه کاری مناســب اســت. 
کافی اســت کمی درباره اینکه »چــه چیزی می خواهید 
بفروشــید؟« فکر کنید. اینطوری حساب تان از 90 درصد 
کارآفرینان دنیای آناین جدا خواهد شد. باور کنید یا نه، 
خیلی از آدم هایی که در به در دنبال راه اندازی فروشــگاه 
آناین هســتند حتی یک دقیقه هم دربــاره اینکه قصد 

فروش چه چیزی را دارند، فکر نکرده اند.
بعد از اینکه درباره حوزه فروش تان حسابی فکر کردید، 
باید بدون معطلی وارد مرحله بعد شــوید؛ درســت مانند 
بازی هــای کامپیوتری که حتی یک دقیقه هم به گیمرها 
استراحت نمی دهند! در مرحله جدید ماموریت ویژه شما 
تعیین مزیت رقابتی تان است. خب تا وقتی فروشگاه هایی 
مثل آمازون یا eBay در بازار وجود دارد، اصا چرا مردم 
باید سراغی از شــما بگیرند؟ قبول دارم چنین سوالی به 
این راحتی ها جواب داده نمی شــود، اما دست روی دست 

گذاشتن هم دردی از شما دوا نخواهد کرد. 
یادتان باشد مزیت شــما باید واقعا زندگی مشتریان را 
راحت تر کند. مثا اگر شــما یک فروشگاه آناین محلی 
هستید، مزیت تان می تواند ارسال هرچه سریع تر مرسوالت 
برای مشــتریان باشــد. اینطوری دیگر الزم نیست مردم 
روزهای متمادی در صف انتظار خرده فروشــی های بزرگ 

معطل شوند. 
انتخاب مشتریان هدف: قدم به قدم تا فروش 

واقعی!
هیچ کس در دنیا نمی تواند ادعا کند همه مردم مشتریان 
هدفش هســتند؛ چراکه اصوال مــردم نیازهای بی نهایت 
متنوعی دارند. به همین خاطر اگر کســی پیدا شود و در 
عین ناباوری شــروع به بازاریابی برای تک تک مشتریان 
دنیا کند، قطعــا فقط بودجه در دسترســش را دوِد هوا 
خواهد کرد. بنابراین به جای ولخرجی های عجیب درباره 
بودجه تان یک راســت سر اصل مطلب بروید. اینکه دقیقا 
محصوالت شــما به درد چه کسانی می خورد، اولین قدم 

برای شناخت مشتریان هدف خواهد بود. 
اجازه دهید به جای توضیحات نظری کمی از مثال های 
کاربردی اســتفاده کنیم. فرض کنید شما یک فست فود 
خانگی دارید و فروشــگاه تان هم بر مــدار عرضه همین 
خوراکی ها شــکل گرفته اســت. در این صورت احتماال 
شــرکت های بزرگ و کســانی که وقت آشــپزی ندارند، 

مشتریان هدف تان خواهند بود. بنابراین اصا نباید سراغ 
بقیه مشتریان بروید. وگرنه فقط خودتان را خسته خواهید 

کرد؛ همین و بس.
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم یکی از راهکارهای 
ســاده برای شناســایی مشتریان هدف اســتفاده از انواع 
نظرسنجی های کاربردی است. وقتی شما نظرات مشتریان 
را به واضح ترین شــکل ممکن متوجه شوید، خیلی خوب 
آنهــا را ارزیابی خواهید کرد. نتیجه کار هم تمرکز بر روی 
آن دسته از مشــتریانی است که اندک عاقه یا نیازی به 
محصوالت فروشــگاه تان دارند. البتــه اگر حوصله چنین 
کاری را ندارید، می توانید مثل آب خوردن اوضاع رقبای تان 
را زیر نظر بگیرید. هرچه باشد مشتریان رقبای اصلی تان 
احتماال استقبال خوبی از محصوالت شما هم خواهند کرد. 
پس هیچ دلیلی ندارد دســت روی دست گذاشته و فقط 

موفقیت رقبا را تماشا کنید. 
قیمت گذاری رقابتی: وقتی همه چیز به قیمت ها 

ختم می شود
آیا کســی را ســراغ داریــد که خرید گــران قیمت را 
دوســت داشته باشــد؟ مردم حتی وقتی کاالهای لوکس 
هم می خرند، دنبال تخفیف های بیشــتر هستند. بنابراین 
تعجبی ندارد هزاران نفر برای خریدهای روز جمعه ســیاه 
)Black Friday( از مدت ها قبل جلوی فروشگاه ها صف 
می کشند. شــاید فکر کنید چنین اتفاق هایی فقط سالی 
یکبار روی می دهد، اما راســتش را بخواهید فروشگاه های 
آناین بــا قیمت گذاری رقابتی بــه راحتی هرچه تمام تر 
فرصت اســتفاده از چنین شرایطی را پیدا می کنند. خب 
وقتی شــما هزینه هایی مثــل اجاره دفتــر کار یا حتی 
حقــوق باالی کارکنان را ندارید، دیگر دلیلی ندارد قیمت 

محصوالت تان را خیلی زیاد تعیین کنید. 
یادتــان باشــد این روزها مــردم با چشم شــان خرید 
می کنند. این یعنی محصوالتــی که عرضه می کنید باید 
ظاهر بی نهایت زیبایی داشــته باشد. وگرنه هیچ شانسی 
برای تاثیرگــذاری بر روی مخاطب تان پیدا نخواهید کرد. 
البته این تمام ماجرا نیست. قیمت محصوالت تان هم باید 
منطقی و نســبتا ارزان تر از بازار باشد؛ چراکه مردم برای 
خرید آناین همیشه دنبال بهانه هایی به منظور صرف نظر 
از ثبت نهایی سفارش هستند. به عاوه، وقتی پای ارزیابی 
حضوری محصوالت وســط نباشــد، خیلی ها برای خرید 
فقط به قیمت نهایی چشــم خواهند دوخت. آن وقت این 
شما هســتید که باید انتخاب قیمت های دقیق و منطقی 
را در دســتور کار قرار دهید. وگرنه اوضاع تان حسابی به 

هم می ریزد. 
ما در روزنامه فرصت امروز همیشــه به کارآفرینانی که 
دنبال فروش آناین هستند توصیه می کنیم اول حسابی 
اوضاع بازار را زیر نظر بگیرند؛ چراکه اوضاع بازار هیچ وقت 
شوخی بردار نیست. پس اگر فکر کرده اید همینطور الکی 
بــا تعیین یک قیمت تصادفی شانســی برای موفقیت در 
دنیــای آناین دارید، باید کاما ناامیدتان کنیم. در عوض 
تمام مزیت شما ارزیابی قیمت خرده فروشی های مختلف 
و پیشنهاد یک قیمت پایین تر برای محصوالت تان خواهد 
بود. شاید اینطوری حاشیه سودتان خیلی کم شود، اما در 
عوض شانس رقابت بلندمدت در بازار را به دست می آورید. 

 انتخاب کانال های فروش: مهمترین بخش ماجرا
حاال که با کلی از مشکات در مسیر شروع مسیرتان در 
عرصه فروش آناین دست و پنجه نرم کرده اید، نوبتی هم 
باشد باید کانال فروش خود را مشخص سازید. همانطور که 
تهیه کنندگان سریال های تلویزیونی باید از بین پیشنهاد 
مالی شــبکه های مختلف فقط یکی را انتخاب کنند، شما 
هم بایــد از بین گزینه های مختلف بهتریــن را روی هوا 

انتخاب کنید. البته در این مســیر معیارهای بسیار زیادی 
به شــما کمک می کنند. مثل اینکه مشــتریان تان با چه 
پلتفرم هایی بیشتر سر و کار دارند، چراغ راهنمای بی نهایت 

جذابی خواهد بود. 
این روزها بسیاری از مردم در شبکه های اجتماعی شب 
و روزشــان را سپری می کنند. به همین خاطر هم کلی از 
برندها نه تنها اکانت رسمی در پلتفرم های مختلف دارند، 
بلکه در صف طوالنی دریافت تیک آبی هم هســتند. این 
وسط شما باید خیلی زود تکلیف خودتان را روشن کنید. 
آیا دوست دارید در شبکه های اجتماعی فروش تان را دنبال 
کنید یا یک سایت فول امکانات را ترجیح می دهید؟ جواب 
این ســوال عاوه بر سلیقه مشتریان به وضعیت کسب و 
کارتان هم بســتگی دارد. این روزها معموال فروشنده های 
بزرگ که اسم و رسمی برای خودشان به هم زده اند سراغ 
طراحی ســایت می روند. پس اگر هنوز اول راه هســتید، 
باید این گزینه را کاما فراموش کنید. وگرنه هیچ مزیتی 

برای تان به همراه نخواهد داشت. 
از بین شــبکه های اجتماعی هم نباید همینطور الکی 
دست به انتخاب بزنید. شاید اینستاگرام یا توییتر کاربران 
بی نهایت زیادی در سراسر دنیا داشته باشند، اما نکته مهم 

سلیقه مشتریان هدف تان است، نه کل مردم دنیا! 
ما در روزنامه فرصت امروز نظرخواهی از مشتریان هدف 
درباره شبکه های اجتماعی مورد عاقه شان را بهترین راه 
برای انتخاب از بین انبوه پلتفرم های مختلف می دانیم. اگر 
حواس تان به این نکته مهم نباشــد، در هزارتوی بی پایان 
شــبکه های اجتماعی گیر افتاده و چه بسا هیچ وقت راه 

نجات را پیدا نکنید. 
تعیین روش های پرداخت: سادگی و دیگر هیچ!

خریدهای آناین معموال روش های پرداخت متفاوتی هم 
دارند. بی شــک اغلب مردم دســت کم یکبار هم که شده 
تجربه پرداخت هزینه سفارشــات بــا درگاه های بانکی را 
داشته اند. البته این تنها روش پرداخت برای فروشگاه های 
آناین نیست. این روزها انواع رمزارزها نیز به کمک مردم 
دنیا آمده تا به ساده ترین شکل ممکن پول موردنیازشان را 
حساب به حساب کنند. از آنجایی که نحوه پرداخت هزینه 
بابت خریدهای آناین ارتباط تنگاتنگی با مســئله امنیت 
سایبری دارد، ما در روزنامه فرصت امروز همیشه همکاری 
با درگاه های پرداخت مشهور را توصیه می کنیم. اینطوری 
دســت کم خیال مشــتریان تان بابت امنیــت اطاعات 

بانکی شان راحت خواهد بود. 
شما را نمی دانم، ولی من که وقتی مشغول خرید آناین 
هستم، اگر به درگاه های عجیب و غریب برسم، خیلی زود 
قید خریدم را خواهم زد. هرچه باشــد آدم پولش را از سر 

راه نیاورده که همینطور الکی به باد دهد!
اگر دوســت دارید خیلــی زود در دنیای فروش آناین 
مشــهور شــوید، اســتفاده از روش های پرداخت قسطی 
همیشــه جواب می دهد؛ چراکه مشتریان عاشق خرید در 
لحظه و پرداخت هزینه اش در بلندمدت هستند. به عاوه، 
اگــر پرداخت در محل را هم به کارتان اضافه کنید، دیگر 
مو الی درز شیوه های پرداختی تان نخواهد رفت. اینطوری 
بدون اینکه خیلی کارتان را سخت کنید، کلی مشتری پر 

و پاقرص پیدا خواهید کرد. 
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