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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چالش انرژی واحدهای تولیدی، ترمز اقتصاد را کشید

انقباض زمستانی 
تولید

شــاخص مدیران خرید اقتصاد در دی ماه 1401 به رکورد کم ســابقه 41.89 واحد سقوط کرد. گزارش مرکز 
پژوهش های اتاق ایران از سقوط سنگین شامخ کل اقتصاد در دی ماه امسال حکایت دارد که تحت تأثیر عواملی 
نظیر افزایش تورم، تنش ارزی و ناتوانی تقاضا به اضافه چالش کمبود انرژی واحدهای تولیدی رخ داده اســت. با 
اینکه رکوردشــکنی جدید سقوط شامخ کل اقتصاد ناشــی از عوامل تکراری نظیر رشد هزینه ها ناشی از تورم و 
تنش نرخ ارز و... است که پیش از این نیز بنگاه های اقتصادی را در تنگنا قرار داده بود؛ اما این بار چالش کمبود 
انرژی نیز به این معادله اضافه شده است. قطعی گسترده گاز در صدر مشکالت فعاالن اقتصادی در دی ماه قرار 

برای دریافت وام مسکن چقدر باید پرداخت کنیم؟برای دریافت وام مسکن چقدر باید پرداخت کنیم؟
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صندوق هاي بازنشستگي، 15 درصد از منابع عمومي دولت در بودجه سال آینده را می بلعند

وضعیت قرمز صندوق هاي بازنشستگي
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فرصت امروز: شــاخص کل بورس تهران در هفته دوم بهمن ماه برای دومین هفته متوالی، پایین تر از 
هفته پیشــین قرار گرفت و حدود 4 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. نماگر اصلی 

بورس در پایان هفته گذشــته در ارتفاع یک میلیون و 557 هزار واحد ایستاد و با 54 هزار 
و 728 واحد کاهش نسبت به هفته نخست بهمن ماه، بازدهی منفی 3.4 درصدی را ثبت...

افزایش نرخ سود بانکی چه تاثیری در سرنوشت بورس دارد؟

مسیریابی جدید بازار سهام

سرمقاله
چشم انداز افزایش 

نرخ سود بانکی
علی نظافتیان

دبیر کمیسیون حقوقی 
کانون بانک ها

در پی چراغ سبز بانک مرکزی 
اوراق  انتشــار  برای  بانک هــا  به 
ســپرده بانکی با نرخ 23 درصد، 
انواع تسهیالت  افزایش نرخ سود 
و ســپرده های بانکی چندان دور 
از انتظــار و غیرواقع بینانه به نظر 
نمی رســید. در صنعت بانکداری، 
ایجــاد تــوازن منطقــی بیــن 
هزینه های تمام شــده محصوالت 
بانکی )از جمله انواع تســهیالت، 
تعهدات  و  اعتبــارات، خدمــات 
تجهیز  تمام شده  هزینه  و  بانکی( 
ضروری  بســیار  بانک ها  منابــع 
صــورت،  آن  غیــر  در  اســت، 
بانکداری همراه بــا ضرر و زیان 
خواهد بــود.  به همین جهت در 
چارچــوب موازین بانکی، منطقی 
نیست که متوسط هزینه تمام شده 
تجهیز منابع بانکی به عنوان  مثال 
19 درصد باشــد؛ ولی بانک ها را 
ناچار سازند که تسهیالت تکلیفی 
را با نرخ 13 درصد پرداخت کنند.

افزون بــر بحث تأثیر نرخ ســود 
ســپرده های بانکی در نرخ ســود 
سیاستگذاری  بانکی،  تســهیالت 
امور بانکی باید به نحوی باشد که از 
خروج سپرده های مردم از بانک ها 
و سرازیر شدن این منابع به سوی 
بازارهای موازی نظیر بازار ســکه، 
طال، ارز و اتومبیل جلوگیری نماید.
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این موضوع برای شبکه بانکی کشور، ضرورت حیاتی 
دارد؛ زیرا خروج ســپرده های مــردم از بانک ها به طور 
طبیعی، تنش ها در بازارهای موازی را فزونی می بخشد، 
موجب تشدید ســرعت تورم می شود و همزمان قدرت 
تســهیالت دهی بانک ها را به  شــدت کاهش می دهد. 
کاهش تسهیالت دهی نیز با افزایش مشکالت اقتصادی 
واحدهای تولیــدی همراه خواهد بود؛ زیرا وابســتگی 
اقتصــادی بخش تولید به تأمین مالی بانک ها، واقعیتی 

انکارناپذیر است.
براســاس بخشــنامه 10 بهمــن مــاه 1401 بانک 
مرکزی، شورای پول و اعتبار به  عنوان عالی ترین مرجع 
بانکی کشور، نرخ ســود علی الحساب  سیاســتگذاری 
انواع ســپرده های مــدت دار ســرمایه گذاری بانکی به 
همراه نرخ ســود انواع تسهیالت مبادله ای و مشارکتی 
تعیین کرده است. در بخشــنامه مورد اشاره در بخش 
ســود انواع سپرده های بانکی بسته به نوع مدت سپرده 
نرخ ســود از 5 تا 22 درصد متغیر است. همچنین نرخ 
سود تسهیالت عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات 
اعتبــاری غیربانکــی حداکثر 23 درصد و نرخ ســود 
موردانتظار عقود مشارکتی »قابل درج در قرارداد میان 
بانک  /موسســه اعتباری غیربانکی با مشــتری« معادل 
23 درصد تعیین شــده اســت. بدین ترتیب، بانک ها و 
موسســات اعتباری خصوصی دولتی بایســتی مصوبه 
جدید شــورای پول و اعتبار را اجرایی  و بی کم وکاست 
اجرا نمایند، اما صرف نظــر از این مباحث، واقعیت آن 
اســت که بعد از ســال ها، تجدیدنظر بانک مرکزی در 
نرخ ســود سپرده و تســهیالت بانکی، قابل تقدیر است 
و نشــان می دهد که تیم جدید مدیریتی بانک مرکزی 
بــا واقع بینــی و درک صحیح، تفــاوت فاحش قیمت 
تمام شده منابع بانکی و نرخ پایدار سود تسهیالت بانکی 
و نیز مخاطرات اقتصادی خروج منابع سپرده از بانک ها  
را پذیرفته اســت؛ لذا ضمن تقدیــر از اقدام اخیر بانک 
مرکــزی، مالحظات حقوقی و بانکــی زیر نیز در مورد 
این مصوبه قابل توجه و بررسی کارشناسی مجدد است:

اول؛ در قســمت »ب« این مصوبــه از اصطالح »نرخ 

ســود موردانتظار عقود مشارکتی قابل درک در قرارداد 
میان بانک  /موسســه اعتباری غیربانکی با مشــتری« 
اســتفاده شده اســت. عبارت مورداشــاره دارای ابهام 
است و این ابهام، ســواالت متعددی را به ذهن متبادر 
می کنــد؛ مثال در برخــی محافل کارشناســی، عقود 
تســهیالت بانکی از حیث بــازده به »عقــود با بازده 
معیــن و عقود با بازده غیرمعین« تقســیم می شــوند. 
منظور از عقود با بازدهی مشــخص، عقودی هســتند 
که در بازار اقتصادی ســود این نــوع معامالت تقریبا 
مشخص قابل تعیین است. اما در مقابل، عقود با بازدهی 
نامشخص، عقودی هستند که تعیین میزان سود قطعی 
آنها در زمان انجام معامله امکان پذیر نیستند. به همین 
جهت، تعیین ســود این نوع معامــالت در زمان انجام 
معامله به  صورت علی الحســاب صورت می گیرد و سود 
قطعــی پس از پایان مدت زمانی که برای انجام معامله 
تعیین شده است، مشــخص خواهد شد. گرچه به نظر 
اینجانب در وضعیــت تورمی فعلی، عقــود با بازدهی 
مشــخص دیگر وجود خارجی ندارد، اما در این زمینه 
باید بدین نکته توجه داشــت که تسهیالت مشارکتی 
از جمله عقود با بازده غیرمشــخص هستند. در نتیجه 
ســود قطعی و واقعی پروژه های مشــارکتی بانک ها در 
پایان مدت مشــارکت و تعیین میزان هزینه وجود آن 
مشــخص می گردد. ماده 5 قانون عملیات بانکی بدون 
ربا در مورد نحوه تقسیم سود حاصل از عملیات بانکی 
بین بانک ها و سپرده گذاران می گوید: »منافع حاصل از 
عملیات مذکور در تبصره ماده »3« این قانون، براساس 
قرارداد منعقده، متناســب با مدت و مبالغ سپرده های 
ســرمایه گذاری و رعایت ســهم منابع بانک به نسبت 
مــدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شــده در این 
عملیات، تقســیم خواهد شد.« ماده 7 همین قانون نیز 
در مورد اعطای تســهیالت توســط بانک ها به  صورت 
مشــارکت گفته اســت: »بانک ها می توانند، به  منظور 
ایجاد تسهیالت الزم برای گسترش فعالیت بخش های 
مختلــف تولیــدی و بازرگانی و خدماتی قســمتی از 
سرمایه یا منابع موردنیاز بخش ها را به  صورت مشارکت 

تأمین نمایند.« 
بدین ترتیب، بــا این حکم قانونگذار اگر ســود 23 
درصدی تسهیالت مشــارکتی را سود قطعی مشارکت 
بیــن بانک ها و ســپرده گذاران تلقی نماییــم، در این 
صــورت این نوع بانکــداری، بانکــداری موضوع قانون 
عملیــات بانکی بــدون ربا نیســت. در واقــع، چهره 
دیگــری از بانکداری غربی اســت که مــورد نکوهش 
محافل مذهبی قرار دارد و ایــن نوع عملیات بانکی را 
ربوی می دانند. ضمنا در زمینه تعیین ســود قطعی در 
معامالت مشــارکتی، توجه به نظریــه فقهی مورخ 16 
آذرماه 1399 شــورای فقهی بانک مرکزی نیز خالی از 
لطف نیست: »اعطای تسهیالت در قالب عقد مشارکت 
مدنی  به خریداران کاال به  صورت ســلف در بازار کاال 
اگر با تعیین ســود قطعی باشد، مجاز نیست.« بنابراین 
بانک مرکزی بایستی در تکمیل بخشنامه خود مشخص 
کند که ســود تعیین شده برای تسهیالت مشارکتی آیا 
ســود قطعی است یا ســود علی الحساب؟ همچنین در 
اجرای رأی شماره 794 دیوان عالی کشور، این موضوع 

را شفاف به قوه قضائیه و مراجع ثبتی اعالم کند.
دوم؛ ابهــام دیگر در مورد اصطــالح »قابل  درج در 
قرارداد« اســت. آیا این اصطالح تلویحا بدان معناست 
که از نظر بانک مرکزی، بانک ها مجاز هســتند که سود 
23 درصدی را در قرارداد تســهیالت مشــارکتی درج 
کننــد یــا درج نکنند؟ درج یا عــدم درج این موضوع 
در قراردادهای تسهیالت مشــارکتی چه آثار و تبعات 

حقوقی دربر خواهد داشت؟
سوم؛ اگر سود 23 درصدی در قرارداد تیپ تسهیالت 
مشارکتی درج نشود، در این صورت این پرسش مطرح 
خواهد شــد که مراجع قضایی و همچنین مراجع ثبتی 
برمبنای رأی 796 دیوان عالی کشــور، کدام ســود را 
مبنای محاســبه میزان مطالبات بانک ها قرار خواهند 
داد؟ سود واقعی حاصل از مشارکت یا سود 23 درصدی 
که بانــک مرکزی به  صورت پیش فــرض تعیین کرده 

است؟
چهارم؛ براســاس مقررات موجــود، بانک ها مجاز به 

تغییر شــرایط و مواد قراردادهای تیپ تسهیالت بانکی 
که براســاس تبصره ذیل ماده 23 قانون بهبود مستمر 
محیط کسب وکار به تصویب نهایی شورای پول و اعتبار 
رســیده، نیســتند. در این صورت الزم است که بانک 
مرکزی، متن شرط موردنظر راجع به سود 23 درصدی 
تسهیالت مشــارکتی را تهیه و به سیستم بانکی ابالغ 
کند و مشــخص نماید که این شــرط در کدام بخش 

قراردادهای تیپ تسهیالت مشارکتی باید درج شود.
پنجم؛ بخشــنامه بانک مرکزی، ناظــر به دو بخش 
است: تعیین میزان ســود سپرده ها و تسهیالت و بیان 
پیامد قانونی تخلف مدیران بانکی از نرخ ســود مصوب 
و بیان برخوردهای شدیدی که در این گونه تخلفات در 
انتظار متخلفان خواهد بــود. در اینکه مصوبات قانونی 
بانک مرکــزی بر همه بانک هــای خصوصی  و دولتی 
الزم االجراســت، نه شک اســت و نه تردید، اما تصور 
می کنم جای این گونه مطالب در بخشنامه افزایش نرخ 
سود نیست و از تاثیر اقدام مثبت بانک مرکزی در این 
زمینه می کاهد. ضمن آنکه اعمال بعضی از مجازات های 
مطرح شده در این بخشنامه اساسا در صالحیت قانونی 
بانک مرکزی به نظر نمی رســد و بــا اصول حاکمیت 
شــرکتی نیز مغایر است. به عنوان  مثال، در بند 19 این 
بخشنامه مقرر شده است: »تمامی کارکنان ذی ربط در 
موسسه اعتباری به  ویژه مدیر ارشد واحد رعایت قوانین 
و مقــررات )تطبیق( رئیس و اعضــای کمیته تطبیق، 
مدیران حوزه فناوری اطالعات، رؤسا و کارکنان شعب 
که به هــر نحو از مفاد این بخشــنامه تخطی کرده یا 
زمینه تخطی از آن را فراهم آورده باشــند با دســتور 
کتبی بانک مرکزی از ســمت خود عزل شــده مراتب 
در بررســی صالحیت تصدی هرگونه سمت مدیریتی 
در شــبکه بانکی که مســتلزم تأیید صالحیت از سوی 
بانک مرکزی باشــد لحاظ خواهد شد.« بنده که هرچه 
جســت وجو کردم، قانون یا قوانینی که حاکی از اختیار 
یا صالحیت قانونی بانــک مرکزی برای عزل مدیران و 
کارشناسان بانکی باشــد نیافتم؛ لذا سپاسگذار خواهم 
بود اگر مســئوالن حقوقی بانک مرکزی، مســتندات 

قانونی بند 19 بخشــنامه را تبییــن کنند. ضمن آنکه 
اثبات تخلف یا تخلفات مورداشــاره در بند 19 نیازمند 
بررســی و اثبات در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری، 
هیــأت انتظامی بانک مرکزی یا اثبات توســط مراجع 
قضایی اســت و قانونا با یک دستور کتبی بانک مرکزی 
نمی توان مدیران و کارشناســان بانکی را از سمت شان 

عزل کرد.
ششم؛ بند 14 بخشــنامه متضمن اثربخشی قسمتی 
از مقررات بخشنامه جدید به قرارداد سپرده های قبلی 
اســت و با قاعده عطف بماســبق شــدن آثار قوانین و 

مقررات سازگار به نظر نمی آید.
هفتم؛ بخشــنامه بانک مرکزی دربردارنده تعیین نرخ 
سود انواع ســپرده های بانکی و نیز تعیین نرخ سود انواع 
تسهیالت بانکی است که بانک مرکزی باید در بخشنامه 
تکمیلی دقیقا مشخص نماید که کدام یک از این سودها 
»سود علی الحساب« است و کدام یک »سود قطعی«، اما 
نکته اینجاســت که دو مرجع بانکی کشور یعنی شورای 
هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک ها و موسســات 
اعتباری خصوصی باید بررســی و مشخص نمایند که آیا 
در این سبد سود، توازن اقتصادی و بانکی بین سپرده های 
بانکی و تســهیالت بانکی قابل اعمال اســت یا خیر؛ زیرا 
فقدان این توازن مشکالتی برای مردم و واحدهای تولیدی 

ایجاد خواهد کرد.
در مجموع به نظر نگارنده، مصوبه اخیر بانک مرکزی 
در زمینه افزایش نرخ سود سپرده ها و تسهیالت بانکی، 
گامی مثبت اســت و بایستی در اجرای دقیق آن همت 
گماشــت، اما صرف نظر از مباحــث حقوقی که به طور 
مختصــر به تعدادی از موارد آن اشــاره شــد، به نظر 
می رســد کاستی اصلی این بخشــنامه، آن است که به 
ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها در جذب ســپرده های 
بانکی و پرداخت انواع تســهیالت به مردم، توجه کافی 
نشده اســت. این نقیصه، فضای رقابتی بین بانک ها را 
منتقی خواهد ســاخت. امید می رود با سیاســتگذاری 
مناسب بانک مرکزی در اصالحات بعدی این بخشنامه، 

زمینه رقابت مثبت برای بانک ها نیز ایجاد شود.

به اطــالع کلیه مشــتریان گرامی می رســاند، امکان 
وکالتی نمودن حســاب های »بانک پاســارگاد« به  منظور 
ثبت نام در پیش فروش محصوالت ایران خودرو )متقاضیان 
عادی( از طریق قرعه کشــی- ویژه دهــه مبارک فجر به 
صورت غیرحضوری فراهم شده اســت. به گزارش روابط 
عمومی بانک پاســارگاد، در این راســتا مشتریان محترم 
می توانند با مراجعه به آدرس vbank.bpi.ir درخصوص 
وکالتی نمودن حساب خود به  صورت غیرحضوری، به  نفع 
»شرکت خودروسازی ایران خودرو« مطابق با مراحل زیر 

اقدام نمایند:
* ورود به آدرس vbank.bpi.ir؛

* کلیک روی گزینه »ثبت نام ایران خودرو«؛
* وارد نمــودن »کدملی« و »شــماره تلفــن همراه« 

ثبت شده در بانک پاسارگاد؛
* وارد نمودن کد تأیید ارسال شــده از طریق پیامک به 

شماره تلفن همراه؛
* ورود به ســامانه و انتخاب یکی از سپرده های انفرادی 
از جمله »ســپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت«، »سپرده 
قرض الحســنه پس انداز«، »سپرده قرض الحسنه جاری با/ 

بدون دسته چک« و »حساب دیجیتال«؛
* مطالعه شــرایط و مقررات مرتبــط و پذیرش و ثبت 

نهایی درخواست.

حســب اعالم شــرکت ایران خودرو، حداقل مبلغ الزم 
برای شــرکت در قرعه کشی، 900 میلیون ریال است؛ لذا 
مشتریان گرامی صرفا می توانند درخصوص وکالتی نمودن 
حســاب های نزد »بانک پاسارگاد« با موجودی مساوی یا 
بیشتر از مبلغ یادشده اقدام نمایند؛ شایان ذکر است مبلغ 
یادشده می بایســت از زمان وکالتی نمودن حساب توسط 
مشتری تا بعد از اعالم نتایج قرعه کشی در حساب مشتری 
موجود باشــد و در صورتی که موجودی حســاب وکالتی 
متقاضی، در طول مدت زمان ثبت نام تا تاریخ قرعه کشی، 
کمتر از مبلغ یادشده باشد، وی در قرعه کشی شرکت داده 

نخواهد شد.

متقاضیان محترم می توانند از روز سه شنبه 11 بهمن 
ماه 1401 و تا ســاعت 24 روز دوشــنبه 17 بهمن ماه 
1401 درخصوص تأمین مبلغ یادشــده )900 میلیون 
ریال( در حســاب وکالتی خود نزد »بانک پاســارگاد« 
اقدام نمایند؛ همچنین ثبت نام خودرو از ساعت 14 روز 
پنجشــنبه 13 بهمن ماه 1401 تا روز شنبه 22 بهمن 
ماه 1401 در تارنمای شــرکت ایــران خودرو به آدرس 
esale.ikco.ir، امکان پذیر اســت؛ الزم به ذکر اســت 
ثبت نام در سایت ایران خودرو، دو تا سه روز کاری پس 
از تأمیــن وجه 900 میلیون ریالی نزد حســاب وکالتی 
بانک پاسارگاد از طریق شرکت ایران خودرو امکان پذیر 

خواهد بود و این شــرایط بــرای تمامی بانک های عامل 
یکسان است.

سایر شرایط پیش خرید خودرو از شرکت یادشده، مطابق 
با شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بخشنامه مرتبط 
در تارنمای شرکت ایران خودرو است. بر این اساس، پس 
از قرعه کشی و اعالم اسامی برندگان، افراد منتخب حداکثر 
پنج روز کاری فرصت دارند تا درخصوص تکمیل موجودی 
نســبت به مبلــغ پیش پرداخت خــودروی انتخابی خود 
)مطابق با مبالغ مندرج در بخشنامه شرکت ایران خودرو(، 
اقدام و ســپس با مراجعه به تارنمای شرکت ایران خودرو، 

ثبت نام خود را تکمیل نمایند.

ثبت نام پیش فروش شرکت ایران خودرو از طریق بانک پاسارگاد

چشم انداز افزایش نرخ سود بانکی

چرا بازسازی برند )Rebranding( برای توسعه کسب و کار مهم است؟

هر محصولی که با ورود به بازار همه را انگشت به دهان می گذارد، یک روزی باالخره کهنه خواهد شد. آن وقت 
حتی یک نفر هم حاضر نیست پای آن پول داده یا حتی نگاهش کند. مثال اولین سری از گوشی های آیفون را در نظر 
بگیرید؛ این گوشی ها اگرچه در زمان خودشان حسابی طرفدار داشتند، اما حاال دیگر به جز در دنیای قصه ها جایی 
به چشم نمی خورند. در عوض این نسل های جدیدتر آیفون و دیگر گوشی های هوشمند است که هوش از سر هر 
مشتری می برد. چنین وضعیتی یکی از ساده ترین مثال ها درباره بازسازی برند یا همان ری برندینگ محسوب می شود. 
کارآفرینان مختلف درباره بازسازی برند نظرات مختلفی دارند، اما اگر بخواهیم دور کلیشه های رایج را خط 
بکشید، نهایتا به یک تعریف ساده می رسیم. بر این اساس منظور از ری برندیگ در واقع تغییر تصویر یک شرکت 
یا محصول در چشم مشتریان است. البته این تغییر خود به خود روی نمی دهد. در عوض این مدیران ارشد یک...



فرصت امروز: صندوق هاي بازنشســتگي، یکی از ابرچالش های اقتصاد 
ایران اســت و صدای زنگ خطر آن از ســال های گذشته به صدا درآمده 
است. بررسی ها نشان می دهد که صندوق هاي بازنشستگي در بودجه سال 
آینده، 15 درصد از منابــع عمومي دولت را می بلعند. از آنجا که اکثریت 
صندوق هاي بازنشســتگي کشــور نظیر صندوق بازنشســتگي کشوري، 
نیروهاي مســلح و صندوق هاي دستگاهي در حال حاضر قادر به پرداخت 
حقوق و مســتمري بازنشســتگان از طریق منابع داخلي خود نبوده و به 
بودجه عمومي دولت وابسته شــده اند، بنابراین دولت باید هر ساله منابع 
این صندوق ها را افزایش دهد و براي سال آینده هم این اتفاق افتاده است. 
در الیحه بودجه ســال 1402، منابع اختصاص داده شــده بابت صندوق 
بازنشستگي کشــوري با 56 درصد رشد به رقم 230 هزار میلیارد تومان، 
سازمان تامین اجتماعي نیروهاي مســلح با 49 درصد رشد به رقم 112 
هزار میلیارد تومان و کمک به صندوق فوالد با 60 درصد رشد به 9.7 هزار 
میلیارد تومان و صندوق بازنشستگي وزارت اطالعات نیز با 16 درصد رشد 

به 1.6 هزار میلیارد تومان رسیده است.
افزایش فزاینده وابستگي صندوق های بازنشستگی به بودجه عمومي که 
با تغییرات جمعیتي در ســال هاي آینده و حرکت کشور به سمت پیري 
جمعیت، تشدید نیز خواهد شد، موضوع بسیار مهمي است که نشانه هاي 
آن در قوانین بودجه سنواتي آشکار شده است و در سال هاي آینده بخش 
زیادي از بودجه کشور صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد. در 
این شــرایط، یک گزارش رســمی توصیه می کند که در کنار اقدام  براي 
افزایش پایداري مالي صندوق ها، باید از تصمیمات غیرکارشناسي که باعث 
تحمیل هزینه هاي کالن و بدون توجیه به این صندوق ها مي شوند، اجتناب 
کرد؛ چراکه سیاســتگذاری های این حوزه طی سال های اخیر در راستاي 

افزایش هزینه ها و ناپایدارتر شدن این صندوق ها بوده است.
درجه وابستگی دولتی صندوق ها

مرکز پژوهش هاي مجلس در ادامه سلســله گزارش های بررسی الیحه 
بودجه سال 1402، این بار به وضعیت صندوق هاي بازنشستگي پرداخته 
است. بازوی کارشناسی مجلس در این گزارش براي نشان دادن زمینه هاي 
بروز بحران در صندوق هاي بازنشســتگي از شــاخصي به نام »نســبت 
پشــتیباني« اســتفاده کرده است. این شاخص به نســبت »جریان مالي 
ورودي به جریان خروجي صندوق ها« و به عبارت بهتر، به نســبت تعداد 
بیمه شدگان به تعداد پرونده هاي مستمري بگیران گفته مي شود. آمارهاي 
ســازمان تامین اجتماعي نشان مي دهد که روند تغییرات این شاخص در 
10 ســال اخیر براي این سازمان نزولي بوده و مقدار آن تا سال 1399 به 
زیر 4.4 رســیده اســت؛ یعنی در 10 سال اخیر به صورت مستمر نسبت 

درآمــد حاصل از دریافت حق بیمه به هزینه پرداخت مســتمري کاهش 
یافته است. وضعیت سایر صندوق ها هم تعریفي ندارد. درآمدهاي حاصل 
از دریافــت حق بیمه در اکثر صندوق هاي بازنشســتگي، کفاف پرداخت 
مســتمري ها را نمي دهد. مثال طبق آخرین آمارهاي سال 1398، نسبت 
پشتیباني صندوق بازنشستگي کشوري 0.7، صندوق بازنشستگي نیروهاي 
مسلح  0.85 و صندوق بازنشستگي روستاییان و عشایر حدود 12.7 است.

براســاس این گزارش، ردیف اعتباري صندوق بازنشستگي کشوري در 
سال آینده به 207 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مجموع 
اعتبارات سال جاري با افزایش 54درصدي همراه بوده است. یکي از نکات 
قابــل توجه درخصوص اعتبارات اختصاص یافته، این اســت که همچون 
سال 1401، کسورات شاغلین بیمه شده در دو دستگاه وزارت بهداشت و 
آموزش و پرورش به صورت جداگانه ارائه نشــده و با بودجه صندوق ادغام 
شده است. طبق الیحه بودجه سال آینده همچنین میزان اعتبار سازمان 
تامین اجتماعي نیروهاي مسلح با احتساب هزینه صرف شده براي اجراي 
طرح متناسب ســازي حقوق بازنشســتگان به بیش از 112 هزار میلیارد 
تومان رســیده اســت. به رغم تخصیص اعتبارات کالن از بودجه عمومي 
کشور به این سازمان در سال هاي اخیر، پاسخگویي و شفافیت درخصوص 
نحوه هزینه کرد این اعتبارات کم بوده و آمار و اطالعات مالي براي بررسي 

عملکرد این حوزه ارائه نشده است.
وابستگی سازمان تامین اجتماعي

از نگاه پژوهشگران مرکز پژوهش هاي مجلس، در حال حاضر پرداخت 
حقوق و مزایاي بازنشستگان و مستمري بگیران سازمان تامین اجتماعي از 
محل منابع داخلي انجام مي شود و این صندوق اعتباري کمکي از بودجه 
عمومي دریافت نمي کند. با این حــال به موجب قوانین مختلف تکالیف 
متعددي براي سازمان تامین اجتماعي معین شده است که باید بار مالي 
آنها در قوانین بودجه سنواتي تامین شود. برخي از این موارد که بار مالي 
آنها زیاد اســت به معافیت حق بیمه سهم کارفرمایان با حداکثر پنج نفر 
کارگر و حق بیمه ســهم کارفرماي رانندگان درون شهري و برون شهري 
برمي گردد. برخي دیگر به حق بیمه سهم کارفرماي شاغالن صنایع دستي، 
سربازان و قالیبافان و مستمري ارفاقي بازنشستگي جانبازان دستگاه هاي 
غیردولتــي اختصاص دارد. موضوع دیگر تخفیف در حق بیمه کارفرمایان 
در ازاي اشتغال جدید است. در الیحه بودجه سال 1402 اعتباري براي رد 
دیون دولت به سازمان تامین اجتماعي در نظر گرفته نشده است. در حالي 
که طبق برنامه ششم توسعه دولت باید در طول اجراي این برنامه در قالب 
بودجه هاي سنواتي نسبت به تأدیه بدهي حسابرسي شده خود به سازمان 
تامین اجتماعي اقدام کند. در سالیان گذشته تأدیه دیون دولت به سازمان 

تامین اجتماعي انجام شده، اما با تکلیف تعهداتي مثل همسان سازي حقوق 
بازنشســتگان همراه بوده و درواقع ســهام واگذارشده مجددا هزینه شده 
اســت. یکي از مهمترین دالیل این بدهي هــا، ایجاد تکلیف و عدم ایفاي 
تعهدات متناظر با آن توسط دولت در یک دوره بلندمدت است که منجر 
به از دست رفتن فرصت ســرمایه گذاري براي این سازمان شده و نتیجه 
آن کاهش درآمدهاي این ســازمان بوده است. براساس داده هاي موجود 
مهمترین منابع دریافتي سازمان وصولي حاصل از حق بیمه به مبلغ 254 
هزار میلیارد تومان و سهم تعهدات دولت به مبلغ 149 هزار میلیارد تومان 
بوده اســت. در سمت مصارف نیز 469 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته 
شده اســت که بیشترین رقم مربوط به مستمري بازنشستگي، مستمري 

ازکارافتادگان و بازماندگان و همچنین درمان است.
کاهش 5 ساله سن بازنشستگي

یکي از موارد تاثیرگذار بر پایداري صندوق ها، سن بازنشستگي و مدت 
زمان بهره مندي از حقوق و مســتمري بازنشستگي است. داده هاي امید 
به زندگي و ســن بازنشستگي نشــان مي دهد، با وجود افزایش پیوسته 
امید به زندگي متناســب با آن، ســن بازنشستگي نه تنها افزایش نیافته 
بلکه حدود پنج ســال کاهش یافته اســت. یکي از مهمترین پیامدهاي 
این سیاســت، بازنشســتگي هاي پیش از موعد است و در این خصوص 
مي توان به بازنشســتگي هاي پیش از موعد مشــاغل سخت و زیان آور 
اشــاره کرد که مهمترین دســته از بازنشســتگي هاي پیش از موعد در 
ســازمان تامین اجتماعي است و در سالیان اخیر، درصد قابل توجهي از 
بازنشستگي هاي سازمان تأمین اجتماعي را به خود اختصاص داده است. 
هرچند اصل موضوع سخت و زیان آور و مشمول شدن برخي از گروه هاي 
شغلي، موضوعي منطقي و پذیرفته شده است، اما در رویه و قانون فعلي، 
فرآیند مشخص و متقني جهت شناسایي افراد مشمول وجود ندارد. طبق 
آمارهای سازمان تأمین اجتماعی، در ســال 1400 حدود 51 درصد از 
بازنشستگی هاي این سازمان، پیش از موعد بوده است. عالوه بر این، ورود 
زودهنگام به صندوق هاي بازنشستگي و امکان بازنشستگي صرفا براساس 
ســنوات حق بیمه پردازي )بدون در نظر گرفتن حداقل سن( را مي توان 
یکي از عوامل بازنشســتگي در ســن پایین عنوان کرد. ورود زودهنگام 
برخي از گروه هاي شغلي به صندوق هاي بازنشستگي و درنتیجه خروج 
زودهنگام آنان از چرخه فعالیت باعث مي شود تا سنوات دریافت مستمري 
افزایش یابد و بار مالي قابل توجهي به صندوق هاي بازنشستگي تحمیل 
 کند. افرادي که دوره تحصیلي آنان جزو ســوابق خدمت شان محسوب 
مي شــود، بخش مهمي از گروه هاي با سن بازنشستگي پایین را تشکیل 

مي دهند.

صندوق هاي بازنشستگي، 15 درصد از منابع عمومي دولت در بودجه سال آینده را می بلعند

وضعیت قرمز صندوق هاي بازنشستگي

قیمت مسکن در شهر تهران براساس منطقه، موقعیت و امکانات متفاوت 
اســت؛ در این میان، خانه های کوچک و متوسط بین 40 تا 60 متری در 
پایتخت نیز بازار مخصوص خود را دارند. به گزارش ایسنا، این روزها بازار 
مســکن شهر تهران در رکود نســبی به سر می برد. به نظر می رسد تغییر 
قیمت های پیشنهادی، حجم معامالت در روزهای اخیر را نسبت به یک ماه 
قبل کاهش داده است؛ هرچند هنوز دو نهاد ارائه آمار یعنی بانک  مرکزی و 
مرکز آمار گزارش تحوالت دی ماه بازار مسکن شهر تهران را ارائه نکرده اند. 

بنابراین نمی توان نرخ های جدید را مالک ارزیابی بازار ملک قرار داد.
بررسی ها نشان می دهد با بودجه ای بین 1.2 تا 2 میلیارد تومان می توان 
در تهران خانه دار شد؛ کما اینکه یک آپارتمان 65 متری دو خوابه با سن 
بنای پنج ســال دارای امکانات کامل در باقرشهر به قیمت یک میلیارد و 
420 میلیون تومان برای فروش عرضه شــده است. همچنین در منطقه  
مذکور آپارتمان 49 متری یک خوابه دارای آسانسور و انباری با سن بنای 
ســه ســال به قیمت یک میلیارد تومان فروخته می شود. در منطقه 10 
محله سلیمانی، یک واحد 62 متری با سن بنای 18 سال دارای پارکینگ 

و انباری به قیمت یک میلیارد و 700 میلیون تومان به فروش می رسد.
اگــر قیمت هر متر مربع خانه را به طور مثــال در 50 متر مربع ضرب 
کنیم می توانیم به یک برآورد تقریبی از قیمت آپارتمان در تهران برسیم. 
در حال حاضر میانگین قیمت مســکن در منطقه 18 تهران متری 24.4 
میلیون تومان اســت. بر همین اســاس، نرخ یک آپارتمان 50 متری در 
منطقه  مذکور یک میلیارد و 220 میلیون تومان است، اما قیمت مسکن 
در گران ترین منطقه تهران یعنی منطقه یک معادل 99.4 میلیون تومان 

در هر متر مربع اعالم شــده که بر این اساس، یک آپارتمان 50 متری به 
طور متوســط 4 میلیارد و 970 میلیون تومان در منطقه یک قیمت دارد. 
البته در منطقه یک، تعداد واحدهای کوچک متراژ چندان زیاد نیســت و 
اغلب آپارتمان ها بزرگ متراژ هستند. در منطقه 4 تهران نیز که یک منطقه  
متوسط محسوب می شود، هر متر آپارتمان به طور میانگین 52.3 میلیون 
تومان قیمت دارد. بنابراین متوسط قیمت یک واحد 50 متری در منطقه 

4 تقریبا 2 میلیارد و 600 میلیون تومان است.
در همین حال، اعداد و ارقام حاکی از آن اســت که متاهل های ساکن 
تهــران برای دریافت وام مســکن بایــد بیش از 120 میلیــون تومان و 
متاهل های ساکن در شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر نیز بیش 
از 80 میلیون تومان پرداخت کنند. بررســی آخرین وضعیت قیمت اوراق 
مسکن حاکی از این است که هر برگ اوراق وام مسکن )تسه( در فروردین 
و اردیبهشت سال گذشته  126 هزار تومان و در خردادماه نیز 125 هزار 
و 400 تومان قیمت دارد. هر برگ اوراق تسهیالت مسکن بانک مسکن در 
تیر سال گذشته 125 هزار و 700 تومان، در مرداد سال گذشته 125 هزار 
و 400 تومان و در شهریور سال گذشته نیز 125 هزار و 200 تومان داد و 
ستد می شود. این اوراق در ماه مهر سال گذشته 125 هزار تومان، در آبان  
مــاه 126 هزار تومان و آذرماه 125 هزار و 800 تومان قیمت دارد. اوراق 
تسهیالت مسکن در دی  و بهمن سال گذشته نیز با قیمت های 125 هزار 
و 500 تومان و 125 هزار و 300 تومان معامله می شود. این اوراق در سال 
جاری 125 هزار و 700 تومان قیمت دارد که این گزارش براساس همین 

قیمت نوشته شده است.

بر همین اساس، مجردهای ســاکن تهران می توانند تا 280 میلیون 
تومان تسهیالت دریافت کنند که شامل 200 میلیون تومان تسهیالت 
خرید مســکن و 80 میلیون تومان وام جعاله می شود؛ لذا برای دریافت 
200 میلیون تومان وام باید 400 برگه تســهیالت مســکن خریداری 
کننــد که هزینه این تعداد اوراق با تســه 125 هــزار و 700 تومانی، 
50 میلیــون و 280  هزار تومان می شــود. همچنین با در نظر گرفتن 
80 میلیــون تومان وام جعاله که بــرای آن باید 160 ورق به مبلغ 20 
میلیون و 112هــزار تومان خریداری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق 
بــه 70 میلیون و 392 هزار تومان می رســد. زوج هــای تهرانی نیز بر 
همین اساس می توانند تا سقف 480 میلیون تومان شامل 200 میلیون 
تومان تســهیالت خرید مســکن برای هر نفر و 80 میلیون تومان وام 
جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین باید 800 برگه تســهیالت مسکن 
خریداری کنند که هزینه آن 100 میلیون و 560 هزار تومان می شــود 
که همــراه با هزینه 20 میلیون و 112 هزار تومانی وام جعاله که برای 
آن باید 160 ورق تســهیالت مســکن خریداری کنند، در مجموع باید 

120 میلیون و 672هزار تومان پرداخت کنند.
در عین حال، ســقف این تسهیالت برای مراکز اســتان و شهرهای با 
جمعیت بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 میلیون تومان و برای 
زوجین به 320 میلیون تومان رسیده است. با توجه به اینکه مجردها باید 
320 برگه و متاهل های ســاکن این شهرها نیز باید 640 برگه تسهیالت 
مســکن خریداری کنند، مجردها باید 40 میلیــون و 224 هزار تومان و 

متاهل ها نیز باید 80 میلیون و 448 هزار تومان پرداخت کنند.

برای دریافت وام مسکن چقدر باید پرداخت کنیم؟

قیمت روز خانه های نقلی در پایتخت

نگاه

تجربیات جهانی »تسهیل تجاری« بررسی شد
مزایای رفع موانع تجاری

یکی از مهمترین عواملی که در عرصه بین  المللی بر تجارت تاثیر منفی می  گذارد، 
موانع غیرتعرفه  ای هستند که اغلب براساس ضرورت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی 
و زیســت  محیطی اعمال می  شــوند. این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش 
در توسعه اقتصادی کشورها شــده، بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاثیر منفی 
گذاشته و مشــکالت گوناگونی برای کشورهای درحال توسعه به  وجود آورده است. 
امروزه کشورهای در حال توســعه با رقابت بیشتری برای صادرات محصوالت خود 
مواجه هســتند. در این میان، کشورهای کمتر توســعه یافته به دلیل موانع موجود 
در فرآیندهای تجاری خود ممکن اســت به حاشــیه رانده شوند، لذا ضروری است 
اقداماتی را درخصوص تجارت آسان انجام دهند. در همین زمینه، معاونت بررسی های 
اقتصادی اتاق تهران، تجربه هفت کشــور اردن، تایلند، اندونزی، مراکش، برزیل، پرو 
و بنگالدش را بررسی کرده و نقش این موانع در تجارت بین  المللی و لزوم حذف آنها 

را یادآور شده است.
براســاس این گزارش، اتــاق بازرگانی بین المللی، مجمع اقتصــاد جهانی، مرکز 
بنگاه هــای خصوصی بین المللی و تعــدادی از دولت هــای حمایت      کننده از جمله 
دولت هــای ایاالت متحده آمریکا، کانادا و آلمان، طرح »اتحاد جهانی برای تســهیل 
تجاری« را به  منظور پشــتیبانی از اجرای »موافقت نامه تســهیل تجارت« سازمان 
جهانی راه اندازی کرده      اند. اتحاد جهانی در راستای تسهیل تجارت، بستر بی      نظیری را 
برای اجرای اصالحات گمرکی و مرزی فراهم می کند و به       طور گسترده نشان می دهد 
برای اجرای موفق موافقت نامه تسهیل تجارت تعامل بخش خصوصی، ضروری است. 
بخــش خصوصی، نگاه نو و منحصربه فردی در رفع مشــکالت بین المللی دارد و در 
شــرایط مناسب قادر اســت تا دانش فنی و منابع الزم برای حمایت از اصالحات را 
تامین کند، با این حال تالش جهانی برای یکپارچگی بخش خصوصی اغلب بی نتیجه 
مانده و در برخی مناطق، میزان آگاهی کسب وکارهای محلی از موافقت نامه تسهیل 
تجارت کم اســت. اتاق بازرگانی به  عنوان پارلمان بخش خصوصی نقش پررنگی در 
تدوین و اجرای سیاســت های توســعه ایفا می کند و بر این اساس، بیشترین تاثیر 

واقعی را در جهان دارد.
پروژه اتحاد جهانی برای تسهیل تجارت، با کاهش تشریفات بیش از حد گمرک      ها 
و تاکید بر دیجیتالی      شــدن، کســب وکارها را برای تجارت آسان تر توانمند می سازد 
و منافع عمده      ای برای بازارهای درحال توســعه دارد. همچنین پاالیش سیستم      ها به       
منظور جریان روان و موثر تجارت، امکان مشارکت هرچه بیشتر بنگاه های کوچک و 
متوسط را که بسیاری از آنها متعلق به زنان است، افزایش می دهد. برابری جنسیتی 
هســته اصلی پروژه اتحاد جهانی اســت. اتحاد جهانی تسهیل تجاری، با شناسایی 
تنگناهای تجاری و همکاری با دولت ها به منظور اجرای اصالحات برای توانمندسازی 
تجاری کسب وکارهای محلی، 13پروژه مربوط به توافق نامه تسهیل تجاری را انجام 
داده  اســت و در حال حاضر، 20پروژه دیگر را در آفریقا، آمریکای التین، خاورمیانه و 

آسیا اجرا می کند.
اعمال موانع تجاری، موجب تاثیرات منفی بر تجارت بین المللی شــده و شــکی 
نیســت که رفع موانع تجاری تاثیر فزاینده ای بر وضعیت تجارت جهانی و همچنین 
بر نظام      های داخلی کشــورها خواهد داشت. مهمترین مزایای کاهش یا حذف موانع 
تجاری از نگاه اتحاد جهانی تســهیل تجارت که زیربنا و هدف غایی آن روانســازی 
جریان تجاری اســت؛ عبارت اســت از: تامین امنیت غذایی، دیجیتالی شدن، تداوم 
زنجیره عرضه برای انتقال کاالهای اساســی، تغییر مقررات و سیاست های تجاری، 
روانســازی امور و محیط کســب وکار بنگاه های کوچک و متوسط، شفافیت، تعامل 
هرچه بیشتر بخش خصوصی و عمومی، انعطاف      پذیری، حذف رفتارهای تبعیض آمیز 
در تجارت و ایجاد برابری جنســیتی. این گزارش ســپس به تجارب کشورها در این 

زمینه می پردازد.
* اردن: ایجــاد یک سیســتم مبتنی بر وب برای تســهیل صــدور گواهی مبدأ 
الکترونیکــی و ادغام با پنجره واحد تجارت این کشــور به منظــور صرفه      جویی در 
زمــان و هزینه، کاهش خطا و ایجاد یک فرآیند تجاری امن و شــفاف ایجاد فرصت 
مشــارکت بیشتر برای شرکت های کوچک و متوســط این کشور در تجارت جهانی 
و رفــع موانعی که زنان در تجارت فرامرزی با آن روبه رو هســتند؛ مانند چالش های 
مربوط به حمل ونقل کاال یا تعهدات خانوادگی و تقویت مکانیزم مشــاوره ملی اردن 
برای پاسخگویی بهتر به نیازهای بخش خصوصی از طریق بهبود تعامل بخش عمومی 
و خصوصی و حمایت از دولت اردن در معرفی گواهی بهداشت الکترونیکی و پیوستن 
به کنوانسیون بین المللی حفاظت از گیاهان، از پروژه هایی است که در اردن پیگیری 

می شود.
* تایلند: حمایت از دولت تایلند به  منظور ارائه گواهی بهداشت الکترونیکی برای 
تجارت گیاهان، آموزش به بازرگانان برای استفاده از سیستم های جدید ارائه گواهی 
بهداشت الکترونیکی و انطباق این فناوری با سیستم ملی و پنجره واحد این کشور، 
حمایت از انتقال فرآیندهای مبتنی بر کاغذ به سمت فرآیندهای الکترونیکی، حمایت 
از افزایــش آگاهی و فعالیت ها درخصوص تبــادل دانش منطقه ای و فرامنطقه ای از 

پروژه های موردپیگیری در تایلند است.
* اندونزی: حمایت از دولت اندونزی با همکاری دفتر تســهیل تجارت در کانادا، 
برای بهبود سیســتم مدیریت ریســک به  منظور کنترل و بازرسی واردات ماهی و 
محصوالت شــیالت و ایجاد رویکرد جامع نظارت برای اطمینان از ایمنی و کیفیت 

ماهی از پروژه       هایی است که در اندونزی پیگیری می شود.
* مراکش: پروژه مورد پیگیری در مراکش نیز حمایت از دولت مراکش با همکاری 
وزارت صنعت و تجارت و وزارت کشــاورزی این کشور، برای دیجیتالی کردن فرآیند 
گواهی بهداشــت در تجارت گیاهان، بر  گزاری جلسات، رویدادها و تعامل با نهادهای 
تجاری و بخش خصوصی به  منظور متقاعد ساختن آنها برای پذیرش سیستم جدید 

گواهی بهداشت الکترونیکی گیاهان است.
* برزیل: معرفی یک سیستم مبتنی بر ریســک برای پرهیز از صدور مجوزهای 
یکســان برای هر محموله و همکاری با دبیرخانه تجارت خارجی برزیل برای ادغام 

فرآیند صدور مجوز در پنجره واحد جدید برزیل نیز در برزیل پیگیری می شود.
* پرو: ایجاد فرصت بیشــتر برای بنگاه های کوچک و متوسط جهت مشارکت در 
تجارت خارجی، ایجاد شــفافیت و حمایت از توسعه ابزارهایی برای بهبود رویه های 
تجارت خارجی و حمایت از صنعت گردشــگری پرو نیز از پروژه های مورد پیگیری 

در این کشور است.
* بنگالدش: همکاری با بخش دولتی و خصوصی برای ایجاد ظرفیت دیجیتال در 
بندر زمینی بومرا، بررسی و اجرای گزینه      های پرداخت الکترونیکی مانند نقل و انتقال 
بین بانکی، آموزش و افزایش آگاهی در مورد خدمات جدید، تمرکز بر افزایش شفافیت 

و بهبود محیط کاری برای زنان نیز در بنگالدش پیگیری می شود.
بنابراین هر کشــوری باید از طریق اجرای استراتژی ملی توسعه تجاری، محیط 
مطلوبی را برای تجارت ایجاد کند. تمرکز دولت ها باید بر بهبود رقابت پذیری تجاری 
باشد. استراتژی توسعه تجاری، رویکردی جامع برای توسعه و بسط جریان      های پایدار 
تجاری اســت که در مراحل گوناگون توسعه اقتصادی کشور، نقش کارآمدی دارند. 
تسهیل تجاری به  عنوان یکی از ارکان اصلی استراتژی جامع توسعه تجاری شناخته 
می شود. تسهیل تجاری به سیاست هایی اشاره دارد که هزینه های صادرات و واردات 
را کاهش می دهند و هدف اصلی؛ به کارگیری سیاست های پیشگیرانه است. از جمله 
این موارد می توان به کاهش تشریفات گمرکی و رویه های اداری، اصالح زیرساخت ها 
و شفافیت سازمانی و نظارت دقیق اشاره کرد. اجرای این عوامل می تواند در عملکرد 

تجارت به واسطه کاهش هزینه      ها، تاثیر چشمگیری داشته باشد.
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شــاخص مدیران خرید اقتصاد در دی ماه 1401 به رکورد کم ســابقه 
41.89 واحد ســقوط کرد. گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران از سقوط 
سنگین شــامخ کل اقتصاد در دی ماه امسال حکایت دارد که تحت تأثیر 
عواملی نظیــر افزایش تورم، تنش ارزی و ناتوانــی تقاضا به اضافه چالش 
کمبود انرژی واحدهای تولیدی رخ داده است. با اینکه رکوردشکنی جدید 
سقوط شامخ کل اقتصاد ناشی از عوامل تکراری نظیر رشد هزینه ها ناشی 
از تورم و تنش نرخ ارز و... است که پیش از این نیز بنگاه های اقتصادی را 
در تنگنــا قرار داده بود؛ اما این بار چالش کمبود انرژی نیز به این معادله 
اضافه شــده است. قطعی گسترده گاز در صدر مشکالت فعاالن اقتصادی 
در دی ماه قرار داشــته و اعمال محدودیت در مصرف انرژی )گاز و برق( 
برای کارخانه ها باعث شده تا از طرف دولت تعطیل و با توقف تولید مواجه 
باشند و با توان کمتر از ظرفیت تولید خود به فعالیت ادامه دهند. همچنین 
افزایش بی رویه نرخ ارز در یک ماه گذشــته به  شــدت بر واردات و قیمت 
خرید مواد اولیه و موجودی آن تأثیر گذاشته و در ماه های آتی امکان تولید 
با قیمت های کنونی وجود ندارد؛ چراکه شرکت ها تاکنون از موجود قبلی 
خود استفاده می کردند. بررسی جزییات شامخ دی ماه نشان می دهد که 
شاخص میزان فعالیت های کسب  وکار و همچنین شاخص سرعت انجام و 
تحویل ســفارش در این ماه، شــدیدترین کاهش را در سری زمانی چهل 
دوره )بدون در نظر گرفتن فروردین هر ســال و اسفندماه 98( داشته اند 
و هم زمان شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان به پایین ترین میزان 
در 18 ماه اخیر، شــاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شــده به 
کمترین مقدار در 27 ماه اخیر، شــاخص میزان اســتخدام و به کارگیری 
نیروی انســانی به کمترین مقدار 10 ماهه و شــاخص قیمت خرید مواد 
اولیه و لوازم موردنیاز به باالترین نرخ در هفت ماهه گذشته رسیده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
شــاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نشده( برای کل اقتصاد ایران در 
دی ماه عدد 41.89 محاســبه شده است و در مقایسه با آذرماه با کاهش 
شــدیدی روبه رو بوده که به اســتثنای فروردین ماه هر ســال و اســفند 
98)شروع کووید( کمترین مقدار را از ابتدای شروع طرح در روند بلندمدت 
خود ثبت کرده است. در این ماه همه مؤلفه های اصلی کمتر از 50 گزارش 

شده اند. شاخص میزان فعالیت های کسب  وکار در دی ماه )39.48( محاسبه 
شــده و شدیدترین کاهش را در ســری زمانی چهل دوره )بدون در نظر 
گرفتن فروردین هر ســال و اسفند 98( داشته است. فعالیت ها در هر سه 
بخش اصلی اقتصاد کاهش داشــتند. افزایش قابل توجه هزینه نهاده های 
ناشــی از صعود نــرخ ارز و تعطیلی  به دلیل قطعی های ناشــی از کمبود 
انرژی باعث افت شــدید میزان فعالیت ها شــده است. همچنین شاخص 
میزان سفارشــات جدید مشــتریان در دی ماه )40.82( به  شدت کاهش 
یافته و طی 18 ماه اخیر از مرداد 1400 )به  غیر از فروردین ماه( کمترین 
مقدار خود را ثبت کرده اســت، در حالی  که هر ســه بخش اقتصادی با 
کاهش تقاضا روبه رو بوده اند بخش خدمات و کشــاورزی شدیدترین نرخ 
کاهش را داشــته است. شرایط اقتصادی-سیاسی جامعه بر شدت کاهش 
نرخ سفارشات جدید مشتریان تأثیرگذار بوده است. شاخص موجودی مواد 
اولیه یا لوازم خریداری شــده نیز در دی مــاه )39.54( طی 27 ماه اخیر 
از آبان 99 )به  غیر از فروردین ماه هر ســال( شــدیدترین نرخ کاهش را 
داشته اســت. صعود قابل توجه نرخ ارز و قیمت های داخلی باعث شده تا 
فشار هزینه های  نهاده های تولید برای کسب وکارها به  شدت افزایش یابد و 
متعاقبا شرکت ها در زنجیره تأمین مواد مورد نیاز با مشکل روبه رو باشند.

شــاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیــت اقتصادی در ماه آینده 
)52.70( خوش بینی ضعیف کســب وکارها نسبت به بهبود فعالیت ها در 
ماه آینده نشــان می دهد که البته فقط فعاالن بخش صنعت انتظار بهبود 
فعالیت ها را دارند در حالی  که در بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی 
اعتماد کســب وکارها به بهبود فعالیت ها را برای ماه آینده کاهش داشته 
اســت. به  طور کلی، افزایش هزینه های  نهاده ها ناشــی از صعود نرخ ارز 
و تعطیلی به دلیل کمبود انرژی، باعث کاهش شــدید در ســرعت انجام 
و تحویل سفارشــات شده اســت. همچنین اختالل در اینترنت در شدت 
کاهش فعالیت ها به خصوص در بخش خدمات تأثیرگذار بوده اســت. در 
عین  حال کاهش تقاضای مشتریان و افزایش فشار هزینه ها برای فعالیت 

شرکت ها منجر به کاهش استخدام نیروی کار شده است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت

براســاس داده های به دســت آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص 

مدیــران خرید صنعت )تعدیل فصلی نشــده( در دی ماه، عدد 45.60 به 
دســت آمده که حاکی از افت فعالیت های بخش صنعت در مقایسه با ماه 
قبل اســت. بدون در نظر گرفتن فروردین ماه، می توان گفت که شاخص 
به کمترین مقدار 17 ماهه خود از شــهریورماه 1400 رســیده است. در 
دی مــاه در میان مؤلفه های اصلی بخش صنعــت به ترتیب میزان تولید، 
موجودی مواد اولیه و سفارشــات جدید مشــتریان شدیدترین کاهش را 
داشته اند. در میان رشته فعالیت های صنعتی اکثر صنایع در رکود بوده اند و 
سایر صنایع و صنایع پوشاک و چرم و صنایع شیمیایی کمترین مقدار در 
شاخص های صنایع منتخب را داشته اند. در دی ماه امسال شاخص میزان 
مصرف حامل های انرژی )48.20( به کمترین مقدار 17 ماهه خود )به  غیر 
از فروردین ماه( رســیده است. علی رغم فصل سرما، کاهش مصرف انرژی 
منعکس کننده قطعی گســترده گاز و تعطیلــی کارخانه ها برای مدیریت 

کمبود انرژی است.
شــاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در دی مــاه )39.63(، 
حاکی از کاهش شــدید تولیدات صنعتی اســت و به کمترین مقدار خود 
طی چهار ســال گذشته )بدون در نظر گرفتن فروردین هر سال و اسفند 
98( رسیده است. از یک سو تعطیلی کارخانه ها ناشی از بحران انرژی گاز 
و برق و از ســوی دیگر افزایش شدید قیمت مواد اولیه که همراه با ادامه 
روند کاهشی تقاضا باعث تضعیف شدید تولید در بخش صنعت شده است. 
شاخص میزان سفارشات جدید مشــتریان در دی ماه )44.19( به  شدت 
کاهش یافته و طی 17 ماه اخیر از شهریورماه 1400 )به  غیر از فروردین و 
مردادماه( کمترین مقدار خود را ثبت کرده است، به دنبال افزایش شدید 
قیمت نهاده های تولید ناشــی از صعود بی رویه نــرخ ارز و نااطمینانی از 

شرایط اقتصادی-سیاسی سطح تقاضا به  شدت تضعیف شده است.
در مجموع، کاهش شــدید سطح تولید به کمترین میزان در دی ماه بنا 
بر نظر فعاالن اقتصادی، ناشــی از افزایش شدید نرخ ارز، تورم هزینه های 
تولید و تعطیلی کارخانه ها از سوی دولت به دلیل بحران انرژی در کشور 
اســت. درعین  حال افزایش هزینه های تولیــد و کاهش تقاضا و تضعیف 
شدید فعالیت ها و فروش، روند تصمیمات برای استخدام نیروی کار جدید 

را کند کرده است.

چالش انرژی واحدهای تولیدی، ترمز اقتصاد را کشید

انقباض زمستانی تولید

بانک مرکزی باالخره پس از چند هفته گمانه زنی، نرخ جدید سود بانکی 
را اعالم کرد. براســاس مصوبه شــورای پول و اعتبار، به انواع سپرده های 
کوتــاه و بلندمدت از 5 درصد تا 22.5 درصد ســود تعلق می گیرد و نرخ 
سود تســهیالت هم 23 درصد تعیین  شــده که 5 درصد افزایش داشته 
است. فارغ از تغییر نرخ سود بانکی، سه اتفاق مهم در عملیات بازار باز طی 
هفته گذشته )منتهی به 11 بهمن ماه( نیز از احتمال تغییر سیاست های 
بانــک مرکزی حکایت دارد. با وجود آنکه در این معامالت، تزریق پول در 
بانک ها به سطح بی سابقه رسیده بود، اکنون سطح موافقت بانک مرکزی 
با تزریق پول در کف دو ماه ایســتاده و عالمتی از سیاســت انقباضی این 
نهاد را دربر دارد. به گزارش اکو ایران، آمارهای بانک مرکزی در بازار باز و 
بازار شــبانه در هفته های اخیر، رکوردهای مهمی را ثبت کرده که به باور 
بسیاری می تواند سویی تورمی را برای جامعه به همراه داشته باشد. در این 
معامالت، تقاضای پول از سوی بانک ها به بی سابقه ترین سطح خود رسیده 
و سیاست های بانک مرکزی نیز همه در راستای التیام نیاز بانک ها از مسیر 
تزریق پول است. با این حال، هفته منتهی به 11 بهمن ماه، حاکی از سه 

اتفاق مهم در بازار باز بوده است.
* اتفاق نخست: تداوم تزریق باالی 100 همت در بازار باز

در هفته منتهی به 11 بهمن ماه، چهل و هفتمین مرحله از حراج بازار 
باز برگزار شد و طی آن، 105 همت پول در بانک های متقاضی تزریق شد. 
تقریبا از میانه آذرماه تاکنون ســطح تزریق پول در نظام بانکی به باالتر از 

مرز 100 هزار میلیارد تومان رســیده و اقدامی بی ســابقه را در سال های 
برگزاری این معامالت رقم زده اســت. با این وجود، این شاخص از هفته 
قبل خود 5 درصد پایین تر آمده و کمترین سطح را در یک ماه اخیر داشته 
اســت. در ادامه آمارها نشــان می دهند نرخ پذیرش اوراق از سوی بانک 

مرکزی نیز در این هفته پایین تر آمده است.
* اتفاق دوم: افت سهم پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی

داد و ستد در بازار باز به این طریق است که ابتدا بانک ها اوراق به بانک 
مرکزی عرضه کرده و این نهاد نیز براساس نیاز بانک ها و سیاست های پولی 
خود، آن میزان را که صالح بدانــد از بانک ها خریداری می کند. در ادامه 
بانک ها باید در تاریخ سررســید معلوم و با نرخ سود بانک مرکزی دوباره 
اوراق را از این نهاد خریداری کرده و معادل با آن وام قرض گرفته شده را 
بازپس دهند. در همین رابطه، داده های بانک مرکزی نشــان می دهد رقم 
اوراق پیشنهادی بانک ها که به نوعی نیاز نهادهای مالی در این بازار تلقی 
می شــود، تا مرز 130 همت باال رفته اســت. نیازی که البته در سال های 
اخیر بی سابقه بوده است. این در حالی است که البته بانک مرکزی سطح 
موافقت خود و پذیرش اوراق را پایین آورده است. برای مثال، در این هفته 
بانک مرکزی تنها با 79.7 درصد اوراق پیشــنهادی بانک ها موافقت کرده 
است؛ یعنی تقریبا کمترین سطح در دو ماه اخیر. در کنار این اتفاق، نرخ 
سود موزون مداخالت بانک مرکزی در بازار بین بانکی، روندی صعودی را 

رقم زده است.

* اتفاق سوم: رشد نرخ سود موزون مداخله بانک مرکزی
در کنــار بازار باز کــه معامالت در آن با نرخ ســود 21 درصدی انجام 
می شود، در بازار شــبانه نیز بانک مرکزی می تواند نیاز بانک ها را به پول 
تامین کند. نرخ سود اعتبارات قاعده مند در بازار شبانه معادل با 22 درصد 
بوده و بیشترین نرخ ســود در این معامالت محسوب می شود. در همین 
رابطه، داده های بانک مرکزی درخصوص معامالت بازار شبانه در این تاریخ 
نشــان می دهد سطح تزریق پول در بازار شبانه برابر با 19 همت بوده که 
تقریبا در دو ماه اخیر، بیشــترین ســطح تزریق پول به شمار می آید. این 
تزریق طبق قواعد با نرخ ســود 22 درصدی انجام می پذیرد. این موضوع 
به نوعی به معنای آن اســت که بخشی از نقدینگی در این بازارها را بانک 
مرکزی از مسیر کوتاه مدت تر و پرهزینه تر برای بانک ها تامین کرده است. 
در نتیجه آمارهای این هفته نشان می دهد نرخ سود موزون عملیات بانک 
مرکزی در دو بازار باز و بازار شبانه برابر با 21.15 درصد بوده که در دو ماه 
گذشته بیشترین بوده است. در نتیجه کنار هم قرار گرفتن سه اتفاق مهم 
می تواند نشــانه ای را دربر داشته باشد. نشانه ای از تغییر جهت سیاست ها 
در بانــک مرکزی. طبق این رویدادها یعنی اوال پایین تر آمدن تزریق پول 
از هفته پیش، کف دوماهه سهم پذیرش اوراق از سوی بانک مرکزی و در 
نهایت رکوردزنی نرخ سود موزون در تزریق پول می توان گفت که سیاست 
بانــک مرکزی در جهــت انقباضی قرار گرفته، امــا هنوز حجم معامالت 

آنقدرها پایین نیامده و در نتیجه نمی توان این ادعا را محکم دانست.

عملیات بازار باز در هفته گذشته نشان می دهد

3 سیگنال از تغییر سیاست بانک مرکزی

بانکنامه

مرکز مبادله ارز و طال جایگزین بازار متشکل ارزی شد
آغاز به کار بازار جدید ارز و طال

براساس موافقت شورای پول و اعتبار، از امروز )یکشنبه 16 بهمن 
ماه( مرکز مبادله ارز و طال به جای بازار متشکل ارزی، فعالیت خود 
را به صورت رســمی از ســر خواهد گرفت. همانطور که رئیس کل 
بانک مرکزی در روز دوم بهمن مــاه از راه اندازی بازار مبادله ارز و 
طــال تا دو هفتــه دیگر خبر داده بود، مصوبه اخیر شــورای پول و 
اعتبــار درباره موافقت با فعالیت مرکــز مبادله ارز و طالی ایران به 
جای بازار متشــکل ارزی، گواه از اجرایی شــدن همین وعده دارد. 
این بدان معناســت که از امروز یکشنبه 16 بهمن ماه مرکز مبادله 
ارز و طال به صورت رســمی فعالیت خود را در راستای ساماندهی 
و توســعه بازار در حوزه ارز و طال آغاز خواهد کرد که در زمینه ارز 

شامل اسکناس و حواله خواهد شد.
»محمدرضا فرزیــن«، رئیس کل بانک مرکــزی در گفت وگوی 
تلویزیونی اخیر خود در ایــن زمینه گفته بود که بازار مبادله ارز و 
طال تا دو هفته دیگر راه اندازی خواهد شد و در سامانه ای که تحت 
عنوان ناخدا طراحی شده، اگر کسی بیماری در خارج از کشور دارد 
یا شــرکت هواپیمایی و آژانس گردشگری به ارز نیاز دارد، در بازار 
مبادله ارز و طال و البته تحت نظارت در قالب سامانه ناخدا، نیازش 
تامین خواهد شــد. او البته در این گفت وگو اطمینان داد که هیچ 
مشــکلی برای تامین نیاز ارزی کشور در حوزه تجاری و غیرتجاری 
وجود ندارد؛ چراکه بخش زیادی از منابع ارزی بلوکه شــده ایران به 
گفته »فرزین« آزاد شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. 
البته ســامانه ناخدا در کنار مرکز مبادله ارز و طال با عنوان سامانه 
نظام مدیریت خدمات ارز به ایران از امروز راه اندازی می شود و قرار 
اســت ارز خدماتی و غیربازرگانی را که مصارف سی وهشت گانه از 
جمله ارز درمانی، ارز ماموریت، امور دانشجویی، اعزام برای شرکت 
در مسابقات، زیارتی و سیاحتی و ... دارد، تامین کند که هر یک از 
این مصارف نیازمند شــرایط و ضوابطی است که متقاضیان آن باید 

داشته باشند که مشمول این نوع از ارز خدماتی شوند.

آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد
کاهش 1۹درصدی نرخ تورم ساالنه

اطالعات منتشرشــده توسط بانک مرکزی، حاکی از آن است که 
نرخ تورم 12ماهه از 59.3 درصد در شــهریورماه 1400، به 40.6 
درصد در آذرماه 1401 کاهش پیدا کرده اســت. به گزارش ایسنا، 
دولت ســیزدهم از ابتدای آغاز فعالیتــش، کنترل تورم را به عنوان 
یکــی از اولویت های جدی خود مطرح و مــورد پیگیری قرار داده 
اســت. در زمان آغاز به کار دولت ســیزدهم، نــرخ تورم 12 ماهه 
منتهی به شــهریورماه سال گذشــته معادل 59.3 درصد بود که با 
کاهــش 18.7 واحد درصدی بــه 40.6 درصد در 12 ماهه منتهی 
به آذرماه ســال جاری رسیده اســت. البته روند حرکتی نرخ تورم 
نقطــه به نقطــه متأثر از اجــرای تکلیف قانونی صــورت گرفته از 
ســوی مجلس، مبنی بر اجرای طرح مردمی سازی یارانه ها و حذف 
تخصیص ارز ترجیحی و آثار تورمی آن طی ماه های اردیبهشــت تا 
مرداد صعودی شده بود که این روند نیز طی ماه های شهریور تا آبان 
نزولی شد و در آذرماه امسال با افزایش 0.9 واحد درصدی نسبت به 
ماه قبل به 45.2 درصد رسید. در گزارش ارائه شده از بانک مرکزی 
آمده که درخصوص برداشــت های مســتقیم دولت از منابع بانک 
مرکزی با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک 
مرکزی از جمله اتکای بیشــتر به منابع سپرده ای و عملیاتی شدن 
حساب واحد خزانه و اســتفاده محدودتر از تنخواه گردان خزانه در 
دستور کار قرار گرفته است. در نتیجه این اقدامات، خالص مطالبات 
بانک مرکزی از بخش دولتــی از 36.9 هزار میلیارد ریال در پایان 
شهریورماه سال گذشته به منفی 272.7 هزار میلیارد ریال در پایان 
شهریورماه امســال کاهش یافته که نشان دهنده بهبود رابطه مالی 
دولت و بانک مرکزی است. در زمینه رعایت انضباط مالی و مدیریت 
هزینه ها و کســب درآمدهای پایدار، عملکرد شــش ماهه تحوالت 
وضع مالی دولت نیز نشــان می دهد که در شــش ماهه اول ســال 
جاری درآمدهای عمومی دولت از رشــد 559.2 درصدی برخوردار 
بود؛ حال آنکه هزینه های جاری دولت تنها با رشــد 30.7 درصدی 
مواجه شده اســت. در نتیجه این اقدامات، کســری تراز عملیاتی 
بــا کاهــش 19.6 درصدی و کســری تراز عملیاتی و ســرمایه ای 
)کســری بودجه دولت( با کاهش 101.7 درصدی در شــش ماهه 
اول ســال همراه شده اســت. در این بازه زمانی همچنین استفاده 
از تنخواه گردان بانک مرکزی که واجد آثار پولی ناشــی از عملیات 
مالی دولت اســت، با کاهش قابل توجه 91.6 درصدی نســبت به 
شــهریورماه سال گذشته همراه شده است. تغییر رفتار مشهود پایه 
پولی از زمان شــروع به کار دولت سیزدهم را به طور عمده می توان 
ناشــی از روابط سالم بانک مرکزی و دولت به عنوان ضامن کنترل 
تورم و همچنین ســختگیری مقامات در پولی کردن کسری بودجه 
و حتی تاکید بر تســویه تنخواه دولت قبل دانست. دولت سیزدهم 
در شــروع به کار خود با کسری بودجه سنگین ناشی از عدم تحقق 
منابع پیش بینی شــده در قانون بودجه 1400 مواجه بود. عالوه بر 
این، تسویه 55 هزار میلیارد تومان تنخواهی که دولت قبل از بانک 
مرکزی برای هزینه های خود دریافت کرده بود به دولت ســیزدهم 
موکول شد. در این شــرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از 

وخیم تر شدن رشد پایه پولی سخت تر شده بود.
بــرای حل شــکاف عمیق میان منابــع و مصــارف و در نهایت 
جلوگیری از پولی شدن کســری بودجه، دو اقدام عمده در دستور 
کار قــرار گرفت. دولت از یک ســو تمام تالش خود را برای کنترل 
هزینه ها به کار بست و در تخصیص بودجه صرفا اولویت های اساسی 
کشــور را در نظر گرفت. عالوه بر کنترل هزینه ها، دولت سیزدهم 
با پیگیری سیاســت هایی موفق شــد در ماه های باقی مانده از سال 
1400 منابــع خود را به مقدار چشــمگیری افزایــش دهد تا مانع 
رشد پایه پولی از ناحیه کسری بودجه شود. هرچند متأثر از اجرای 
تکلیف قانونی صورت گرفته از ســوی مجلــس، روند حرکتی نرخ 
تورم نقطه به نقطه در چهار ماه ابتدایی امســال با روند افزایشــی 
مواجه شــد و تا تیرماه ادامه یافت، با این حال همانگونه که انتظار 
می رفت پس از گذشــت ماه های اولیه اجرای طرح و فروکش شدن 
آثار تورمــی آن، تورم نقطه به نقطه در مردادماه و شــهریورماه با 
کاهش همراه شــد. البته بخشی از افزایش قیمت های داخلی متأثر 

از افزایش قیمت های جهانی بوده است.
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مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی:
وزیر ابالغ نمی کند، صندوق متضرر می شود!

مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توســعه ملی، توضیحاتی را در 
مورد طلب این صندوق از نیروگاه ها ارائه کرد و گفت قرار بود مدل جدید 
بازپرداخت تسهیالت از سوی نیروگاه ها توسط وزیر نیرو ابالغ شود اما این 

اتفاق نیفتاد؛ در این میان فقط صندوق توسعه ملی متضرر شده است.
رضا محمدی در گفت وگو با ایســنا، با اشاره به اساسنامه صندوق توسعه 
ملی اظهار کرد: صندوق توســعه ملی به استناد اساسنامه و نظام نامه شرایط 
اعطای تسهیالت ارزی خود از ســال 1390 تاکنون 46 طرح نیروگاهی به 
مبلغ 4.6 میلیارد ریال را تامین مالی کرده اســت. از این تعداد 17 نیروگاه 
ســیکل ترکیبی، چهار نیروگاه تجدیدپذیر )بادی، برق آبی و خورشیدی( و 
25 نیروگاه مقیاس کوچک CHP هستند. تاکنون 3.5 میلیارد دالر به این 
طرح ها تسهیالت پرداخت شده است و نزدیک به یک میلیارد و 30 میلیون 
دالر از مطالبات سررســید شده که صندوق حدود 60 میلیون دالر را وصول 
کرده اســت. به عبارت دیگر مطالبات معوق از نیروگاه ها 970 میلیون دالر 
است. مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی با بیان اینکه بیش 
از 80 درصد مطالبات برای چهار نیروگاه است، گفت: این چهار نیروگاه شامل 
نیروگاه سیکل ترکیبی کهنوج، نیروگاه سیکل ترکیبی کرمانیان، تولید برق 

خوزستان مپنا و انرژی گستر جم می شود.
چرا نیروگاه ها توانایی بازپرداخت اقســاط صندوق را ندارند؟ محمدی در 
پاســخ به این ســوال در مورد دلیل تعویق در بازپرداخت مطالبات صندوق 
توضیــح داد: هیأت وزیران در ســال 1394 مصوبه ای تصویب کرد مبنی بر 
اینکه نیروگاه ها برای بازپرداخت اقساط خود از ارز مبادله ای استفاده کنند، اما 
بانک مرکزی در سال 1397 طی نامه ای اعالم کرد نیروگاه ها از نرخ ارز بازار 
دوم یا ثانویه استفاده کنند در حالی که نیروگاه ها توانایی بازپرداخت اقساط 
صنــدوق با این نرخ را ندارند. بر این اســاس از زمانی که مطالبات صندوق 
سررسید شدند صندوق متوجه شد که نیروگاه ها توان بازپرداخت مطالبات را 
ندارند. دلیل این موضوع نیز این است که نرخ ارز افزایش یافته، اما نرخ خرید 
برق از نیروگاه ها و همچنین دوره خرید تضمینی توسط وزارت نیرو تعدیل 
نشــده است. در این راســتا هم در دولت قبل و هم در دولت فعلی جلسات 

زیادی با بانک مرکزی، وزارت نیرو و سایر دستگاه های ذی ربط تشکیل شد.
مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق توسعه ملی ادامه داد: در جلسات 
مذکور بــرای بازپرداخت بدهی چنــد نیروگاهی که قراردادشــان قدیمی 
و 80 درصــد بدهی متعلق به آنها اســت و با نرخی کــه وزارت نیرو از آنها 
برق را خریداری می کند )هر کیلووات ساعت برق حدود 80 تومان( توانایی 
بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند، چند مدل پیش بینی شد. از جمله اینکه 
یا به این نیروگاه ها اجازه صادرات داده شــود یا وزارت نیرو از محل صادرات 
برق اقســاط صندوق را پرداخت کند یا نرخ بازپرداخت آنها تعدیل شود و یا 
اینکه وزارت نیرو به نیروگاه ها اجازه دهد برای مدتی خودشان به صنایع برق 
بفروشند و اقساط صندوق را پرداخت کنند. نمونه موفق این مدل نیز نیروگاه 
کاسپین است که برق خود را به صنایع می فروشد و می تواند اقساط صندوق 
را پرداخت کند. محمدی با بیان اینکه موافقت با فروش برق به صنایع توسط 
نیروگاه ها مورد قبول واقع شــد، عنوان کرد: این پیشنهاد در جلسه شورای 
امنیت ملی و دفتر معاونت زیربنایی معاون اول رئیس جمهور مطرح و نهایی 
شد. در این جلســه نمایندگان وزارت نیرو، سازمان برنامه وبودجه، صندوق 
توسعه ملی و سندیکای برق حضور داشتند و با وجود اینکه این پیشنهاد مورد 
قبول قرار گرفت وزیر نیرو که قرار شــد به عنوان متولی این موضوع را ابالغ 
کند، تاکنون ابالغ نکرده است. زیرا وزارت نیرو برق خود را با همان نرخ پایین 
از نیروگاه ها می خرد و مشکلی ندارد، نیروگاه هم که برق خود را تولید می کند 

و در این میان فقط صندوق توسعه ملی متضرر شده است.
وی در ادامه در مورد سایر نیروگاه ها توضیح داد: قرارداد سایر نیروگاه ها یا 
بیع متقابل اســت یا دوره خرید تضمینی آنها شروع نشده و یا اینکه توانایی 
بازپرداخت اقســاط را با نرخ های امروزی دارنــد. البته در مورد نیروگاه های 
مقیاس کوچک هم یا نرخ خرید تضمینی باید  اصالح شــود یا اجازه فروش 
به صنایع داده شود. این نیروگاه ها هم با قیمتی که وزارت نیرو از آنها برق را 

می خرد نمی توانند اقساط صندوق را بازپرداخت کنند.

خبرنــامه

فرصت امروز: شــاخص کل بورس تهــران در هفته دوم بهمن ماه برای 
دومین هفته متوالی، پایین تر از هفته پیشین قرار گرفت و حدود 4 میلیارد 
تومان پول حقیقی از بازار ســهام خارج شد. نماگر اصلی بورس در پایان 
هفته گذشته در ارتفاع یک میلیون و 557 هزار واحد ایستاد و با 54 هزار 
و 728 واحد کاهش نســبت به هفته نخســت بهمن ماه، بازدهی منفی 
3.4 درصــدی را ثبت کرد. نماگر هم وزن بــازار نیز 24 هزار و 956 واحد 
پایین تر از هفته گذشته خود ایســتاد و بازدهی منفی 4.9 درصدی را از 
خود برجای گذاشت. افت 3.4 درصدی شاخص کل بورس تهران در هفته 
گذشــته در حالی رقم خورد که شاخص کل در سه روز ابتدایی هفته، با 
افت چشــمگیری مواجه شد، اما در دو روز پایانی هفته به این روند نزولی 
پایان داد. به واســطه افزایش ریسک های سیاسی و اقتصادی، رکوردهای 
منفی چشــمگیری در معامالت بورس تهران )از افت سنگین شاخص ها 
تا خروج پول حقیقی( در روز یکشــنبه ثبت شد، اما بازار سهام در دو روز 
پایانی این هفته به خبر افزایش نرخ سود بانکی، واکنش مثبتی نشان داد، 
به طوری که دماسنج اصلی تاالر شیشــه ای در معامالت روز سه شنبه با 
بیش از 16 هزار واحد و در معامالت روز چهارشنبه با بیش از 600 واحد 
افزایش همراه شد. با وجود بازگشت نماگرهای بورسی به مدار مثبت طی 
دو روز پایانــی هفته اما خروج پول حقیقی کماکان ادامه یافت، هرچند از 
شتاب خروج پول حقیقی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه کاسته شد. در 
مجموع طی هفته ای که گذشت، 3 هزار و 961 میلیارد تومان پول حقیقی 
از بورس خارج شــد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی به 792 میلیارد 
تومان رسید. توقف عرضه خودرو در بورس کاال، تحریم های سیاسی جدید، 
گزارش های 9 ماهه ضعیف شرکت ها، قیمتگذاری دستوری، شکاف قیمت 
دالر نیما و دالر آزاد، ابهامات بودجه سال آینده و... از جمله عواملی است 

که باعث ادامه خروج پول حقیقی از بورس شده است.
پیش بینی مسیر جدید بورس

این روزها حال بازار ســرمایه ناخوش اســت، به خصوص پس از ریزش 
بسیار سنگینی که در روز یکشنبه هفته گذشته در بورس رقم خورد و حاال 
کارشناسان از قهر حقیقی ها با بازار سرمایه سخن به میان می آورند. در این 
فضا، دولت ســیزدهم تصمیم به افزایش نرخ سود بانکی گرفت و احتماال 

این تصمیم، تاثیراتی روی بازار ســرمایه خواهد داشت. براساس تصمیم 
جدید بانک مرکزی، نرخ ســود تســهیالت بانکی 23 درصد و نرخ سود 
سپرده های بانکی سه ساله 22.5 درصد شد. به گزارش خبرآنالین، آخرین 
اصالحات سود بانکی به ســال های 1396 و 1399 برمی گردد و با اینکه 
تاکنون تغییری نکرده، اما برخی از بانک ها بدون مجوز بانک مرکزی نسبت 
به افزایش سود بانکی اقدام کردند که با واکنش بانک مرکزی مواجه شد و 
با ابالغ بخشنامه ای به شبکه بانکی در شهریورماه، عالوه بر تاکید بر لزوم 
پایبندی بانک ها به نرخ ســود مصوب 18 درصدی، به مدیران بانک های 
متخلف هشدار داد که در صورت ادامه پرداخت سودهای بیشتر، آنها را به 

هیأت انتظامی بانک ها معرفی می کند.
کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند که نرخ سود بانکی یکی 
از مهمتریــن موارد تاثیرگذار روی بورس اســت؛ چراکه بانک ها یک بازار 
بدون ریسک برای کسب ســود هستند و افزایش سود باعث می شود که 
ســرمایه گذاران دیگر سرمایه خود را به بورس نیاورند و سرمایه خود را در 
بانک و با ســود بیشتری سرمایه گذاری کنند. در این شرایط و با توجه به 
تصمیمات جدید بانک مرکزی در رابطه با نرخ سود بانکی، این سوال مطرح 
است که  بازار سرمایه به چه سمتی خواهد رفت؟ یک کارشناس بازار سرمایه 
در این باره می گوید: افزایش نرخ بهره برای بازار ســرمایه در این شرایط، 
تاثیر زیادی نخواهد گذاشــت، چون افزایش به مراتب پایین از انتظارات 
فعاالن بازار سرمایه بوده و اتفاقا می تواند خیال بازار برای رقم های باالتر را 
راحت کند و به زودی این افزایش فراموش شــود. »مجید عبدالحمیدی« 
در پاسخ به این پرسش که وضعیت بورس را با توجه به سیاست های جدید 
بانک مرکزی و افزایش نرخ سود چطور ارزیابی می کنید؟ معتقد است: نرخ 
سود بین بانکی یک ابزار مهم اقتصادی محسوب می شود که بانک مرکزی 
برای سیاستگذاری های پولی خود از این ابزار برای کنترل و کاهش سرعت 
رشــد تورم در میان مدت اســتفاده می کند. افزایش و یا کاهش نرخ سود 
بانکی می تواند اثرات عدیده ای بر جریان اقتصادی کشور داشته باشد. بازار 

بورس و اوراق بهادار نیز از تاثیرات این ابزار پولی بی بهره نیست.
افزایش نرخ سود؛ کمتر از انتظار

او افزایش نرخ سود را کمتر از حد انتظار می داند و می گوید: در شرایط 

عادی که بورس نســبت به تورم فاصله زیادی نداشت، می توان گفت این 
کار تاثیر شدیدی بر بازار بورس و سهام دارد؛ چراکه کاهش رشد اقتصادی 
منجر به کاهش رشــد ســودآوری و در نتیجه قیمت های پایین تر سهام 
می شود. از طرفی افزایش نرخ بهره باعث می شود سرمایه داران، دارایی های 
خود را به بانک منتقل کنند تا از این طریق ســود بیشتری دریافت کنند 
و این باعث کاهش نقدینگی در بورس و رکود بازار ســهام می شــود، اما 
افزایش نرخ بهره برای بازار ما در این شرایط زیاد تاثیری نخواهد گذاشت، 
چون افزایش به مراتب پایین از انتظارات فعاالن بازار سرمایه بوده و اتفاقا 
می توانــد خیال بــازار را برای رقم های باالتر راحت کنــد و به زودی این 
افزایش فراموش شود. در هر صورت به عقیده من، افزایش نرخ سود هنوز 
هم به اندازه ســودهای جذاب بدون ریسک بعضی از صندوق های درآمد 

ثابت موجود در بازار نیست.
»عبدالحمیدی« درباره اینکه اصالح بازار تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، 
توضیح می دهد: بازار سهام به سبب نامعلوم بودن افق پیش روی سیاسی و 
از طرفی مشخص نشدن بودجه جدید در این روزها بسیار بالتکلیف عمل 
کرده است. این رویکرد بازار بدان معناست که در شرایط کنونی به سبب 
ابهام فعاالن اقتصادی نسبت به آینده، بورس نیز رویکرد معینی حتی در 
کوتاه مدت ندارد. به نظر می رسد با تعیین تکلیف این موضوع و ثابت شدن 
سیاست های بانک مرکزی برای نرخ سود بین بانکی، می توان به پایان این 
روند در بورس خوشــبین بود. به گفته وی، سهامداران نباید با دارایی های 
خود احساسی و هیجانی رفتار کنند. آن دسته از سهامدارانی که تمایل به 
ورود در بازار دارند، باید همه جوانب را قبل از ورود بررسی کنند و سپس 
در زمان و موقعیت مناسب وارد شوند و اگر دانش این کار را ندارند از افراد 
و شــرکت های متخصص کمک بگیرند و خودشان به طور مستقیم وارد 
بازار سرمایه نشوند. بهترین گزینه برای این افراد، شرکت های سبدگردانی 
و صندوق های سرمایه گذاری است اما در مورد افرادی که در بازار هستند، 
این موضوع به شــدت بســتگی دارد به اینکه آیا این سهامداران به منابع 
مالی خود در کوتاه مدت نیاز دارند یا خیر؟ سهامداران در صورتی که دید 
کوتاه مدتــی دارند، برای فروش نباید هیجانی رفتار کنند و در صورتی که 

دید بلندمدتی دارند، باید کمی صبر کنند تا روند بازار مشخص شود.

افزایش نرخ سود بانکی چه تاثیری در سرنوشت بورس دارد؟

مسیریابی جدید بازار سهام
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ارزآوری 172 میلیون دالری طالی سرخ
 ترکیه ارزان ترین مشتری!

آمار صادرات زعفران نشان می دهد که در 10 ماهه گذشته بیش از 
178 تن زعفران به کشورهای مختلف صادر شده که امارات بزرگترین 

مشتری و ترکیه زرنگ ترین مشتری این محصول صادراتی بوده اند.
به گزارش ایسنا، براساس آخرین آمار ارائه شده گمرک بیش از 178 
هزار کیلوگرم زعفران در 10 ماهه امسال به 59 کشور مختلف صادر 
شده است که ارزش آن معادل 172 میلیون و 758 هزار و 837 دالر 

و برابر با بیش از 4727 میلیارد و 588 میلیون تومان است.
اتریش، اردن، آرژانتین، اسپانیا، استرالیا، آفریقای جنوبی، افغانستان، 
آلمان، امارات متحده عربی، اندونزی، انگلستان، ایتالیا، ایاالت متحده 
آمریکا، ایرلند، بحرین، بلژیک، پاکستان، پرتغال، تایلند، تایوان، ترکیه، 
جمهوری آذربایجان، جمهوری چــک، چین، دانمارک، زامبیا، ژاپن، 
سریالنکا، سنگاپور، سوئیس، ســوئد، سروستان و مونته نگرو، عراق، 
عمان، فدراسیون روسیه، فرانسه، فیلیپین، قزاقستان، قطر، کامبوج، 
کانادا، کرواســی، کره جنوبی، کنیا، کویت، گرجستان، لبنان، مالزی، 
مجارستان، مصر، موریس، نروژ، نیجریه، نیوزیلند، ویتنام، هلند، هند، 
هنگ کنگ و یونان 59 مشتری زعفران ایرانی در 10 ماهه گذشته در 
بســته بندی های مختلف کمتر از 10 گرم از 10 تا 30 گرم و بیشتر 

هستند.
در ایــن میان، امارات با خرید بیش از 54 هزار کیلوگرم زعفران به 
ارزشی بالغ بر 61 میلیون و 739 هزار دالر بزرگترین مشتری زعفران 
ایرانی به شــمار می رود و پس از آن اســپانیا با خرید بیش از 35 تن 
زعفران به ارزشــی بالغ بر 38 میلیــون دالر در جایگاه دوم و چین با 
خرید بیش از 28 تن با ارزشــی بالغ بــر 32 میلیون دالر در جایگاه 
سوم خریداران این محصول کشاورزی صادراتی با ارزش قرار گرفتند.

ترکیه زرنگ ترین مشتری زعفران ایرانی
نکتــه جالب در آمــار صادرات زعفران ایران این اســت که پس از 
کشورهای امارات، اسپانیا و چین بیشترین خرید زعفران توسط ترکیه 
انجام شده است که میزان آن به 24 تن می رسد، اما مسئله اینجاست 
که این حجم از زعفران با ارزش بســیار اندکــی معادل حدود 530 
هزار دالر توســط ترک ها خریداری شده است که می توان گفت آنها 
زرنگ ترین مشتری زعفران ایرانی بودند و مشخص نیست این حجم 

از زعفران چرا با قیمتی بسیار پایین به این کشور صادر شده است.
زعفران ایرانی به آمریکا هم رفت

گرچه زعفران ایرانی به کشورهای مختلفی از همسایگان تا دورترین 
نقاط قاره های دنیا صادر شــده است، اما آمریکا در 10 ماهه گذشته 
مشــتری زعفران ایرانی بوده اســت و یک کیلوگرم زعفــران را در 
بســته بندی های بیش از 30 گرم به ارزشی بالغ بر 1598 دالر معادل 

39 میلیون و 891 هزار تومان خریداری کرده است.

نماگربازارسهام

محققان یکی از شرکت های فناور با وجود محدودیت های بین المللی که 
به صنعت خودرو تحمیل شــد، بیش از 80 درصد از قطعات مصرفی را با 
بهترین کیفیت داخلی تولید کرده و با کسب این قابلیت اقدام به ساخت 
تجهیزات خطوط تولید خود براساس باالترین سطح فناوری قطعه سازان 

خارجی کرده اند.
به گزارش ایسنا، استفاده از نانوپوشش های دکوراتیو و تزئینی در تولید 
چراغ هــای خودرو، ضمن افزایش کیفیت پوشــش دهی، عمــر و دوام و 
همچنین شفافیت و ثبات طیف رنگی چراغ های خودرو را تامین می کند.

در این راســتا یکی از شرکت های فناور فعال در این صنعت با همکاری 
بلندمدت با خودروسازان داخلی، در حال حاضر با ظرفیت بالغ بر 6 میلیون 
چراغ اصلی و آینه های جانبی خودرو در سال، از تامین کنندگان اصلی این 

قطعه برای خودروسازان کشور است.

تولید انواع رفلکتورها، لنزها و بزل های چراغ خودرو با نانوپوشش های 
تزئینــی و پرجلوه، باعث اســتقبال از زیبایی توأم با تنوع رنگی، دوام و 
ماندگاری این قطعه در خودروها شــده اســت، به  طور مثال قطعه بزل 
)ماســک( پس از نانوالیه نشانی، نقش زیبایی آفرینی در چراغ را برعهده 

دارد.
ارائــه خدمات پوشــش های نانوســاختار تزئینی روی ســطوح فلزی، 
سرامیکی، شیشه ای و حتی انواع قطعات خودساز در صنایع دستی از دیگر 

توانمندی های این مجموعه صنعتی است.
به نقل از ستاد نانو، این گروه فناور با بهره گیری از دانش فنی و تکیه بر 
نیروی انسانی متخصص خود، طی سال گذشته جزو تولیدکنندگان اصلی 
قطعات یدکی چراغ خودرو برای خودروســازان ایرانی با تولید بیش از 20 
هزار قطعه در روز بوده و در حوزه طراحی محصول موفق به طراحی و تولید 

انبوه محصوالت متعددی برای صنعت خودروسازی شده است.
این شــرکت با وجود محدودیت های بین المللــی که به صنعت خودرو 
تحمیل شــد، بیش از 80 درصد از قطعــات مصرفی را با بهترین کیفیت 
داخلی تولید کرده و با کســب این قابلیت نســبت به ســاخت تجهیزات 
خطوط تولید خود براســاس باالترین سطح فناوری قطعه سازان خارجی 

اقدام کرده است.

تولید بیش از ۸۰ درصد قطعات مصرفی خودرو در شرایط 
محدودیت های بین المللی

یک اقتصاددان بیان کرد در بورس خودرو شفاف ســازی وجود ندارد و 
ورود تعداد اندک خودرو در بورس تغییری در بازار ایجاد نمی کند.

آلبــرت بغزیان تصریح کرد: با وجود تأکیدات شــورای رقابت مبنی بر 
توقف عرضــه خودرو در بورس اما وزارت صمت همچنان به این کار خود 

ادامه می دهد.
به گفته وی، ورود تعــداد اندک خودرو در بورس را با وجود نفوذی که 
در سفارش دهی یا تعیین نرخ وجود دارد فاقد قدرت تغییر در بازار خودرو 

دانست.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه برخی تصمیمات لرزه بر اندام می اندازد 
و با اینکه به عنوان اخبار خوش به جامعه اعالم می شود اما نتیجه برعکس 
می شــود، افزود: مثاًل قرار بود نرخ ارز را پایین بیاورند، اما نرخ دولتی آن 

باال رفت یا تصمیم گرفته شــد قیمت خودرو ساماندهی  شود، اما سه نرخ 
ثبت نامی، بورس و بازار برای آن ایجاد  شــد و جالب است خودرو به دلیل 

باالبودن قیمت بازار آزاد، در بورس فروخته نشد.
وی اضافــه کرد: چرا باید خودروی وارداتــی چین با قیمت 12 هزار 
دالر به قیمت 2 میلیارد و 400 فروخته شود و این اتفاق برای هیچ کس 
عالمت ســوال ایجاد نکند و بعد گفته شود عده ای حاضرند خودرو را به 
این قیمت بخرند در حالی که با ادامه این روند، قیمت تمام شــده معنا 

پیدا نمی کند.
این صاحب نظر اقتصادی تصریح کرد: درست است که استکبار جهانی 
ما را تحریم کرده اما خودتحریمی ها و تصمیمات غلط در تشــدید شرایط 

فعلی بی تأثیر نیست.

دانشــمندان در مطالعات اخیر خود ارتباط اســتفاده از وســایل نقلیه 
الکتریکی با کاهش آلودگی هوا و بهبود سالمت را مورد بررسی قرار دادند.
وسایل نقلیه الکتریکی به طور گسترده ای به عنوان یک راه کلیدی برای 
کاهش تغییرات آب و هوایی از طریق کاهش انتشــار گاز های گلخانه ای 
مورد استقبال قرار می گیرند، اما تحقیقات در مورد مزایای دوگانه کاهش 

آلودگی هوا و بهبود سالمت عمدتا فرضی بوده است.
گروهی از محققان دانشــکده پزشــکی کک USC اکنون شــروع به 
مستندســازی تاثیر واقعی پذیرش خودرو های الکتریکی در اولین مطالعه 
برای اســتفاده از داده های دنیــای واقعی برای ارتبــاط بین خودرو های 
الکتریکی، آلودگی هوا و ســالمت کرده اند. محققان با استفاده از مجموعه 
داده های در دسترس عموم، یک »آزمایش طبیعی« را که در کالیفرنیا رخ 
می دهد، تجزیه و تحلیل کردند، زیرا ساکنان این ایالت به سرعت به سمت 
خودرو های الکتریکی یا خودرو های سبک با آالیندگی صفر )ZEVs( روی 
 Science of the Total می آورند. نتایج این مطالعه به تازگی در مجله

Environment منتشر شده است.
این تیم داده هــای مربوط به ثبت کل ZEV، ســطوح آلودگی هوا و 
بازدید های مربوط به آسم را در سراسر ایالت بین سال های 2013 تا 2019 
مقایسه کرد. با افزایش پذیرش ZEV در یک کد پستی مشخص، سطح 

آلودگی هوای محلی و بازدید از اورژانس کاهش یافت.
اریکا گارسیا، اســتادیار علوم جمعیت و بهداشت عمومی در دانشکده 
پزشکی کک و سرپرست این مطالعه گفت: نگاه ما در مورد انجام اقدامات 
مربوط به تغییرات آب و هوایی جهانی است، اما این ایده که تغییراتی که 
در سطح محلی ایجاد می شود می تواند سالمت جامعه شما را بهبود بخشد، 

می تواند پیامی قدرتمند برای مردم و سیاستگذاران باشد.
محققان همچنین دریافتنــد در حالی که کل ZEV ها در طول زمان 

افزایش می یابد، پذیرش در کد های پســتی کم منبع به طور قابل توجهی 
کندتر اســت، چیزی که محققان از آن به عنوان »شــکاف پذیرش« یاد 
می کنند. این نابرابری به فرصتی برای بازگرداندن عدالت زیست محیطی 
در جوامعی اشــاره می کند که به طور نامتناســبی تحت تاثیر آلودگی و 

مشکالت بهداشتی مرتبط هستند.
دکتر ساندرا اکل، دانشیار علوم جمعیت و بهداشت عمومی در دانشکده 
پزشــکی کک و کارشناس ارشــد این مطالعه گفت: تاثیر تغییرات آب و 
هوایی بر سالمتی می تواند چالش برانگیز باشد، زیرا می تواند بسیار ترسناک 
باشــد. ما در مورد تغییر گفت وگو به سمت کاهش و سازگاری با تغییرات 
آب و هوا هیجان زده هستیم و این نتایج نشان می دهد انتقال به ZEV ها 

قطعه کلیدی آن است.
اثرات مثبت بر سالمتی و آب و هوا

برای مطالعه اثرات پذیرش خــودروی الکتریکی، تیم تحقیقاتی چهار 
مجموعــه داده مختلف را تجزیه و تحلیل و مقایســه کردنــد. آنها ابتدا 
اطالعات مربوط به ZEV ها شامل خودرو های الکتریکی باتری، هیبریدی 
پالگین و سلول ســوختی هیدروژنی را از دپارتمان وسایل نقلیه موتوری 
کالیفرنیا به دســت آوردند و تعداد کل ثبت شده در هر کد پستی را برای 

هر سال بین سال های 2013 و 2019 جدول بندی کردند.
آنها همچنین داده هایی را از ســایت های نظارت بر هوا آژانس حفاظت 
 ،)NO2( از محیط زیســت آمریکا در مورد ســطوح دی اکسید نیتروژن
یک آالینده هوا مرتبط با ترافیک و بازدید های مربوط به آســم در سطح 
کد پســتی از اورژانس به دست آوردند. آسم یکی از نگرانی های سالمتی 
است که مدت ها با آالینده های هوا مانند NO2 مرتبط است و همچنین 
می تواند باعث ایجاد و تشــدید ســایر بیماری های تنفســی و همچنین 

مشکالتی در قلب، مغز و سایر سیستم های اندام شود.

بورس خودرو فاقد شفافیت است 

 بالی خودتحریمی، کمتر از تحریم ها نیست

آیا تأثیر استفاده از خودرو های الکتریکی بر کاهش آلودگی هوا صحت دارد؟
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نویسنده: علی آل علی
توئیتر از قدیمی ترین شبکه های اجتماعی است که طرفداران خاص خودش را 
هم دارد. اگرچه در طول ســال های اخیر تیک تاک کلی سر و صدا به پا کرده، اما 
هنوز هم طرفداران دوآتیشه توئیتر بی خیال این پلتفرم نشده اند. بی شک مشاهده 
یک پلتفرم متن محور در دنیایی که فرمت ویدئو حرف اول و آخر را می زند، حسابی 
حیرت انگیز خواهد بود. دقیقا به همین خاطر ایالن ماسک خیلی زود سراغ خرید 
توئیتر رفت. علی رغم کش و قوس های طوالنی در فرآیند خرید توئیتر، نهایتا ایالن 
ماسک با مبلغی هنگفت روی این شبکه اجتماعی دوست داشتنی دست گذاشت. 
البته این پایان ماجرا نبود؛ چراکه هر کسی ایالن ماسک را بشناسد، خیلی خوب 
می دانــد او بی گدار به آب نمی زند.  ما در این مقاله قصد داریم نگاهی به تغییرات 
تیک تاک از زمان ریاست ایالن ماسک داشته باشیم. بی شک این تغییرات نه تنها 
برای کاربران عادی، بلکه بازاریاب ها هم حسابی جذاب خواهد بود. به همین خاطر 
ما در ادامه به بررسی برخی از مهمترین تغییراتی که ایالن ماسک در توئیتر ایجاد 
کرده می پردازیم. اگر شــما هم دوست دارید سر و گوشی در این حوزه آب دهید، 

در این ماجراجویی هیجان انگیز با ما همراه باشید. 
تغییرات توئیتر همراه با ایالن ماسک

تمام کسانی که عالقه ای هرچند کوچک به شبکه های اجتماعی دارند، کمابیش 
در جریان ایده های خالقانه ایالن ماسک هستند. بی شک توئیتر در طول این ماه ها 
دیگر شــباهتی به ورژن قبلی اش ندارد. شاید پیگیری این تغییرات برای کاربران 
عادی یک نوع سرگرمی جذاب باشد، اما وقتی پای کسب و کار وسط باشد، دیگر 
هیچ چیز شــوخی بردار نیست. اگر شما صاحب یک کسب و کار کوچک هستید، 
این فرصتی طالیی برای آپدیت اطالعات تان درباره توئیتر محسوب می شود. ما در 
ادامه به زبانی ســاده و خودمانی تغییرات چند مــاه اخیر توئیتر را با هم زیر و رو 

خواهیم کرد. 
تایید پولی: اقدامی بحث برانگیز

دریافت تیک آبی در شــبکه های اجتماعی برای هر کســی جذاب محســوب 
می شــود. خیلی از برندها دوســت دارند به محض شــروع کارشان این تیک آبی 
را کنار پروفایل شان داشته باشند. البته ماجرا همیشه اینقدر ساده نیست؛ چراکه 
پلتفرم های گوناگون قوانین ســفت و ســختی برای اعطای این تیک دارند. شاید 
فکر کنید این همه سختگیری کامال بی دلیل است. در این صورت باید مسئولیت 
سنگین شبکه های اجتماعی در قبال تایید حساب های کاربری را یادآور شویم. اگر 
بعدا مشــخص شود کسی هویت جعلی برای خودش انتخاب کرده، مدیران ارشد 
یک پلتفرم باید به هزارجا پاســخگو باشند. به همین خاطر کمتر پلتفرمی بدون 

سوال و جواب های بی پایان چنین تیکی را تحویل کسی می دهد. 
اولیــن ایده جنجالی ایالن ماســک در دنیای شــبکه های اجتماعی حســابی 
بحث  برانگیز از آب درآمد؛ چراکه دقیقا روی همین تیک های آبی دســت گذاشت. 
ماجرا از این قرار بود که ایالن ماســک تصمیم گرفت فرآیند اعطای تیک آبی را 
بی نهایت ساده کند. البته این وسط یک نکته مهم دیگر هم هست: دریافت هزینه 

برای اعطای تیک آبی!
اگر فکر می کنید ایالن ماسک هزینه بی نهایت زیادی برای تیک آبی از کاربران 
می گیرد، سخت دراشــتباهید. در عوض کاربران با ماهی هشت دالر می توانند به 
راحتی اکانت شان را به تایید توئیتر برسانند. البته در این میان پای احراز هویت به 
طور دقیق نیز وســط است. پس اگر فکر کرده اید بدون احراز هویت شانسی برای 

دریافت تیک آبی دارید، ایالن ماسک را دست کم گرفته اید.
احتماال خیلی از کاربران توئیتر برای سرگرمی هم که شده تیک آبی را خریداری 
خواهند کرد. با این حال ماجرا برای کســب و کارها کامال متفاوت است. خیلی از 
برندها سال های سال در انتظار دریافت این تیک خوش رنگ بوده اند. ماجرا حتی 
محدود به توئیتر هم نمی شود و پای تمام پلتفرم های آنالین گیر است. به همین 
خاطر اقدام نوآورانه ایالن ماســک حسابی به مذاق کارآفرینان خوش آمده است. 
خب وقتی با ماهی هشــت دالر ناقابل می شود از شر سوال و جواب های بی پایان 
پلتفرم های دیگر خالص شــد، چرا نباید اســتارت آپ ها اول از همه سراغ توئیتر 

بیایند؟
شاید ایالن ماسک در طول ماه های اخیر تصمیمات عجیبی برای توئیتر گرفته 
باشــد، اما بی شــک ایده تایید پولی یکی از بهترین موارد ممکن است. این روش 
راهــکار بی نظیری برای درآمدزایی توئیتر و همچنین جلب نظر کاربران بیشــتر 
محسوب می شود. وقتی هم پای امنیت کاربران یا دریافت اطالعات مناسب برای 
تایید اکانت ها وسط باشد، ایالن ماسک بازهم دست برتر را دارد؛ چراکه تایید پولی 
نیازمند ارائه مدارک هویتی نیز هســت. بنابراین جای هیچ نگرانی نخواهد بود. به 
زبان خودمانی، ایالن ماســک همان کاری که بقیــه برندها کلی لفت می دادند را 

خیلی سریع تر با دریافت کمی پول انجام می دهد. 
بازیابی اکانت های قبلی: ایده ای با مخالفان پرتعداد

مدرسه ای را در نظر بگیرید که ناظمش ده ها دانش آموز را به خاطر شلوغ کاری 
از مدرسه اخراج کرده است. احتماال والدین بچه ها حسابی به این تصمیم اعتراض 

خواهند داشت. حاال اگر یکهو ناظمی جدید روی کار بیاید و همه اقدامات قبلی را 
لغو کند، چه می شود؟ احتماال دانش آموزان اخراجی حسابی خوشحال شده و سر از 
پا نمی شناسند. البته ماجرا برای بقیه دانش آموزها چندان خوب پیش نخواهد رفت. 
هرچه باشد با بازگشت بچه های شر و شور دوباره کلی دعوا و درگیری در مدرسه 
شروع می شود. این تقریبا چکیده ای از نظرات مختلف درباره ایده ایالن ماسک برای 

بازیابی اکانت های قبلی در این پلتفرم است. 
بی شــک بعضی از اکانت ها در توئیتر همینطور الکی بن شــده بودند. به همین 
خاطر تصمیم ایالن ماســک تا حدودی جذاب به نظر می رسد. با این حال ماجرا 
وقتی خطرناک می شــود که اوضاع بقیه اکانت ها را هم بدانیم. از این نظر تصمیم 

آقای ماسک شاید تبعات سنگینی به همراه داشته باشد. 
قبل از اینکه ماجرا را بیشــتر دنبال کنیم، باید کمی درباره منطق این تصمیم 
کلیــدی بحث کنیم. توئیتر برای اینکه جلوی ریــزش کاربرانش را بگیرد، قوانین 
مربوط به حذف یا بن کردن اکانت ها را بی نهایت ســاده کرده اســت. این اقدام به 
طور مشــخص برای رقابت با تیک تاک و فیس بوک صورت گرفته اســت. اگر از 
کاربران قدیمی فیس بوک باشــید، خیلی خوب با سیستم بن اعصاب ُخردکن آن 
آشنایی دارید. بنابراین تغییرات توئیتر برای کاهش تعداد کاربران بن شده چندان 

ایده بدی به نظر نمی رسد. 
تا اینجای کار با یک تصمیم درســت از سوی ایالن ماسک رو به رو هستیم اما 
آیا ماجرا به همین نقطه ختم می شــود؟ جواب مــا در روزنامه فرصت امروز یک 
»نه« قرص و محکم اســت؛ چراکه در بین اکانت های بازیابی شــده مواردی نظیر 
توهین های نژادپرستانه یا حتی تهدید بقیه کاربران به مرگ نیز به چشم می خورد. 
به همین خاطر سیاست توئیتر حسابی مورد انتقاد قرار گرفته است. از سوی دیگر 
وضعیت ریزش کاربران هم با وجود تالش های توئیتر برای حذف لینک های مربوط 
به فیس بوک در پلتفرمش ظاهر چنــدان جذابی ندارد. این امر نوعی دیکتاتوری 
از ســوی ایالن ماسک تعبیر شده و صدای خیلی از کارشناس ها را درآورده است. 
بنابراین اقدام اخیر توئیتر برای بازیابی اکانت های بن شده چنگی به دل نمی زند. 
ممنوعیت به اشتراک گذاری موقعیت مکانی دیگران: اقدامی 

برای امنیت بیشتر
کاربرانی که روز و شب شان در شبکه های اجتماعی سپری می شود، عالقه زیادی 
برای تولید محتوای مربوط به زندگی شــان دارند. این وســط هم تعیین موقعیت 
مکانی یا همان لوکیشــن بخش جدایی ناپذیری از زندگی آنها محسوب می شود. 
کافی است یک شهر را به طور تصادفی در توئیتر با اینستاگرام سرچ کنید تا کلی 
تصویر گوناگون درباره آن به چشــم تان بخورد. این وسط بیشتر از همه محتوای 
کاربران حقیقی نظر آدم را جلب می کند. اگر کمی اهل مطالعه داستان های پلیسی 
باشید، احتماال لو رفتن موقعیت مکانی یک نفر کمی روحیه شرلوک هولمزی تان 
را تحریک خواهد کرد. خب اصال چرا باید بقیه از آدرس دقیق محل زندگی من یا 

شما خبر داشته باشند؟ این دقیقا همان سوالی است که ذهن ایالن ماسک را هم 
خط خطی کرده است! یکی از سیاست های جدید توئیتر ممنوعیت انتظار آدرس 
یا موقعیت مکانی دیگران است. این یعنی شما هنوز هم امکان اشاره به آدرس یا 
محل زندگی خودتان در پست ها را دارید، اما وقتی پای دیگران وسط باشد، توئیتر 
دیگر رحمی نخواهد داشت. فکر می کنم شما هم قبول داشته باشید که حفاظت 
از آدرس و محل زندگی کاربران نکته مهمی محســوب می شــود. با این حساب 

استراتژی تازه توئیتر نباید خیلی سر و صدای منفی به همراه آورد. 
احتماال شــما هم بارها در روزنامه ها یا مجالت اخباری درباره انواع باج گیری یا 
مزاحمت های آنالین را شنیده اید. یکی از ریشه های اصلی چنین اقدامات خطرناکی 
بی احتیاطی کاربران در به اشتراک گذاری موقعیت مکانی خود و دوستان شان است. 
به همین خاطر توئیتر مثل یک دوست دلسوز به سراغ کاربران رفته و کلک این کار 
تعجب برانگیز را کنده است. اگر شما هم با این مسئله مشکل دارید، احتماال توئیتر 

بهترین گزینه برای حفاظت از اطالعات تان به شیوه ای تازه خواهد بود. 
اگرچه ایده های ایالن ماســک در دنیای کسب و کار همیشه با موج عجیبی از 
حمالت رســانه ای همراه است، اما در این یک مورد به نظر حق با توئیتر است. به 
ویژه با دست گل هایی که فیس بوک در طول سال های اخیر به آب داده، حفاظت 
از اطالعات کاربران امری بی نهایت مهم شــده اســت. اگر شما هم دوست دارید 
اوضاع تان در شــبکه های اجتماعی خیلی پیچیده نشود، توئیتر گزینه ای همیشه 
امن خواهد بود. البته اگر نظر ما را بخواهید، دیر یا زود بقیه پلتفرم ها هم مجبور به 

پیروی از ایده آقای ماسک و توئیتر خواهند شد؛ به همین سادگی!
مسدودسازی لینک های بقیه پلتفرم ها: بدترین تصمیم ممکن

گاهی اوقات یک تصمیم اشــتباه همه شــهرت و اعتبار آدم را دوِد هوا می کند. 
این مورد درباره ایالن ماســک کمابیش مصداق دارد. ما در گزینه های قبل بیشتر 
با تصمیم های منطقی و مثبت رو به رو بودیم، اما حاال به یک گزینه تعجب برانگیز 
می رســیم. اوضاع توئیتر در طول ماه های اخیر بــه خاطر اصرار تیم مدیریتی اش 
برای بن کردن لینک های مربوط به بقیه شبکه های اجتماعی کمی به هم ریخته 
است. این تصمیم شاید در نگاه نخست برای توئیتر مزایای زیادی به همراه داشته 
و مانع از ریزش کاربران شــود، اما وجهه حرفه ای آن را حسابی خدشه دار خواهد 
کرد. اوضاع در این مورد آنقدر به هم ریخته که گاهی اوقات کاربران از دیکتاتوری 

آنالین ایالن ماسک حرف می زنند، ماجرا جالب شد، نه؟
این روزها کاربران توئیتر ایالن ماســک را ضد قهرمان اصلی داستان شبکه های 
اجتماعــی تصور می کنند. به طــوری که حتی زیر پســت های او در توئیتر هم 
بحث های عجیب و غریبی شــکل می گیرد. چیزی که این وســط مشخص است، 
اشــتباه بزرگ تیم توئیتر برای ممنوع سازی لینک بقیه پلتفرم هاست. این اشتباه 
شــاید به قیمت چند میلیارد دالر برای این پلتفرم تمام شــود. درست به همین 
خاطر خیلی از کارشــناس ها به توئیتر توصیه هایی برای لغو این تصمیم کرده اند. 

البته ماجرا چندان هم ریشه دار نیست؛ چراکه این تصمیم هنوز در حالت آزمایشی 
است و برای خیلی از نقاط جهان هنوز فعال نشده است. با این حال ترس کاربران 

اثر خودش را گذاشته و خیلی ها را به تکاپو انداخته است. 
ایالن ماسک به طور مشــخص هنوز درباره اقدام بحث برانگیز توئیتر اظهارنظر 
نکرده است. با این حال در طول هفته های اخیر ماجرای مسدودسازی لینک ها به 
طور قابل مالحظه ای کاهش پیدا کرده اســت. این وسط فقط تکلیف فیس بوک، 
اینستاگرام و ماستودون )Mastodon( کامال مشخص است؛ چراکه توئیتر از اول 

سعی زیادی برای حذف این رقبا از پلتفرمش داشت. 
اگر نظر ما را بخواهید، بعضی از تصمیم های ایالن ماسک در توئیتر بحث برانگیز 
به نظر می رسد. ماجرای اخیر هم دقیقا با همین دست فرمان قابل توضیح خواهد 
بود. اگر شــما هم دوست دارید در توئیتر سرمایه گذاری کنید، هیچ خطری رو به 
روی تان نیست. فقط باید حواس تان به برخی از بلندپروازی های ایالن ماسک باشد. 
این امر شاید در نگاه نخست جذاب به نظر برسد اما گاهی اوقات چالش های بزرگی 

هم پیش پای تان قرار می دهد. 
نظرسنجی های بی پایان ایالن ماسک: نمایشی جذاب اما خسته کننده!

ایالن ماســک حتی قبل از اینکه مدیریت توئیتر را برعهده بگیرد، بارها و بارها 
از نظرســنجی به عنوان عاملی برای مشارکت با کاربران استفاده می کرد. این امر 
حتی درباره تصمیم های مهم نیز اجرا می شــد. این روزها اگرچه ایالن ماســک 
بازهم از نظرسنجی استفاده زیادی می کند، اما به نوعی این نمایش برای کاربران 

خسته کننده شده است. 
یکی از شــاهکارهای ایالن ماسک نظرســنجی از کاربران درباره ضرورت ادامه 
مدیریتــش بر این پلتفرم بود. نتیجه این نظرخواهی اما آنطور که ایالن ماســک 
دوست داشــت پیش نرفت؛ چراکه کاربران به استعفای او رأی دادند. این یکی از 
دردسرهای بزرگ نظرسنجی درباره تک تک تصمیم های توئیتر محسوب می شود. 
شاید شما به عنوان آدمی ماجراجو از این مدل کاری ایالن ماسک استقبال کنید 
اما در بلندمدت احتماال خیلی زود این مدل نمایش ها خسته کننده به نظر برسد. 
به همین خاطر خیلی از کاربران عمال تمایلی برای شرکت در نظرسنجی ها نداشته 

و گاهی اوقات هم جواب کاربران همینطوری الکی است. 
منابع:
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اخبار

 برگزاری وبینارهای »آرامش و سالمت خانواده« 
در مرکز مشاوره مسجد مقدس جمکران

قم- خبرنگار فرصت امروز: مرکز مشــاوره مسجد مقدس جمکران در ایام 
مبارک دهه فجر سلسله وبینارهای »آرامش و سالمت خانواده« را با حضور اساتید 
برجسته کشوری برای عموم عالقه مندان برگزار می کند. به گزارش پایگاه خبری 
تحلیلی جمکران، مرکز مشاوره تخصصی مسجد مقدس جمکران همزمان با آغاز 
جشن های چهل  و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی برای حمایت از نهاد 
مقدس خانواده سلسله وبینارهای »آرامش و ســالمت خانواده« را با ارائه اساتید 
برجسته کشوری برای عموم عالقه مندان برگزار می کند. موضوعات، اساتید و زمان 

برگزاری وبینارها به شرح زیر است:
چگونه به همسر خود آرامش دهیم)راهکارهای آرامش بخشی در خانواده( 12 بهمن ساعت 18-20- دکتر سلمان نعمتی

دعوا نمک زندگی)عوامل زمینه ساز تعارضات در خانواده( 13 بهمن ساعت 18-20 - دکتر سید ابوالفضل قدوسی
چگونه با هم حرف بزنیم)ارتباط موثر با همسر( 14 بهمن ساعت 18-20- دکتر سید حسین حیدری

چگونه مرزهایمان را بسازیم)مدیریت رفت و آمد با اقوام و نزدیکان( 15 بهمن ساعت 18-20 - دکتر جعفر هوشیاری
چطور دعواکنیم)راه ها و مراحل حل تعارض در خانواده( 16 بهمن ساعت 18-20- دکتر مسعود نورعلیزاده

چگونه با نوجوانمان تعامل مثبت داشته باشیم. 17 بهمن ساعت 18-20- دکتر سید عباس ساطوریان
خانواده متعالی)بایدها و نبایدهای اخالقی در خانواده( 18 بهمن ساعت 18-20- دکتر جواد ترکاشوند

کلیدهای خوشبختی همسران 19 بهمن ساعت 18-20 -  دکتر اباذر رضایی
واکسیناسیون فکر)چگونه از سالمت فکر خود مراقبت کنیم؟( 21 بهمن ساعت 18-20 - آقای علی عسکری

عالقه مندان برای بهره مندی از این دوره می توانند طبق برنامه به لینک https://engage.shatel.com/b/jam-mfn-1pi-w9r مراجعه 
کرده و در این کارگاه ها شرکت کنند.

مدير عامل شرکت توزيع برق مازندران خبر داد:
بهره برداری از 129 پروژه توزيع برق مازندران با اعتباری بالغ بر 340 

میلیارد ريال در ايام اهلل دهه فجر
ساری - دهقان : مدیر عامل شــرکت توزیــع برق مازندران گفت : همزمان با 
ایام شکوهمند چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی ایران ، 129 پروژه 
با اعتباری بالغ بر 340میلیــارد ریال در حوزه توزیع برق مازندران به بهره برداري 
مي رســد. به گزارش خبرنگار روزنامه تیرنگ به نقل شرکت توزیع برق مازندران ، 
مهندس سید کاظم حسینی کارنامی افزود: مهمترین این پروژه ها شامل : احداث 
و توســعه  و اصالح و بهینه سازی خطوط شبکه برق شهری و روستایی ، عملیات 
جایگزینی سیم به کابل ، توســعه و رینگ فیدر و مقاوم سازی و رفع ضعف ولتاژ 
شبکه  مي باشد . وي افزود : در این ایام ، در امور برق  بابلسر 34 پروژه ، امورهای 

غرب و شرق آمل 21 پروژه ، امورهای برق  جنوب و شمال ساری 19 پروژه ، سیمرغ 10 پروژه ، سوادکوه و سوادکوه شمالی   8 پروژه ، نکا 
7 پروژه ، بهشهر و جویبار و فریدونکنار هر کدام با 5  پروژه ، امور برق قائمشهر 4 پروژه ، گلوگاه و میاندرود و شمال بابل هر کدام با 3 پروژه 
و امیرکال 2 پروژه  به بهره برداری مي رسد . مهندس حسینی کارنامی  با اشاره به اینکه تعداد مشترکین برق قبل از انقالب اسالمی 266 
هزار خانوار بوده است گفت : در حال حاضر شرکت توزیع برق مازندران در حوزه جغرافیایی خدمات رسانی) ازشهرستانهای گلوگاه تا آمل 

(دارای بیش از  یک میلیون و 531 هزار مشترک می باشد که از این تعداد 75 درصد آن جزء مشترکین خانگی هستند. 

طی 10 ماهه امسال صورت گرفت؛
ترابری ايمن بیش از 536 هزار مسافر در بنادر غرب هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان 
گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه، 536 هزار و 750 مسافر در بنادر غرب 
این اســتان جابه جا شدند.    به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان، "مرتضی ساالری" در تشــریح کارنامه 10 ماهه بنادر غرب این استان 
افزود: طی این مدت 536 هزار و 750 مسافر جابه جا شده اند که 55 درصد افزایش 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسیده است.    وی ادامه داد: همچنین 
طی این مدت 518 هزار و 483 نفر سفر در مسیرهای دریایی داخلی از بنادر لنگه، 
آفتاب و چارک به مقصد کیش، ابوموسی و سایر جزایر خلیج فارس صورت گرفته که 

در این بخش نیز 52 درصد افزایش به ثبت رسیده و این مهم رتبه پنجم را در بین سایر بنادر کشور به خود اختصاص داده است .   مدیر 
بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان در بخش ترابری سفرهای بین المللی نیز بیان کرد: طی 10 ماهه امسال، 18 هزار و 567  نفر مسافر به 
مقصد بنادر کشور امارات متحده عربی جابه جا شده اند که در همسنجی با مدت مشابه سال قبل 271 درصد افزایش به ثبت رسیده است.    
ساالری با اشاره به پهلوگیری 25 هزار و 575 فروند شناور در بنادر غرب هرمزگان با 15 درصد افزایش  بیان کرد: از این میزان تردد، یک 
هزار و 688 فروند شناور باالی هزار تن و 23 هزار و 887 فروند نیز زیر هزار تن بوده است.   وی به  نجات جان 40 نفر در آب های حوزه 
استحفاظی غرب استان طی این بازه زمانی توسط مرکز جستجو و نجات دریایی )MRCC( اشاره ای داشت و ادامه داد انجام این مهم  با 

14 پیام اولیه و 52 عملیات جستجو و نجات انجام گرفته است .  

در دهه مبارک فجر سال جاری:
با اعتباری بالغ بر 2880 میلیارد ريال 40 پروژه آب و فاضالب در استان 

مرکزی به بهره برداری خواهد رسید
اراک- فرناز امیدی: مهندس حشــمت اله عباســی مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اســتان از بهره برداری 15 پروژه آب و فاضالب در شــهر ها و روستاهای 
استان مرکزی ، 22 پروژه جهاد آبرسانی در روستاهای استان  و 3  پروژه فاضالب با 
اعتباری بالغ بر 2880 میلیارد ریال خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت اب و 
فاضالب استان مرکزی مدیر عامل این شرکت ضمن تشریح پروژه های  آماده بهره 
بردار اظهار داشت : در چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی 10 پروژه 
آبرسانی روستایی با اعتباری بالغ بر 268 میلیارد ریال، 5 پروژه آبرسانی شهری با 
اعتباری بالغ بر 165 میلیارد ریال، 3 پروژه بهره برداری از شبکه جمع آوری فاضالب 

با اعتباری بالغ بر 1792 میلیارد ریال و 22 پروژه جهاد آب رسانی با اعتباری بالغ بر 585 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.  وی در 
ادامه اظهار داشت : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی در راستای بهره گیری از انرژی های پاک اقدام به احداث 10 نیروگاه خورشیدی 
با مجموع ظرفیت 200 کیلو وات در 10 نقطه از استان مرکزی با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد و همچنین به منظور ارتقا کیفی سامانه ازن 
زنی در تصفیه خانه آب اقدام به نصب و راه اندازی سیستم نانو ازن با اعتباری بالغ بر 31 میلیارد ریال نموده که این دو پروژه نیز در دهه 

فجر امسال مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. 

ديدار چهره به چهره مديرعامل پااليشگاه گاز ايالم با 258 نفر ارباب رجوع
ايالم-هدی منصوری: مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از دیدار چهره به چهره با 258 نفر ارباب رجوع در طول 9 ماهه اول سال 
جاری خبر داد." روح اله نوریان" افزود: در راستای ارتباط نزدیک و موثر مردم با مسئوالن و شناسایی درخواست  ها و انتظارات مردمی، 
از ابتدای سال جاری تاکنون هر هفته یک روز ،دیدار با ارباب رجوع برنامه ریزي شده است. وی اظهار داشت: عالوه بر دیدار های چهره به 
چهره، مطابق برنامه زمانبندی ابالغی طی یک نوبت با حضور در دفتر بازرسی استانداری، پاسخگوی تماس  ها از طریق سامانه سامد نیز 
بوده اســت. مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم تصریح کرد: دیدار چهره به چهره مردم و مسئوالن عالوه بر اطالع یابی از دیدگاه مردم، 
زمینه حفظ ارزش های نظام خدمت رسانی را فراهم می کند. نوریان با با بیان اینکه تکریم و پاسخ گویی به مراجعین در این واحد صنعتی در 
سرلوحه کاری قرار دارد، گفت: در این دیدار ها رسیدگی به مشکالت مردم با رویکرد حل مسئله توجه ویژه ای شده است. مدیرعامل شرکت 
پاالیش گاز ایالم افزود: عالوه بر این ها، پاالیشگاه گاز ایالم همراه و همگام با دیگر دستگاههای اجرایی استان با حضور در مصلی شهر ایالم 

و قبل از خطبه های نماز جمعه جوابگوی ارباب رجوع نیز بوده است.

بهره برداری از 177 پروژه مخابراتی در ايام دهه مبارک فجر در استان گلستان  
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: 177 پروژه مخابراتی دردهه مبارک فجر در استان گلستان به بهره برداری می رسد . دکتر غالمعلی 
شــهمرادی با اعالم خبر بهره برداری از 177 پروژه مخابراتی در ایام مبارک فجر در اســتان افزود : این پروژه ها با اعتباری بالغ بر 1000 
میلیارد ریال آماده بهره برداری شده است .  مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر اینکه پروژه های انجام شده موجب ارتقاء بیشتر 
کیفیت شبکه مخابراتی استان خواهد شد افزود : 32 پروژه  ارتباطات سیار ، 28 پروژه شبکه کابل و فیبر نوری ، 85 پروژه دیتا ، 15 پروژه 
سوئیچ اکسس ، 10 پروژه سیستم های انتقال و 7 پروژه پاور از جمله این پروژه ها هستند که اعتبار صرف شده برای آماده سازی آنها بالغ 
بر 1000 میلیارد بوده است .  وی توسعه مخابرات استان را مستمر دانست و گفت : تامین ارتباطات مخابراتی در جای جای استان وظیفه 
ماست و بهسازی ، نوسازی و ایجاد زیرساختهای مخابراتی از اولویتهاست تا بتوانیم خدمات و سرویسهای مناسب مردم استان را در اختیار 

آنها قرارداده و رضایت حداکثری مشتریان را جلب نماییم.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
خوزستان گفت: دستگاه ها و نهادها باید عملکردشان امیدآفرین باشد و 
به صورت مستمر پای کار بوده و با کمک رسانه های استان دستاوردشان 
را به مردم ارائه دهند. حجت االسالم والمسلمین رضا کاله کج در نشست 
با اصحاب رسانه با موضوع  کمیته رسانه دهه فجر انقالب اسالمی که در 
سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان برگزار شد، 
ضمن تبریک ایام مبارک ماه رجب بیان کرد:  امروز جنگ، جنگ  رسانه 
است و برای تقویت این حوزه باید نگاه جدی تری به مقوله رسانه ها داشته 
باشیم.کاله کج افزود: رسانه نقش مهم و تأثیرگذاری در انعکاس رویدادها 
دارد و اگر اتفاق و حرکت مطلوبی بیفتد اما انعکاس رسانه ضعیف باشد 
این حرکت دیده نمی شــود و برعکس آن نیز رسانه می تواند با انعکاس 

قوی اتفاق های کوچک را تاثیرگذار نشان دهد.
 کاله کج  نقش دستگاه ها، شرکت ها و نهادها را در آبان دهه فجر مهم 
دانسته و اظهار کرد: دستگاه ها و نهادها باید عملکردشان امیدآفربن باشد 
و به صورت نوبتی پای کارآمده و دستاوردشان را به مردم ارائه دهند به 
ویژه دستگاه هایی که تاثیر مستقیم با مردم دارند و باید بتوانند با تولید 
محتوای مناســب و نماهنگ اصول هویت ساز انقالب و جهاد تبیین را 
به تصویر بکشــانند. وی یکی از راهکارهای پیشرو رسانه در دهه فجر را 
تشکیل اتاق خبر با حضور مدیران کلیدی عنوان کرد و گفت: اتاق خبر 
این اداره کل از زمان راه اندازی تاکنون توانســته در ارائه آمار و گزارش 

درســت به مردم نقش مثبتی را ایفا کند و در همین راستا تشکیل این 
اتاق با موضوعات مشــخص و هدفمند و با حضور مدیران کلیدی که با 
مردم ارتباط موثر دارنــد؛ می تواند به خوبی خبرها را به مردم انعکاس 
دهد.  در این نشســت حجت االسالم والمسلمین علیرضا قربانی رئیس 
شــورای هماهنگی تبلیغات اسالمی خوزستان گفت: خداوند به برکت 
موالید ایام مبــارک ماه رجب توفیق حرکت به انقالب را کرامت دهد.و 
قطعادست خداوند و ائمه معصومین از آستانه انقالب تاچهل و چهارمین 
ســال که از آن می گذرد، به پایداری و عظمت این انقالب کمک کرده 
است.  حجت االسالم والمسلمین قربانی یکی از ضعف هادر ضرورت دفاع 
از انقالب اسالمی و آرمان های آن را گرفتار شدن در دام خودسانسوری 

دشــمن بیان کرد و افزود: رعبی که دشمن با تبلیغات سودر دل مردم 
انداخته ما را دچار خودسانسوری کرده و با این تله در دام دشمن گرفتار 
شدیم. و تنها راه رهایی از این تله همان طور که حضرت آقا بیان کردند 
خنثی کردن با جهاد تبیین اســت.  وی راه بــرون از مغلوب امپراطور 
رسانه غرب را  به تصویر کشیدن دستاوردها و توانمندی های نظام انقالب 
اسالمی بیان کرد و گفت: برخالف مشکالت معیشتی یکی از موضوعات 
مهم تبیین که دلسوزان و دغدغه مندان باید به آن بپردازند، نشان دادن 
اقتدار نظام جمهوری اسالمی است.  وی اضافه کرد: در اغتشاشات اخیر 
جوانان ما فریب هجمه رســانه ای دشمن را خوردند و باید تالش کنیم 
نه تنها در دهه فجر بلکه در همه ســال به  مقوله مهم دســتاوردها و 
توانمندی های نظام عمل کنیم  و بر همین اساس مسائل کالن اقتصادی 
نیز حل می شــود. وی یادآور شــد: بیش از 20 کارگــروه با برش های 
موضوعی تشکیل شد و کارگروه رسانه همچون خونی است که در بافت 
و اندام های بدن حرکت می کند.  وظیفه هماهنگی بین دســتگاه ها بر 
عهده  شورای هماهنگی است و امیدواریم بتوانیم با همکاری دستگاه ها 
برای تجلیل از حماســه بزرگ فجر که منتهی به راهپیمایی 22بهمن 
می شود ، از همه ظرفیت استان استفاده کنیم. در این نشست سرپرست  
معاونت فرهنگی و رســانه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان 
حلقه مفقوده در انعکاس خبرها را تولید محتوا بیان کرد و گفت: ضعف 

اصلی رسانه ها نبود تولید محتوا و برگزاری میزگردهای تخصصی است.

مشهد- صابر ابراهیم بای: حسن افتخاری روز یکشنبه 9 بهمن ماه 
امسال در دیدار با کارکنان اداره گاز ناحیه تربت جام اظهار کرد: احتمال 
افت فشار در شهر تربت جام از یک هفته قبل به متولیان اطالع رسانی 
شده بود. علت ضعف گاز در تربت جام وضعیت خط انتقال آن است که با 
دستور وزیر نفت در کوتاه ترین زمان ممکن اصالح خواهد شد. وی افزود: 
خراسان رضوی در سال 86 نیز تجربه قطع گاز در شهرستان کاشمر را 
داشت. ولی نکته ای که در تربت جام حائز اهمیت است وصل جریان گاز 
در کوتاه زمان ممکن بدون حادثه و با رعایت کامل نکات ایمنی اســت. 
مدیرعامل شــرکت گاز خراسان رضوی با بیان این مطلب که همه پای 
کار خدمت به مردم بودند ادامه داد: حضور وزیر نفت و استاندار خراسان 
رضوی در شهرستان تربت جام در کوتاهترین زمان ممکن نشان دهنده 
رویکرد متفاوت و مردمی وزارت نفت و دولت ســیزدهم است. افتخاری 
با قدردانی از کارکنان شــرکت گاز اســتان گفــت: حضور رییس بهره 
برداری شهرستانهای شرکت گاز استان به همراه تیم عملیاتی متخصص 
و روســای ادارات گاز تایباد، تربت حیدریه و فریمان همراه با نیروهای 
عملیاتی در تربت جام موجب دل گرمی شد. همه پای کار بودند و اجر 

این اقدام بی شک نزد خداوند متعال محفوظ و باقی است. وی با بیان این 
مطلب که در مدت قطع گاز تربت جام در سه بخش کار کردیم افزود: در 
کنار فعالیت های فنی و عملیاتی حضور به موقع در مباحث پشتیبانی و 
فرهنگی کمک بزرگی به مدیریت شرایط کرد. تامین بخاری و تحویل آن 
به فرمانداری و ستاد مدیریت بحران شهرستان از دیگر اقدامات شرکت 
گاز استان بود. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی تصریح کرد: همه 

ارکان اســتان پای کار بودند. حاصل این اقدام و البته تالش شما، وصل 
فوری و ایمن گاز منطقه بود که موجب تقدیر مســئولین و مردم شد. 
افتخاری گفت: کارکنان شــرکت گاز در این مــدت از دل و جان مایه 
گذاشتند. کارهای بسیار خوبی انجام شد . وی تاکید کرد: موضوع گاز و 
گرمابخشی بسیار مهم است و باید در هر مرحله آماده باشیم. علی رغم 
دستورالعمل های مدیریت بحران و پدافندغیرعامل مبنی بر آمادگی تمام 
دستگاهها برای استفاده از سوخت دوم، متاسفانه بسیاری از مراکز هنوز 
آماده این شرایط نیستند. بهشتیان رییس اداره گاز ناحیه تربت جام نیز 
از حمایت مدیران و روسای شرکت گاز استان قدردانی کرد گفت: حضور 
همکاران از ســتاد شرکت گاز استان و شهرستان های معین به صورت 
میدانی در تربت جام موجب دلگرمی شد. وی با قدردانی از همه کارکنان 
ادارات گاز مشهد، تربت جام، تربت حیدریه، فریمان و تایباد افزود: برای 
وصل مجدد جریان گاز به صورت 24 ســاعته تالش  کردیم و به لطف 
خدا موجب رضایت مردم شــدیم. بهشتیان در ادامه به ارائه گزارشی از 
شرح ماجرای قطع دو و نیم روزه گاز در تربت جام از زمان کاهش فشار 

تا قطع جریان گاز 17 هزار مشترک و وصل مجدد آن پرداخت.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس گیالن از افتتاح 102 کالس درس در ایام اهلل دهه مبارک فجر 
خبــر داد و گفت: برای افتتاح این پروژه ها بیش از 117 میلیارد تومان 
اعتبار هزینه شــده است. به گزارش روابط عمومی، مهندس علی دقیق 
ظهر دوشنبه 9 بهمن ماه1401 در نشست با فرماندار آستارا اظهار کرد: 
خیرین مدرسه ساز در گیالن تاکنون یک هزار و 598 کالس درس در 
این استان برای تحصیل آینده سازان احداث کرده اند. وی با بیان اینکه 
102 کالس درس بــا زیربنای 9 هزار 911 متــر مربع در ایام اهلل دهه 
مبارک فجر به بهره برداری می رسد، افزود: برای افتتاح این پروژه بیش 

از 117 میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است. به بهره برداری می رسد.
دقیق با اشاره به اینکه یک هزار و 598 کالس درس در 381 فضای 
آموزشــی با زیربنای بیش از 12 هزار مترمربع توســط خیرین استان 
ساخته شده است، تصریح کرد: طی چهار سال گذشته 60 درصد فضاهای 

آموزشی در استان با مشارکت خیرین احداث شده است.
مدیرکل نوســازی مدارس گیالن ادامــه داد: هم اکنون بیش از 50 
فضای آموزشــی در گیالن با مشــارکت خیرین در دست احداث است 

ضمن اینکه تمام پروژه های افتتاح شده هفته دولت امسال نیز با مشارکت 
خیرین ساخته شده اند.

وی با بیان اینکه به جز اشــخاص حقیقی سایر نهادها برای ساخت 
واحدهای آموزشی نیز همکاری دارند، افزود: هم اکنون ساخت 83 واحد 
آموزشــی با 504 کالس درس با همکاری بنیاد برکت در دســت اجرا 

است، ضمن اینکه 55 واحد آموزشی را پیش از این به اتمام رسانده ایم.
مدیرکل نوســازی، توســعه و تجهیز مدارس گیالن بــا قدردانی از 
مشــارکت خیرین در مدرسه سازی اضافه کرد: طی 2 سال گذشته در 
حوزه جذب و مشارکت خیرین در ساخت و توسعه فضاهای آموزشی به 

لحاظ مبلغ عنوان دوم کشوری را کسب کردیم.
وی ادامه داد: دولت ســیزدهم در ســال گذشته به واسطه تحریم ها 
در زمینه ســاخت فضای آموزشی با مشــکالتی مواجه بود اما خیرین 

دوشادوش دولت بدون هیچ چشمداشتی خالصانه مشارکت کردند.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 
تأمین اجتماعی نبی اکرم )ص( عسلویه در استان بوشهر با ظرفیت چهار 
تخت "آی.سی.یو" و چهار تخت "سی.ســی.یو" که با اعتباری بالغ بر 

140 میلیارد ریال تجهیز شــده، صmدر مراســمی بــا حضور دکتر 
میرهاشم موســوی مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی افتتاح شد. به 
گزارش روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر موسوی در این مراسم 
گفت: دولت ســیزدهم، دولتی مردمی است که با وجود همه مشکالت، 
رئیس جمهور محترم همواره به مسئوالن توصیه دارند که در زمینه توسعه 
خدمت رسانی به مردم  از هیچ تالشی فروگذار نکنند. وی افزود: در بیش 
از یک سالی که از فعالیت دولت گذشته اتفاقات خوبی در سازمان تأمین 
اجتماعی که متولی ارائه خدمات به نیمی از مردم جامعه است، در راستای 
توسعه خدمت رسانی به مردم و بیمه شدگان رقم خورده که با ادامه این 
رویکرد و تالش مسئوالن در بخش های مختلف اطمینان دارم خیلی از 
مشکالت کشور حل خواهد شد. دکتر موسوی همچنین گفت: در راستای 
پاسخ شایسته به مطالبات مردم، بیمه شدگان و بازنشستگان عسلویه نیز 

با جمع بندی موارد مطرح شــده در این بازدیدهای نظارتی، تصمیمات 
مقتضی اتخاذ و به مسئوالن تأمین اجتماعی منطقه ابالغ می شود و در این 
مسیر سعی می کنیم با توسعه خدمات، شرمنده مردم نباشیم. مدیر درمان 
تأمین اجتماعی اســتان بوشهر نیز در این مراسم گفت: عملیات اجرایی 
افزودن هشت تخت "آی.ســی.یو" و "سی.سی.یو" به ظرفیت درمانی 
بیمارستان نبی اکرم )ص( عسلویه، از ابتدای سال 1400 و با اعتبار 140 
میلیارد ریال آغاز شد. دکتر حسن اسماعیلی  افزود: این پروژه  از مطالبات 
مهم منطقه جنوب استان بوشهر است که نیاز بیمه شدگان این منطقه به 
مراجعه به سایر مراکز درمانی را کاهش خواهد داد. براساس این گزارش 
دکتر موسوی در حاشیه این مراسم، در دیدارهایی صمیمانه با بیماران، 
مراجعان و کادر بیمارستان نبی اکرم )ص( عسلویه، مسائل و مطالبات آنان 

را مورد بررسی قرار داد. 

مديرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان در کمیته رسانه دهه فجر:

عملکرد دستگاه ها و نهادها باید امیدآفرین باشد

مديرعامل شرکت گاز خراسان رضوی:

کارکنان ما در قضیه تربت جام از دل و جان مايه گذاشتند

مديرکل نوسازی مدارس گیالن خبر داد

افتتاح 102 کالس درس همزمان با دهه فجر در استان گیالن

در جريان سفر استانی مديرعامل سازمان تأمین اجتماعی در استان بوشهر انجام شد
افتتاح بخش مراقبت های ويژه بیمارستان تأمین اجتماعی نبی اکرم )ص(

يزد - سید محمد جواد عرفان فر: بخشدار مرکزی گفت : در بازدید 
اخیر استاندار یزد از روستاهای بخش مرکزی60 میلیارد تومان اعتبار برای 
17 مصوبه شامل تکمیل طرحهای عمرانی این روستاها منظور شده که با 
تزریق اعتبارات به تدریج در این طرح ها لحاظ خواهد شد. »محمدصادق 
ابوالقاسمی خرانق « در جمع اصحاب رسانه استان نخست به معرفی حوزه 
جغرافیایی تحت پوشــش بخشداری مرکزی یزد پرداخت و اظهار کرد : 
این بخش به لحاظ تاریخی قدیمی ترین سند مشخص دیرینگی اسالم 
در کشورمان را در روستای هدف گردشگری فهرج با وجود مسجد جامع 
و مجموعه شــهدای فهرج در خود جای داده است. وی در ادامه افزود : 
بخش مرکزی یزد واقع در حریم این شــهر با 25 هزار هکتار مســاحت 
دارای دو دهستان فهرج و  فجر شامل 12 روستاست که بالغ بر 70 هزار 
نفر جمعیت دارند که به لحاظ جمعیتی قابل قیاس با برخی شهرستانهای 
استان نیست. بخشداری مرکزی یزد با بیان این که ساخت حدود 1500 
واحد مسکونی نهضت ملی در بخش مرکزی در دستور کار است، گفت: 
عمده کارهای مربوط به نهضت ملی مســکن در بخش مرکزی توسط 
شورای مسکن شهرستان دنبال می شود و بخشداری مرکزی عمالً وظیفه 
نظارتی و خدماتی را برعهده دارد. وی با اشاره به چالشها و اقدامات صورت 
گرفته در این بخش طی سال جاری، عنوان کرد: ابتدای امسال تا آذرماه 

بالغ بر 46 میلیارد تومان طرحهای عمرانی در روستاهای بخش مرکزی 
اجرایی شده است. ابوالقاسمی از اکرمیه با جمعیت 24 هزار نفر به عنوان 
پرجمعیت ترین روستای این بخش یاد کرد و افزود : الحاق اکرمیه به شهر 
یزد طی دو سال گذشته مطرح شــده است ودرصورت تصویب شورای 
شهرسازی به شهر یزد الحاق خواهد شد. این مقام مسئول گفت : بخش 
مرکزی یزد با ظرفیــت یکهزار هکتار گلخانه بخش اعظمی از تولیدات 
این حوزه را که با استفاده از روشهای نوین آبیاری تولید می شود به خود 
اختصاص داده اســت.   وی با بیان این که از ابتدای امسال تا آذرماه بالغ 

بر 46 میلیارد تومان طرح عمرانی در بخش مرکزی اجرایی شده است، 
دو طرح عمــده آماده بهره برداری در ایام اهلل دهه فجر را شــامل بلوار 
امام علی)علیه الســالم( روستای خویدک و ساختمان دهیاری روستای 
سید میرزا ذکر کرد. ابوالقاسمی در ادامه از مهمترین اقدامات بخشداری 
مرکزی در بخش خدمات را تسهیل صدور پروانه های ساختمانی به صورت 
الکترونیکی بیان و ابراز امیدواری کرد با حمایت مســئوالن این اقدام در 
قالب اپلیکیشن نیز ممکن شود. بخشدار مرکزی با اشاره به دو سیل اتفاق 
افتاده در سال جاری، گفت: هرچند سیل اول باعث خساراتی به این بخش 
شد ولی با اقدامات صورت گرفته جهت مهار سیالبها، خوشبختانه در سیل 
دوم خسارتی به جز در بخش معابر نداشتیم. وی عنوان کرد: مهمترین 
چالش در رابطه با سیل در بخش مرکزی نداشتن امکانات لجستیکی برای 
مقالبه و مهار سیالبهاست که در این رابطه 5 میلیارد تومان ماشین االت 
عمرانی خریداری شده و تا آخر سال نیز 20 میلیارد تومان دیگر تجهیزات 
برای مواقع بحرانی خریداری خواهد شــد.  این مقام مسئول در رابطه با 
اقدامات صورت گرفته در حوزه اشتغال در این بخش اظهار کرد: برنامه های 
آموزشی در حوزه های مشاغل خانگی را با کمک بخش خصوصی و صنایع 
دستی در روستاهای این بخش دنبال کردیم و با برپایی نمایشگاه هایی به 

بحث فروش تولیدات این بخش کمک کردیم. 

بخشدار مرکزی يزد در جمع خبرنگاران خبر داد

اختصاص 60 میلیارد تومان برای تکمیل طرح های عمرانی
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نویسنده: علی آل علی
هر محصولی که با ورود به بازار همه را انگشــت به دهان 
می گذارد، یــک روزی باالخره کهنه خواهد شــد. آن وقت 
حتی یک نفر هم حاضر نیســت پــای آن پول داده یا حتی 
نگاهش کند. مثال اولین سری از گوشی های آیفون را در نظر 
بگیرید؛ این گوشی ها اگرچه در زمان خودشان حسابی طرفدار 
داشتند، اما حاال دیگر به جز در دنیای قصه ها جایی به چشم 
نمی خورند. در عوض این نســل های جدیدتر آیفون و دیگر 
گوشی های هوشمند است که هوش از سر هر مشتری می برد. 
چنین وضعیتی یکی از ساده ترین مثال ها درباره بازسازی برند 

یا همان ری برندینگ محسوب می شود. 
کارآفرینان مختلف درباره بازسازی برند نظرات مختلفی 
دارند، اما اگر بخواهیم دور کلیشه های رایج را خط بکشید، 
نهایتا به یک تعریف ساده می رسیم. بر این اساس منظور 
از ری برندیگ در واقع تغییر تصویر یک شرکت یا محصول 
در چشم مشتریان است. البته این تغییر خود به خود روی 
نمی دهد. در عوض این مدیران ارشد یک برند هستند که 
باید آســتین ها را باال زده و وارد گود شــوند. خب انتظار 

ندارید که مشتریان جورِ شما را بکشند؟
بازســازی برند هم مثل هر اقدام دیگری با کلی نظرات 
مثبت و منفی در دنیای کسب و کار رو به رو است. خیلی 

از کارآفرینان اصال توجهی به این اســتراتژی نداشــته و 
بعد از 10 یا 20 ســال نیز هنوز به روش قدیم خودشــان 
کار را جلو می برند. در ســوی دیگر میدان کارآفرینانی به 
چشم می خورند که طرفدار دوآتیشه ری برندینگ هستند. 
ما برای اینکه درگیری میان این دو دســته از کارآفرینان 
یکبار برای همیشه تمام شــود، نگاهی به دالیل اهمیت 
ری برندینــگ و تاثیر آن بر روی توســعه کســب و کار 
داشته ایم. اگر شما هم کنجکاو هستید تا جواب نهایی این 
جدال قدیمی را متوجه شوید، کوله پشتی تان را آماده کنید 

تا سفرمان شروع گردد. 
ری برندینگ و توسعه کسب و کار

همانطور که در مقدمه گفتیم، هدف ما بررسی اهمیت 
ری برندینگ از منظر توسعه کسب و کار است. بنابراین ما 
در ادامه خیلی ُرک و پوست کنده به شما نشان می دهیم 
چطور با بازسازی تصویر برندتان بدون هیچ زحمت خاصی 
در دل مشــتریان جا باز خواهید کرد. خب این شما و این 

هم ری برندینگ در دنیای کسب و کار.
رشد و توسعه به تغییر نیاز دارد

آیا تا حاال برنــدی را دیده اید که در طول زمان به یک 
شیوه فعالیت داشته باشد؟ حتی برندهای خودروسازی هم 
که همیشه به خاطر ثبات عملکردشان مشهور بوده اند، در 

طــول زمان مدل های تازه و به روزی را روانه بازار کرده اند. 
این طبیعت فعالیت یک برند اســت؛ چراکه بدون تغییر 

خبری از رشد و توسعه نخواهد بود. 
وقتی شما تغییری در کارتان ایجاد می کنید، یک پیام 
بی نهایت مهم به مشتریان خواهید فرستاد. این پیام بیانگر 
ســعی و تالش شما برای تحقق انتظارات مشتریان است. 
اگر یادتان باشــد، ما در روزنامه فرصت امروز بارها و بارها 
درباره افزایش انتظارات مشتریان در طول سال های اخیر 
حرف زده ایم. واکنش مناســب برندها به این اتفاق چیزی 
بــه غیر از تغییر در روند فعالیت یا حتی ارزش های کاری 
نیست. اینطوری کسب و کارتان به مرور زمان از دور رقابت 

حذف نشده و همیشه یکه تاز میدان باقی می ماند. 
وقتی کســب و کار شما برای ســال های طوالنی یک 
تصویر ثابت از خودش نشــان دهد، کم کم جذابیت خود 
را از دســت می دهد. ماجرا در این میان شــبیه وضعیت 
فیلم ســینمایی اســت که بعد از چند هفتــه نمایش در 
سالن های ســطح شهر دیگر بیننده ای نخواهد داشت. آن 
وقت کارگردان قصه ما یا باید اثر جدیدی روانه بازار کند یا 

اینکه قید فروش بیشتر را بزند. 
اگر فکر می کنید برندتان برای مشــتریان تکراری شده 
و دیگر کســی به آن توجه نمی کند، یک راه بیشتر جلوی 
پای تان نیست: باید همین امروز بازسازی برند را در دستور 
کار قرار دهید. اینطوری دوباره تبدیل به یک کسب و کار 
سرحال می شــود که تک تک مشتریان در بازار عاشقش 

بودند. 
استفاده از طرحی جدید

وقتی ســرمربی یک تیم فوتبال عوض می شود، نه تنها 
تغییرات زیادی در کادر فنی، بلکه در شیوه بازی تیم هم 
مشاهده خواهد شــد. این یکی از نکات طبیعی در زمینه 
فعالیت تیم های کســب و کار اســت که هیچ راه فراری 
هم ندارد. اغلب کارآفرینان محافظه کار با هر نوع تغییری 
مخالف هستند؛ چراکه دستاوردهای قدیمی همیشه برای 
آنها اطمینان بخش بوده و اصال دوســت ندارد با خاطرات 
خوش گذشــته وداع کنند. به همین خاطر هم دیر یا زود 
چنین مدیرانی به تاریخ خواهند پیوست. خب انتظار ندارید 

که بازار خودش را با شما تطبیق دهد؟
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم وقتی مدیران یک 
شرکت دست به ری برندینگ می زنند، در واقع کاری شبیه 
عوض کردن کادر فنی در تیم های ورزشی انجام خواهند 
داد. بنابراین شــما می توانید دوباره به آن شرکت امیدوار 

شده و با انگیزه بیشتری کارتان را دنبال کنید. 
یادتان باشد، استفاده از طرح های جدید در دنیای کسب 
و کار با روش های کالسیک سازگار نیست. بنابراین گاهی 
اوقات باید زاویه دید یا برخی از مقامات شــرکت را عوض 
کنید تا اوضاع کمی بهتر شــود. در این میان دســتکاری 
ارزش ها و به طور کلی تصویر برند از نگاه مشــتریان هم 
خالی از لطــف نخواهد بود؛ چراکه مخاطب هدف را برای 
مشاهده تغییرات تازه آماده می ســازد. شما با این دست 

فرمان دیگر مشــکلی بابت به روز رســانی تصویر کسب و 
کارتان در نگاه مشتریان نخواهید داشت. به عالوه، در بازار 
همه از طرح های تازه اســتقبال می کننــد؛ به ویژه اگر از 
قبل آمادگی ذهنی موردنیاز را در میان مشــتریان ایجاد 

کرده باشید. 
هماهنگی با تغییرات بازار

دنیای کســب و کار همیشه حالتی ایستا ندارد. چه بسا 
کارآفرینانی که حســابی به کارشان دلخوش کرده بودند، 
اما یک تغییر کوچک تمام حســاب و کتاب شان را به هم 
ریخت. این وسط فقط برندهایی که خیلی زود گلیم شان را 
از آب بیرون کشیده و با تغییرات تازه همسو شوند، شانسی 

برای بقا خواهند داشت؛ به همین سادگی!
بعضی از کارآفرینان دوســت دارند ســال های سال در 
برابر تغییرات مقاومت کنند. به همین خاطر انواع و اقسام 
استدالل های توخالی برای کارشان می تراشند. این وسط 
هم قربانی نهایی فقط و فقط برندشان خواهد بود؛ چراکه 
به این تمرکز بر روی موفقیت هرچه بیشتر برند به گذشته 

پرافتخارشان دل خوش کرده اند. 
یکی از بهترین مثال ها درباره اهمیت بازسازی برند برای 
هماهنگی با تغییرات بازار مربوط به اپل است. این شرکت 
به طور ســنتی در زمینه تولید رایانه های شخصی مهارت 
داشــته اســت. به همین خاطر وقتی استیو جابز تصمیم 
گرفت وارد دنیای گوشی های هوشمند و تبلت شود، تقریبا 
مسیر دشواری پیش رویش بود؛ چرا که هیچ کس اپل را به 
عنوان یک تولیدکننده گوشــی هوشمند نمی شناخت. به 
همین خاطر اســتیو جابز از مدتی قبل شروع به بازسازی 
برند اپل کرد. نتیجه این امر جذابیت هرچه بیشتر تغییرات 
اپل برای کاربران بود. به طوری که وقتی استیو جابز سری 
نخســت آیفون را رونمایی کرد، همه مشتاقانه منتظر این 

مدل بودند. 
اگر برندی به بزرگی اپل برای تاثیرگذاری بهتر بر روی 
مشــتریان از ر  ی برندینگ استفاده می کند، پس چرا شما 
نباید همین دســت فرمان را طی کنید؟ یادتان باشد این 
روزها تغییرات بازار با کســی شوخی ندارد. پس اگر یک 
لحظه هم که شده دیر بجنبید، حسابی کار دست کسب 

و کارتان خواهید داد. 
توسعه مداوم تکنولوژی

صرف نظر از تغییرات ظاهری در بازار، برخی از تحوالت 
عمیق نیز بازسازی برند را اجتناب ناپذیر می کند. زمانی نه 
چندان دور اگر دربــاره اهمیت بازاریابی با کمک صنعت 
گیم صحبت می کردیم، احتماال چیزی به غیر از یک خنده 
توخالی از ســوی دیگران نصیب مان نمی شد. با این حال 
اکنون اســتفاده از ظرفیت های دنیای سرگرمی و به ویژه 

گیم در تبلیغات امری اجتناب ناپذیر است. 
فرض کنید با توســعه دنیای گیــم هیچ برندی حاضر 
به قبول این توســعه فناورانه نمی شــد. احتماال آن وقت 
کارآفرینان یکی از بهترین فرصت های تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان را دودستی دور می انداختند. 

شما دوست داشته باشید یا نه، تکنولوژی مسیر خودش 
را مــی رود و اصال کاری به کارتان ندارد. پس این شــما 
هســتید که باید نوآوری های تازه را دنبال کنید. هر وقت 
هم یکی از نوآوری ها بــه درد کارتان خورد، اصال نباید از 
تغییر بترسید. البته این تغییر گاهی اوقات تا مغز استخوان 
برندتان را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین خاطر بازسازی 
برند براساس این تغییر فناورانه امری اجتناب ناپذیر خواهد 
بود. نتیجه کار توانایی فعالیت هرچه بهتر برندتان در خالل 
تغییرات تازه اســت. فکر می کنم شــما هم قبول داشته 
باشــید این روش بیش از انــدازه جذاب و هیجان انگیز به 

نظر می رسد، مگر نه؟
سبقت از رقبا

یکی از ترس های همیشــگی کارآفرینان عقب افتادن 
از رقباســت. انگار که حتی یک سانتی متر عقب بودن از 
رقبا هم اشتباهی نابخشودنی در ماراتن کارآفرینی است. 
اگر شما هم اینطور رفتارهایی از خودتان نشان می دهید، 
خب کامال حق دارید؛ چراکه در بازار پای کلی پول و سود 
کالن در میان است. پس کارآفرینان باید تمام تالش شان 

را انجام دهند!
بی شک هیچ کس دوست ندارد حســابی از رقبای بازار 
عقب بیفتــد. البته این هدف فقط بــا حرف زدن محقق 
نمی شود. در عوض شما باید هرچند وقت یک بار ارزش ها 
و اهداف برندتان را مناســب با اقدامات رقبا به روز رسانی 
کنید. اینطوری همیشه محبوبیت تان در بازار حفظ خواهد 

شد. 
گاهی اوقات کارآفرینان فکر می کنند شنا کردن برخالف 
جهت رودخانه حسابی به دردشان خواهد خورد. اگر شما 
هم اینطور فکر می کنید، باید کمی ناامیدتان کنیم؛ چراکه 
ایــن روزها اصال در بازار از این خبرها نیســت. در عوض 
شــما باید یک چشم تان به رقبا باشد تا کوچکترین تغییر 
رفتارشــان را روی هوا متوجه شوید. اینطوری به تناسب 
تغییر رفتار رقبا شما هم تغییری در اوضاع برندتان ایجاد 
می کنید. این تغییر همان چیزی است که ما در این مقاله 

اسمش را ری برندینگ گذاشته ایم. 
ســر و کار داشتن با رقبا هیچ وقت کار ساده ای نیست. 
به همین خاطر خیلی از کارآفرینان زودتر از آنچه فکرش 
را بکنید، دست از رقابت می کشند. اگر شما جزو آن دسته 
از کسانی هســتید که به این راحتی ها تسلیم نمی شوند، 
بازســازی برند همان ابزاری است که بدان احتیاج دارید. 
اینطوری بدون اینکه کارتان خیلی ســخت شود، حسابی 

از رقبا جلو می زنید. 
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