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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

 ثروتمندان از همه كمتر ماليات می دهند
و روستایيان در معرض نابرابری بيشتری قرار دارند

10 تصویر از 
نابرابری اجتماعی

فرصت امروز: جديدترين گزارش مرکز آمار از وضعیت شاخص هاي عدالت اجتماعي نشان می دهد که ثروتمندان 
از همه کمتر مالیات می دهند. ســرانه تولید ناخالص داخلي در ســال گذشته معادل 9 میلیون تومان بوده و در 
همین ســال از کل درآمدهاي مالیاتي دولت، 38 درصد مربوط به مالیات اشــخاص حقوقي، 38 درصد مربوط 

به مالیات بر کاال و خدمات، 19 درصد مربوط به مالیات بر درآمد و تنها 5 درصد مربوط به مالیات بر ثروت...

زیان انباشته بانک ها 4 برابر حجم اسکناس در دست مردم است

بيالن سود و زیان
بانک های ایرانی
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روند نزولی نماگرهای بورسی تحت تاثير افت دمای دالر ادامه دارد

تکانه دالری بورس تهران

8

مدیریتوکسبوکار

نگــــاه
ایران چگونه از كره عقب ماند؟
حلقه مفقوده توسعه 

صنعتی
برنامه ريزی  بــه  انتقــادی  نگاه 
توســعه در دهه های گذشته نشان 
می دهد که توسعه به امری ناممکن 
و دست نیافتنی در جامعه ايران بدل 
شده اســت. مثال در بخش صنعت 
بــا وجــود اينکه شــاخص ارزش 
افــزوده صنعت ايران و کره جنوبی 
 198۰ تــا   19۶۰ ســال های  در 
تقريبا شبیه يکديگر بوده، اما حاال 
ارزش افزوده کره جنوبی به حدود 
۶۰۰ میلیارد دالر در ســال رسیده 
است؛ در حالی که باالترين میزان 
ارزش افــزوده صنعت ايران در اين 
سال ها، حدود 81 میلیارد دالر در 
سال 2۰12 بوده است. نکته جالب 
اينجاست که ايران همزمان و حتی 
زودتر از بســیاری از کشــورهای 
آســیايی از جملــه کــره جنوبی، 
اســتارت توســعه را زد. بــه نظر 
می رســد دور باطل توسعه نیافتگی 
در ايران عمدتا به دلیل نبود الگوی 
توسعه ای است که باعث نهادسازی 
ناقص شده است و از آنجا که جامعه 
ايران به تعبیر »محمدعلی همايون 
کوتاه مدت«  »جامعــه  کاتوزيان«، 
اســت، ايــن تجربــه تاريخی به 
نســل های بعدی منتقل نمی شود. 
ايران همچون بســیاری از کشورها 
در مسیر دستیابی به توسعه دچار 
شکســت و انقطاع شــده است و 
شايد برخالف بســیاری از جوامع، 

اين  ريشــه های عمــده 
2عقب ماندگی به تاريخ ...
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فرصت امروز: چگونه مايکروسافت فرهنگ نوآوری خود 
را احیا کرد؟ برای سال ها اين شرکت به عملکرد دفاعی در 
حوزه فناوری معروف بود، اما به دنبال شراکتش با اوپن   ای آی 
)OpenAI( و چالشش با برتری موتور جست وجوی گوگل 
حاال دوباره به استراتژی تهاجمی بازگشته است. اين تغییر 
بزرگ همانند يــک دگرگونی فرهنگی به نظر می رســد 
که توسط »ســاتیا نادال« هدايت شــده است. مديرعامل 
مايکروســافت چنین تغییری را از زمان شــروع به کارش 
بــه عنوان مديرعامل جديد، با دعوت کارکنان به لحظه   ای 
اگزيستانسیالیست انجام داد و هدف شرکت را بازنگری کرد. 
او سپس تغییراتی استراتژيک ايجاد کرد که شرکت را قادر 
می سازد بیشتر مانند يک استارت آپ فکر کند و تصمیماتی 
بگیرد که ناشی از تعهد و هم راستايی با مسیر جديد شرکت 
باشد. به نوشــته »هاروارد بیزينس ريويو«، سال هاست که 
ناظران حوزه فناوری، مايکروسافت را به عنوان پديده قرن 
بیســتم، چاق و خرســند از انحصار سیستم عامل ويندوز 
می شناسند. اين غول فناوری دهه   هاست که نوآوری موفقی 
نداشته است. مايکروسافت به قدر کافی ثروتمند است که 
همواره اســتراتژی يک دنبال   کننده سريع را داشته باشد؛ 
صبر می کند که شرکت ديگری به يک نوآوری موفق برسد 
و ســپس با سرمايه گذاری سنگین و ســريع به دنبال آن 
شرکت حرکت می کند. مايکروسافت بیش از اندازه بزرگ و 
بوروکراتیک شده است که قادر باشد خودش پیشگام و رهبر 
يکی از بازارها شود. درباره »جف بزوس«، مديرعامل آمازون 
نقل شده که به کارکنانش توصیه می کرد هیچ وقت مانند 
مايکروسافت، شــرکت همسايه   شان در سیاتل به وضعیت 
کنونی خود راضی نباشــند. با اين حــال، در هفتم فوريه 
»ساتیا نادال«، مديرعامل مايکروسافت به خبرنگاران گفت 
که هوش مصنوعی در حال ايجاد »يک روز جديد در سرچ« 
اســت. در بحث سرچ و موتور جســت وجو نیز مانند همه 
حوزه   های فعالیت مايکروسافت )البته به جز سیستم عامل( 
محصول اين شــرکت به عنوان بینگ، هیچ گاه توان رقابت 
با موتور جســت وجوی گوگل را نداشته است. اما همانطور 
که از مصاحبه »نادال« مشــخص شده است، مايکروسافت 
قصد دارد با ادغام فناوری چت    جی   پی   تی شــرکت هوش 
مصنوعی اوپن   ای آی، نسل جديدی از موتورهای جست وجو 

را در قامت بینگ معرفی کند.
رقابت نوآوری در زمين گوگل

فناوری جديد هوش مصنوعی، اين امکان را خواهد داد که 
موتور جست وجوی بینگ به تولید مستقیم اطالعات برای 
کاربــران خود اقدام کند؛ نه آنکه فقط لینک   های مرتبط را 
يافته و پیشنهاد دهد. با چنین کاری، مايکروسافت مستقیما 
گوگل را به چالش خواهد کشــید. اين تالشی برای رقابت 
نوآوری در خاک مادری گوگل است. قرار نبود چنین اتفاقی 
بیفتــد؛ به   ويژه برای گوگل. اين شــرکت پیش از اين و در 
سال 2۰14 توسط دستیار صوتی مبتنی بر هوش مصنوعی 
ساخته شرکت آمازون به نام الکسا آسیب ديده بود. گوگل 
که گويا به اندازه کافی از اين شکست درس گرفته بود، در 

ســال 2۰1۶ اعالم کرد که اولويت نخســت خود را هوش 
مصنوعی خواهد گذاشــت؛ تا جايی که نامش تداعی   کننده 
هوش مصنوعی شــود. شکی نیســت که مشکل گوگل در 
مهندســی نبود. آنها پیشرفت   هايی اساسی در حوزه هوش 
مصنوعی داشته   اند. حتی روبات   چت المدا که ابتدای اين ماه 
به طور آزمايشی معرفی شد و به   رغم هزينه   های سنگین پر 
از اشــتباه بود، تقريبا به همان اندازه محصوالت مشابه رقبا 
خوب بود. اين روبات به اندازه کافی پیشــرفت داشته است 
که بتواند حرکت به ســمت نسل جديد سرچ را امکان   پذير 
سازد، اما موضوعی مهم تر از مهندسی و فناوری   های شرکت 
وجود دارد. مدتی اســت که می   دانیم موفقیت   ها و تحوالت 
های تک، بیش از آنکه وابســته به فناوری باشد، به فرهنگ 
شــرکت، تصمیمات مديريتی و شیوه متمايزسازی شرکت 
ربط دارد. برخی می   گويند که جايگاه گوگل به عنوان رهبر 
بازار، آن را مجبور کرده اســت که محتاطانه حرکت کند تا 
به اين صورت از نفرت   پراکنی   ها و شــايعات در امان بماند. 
ديگران به ســتايش از »کوين اســکات«، مديرکل فناوری 
آفیس از ســال 2۰17 تاکنون می   پردازنــد که در ادغام با 
لینکدين حضور داشت، يک سال بعد با شرکت اوپن   ای آی 
وارد شراکت شد و تکانی عظیم به نوآوری   ها و پیشرفت   های 

فناوری مايکروسافت داد.
اين توضیحات تا حدودی، دلیل اتفاقات اخیر را تشــريح 
می کند ولی به تمام ماجرا نمی   پردازد. چطور مايکروســافت 
مالل   انگیزی که رو به تباهی تدريجی می   رفت، به يکباره در 
موضع عرضه   ای به بازار قرار گرفته است که می تواند آن را رهبر 
بازار سرچ کند؟ همانطور که هر ريش   سفید حوزه کسب و کار 
به شما خواهد گفت، هیچ گاه يک فرد به تنهايی هر چقدر هم 
که متخصص و با استعداد باشد، توان متحول   سازی يک شرکت 

را ندارد. فرهنگ آن بايد تغییر کند.
لحظه اگزیستانسيال مایکروسافت

ما به تازگی پژوهشــی را بــرای درک بهتر نوآوری   های 
جاودان به پايان رســانده   ايم. می   خواســتیم بدانیم که چرا 
شــرکت ها حتی پس از موفقیت   های اولیه خود به نوآوری 
ادامه می دهند. برای پاسخ اين پرسش، از ۶873 مدير، چهره 
دانشــگاهی و مصرف کننده در جهــان نظرخواهی کرديم. 
نظرسنجی   ها مربوط به وضعیت 2۶ شرکت جهانی بود. آنها 
را براساس میزان نوآوری به سه دسته باال، متوسط و پايین 
تقسیم و سپس بررسی کرديم که عملکرد آنها در فهرستی 
طوالنی از فعالیت   ها و ويژگی   های هر شرکت چگونه است. 
برای کســب اين اطالعات به مصاحبه با مديران و کارکنان 
فعلی و پیشــین پرداختیم و گفته   های شــان را کدگذاری 
کرديم. چند شــرکت مختلف را پیدا کرديم که به نظر راز 
نوآوری مستمر را کشف کرده بودند. حضور برخی شرکت ها 
در فهرست ما قابل انتظار بود: اپل، آمازون و تسال. ولی چند 
نام غیرمنتظره هم در فهرست به چشم می   خورد. مهمترين 
شــگفتی آن بود که مايکروســافت به فهرست ما راه يافته 
بود ولی گوگل/ آلفابت ديده نمی   شد. من از دهه 199۰ در 
دره سیلیکون کار می   کنم و حضور مايکروسافت در فهرست 

نوآوری مستمر برايم عجیب بود. با بررسی دقیق   تر متوجه 
اتفاقی شگفت   انگیز در مايکروسافت شديم: فرهنگ سازمانی 
آنهــا تغییر کرده بود و به جای بــازی دفاعی، تهاجم را در 
دســتور کار قرار داده بودند. اين فرآيند با مديريت »ساتیا 
نادال« در سال 2۰14 و جايگزينی او با »استیو بالمر« شروع 
شد. »نادال« در آن زمان رياســت واحد محاسبات ابری را 
برعهده داشت و به نظر نمی   رسید که ارتقای او به آن غول 
کم   تحرک تکانی بدهد؛ اما »نادال« و هیأت مديره خســته از 
تماشــای اين بودند که فعاالن فناوری يک به يک در حال 
عبور از مايکروسافتی هســتند که زمانی رهبر بازار بود. او 
گفت که زمان »کشــف دوباره روح مايکروســافت، دلیل 
ما برای بودن« اســت. فقط تالش جديــدی برای تعیین 
رسالت شــرکت صورت نگرفته بود. »نادال« آن را لحظه   ای 

اگزيستانسیالیست کرده بود.
مدت   ها قبل، رسالت پیشین مبنی بر آنکه »کامپیوترها 
در تمام خانه   ها با نرم   افزارهای مايکروسافت به راه بیفتند« 
تحقق يافته بود و شــرکت به رسالت جديدی نیاز داشت. 
»نادال« به همراه همکارانش، رسالت جديدی برای شرکت 
تعیین کرد: »توانمندسازی تمام افراد و سازمان ها در سیاره 
برای دســتاوردهای بیشتر«. تغییر رسالت شرکت، با يک 
تحول اســتراتژيک همراه شد. به جای دفاع از دارايی   های 
خود از طريق دفاعی عمل کردن، وارد حمله شــدند. آنها 
ســرمايه گذاری ســنگینی روی فناوری   های موجود خود 
کردند و آماده فرصت   های نوظهور شــدند. مشــهودترين 
تغییر، در بیرون شرکت بود. برای دهه   ها مايکروسافت در 
مقابل هر شراکتی مقاومت می   کرد. در دهه 198۰، حفظ 
مالکیت سیســتم عامل داس )DOS( و ساير بسترهای 
نرم   افزاری، نفع بزرگی برای شــان داشت و طبیعی بود که 
طعم شــیرين آن سیاســت موفق در کام شرکت بماند و 
بکوشد با همان فرمان به پیش برود؛ اما مايکروسافت برای 
تحقق تعهد اگزيستانسیالیست جديد خود بايد دارايی   های 
کالن خود )از جمله منابع مالی و استعدادهای مهندسی( 
را با دارايی   های ساير شرکت ها ترکیب کند. شیوه کار، باز 
کردن بسترهای ديگر و سرمايه گذاری در شراکت بود.  اين 
تغییر رويه به دو شیوه نمود يافت. نخست، مايکروسافت از 
 )iOS( سیستم های عامل رقبا مانند لینوکس و آی   اواس
استقبال کرد و به پشــتیبانی از ابزارهای واقعیت مجازی 
ديگر شرکت ها پرداخت. دوم، با درک چابکی کارآفرينانه 
اســتارت آپ   ها شروع به سرمايه گذاری در تعدادی شرکت 
کوچک در خط مقدم فناوری کرد. »نادال« همچنین اين 
جسارت را داشت که افراد مستعد از تعدادی از شرکت های 
زيرمجموعه و خريداری شــده را ترفیع دهد )از جمله آنها 
»کوين اســکات« بود(. گاهی در خريد اســتارت آپ   ها يا 
ادغام و تملک با ديگر شرکت ها، دسترسی به افراد مستعد، 

مهمترين نفعی است که نصیب شرکت مادر می شود.
اقتباس ذهنيت استارت آپی

تحول فرهنگی مايکروسافت برخالف اندازه غول   پیکر آن، 
شــامل چند ويژگی استارت آپ   ها بود. يکی از اين ويژگی   ها، 

دل   مشــغولی به مشــتريان بود. مايکروســافت محصوالت 
نرم   افزاری پرشماری به فروش رسانده بود که بسیاری از آنها 
به روش های مختلف اتصال آنالين داشتند. »نادال« به جای 
آنکه به دنبال فروش برود، شاخص   های اولیه و ثانويه عملکرد 
در بازارهای نويدبخش را بررسی کند يا حتی به بررسی نظرات 
مشتريان بپردازد، بخشی از توسعه   دهندگان محصول خود را 
موظف به درک اين موضوع کرد که مردم از چه برنامه   هايی 
استفاده می کنند. آنها داشبوردهايی طراحی کردند تا رفتار 
مصرفی کاربران در ماه گذشته را مشاهده کنند. آنها به اين 
صورت می توانســتند نگاهی به   روز از بازار به دســت آورند. 
شرکت همچنین استعدادهای مهندسی خود را آزاد گذاشت 
تا به بررسی احتماالت جديد بپردازند. آنها می توانستند پس 
از بررسی و آزمايش و خطاهای خود پیشنهاد دهند که چه 

کارهای ديگری می توان انجام داد.
همانطور که »نادال« درباره اين تغییر تیم مهندسی نوشته 
اســت، »آنها با روياهايی بزرگ به مايکروســافت می   آمدند 
ولی انگار تنها کاری که می توانســتند بکنند، پاسخگويی به 
مديران شان، اجرای فرآيندهای مالیاتی و جروبحث در جلسات 
بود.« به اين دلیل، شــرکت از سلسله   مراتب اداری کاست و 
مهندسان را از بیشتر قوانین و کنترل   های نهادی مصون کرد. 
به عنوان مثال، ديگر الزم نبود از قوانین مدون برای شــیوه 
ارتباط با کارکنان و مديران سطوح مختلف پیروی کنند. به 
اين صورت می توانســتند پاسخ   هايی را که دنبال شان بودند، 
به سرعت به دست آورند. مهندسان »جريان اصلی رودخانه 
مايکروسافت شدند؛ به جای آنکه مدت ها درگیر جدال   های 
روزانه باشند.« سوار شدن مهندسان بر امواج، شرکت را بهتر 
قادر می   ساخت تا واکنشی مناسب به فرصت   ها و تهديدهای 
ناگهانی داشته باشد. مايکروسافت حتی اسپانسر رويدادی شد 
که آن را بزرگ ترين هکاتون )هک+ماراتن( خصوصی جهان 
نامیدند. در اين رويداد، مهندسان شرکت می توانستند بر هر 
پروژه   ای که دوست دارند، به همکاری با يکديگر بپردازند. اين 
رويداد ساالنه به تدريج بیش از 1۰  هزار نفر را از صدها شهر 
مختلف دور يکديگر جمع کرد. هر کدام از هکاتون   ها فقط چند 
روز طول می   کشید و بین سیلوهای اطالعاتی جداگانه ارتباط 
ايجاد کرد. افراد و شرکت ها همچنین می توانستند از طريق 
آشنايانی که در اين رويدادها پیدا می   کردند، روی پروژه   های 
تجاری جديدی کار کنند و مشکالت ريشه   دار را هم از طريق 
همفکری و همکاری برطرف کنند. اين رفتارهای مايکروسافت، 
بیشتر شبیه رفتارهای يک استارت آپ بود تا يک غول تن   آسا 

و محافظه   کار.
 تعهد به تغيير در مایکروسافت

دگرديسی سازمانی پر از دردسر است و »نادال« و ساير 
رهبران ارشد مايکروسافت بايد به سختی تالش می   کردند. 
آنها بايد از چیزهای زيادی می   گذشــتند. دنیای منظم و 
زندگی خوب و ســودآوری داشــتند، اما هنگام نوآوری و 
دگرديســی، انگار هیچ چیز ثابت نیست. همه چیز متغیر 
اســت و روی آينده مطمئن خود قمار کرده   ايد. البته که 
راه ديگری برای جذب جاه   طلب   ترين اســتعدادهای بازار 

وجــود ندارد. مايکروســافت مدت   ها از نظــام رتبه   بندی 
اجباری کارکنان استفاده می   کرد. در اين نظام رتبه   بندی، 
کارکنان روی نمودار زنگی   شکل )موسوم به نمودار توزيع 
نرمال( قرار می   گرفتند و برای ارتقای ســطح يک نفر، فرد 
ديگری بايد تنــزل جايگاه می   گرفت. در مايکروســافت، 
فرهنگ خودپسندانه »ما در مقابل آنها« و »هیچ کس را به 
اسارت نگیريد )کسی را زنده نگذاريد(« وجود داشت و اين 

فرهنگ، ديگر در راستای رسالت شرکت نبود.
»نادال« اعالم کرد که مايکروســافت برای به دست آوردن 
جسارت دوباره يک شرکت جوان و تعهد کامل به چشم   انداز 
جديدش، پس از ورود به سرزمین جديد، تمام کشتی   هايش را 
آتش خواهد زد: اين شرکت ديگر اقدام به ارائه آپديت سیستم 
عامل ويندوز خود نخواهد کرد که هم   اينک جايگاهش تضعیف 
شده است. مديرعامل مايکروسافت همچنین به سرمايه گذاری 
7 میلیارد دالری روی گوشی   های هوشمند نوکیا پايان داد )به 
دلیل تقلیدآمیز بودن اين پروژه( تا مهندسان شرکت بتوانند 
وقت خــود را صرف پروژه   های جديد کنند. نظام ســنجش 
عملکرد و رتبه   بندی اجباری کارکنان نیز کنار گذاشته شد. 
سپس شرکت برای گسترش بازار خود، چند استارت آپ ديگر 
را خريداری کرد. به جای سرمايه گذاری بر برنامه   هايی مانند 
طرح گوشی هوشمند نوکیا که فقط به دنبال تقلید از ديگران 
بودند، به خريد استارت آپ   هايی پرداختند که در حوزه فعالیت 
خود پیشگام و دنبال تحول   آفرينی بودند: بستر رسانه اجتماعی 
کاری لینکديــن را با 2۶ میلیارد دالر خريداری کرد، بســتر 
توسعه   دهندگان و برنامه   نويسان گت   هاب )GitHub( را با 7 
میلیارد دالر خريد و سپس در خريدی سنگین، مالکیت شرکت 
 Activision( توســعه بازی   های ويدئويی اکتیويژن بلیزارد
Blizzard( را به دست آورد. اين اقدامات مايکروسافت روشن 
ساخت که تنها مسیر قابل قبول برای آنها، حرکت رو به جلو 
است. کارکنان متوجه شدند که دوران دفاع از دارايی   ها تمام 

شده و مجبور به موفقیت به سبک جديد هستند.
دوئل مایکروسافت و گوگل؟

در همین زمان، گوگل دقیقا در موضع خالف جسارت گیر 
افتاده است. گوگل درگیر حواشی و مشکالت قانونی و افکار 
عمومی شده است و مايکروسافت به رغم تمام اين مشکالت به 
بازی تهاجمی خود ادامه می دهد. شرکت گوگل همچنین در 
پی نگرانی از شیوه کسب درآمد از حوزه سرچ، اولويت خود را 
بر موبايل، محاسبات ابری و سخت   افزار گذاشته است که در 
هیچ کدام از اين موارد، رهبر يا حتی پیشگام بازار نیست. گوگل 
حتی با آنکه ســرمايه گذاری سنگینی روی هوش مصنوعی 
داشته است، اما آن را به شیوه   ای ريسک   گريز و تدافعی انجام 
می دهد. تمام شــرايط، اوضاع را به نفع مايکروسافت آماده 
ســاخته است و در صورت معرفی خدمت جديد آنها به بازار 
شاهد تحولی اساسی خواهیم بود. البته هنوز گوگل می تواند 
در بلندمدت پیروز شود ولی اکنون رقابتی واقعی شکل گرفته 
و نیازمند يک تغییر فرهنگی مشابه شرکت مايکروسافت است. 
احیای مايکروسافت، يک مورد غیرعادی است ولی هر شرکتی 

می تواند به شکلی مشابه از دفاع به حمله برود.

نشریه »هاروارد بيزینس ریویو« پاسخ داد

چگونه مایکروسافت دوباره نوآور شد؟

چرا مشتریان اعتمادشان را به برندها از دست می دهند؟
از دســت دادن مشتريانی که سال ها کنار شــما بوده اند، اصال تجربه ساده ای نیست. ماجرا وقتی پیچیده تر 
می شود که همان مشتريان جلوی چشم تان سراغ بقیه کسب و کارها بروند. آن وقت کافی است يک نويسنده 

خوش ذوق فیلمنامه ای از روی سرنوشت برندتان بسازد تا گريه همه دربیايد!
معموال وقتی برندها با پديده ريزش مشتری رو به رو می شوند، زمین و زمان را مقصر جلوه می دهند. انگار که 
همه چیز دست به دست هم داده تا آنها در بازار شکست بخورند. احتماال شما هم قبول داريد چنین ديدگاهی 
خیلی بچه گانه به نظر می رسد. هرچه باشد مشتريان خیلی باهوش تر از اين حرف ها هستند که همینطور الکی 

دور يک برند را خط بکشند؛ آن هم در دنیايی که کلی اطالعات دست اول در اختیار مردم قرار دارد. 
ما در روزنامه فرصت امروز از دست دادن مشتريان را مثل ناامیدی هواداران از تیم های ورزشی می دانیم...



فرصت امــروز: جديدترين گزارش مرکز آمار از وضعیت شــاخص هاي 
عدالت اجتماعي نشــان می دهد کــه ثروتمندان از همــه کمتر مالیات 
می دهند. ســرانه تولید ناخالص داخلي در سال گذشته معادل 9 میلیون 
تومان بوده و در همین ســال از کل درآمدهاي مالیاتي دولت، 38 درصد 
مربوط به مالیات اشــخاص حقوقي، 38 درصد مربوط به مالیات بر کاال و 
خدمــات، 19 درصد مربوط به مالیات بر درآمد و تنها 5 درصد مربوط به 
مالیات بر ثروت بوده اســت. همچنین تعــداد افرادی که کمتر از دو دالر 
در روز درآمد دارند، از ۰.۰8 درصد کل جمعیت کشــور در ســال 1391 
به حدود ۰.72 درصد در ســال 14۰۰ افزايش پیدا کرده اســت؛ يعنی 9 
برابر بیشتر شده است. تعداد افراد با درآمد کمتر از يک دالر در روز نیز در 

همین فاصله زمانی 9 برابر شده است.
گزارش »شاخص های عدالت اجتماعی سال 14۰۰« از سوي مرکز آمار 
ايران منتشر شد. در اين گزارش، آخرين اطالعات مرتبط با وضعیت عدالت 
اجتماعي در ايران تا پايان ســال 14۰۰ آمده اســت که در هشت حوزه 
اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، سالمت، زيرساختي، جنسیتي و 
بین نسلي ارائه شده است. اين گزارش نشان دهنده کاهش ازدواج و افزايش 
طالق، نابرابری بیشــتر روستايیان، افزايش چشــمگیر خانوارهای تحت 
پوشش سازمان های حمايتی، افزايش وقوع جرم، افزايش سهم تحصیالت 
پولــی، کاهش هزينه خانواده ها برای امــور فرهنگی و نابرابری عجیب در 

بخش مسکن است. گزيده ای از اين گزارش را در ادامه می خوانید.
روستایيان در معرض نابرابری بيشتر

هزينه های يک خانوار شــهری در سال 14۰۰ با افزايش 48.9 درصدی 
به 92.5 میلیون تومان و هزينه های يک خانوار روســتايی با رشــد 52.4 
درصدی به 51.9 میلیون تومان رســید. همچنین شاخص ضريب جینی 
که بیانگر نابرابری است، می گويد روستايیان در معرض نابرابری بیشتری 
قرار داشــته اند. همه اينها نشــان می دهد که سیاســت های تورم زا بیش 
از همه روســتايیان را هدف قرار داده اســت. با اين حال، نرخ مشــارکت 
اقتصادی جمعیت 15 ســاله و بیشتر روستايیان از شهری ها بیشتر است؛ 
يعنی روســتايیان علی رغم فعالیت بیشتر، در معرض نابرابری بیشتر قرار 
گرفته اند. نگاهی به تورم ساالنه 1۰ سال گذشته نشان می دهد که در اغلب 

سال ها نرخ تورم بخش روستايی از شهری بیشتر بوده است.
كاهش ازدواج و افزایش طالق

بین سال های 1391 تا 14۰۰، میزان عمومی ازدواج روند کاهشی داشته 
است؛ به طوری که اين میزان از 11.2 درصد در سال 1391 )به ازای هر 
هزار نفر جمعیت( به ۶.9 درصد در ســال گذشته رسیده است. همچنین 
در همین بازه زمانی، میزان عمومی طالق با تغییرات اندکی از ۰.2 درصد 
در ســال 1391 به 2.5 درصد در سال 14۰۰ رسیده است. يکی از نکات 
جالب اين گزارش، ثبت 9 هزار و 374 واقعه طالق در سال گذشته از سوی 
زوج هايی است که بیش از 29 سال با هم زندگی کرده اند. بیشترين میزان 
ثبت طالق هم از سوی زوج هايی بوده که بین يک تا پنج سال با همديگر 
زندگی کرده اند. میانگین سنی مردانی که در سال 14۰۰ ازدواج کرده اند 

27.8 سال و میانگین سنی زنانی که در همان سال ازدواج کرده اند 23.۶ 
سال بوده است. همچنین نرخ رشد جمعیت کشور در سال گذشته به 1.۶ 

درصد رسیده که نسبت به سال 1395 افزايش داشته است.
رشد خانواده های تحت پوشش

گزارش مرکز آمار نشــان می دهد که تعداد خانوارهای تحت پوشــش 
نهادهای حمايتی نظیر کمیته امداد امام خمینی و ســازمان بهزيستی از 
2.۰8 میلیون خانوار در سال 1395 به حدود 3.4۶ میلیون خانوار رسیده 
که رقم قابل توجهی اســت. همچنین تعداد زنان سرپرست خانوار تحت 
پوشش نهادهای حمايتی به 1.4۶ میلیون نفر در سال 14۰۰ رسیده است. 
عــالوه بر اين، حدود 23۶ هزار کودک معلول و کودک کار تحت حمايت 
سازمان بهزيستی قرار دارند که نسبت به سال 1391، بیش از چهار برابر 

رشد داشته است.
افزایش وقوع جرم و سرقت

اطالعات مندرج در گزارش مرکز آمار می گويد که در سال 14۰۰ حدود 
2 هزار و 31۶ قتل، 5 هزار و 85 مرگ مشکوک به خودکشی و 24 هزار و 
8۰۶ مرگ مشکوک رخ داده که هر سه مورد با افزايش نسبت به سال قبل 
و افق 1۰ ساله قبل مواجه شده است. همچنین در همین سال ۶15 هزار 
فقره نزاع فردی و ۶ هزار و 8۰۰ فقره نزاع دسته جمعی رخ داده که نسبت 
به سال قبل، کمی کاهش نشــان می دهد. از سوی ديگر، آمار سرقت در 
کشــور در حال افزايش است؛ به طوری که از 545 هزار فقره وقوع سرقت 
در سال 1391 به رقم 9۰3 هزار سرقت در سال 14۰۰ رسیده ايم. در سال 
گذشته حدود 445 هزار نفر به جرم سرقت دستگیر شدند. در همین حال، 
در ســال گذشته بیش از 1۶ هزار و 2۰۰ فوتی بر اثر تصادف در دم جان 
باخته اند که از اين تعداد، 3 هزار و 8۰۰  نفر در تصادف درون شهری کشته 
شده اند. در مجموع، تعداد فوتی های ناشی از تصادف در اين سال نسبت به 

سال 1391 بیش از 2 هزار و ۶۰۰ نفر کاهش يافته است.
كاهش سهم تفریح و سرگرمی

پر واضح اســت که خانواده ها ديگر همانند گذشته برای امور فرهنگی 
شامل تفريحات، ســرگرمی و خدمات فرهنگی هزينه نمی کنند. می توان 
گفت که افزايش هزينه های ضروری زندگی در سال های اخیر، مهمترين 
عامل کاهش اين شاخص بوده است. با اين اوصاف براساس اطالعات مرکز 
آمار، هر خانوار شــهری در سال گذشــته حدود 1.۶ درصد از هزينه های 
خالص خود را به تفريح و سرگرمی اختصاص داده؛ در حالی که اين نسبت 

در سال 139۶ حدود 2.9 درصد بوده است.
چند درصد ایرانيان باسوادند؟

در ســال 14۰۰، نرخ باسوادی جمعیت شش ســاله و بیشتر به 9۰.3 
درصد رســیده که نسبت به ســال قبل، ۰.۶ واحد درصد افزايش نشان 
می دهد. در همین ســال اين شــاخص برای مردان 93.5 درصد و برای 
زنان 87 درصد بوده اســت. در سال گذشته همچنین نرخ باسوادی افراد 
15 تا 24 ســال نیز 98.۶ درصد بوده که نســبت به سال قبل، ۰.2 واحد 
درصد افزايش داشته است. شاخص مذکور برای مردان و زنان در اين سال 

به ترتیب 98.7 درصد و 98.5 درصد بوده اســت. از سوی ديگر، متوسط 
تعداد افراد باسواد در خانوارهای ثروتمندترين دهک شهری تقريبا دو برابر 
فقیرترين دهک شهری است، اما علی رغم اين شکاف فاحش در 1۰ سال 
اخیر، متوسط تعداد افراد باسواد در خانوارهای دهک اول از 1.51 به 1.۶1 
رسیده؛ در حالی که اين نسبت در بین خانوارهای ثروتمندترين دهک از 

3.۶2 به 3.19 کاهش يافته است.
افزایش سهم تحصيالت پولی

از ديگر نکات مهم گزارش مرکز آمار ايران، رشد سهم مدارس خصوصی 
در 1۰ ساله اخیر از تعداد کل دانش آموزان است؛ به طوری که اين میزان 
از 8.2 درصد در سال 1391 به حدود 12.4 درصد در سال 14۰۰ رسیده 
است. همچنین از 3.3 میلیون دانشجوی کشور در سال تحصیلی 14۰1-
14۰۰ حدود 2 میلیون دانشجو با پرداخت پول به دانشگاه های آزاد، پیام 

نور، غیرانتفاعی و علمی-کاربردی تحصیل کرده اند.
افزایش اميد به زندگی در یک دهه

براساس نتايج حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395، 
میزان امید به زندگی در بدو تولد 74.2 ســال و برای مردان 72.5 سال و 
برای زنان 75.5 سال بوده است. اين شاخص نسبت به سال 139۰ در کل 
کشور، 1.8 سال افزايش داشــته و بنابراين سطح امید به زندگی در يک 

دهه اخیر باال رفته است.
برخورداری خانوارها از زیرساخت ها

ســهم جمعیت تحت پوشــش آب لوله کشی طی ســال های 1391 تا 
14۰۰، روندی افزايشی داشــته و از 71.7 درصد به 84.7 درصد رسیده 
است. البته بیش از 15 درصد جمعیت کشور همچنان فاقد آب لوله کشی 
هستند و نسبت جمعیت استفاده کننده از خدمات سیستم دفع فاضالب 
مديريت شــده و ايمن 53 درصد است. همچنین 74.3 درصد روستاهای 
باالی 2۰ خانوار دارای آب آشامیدنی سالم هستند. در حوزه گازرسانی نیز 
از 23 میلیون خانوار کشور، 18.2 میلیون خانوار تحت پوشش گازرسانی 
قــرار گرفته اند. ضريب نفوذ تلفن همراه 92 درصد و ضريب نفوذ اينترنت 

در مناطق شهری 82.۶ درصد و در مناطق روستايی ۶5.7 درصد است.
نابرابری عجيب در بخش مسکن

قیمت فروش هر متر خانه در شهر تهران در سال گذشته 34.4 میلیون 
تومان و در نقاط شهری کشور 11.8 میلیون تومان بوده که نسبت به سال 
قبل به ترتیب 4۰.1 درصد و 53.9 درصد افزايش نشــان می دهد. نسبت 
قیمت هر متر خانه در نقاط شهری به میانگین درآمد خانوار شهری طی 
ســال های 1391 تا 14۰۰ با نوســان همراه بوده و از 4.4 درصد در سال 
139۶ به حدود 1۰.1 درصد در سال 14۰۰ رسیده است. در همین دوره 
زمانی، هزينه مسکن خانوار در مناطق شهری و روستايی با نوسان همراه 
بوده است. در سال گذشته هزينه مسکن خانوار در مناطق شهری 35.9۶ 
درصد و در مناطق روستايی 18.54 درصد بوده است. در بین خانوارهای 
شهری ۶8.34 درصد صاحب منزل مسکونی، 23.1۶ درصد مستاجر و 8.5 

درصد هم در ساير گونه های سکونت به سر می برند.

ثروتمندان از همه كمتر ماليات می دهند و روستایيان در معرض نابرابری بيشتری قرار دارند

10 تصویر از نابرابری اجتماعی

حدود يک ســال و نیــم قبل بود که موضوع مشــارکت چینی ها در 
ساخت مســکن مطرح شــد. از آن زمان تاکنون اين موضوع مسکوت 
ماند تا اينکه اخیرا دســتیار ويژه وزير راه و شهرســازی پس از ســفر 
رئیس جمهوری به چین از مشــارکت چشم بادامی ها در ساخت نهضت 
ملی مســکن خبر داد. اواسط سال گذشــته بود که موضوع تهاتر نفت 
در قبال ساخت مسکن توسط شــرکت های خارجی مطرح شد. سپس 
موضوع مشارکت خارجی ها در صنعت ساختمان ايران برای حدود يک 
ســال مسکوت ماند، تا اينکه با سفر »ابراهیم رئیسی« به پکن، بار ديگر 
گمانه زنی هايی درباره مشــارکت چینی ها در ساخت مسکن مطرح شد. 
در همین زمینه، دستیار ويژه وزير راه و شهرسازی گفت که بعد از سفر 
اخیر دولت به چین، گروه ها و شــرکت های مختلفی برای اجرای طرح 
نهضت ملی مســکن به ايران می آيند؛ قبال هم يک شرکت چینی آمده 
بود که با آنها به توافق نرســیديم. »روح اهلل اکبری« در حاشیه امضای 
تفاهم نامه ساخت 84 هزار واحد نهضت ملی مسکن در اين باره توضیح 
داد: درخصوص طرح نهضت ملی مســکن روی بحث اســتفاده از ساير 
ظرفیت ها از جمله يوزانس کوتاه مــدت، فاينانس و تهاتر کار می کنیم؛ 
چراکه با توجه به پروژه های زيربنايی دولتی نمی شود فقط از يک روش 
استفاده کرد. يکی از موضوعات مطرح شده، بحث تهاتر نفت است. البته 
بايد از ابزارهای ديگر مثل فاينانس و يوزانس کوتاه مدت هم بهره ببريم. 

بعد از سفر اخیر دولت به چین، گروه ها و شرکت های مختلفی به کشور 
می آيند و مــا با رعايت منافع ملی و مصالح مردم در حال تعامل با اين 

شرکت ها هستیم تا بتوانیم روی تعدادی واحد به نتیجه برسیم.
او بــا بیان اينکه در اين مذاکرات شــرايط اجرای طرح ها در کشــور 
خودمــان را لحاظ کرده ايم، افزود: تفاوت هايی بین کشــور ما و ســاير 
کشــورها به لحاظ زلزله و ديگر موارد وجود دارد که اين موارد را لحاظ 
می کنیم. دوســتانی در حال هدايت اين مذاکرات هستند تا در حداقل 
زمان ممکن و کاهش بوروکراســی زائد اداری، مســائل را حل و فصل 

کنیم.
دستیار ويژه وزير راه و شهرسازی درباره اين صحبت برخی نمايندگان 
مجلس که قرار است چینی ها طرح نهضت ملی مسکن را با هزينه متری 
4.5 میلیون تومان بســازند، گفت: آن مجموعه ای که قبال از چین آمده 
بود دوستان وزارتخانه به آنها گفته بودند شما هم مثل ساير پیمانکاران 
بیايید واحدهای وياليی بســازيد با همان قاعده و شــرايط تعديل. در 
حالی که اين قاعده خیلی برای ما مطلوب نیست؛ چراکه اگر بخواهیم با 
همین روش سنتی بسازيم پیمانکاران داخلی هستند. آن شرکت تامین 

مالی چندانی هم نمی توانست بر عهده بگیرد.
»اکبری«، مهمترين چالش طرح نهضت ملی مســکن را قیمت تمام 
شده دانســت و افزود: با توجه به نوسانات قیمت مصالح ساختمانی در 

بحث صنعتی ســازی بايد نقدينگی در زمانی کوتــاه به پروژه ها تزريق 
شود. اين احتیاج دارد تا از شرکت های خارجی يا ساير روش های تامین 
مالی برای اجرای طرح استفاده کنیم؛ زيرا متقاضیان طرح نهضت ملی 

مسکن عمدتا اقشار ضعیف هستند.
همچنیــن مديرعامل اتحاديــه تعاونی های عمرانی شــهر تهران در 
اين خصوص معتقد اســت که اگرچه چینی ها در حوزه صنعتی ســازی 
و تکنولوژی صنعت ســاختمان پیشرو هســتند ولی شکل و شیوه کار 
با چینی ها در ســاخت و تولید 4 میلیون مســکن بايد مشخص شود، 
ضمــن آنکــه از اين تجربه و تکنولوژی هم در داخل اســتفاده شــود؛ 
زيرا تولید مسکن برای ســال های  آينده ادامه خواهد داشت. »خشايار 
باقرپور« با اشــاره به برنامه ساخت 4 میلیون واحد مسکونی به »ايسنا« 
گفت: در حال حاضر اصلی ترين بحثی که در حوزه تولید مسکن مطرح 
است، مشــارکت با چینی ها برای ساخت وساز مسکن است. معتقدم که 
طرح نهضت ملی مســکن در ابتدا غیرواقع گرايانه شروع شد و براساس 
هزينه های تولید دســتوری حرکت می کرد و عمال به جايی رســید که 
بانک ها و ســاير نهادهای متولی خیلی با اين طرح همکاری نداشــتند، 
امــا تامین زمین تا حدودی خوب پیش رفت تــا اينکه از آن طرف در 
بحث زيرســاخت و منابع مالی و رديف های اعتباری که بايد در بانک ها 

تخصیص داده می شد، کاستی هايی وجود داشت.

باالخره چينی ها برای ساخت مسکن به ایران می آیند؟

مشاركت چينی ها در ساخت مسکن

نگــــاه

ایران چگونه از كره عقب ماند؟
حلقه مفقوده توسعه صنعتی

نگاه انتقادی به برنامه ريزی توســعه در دهه های گذشته نشان می دهد که 
توســعه به امری ناممکن و دســت نیافتنی در جامعه ايران بدل شده است. 
مثــال در بخش صنعت با وجود اينکه شــاخص ارزش افزوده صنعت ايران و 
کره جنوبی در ســال های 19۶۰ تا 198۰ تقريبا شبیه يکديگر بوده، اما حاال 
ارزش افزوده کره جنوبی به حدود ۶۰۰ میلیارد دالر در سال رسیده است؛ در 
حالی که باالترين میزان ارزش افزوده صنعت ايران در اين سال ها، حدود 81 
میلیارد دالر در سال 2۰12 بوده است. نکته جالب اينجاست که ايران همزمان 
و حتی زودتر از بســیاری از کشورهای آسیايی از جمله کره جنوبی، استارت 
توسعه را زد. به نظر می رسد دور باطل توسعه نیافتگی در ايران عمدتا به دلیل 
نبود الگوی توسعه ای است که باعث نهادسازی ناقص شده است و از آنجا که 
جامعــه ايران به تعبیر »محمدعلی همايون کاتوزيان«، »جامعه کوتاه مدت« 
است، اين تجربه تاريخی به نسل های بعدی منتقل نمی شود. ايران همچون 
بسیاری از کشورها در مسیر دستیابی به توسعه دچار شکست و انقطاع شده 
است و شايد برخالف بسیاری از جوامع، ريشه های عمده اين عقب ماندگی به 
تاريخ برمی گردد. به عنوان نمونه، برهه زمانی 132۰ تا 1357، نقطه عطفی در 
تاريخ معاصر و فرصتی طاليی برای حرکت به سمت رشد و توسعه اقتصادی 
پايدار بود؛ چنانکه رشد اقتصادی ايران در کمتر از دو دهه 389 درصد افزايش 
يافت و تولید ناخالص ملی براساس قیمت های ثابت سال 1947 میالدی، از 
4.1۰ میلیارد دالر در ســال 19۶۰ به 51 میلیارد دالر در سال 1977 ارتقا 
يافت. با اين حال، رشــد اقتصادی کوتاه مدتی که در سايه درآمدهای سرشار 

نفتی فراهم شده بود، به نفع توسعه اقتصادی بلندمدت به کار گرفته نشد.
يا در مثالی ديگر همانطور که اشــاره شد، شــاخص ارزش افزوده صنعت 
ايران و کره جنوبی در سال های 19۶۰ تا 198۰ تقريبا شبیه به يکديگر بوده 
ولی امروزه کره جنوبی ارزش افزوده ای نزديک به ۶۰۰ میلیارد دالر در سال 
دارد؛ حال آنکه باالترين میزان ارزش افزوده صنعت ايران در ســال 2۰12 و 
بــا رقمی حدود 81 میلیارد دالر رقم خورد و پس از آن، روند نزولی ايران در 
اين شاخص آغاز شد. ارزش افزوده صنعت نشان دهنده نسبت ستانده به نهاده 
بخش صنعت يا تولید اســت. بنابراين هرچه ارزش افزوده يک صنعت بیشتر 
باشد، سهم بیشتری در رشد شــاخص های صنعتی هر کشور دارد. می توان 
گفت که پیش نیازهای ضروری برای موفقیت اســتراتژی و توســعه مواردی 
مانند عزم و تعهد دولت در ايجاد زمینه های تشويقی و حمايتی، اتخاذ سیاست 
سازگار در مورد نرخ ارز و واردات و صادرات، استمرار ثبات سیاسی و استمرار 
در ثبات قوانین اقتصادی، سیاســت های پولی و مالی است. کشورهايی مانند 
کره جنوبی تالش کرده اند با فراهم ســازی اين پیش نیازها  به تدريج از صنايع 
ساده تبديلی و با ارزش افزوده نسبی کمتر، به سمت صنايع با فناوری باال و 
ارزش افزوده نســبی زياد حرکت کنند و اولويت رشد صنعتی داخلی خود را 

براساس حمايت صنايع با ارزش افزوده باال قرار دهند.
يک پژوهــش در وزن کشــی موانع توســعه صنعتی، به خام فروشــی و 
تک محصولی بودن ســبد صادراتی اشــاره می کند. اين مطالعه که با عنوان 
»تعیین عوامل موثر بر صنعتی شــدن ايران با رويکرد توســعه صادرات« در 
فصلنامه مجلس و راهبرد منتشــر شده است، می گويد، يکی از علل ناکامی 
کشــورهای توسعه نیافته، خام فروشــی يا تک محصولی بودن سبد صادراتی 
آنهاســت؛ زيرا در چنین شــرايطی کوچک ترين نوسان در قیمت اين کاالی 
خــام، تاثیر عمیقی در اقتصاد اين کشــورها به وجود مــی آورد. برای مثال، 
وابســتگی به درآمد نفتی در اقتصاد ايران همواره مانع آن بوده که حاکمیت 
کشور تالش جدی برای تنوع بخشی به منابع درآمد ارزی کند؛ چراکه معموال 
چرخه اقتصادی کشــور بر پايه واردات متکی بر درآمد حاصل از فروش نفت 

می چرخیده و صادرات غیرنفتی نیز ناچیز بوده است.
براساس اين گزارش، توســعه صادرات عموما روش شناخته شده ای برای 
برطرف کردن محدوديت های ارزی در جريان توســعه صنعتی است. همراه 
با صنعتی شــدن به دلیل افزايش روزافــزون واردات بر مواد اولیه صنعتی و 
کاالهای سرمايه ای و واســطه ای، حفره ارزی غالبا وسیع تر می شود. با توجه 
بــه اينکه درآمد حاصل از صادرات مواد خــام را نمی توان آنقدر افزايش داد 
که نیازهای کشــور را تامین کند، صــدور کاالهای صنعتی، راه حل مطلوبی 
برای تامین درآمد ارزی به شمار می رود. سیاست های توسعه صادرات وقتی 
با موفقیت رو به رو می شود که به منظور خنثی سازی و بی اثر کردن اين گونه 

گرايش های ضدصادراتی طراحی شده و به اجرا درآيند.
می توان گفت که پیش نیازهای ضروری برای موفقیت استراتژی و توسعه، 
مواردی مانند عزم و تعهد دولت در ايجاد زمینه های تشويقی و حمايتی، اتخاذ 
سیاســت سازگار در مورد نرخ ارز و واردات و صادرات، استمرار ثبات سیاسی 
و اســتمرار در ثبات قوانین اقتصادی، سیاست های پولی و مالی است. ارزش 
افزوده صنعت بیانگر نســبت ســتانده به نهاده بخش صنعت يا تولید است. 
بديهی اســت که هرچه ارزش افزوده يک صنعت بیشتر باشد، سهم بیشتری 
در رشد شاخص های صنعتی شدن آن کشور خواهد داشت. بر همین اساس، 
کشــورها تالش می کنند به تدريج از صنايع ســاده تبديلی و با ارزش افزوده 
نسبی کمتر، به سمت صنايع با فناوری باال و ارزش افزوده نسبی زياد حرکت 
کنند و اولويت رشــد صنعتی داخلی خود را براساس حمايت صنايع با ارزش 
افزوده باال قرار دهند. بررســی روند اين کمیت در بازه زمانی 5۰ ساله نشان 
می دهد که شــیب بسیار ماليم رشــد آن در کشور همراه با فرازونشیب های 
مقطعی بوده اســت. ارزش افزوده صنعت ايران در سال 2۰12 با رقم 8۰.۶7 
میلیارد دالر به باالترين ســطح خود از سال 19۶۰ میالدی تاکنون رسید و 
پس از آن مجددا روند نزولی را آغاز کرد. اين در حالی اســت که کره جنوبی 
در فاصله ســال های 19۶۰ تا 198۰ تقريبا شاخصی نزديک به ايران داشت، 
ولــی امروزه ارزش افزوده ای نزديک بــه ۶۰۰ میلیارد دالر را تجربه می کند. 
با توجه به جمعیت 5۰ میلیونی کره و مقايســه آن با جمعیت 8۰ میلیونی 
ايران، می توان نتیجه گرفت که ســرانه ارزش افزوده صنعت در ايران با کره، 
تفــاوت فاحش و معناداری دارد. اين گــزارش در پايان می گويد که ايران با 
وجود داشــتن منابع غنی معدنی و نفتی به ســطح موردانتظار خود از رشد 
صنعتی و اقتصادی نرســیده اســت. می توان گفت که عوامل مختلفی مانند 
ضعف نهاد حقوق مالکیت، فقدان نگاه صادرات محور و وابســتگی اقتصاد به 
نفت، داليل روند نزولی ارزش افزوده صنعت در ســال های اخیر بوده اســت. 
برای عبور از اين وضعیت، پیشنهادهای مختلفی ارائه شده است. برای مثال، 
بخش خصوصی و کارآفرينان می توانند پیش از شــروع کســب و کار يا پس 
از آن، عوامل مهم در رشــد صنعتی را شناســايی و با شــناخت کمبودهای 
احتمالی در حوزه زمانی و مکانی کسب و کار خود، ريسک شکست را کاهش 
دهنــد. همچنین اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی می تواند با 
شناخت مهمترين عوامل توسعه، کانون توجه خود را در مطالبات صنعتگران 
و کارآفرينان به دقت و درســتی تعیین و با برنامه ريزی يکپارچه و هماهنگ، 
به دولت و حاکمیت در مســیر توسعه کمک کند. در نهايت می توان با روش 
پويايی سیستم ها و تعیین شاخص های کمی برای هر عامل ضمن پیش بینی 
و شبیه ســازی رفتار صنعتی کشور، کاراترين و ســريع ترين راه دستیابی به 

توسعه صنعتی را يافت.
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فرصت امروز: آخرين اعــداد و ارقامی که از صورت های مالی 13 بانک 
دولتی و خصوصی تا پايان آذرماه 14۰1 منتشر شده است، نشان می دهد 
زيان انباشته بانک ها به بیش از 3۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود 
چهار برابر اسکناس در دست مردم است. بیشترين زيان انباشته در 9 ماهه 
ابتدای امســال به بانک آينده با بیش از 1۰۰ همت )رشــد 1۶ درصدی( 
و بیشترين رشــد زيان انباشیه به بانک پارســیان با رشد 147 درصدی 
اختصاص دارد. بیشــترين سود انباشــته نیز مربوط به بانک های ملت و 
پاسارگاد است که هر کدام به ترتیب سود انباشته 3۶8 و 215 همت را در 

پايان آذرماه امسال به ثبت رسانده اند.
13 بانک خصوصــی و دولتی بیش از 3۶۶ هزار میلیــارد تومان زيان 
انباشته را به ثبت رسانده اند که حدودا چهار برابر اسکناس در دست مردم 
است. در 9 ماهه ابتدای امسال نزديک به 47 هزار میلیارد تومان به زيان 
انباشــته بانک های ايرانی افزوده شد. زيان انباشته بانک ها که به بیماری 
مزمن سیســتم بانکی تبديل شده اســت، از ابتدای سال 14۰1 نه تنها 
کاهش نیافته بلکه بیش از 14 درصد نیز به حجم آن افزوده شده تا نتوان 
پايانی برای نابسامانی های اقتصادی کشــور متصور شد. براساس آخرين 
صورت های مالی منتشرشده بانک ها در سامانه کدال که اکثر آنها مربوط 
به پايان آذرماه امسال اســت، 13 بانک کشور زيان انباشته را در کارنامه 

خود به ثبت رسانده اند.
از مجموع 29 بانک فعال در بازار پول کشور، 13 بانک دولتی و خصوصی 
بیش از 3۶۶ هزار میلیارد تومان زيان انباشــته را به ثبت رســانده اند که 
حدود چهار برابر اسکناس در دســت مردم است. بیشترين زيان انباشته 
مربوط به بانک آينده اســت که مقدار آن در پايان آذرماه به بیش از 1۰۰ 
همت رسیده است. بدين ترتیب، میزان زيان انباشته بانک آينده در 9 ماهه 
امسال بیش از 1۶ درصد افزايش يافته است. بانک های ملی و سرمايه نیز 
در رتبه های بعدی قرار دارند که زيان انباشــته آنها در پايان آذرماه امسال 

به ترتیب به 7۶ همت و 4۶ همت رســیده است. کمترين میزان زيان نیز 
به بانک توســعه تعاون اختصاص دارد که حجم زيان انباشته اين بانک در 
پايان آذرماه امســال به بیش از 1.2 همت رســیده است. البته بیشترين 
افزايش زيان انباشــته طی 9 ماهه ابتدای امســال با رشد 147 درصدی 
به بانک  پارســیان تعلق دارد. در ســمت مقابل نیز از بین اين 29 بانک، 
بیشترين سود انباشــته مربوط به بانک های ملت و پاسارگاد است که هر 
کدام به ترتیب ســود انباشته 3۶8 همت و 215 همت را در پايان آذرماه 

امسال به ثبت رسانده اند.
نســبت مطالبات غیرجــاری بانک ها همواره نقش مهمــی در تراز نامه 
بانک ها دارد. مطالبات معوق از يک  ســو يکــی از علت  های مهم زياندهی 
بانک هاست و از ســوی ديگر بر کیفیت دارايی، ريسک اعتباری و کارايی 
تخصیص منابع به بخش هــای تولیدی نیز تاثیر می  گــذارد. افزايش در 
مطالبات غیرجاری، تاثیر مســتقیمی بر کاهش نرخ رشد وام   دهی بانک ها 
در کوتا  مدت و بلندمدت دارد که اثرات بلندمدت آن به   مراتب شــديدتر 
اســت. در واقع، افزايــش مطالبات غیرجاری، قــدرت وام   دهی بانک ها را 
کاهش می دهد. بررســی آمارها نشان می دهد مطالبات غیرجاری بانک ها 
در سال های گذشته با نوسانات زيادی همراه بوده است. براساس آمارهای 
بانک مرکزی، نســبت تسهیالت غیرجاری بانک ها به مانده کل تسهیالت 
در سال 1399 به رقم ۶.7 درصد رسیده که اين رقم در مقايسه با بسیاری 
از کشورهای توسعه  يافته و در حال توسعه، رقم بااليی محسوب می شود. 
براساس اســتانداردهای بانکداری بین المللی، اين رقم بین 2 تا 5 درصد 
اســت. با نگاهی به آمار مطالبات معوق بانک ها در کشــورهای همسايه و 
منطقه خاورمیانه نیز وضعیت ايران در نسبت مذکور در مقايسه با برخی 
از کشــورها همانند عربستان سعودی، گرجستان و ترکیه مطلوب نیست. 
نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیالت اين کشورها با توجه به آمارهای 
بانک جهانی در ســال 2۰2۰ میالدی به ترتیب 2.2 درصد، 2.3 درصد و 

3.9 درصد اســت. در ســطح جهان نیز نسبت مطالبات غیرجاری به کل 
تسهیالت بانکی در آمريکا بالغ بر 1.1 درصد و در چین بالغ بر 1.8 درصد 

است.
درباره میزان مطالبات معوق بانک های کشور، ابهامات زيادی وجود دارد. 
اين رقم در دوره های مختلف از ســوی مسئوالن متفاوت اعالم شده است 
که به نحوه محاسبه آن بازمی  گردد. از سوی ديگر مديران بانکی برای گريز 
از اين شرايط با پرداخت تسهیالت جديد، شرايطی را برای بدهکاران بزرگ 
خود برای تسويه  حساب تسهیالت معوق فراهم می کنند، به همین دلیل 
رقم واقعی اين تســهیالت غیر  جاری در   هالــه  ای از ابهام قرار دارد. بخش 
زيادی از تسهیالت غیرجاری )سررسید گذشته، معوق و مشکوک  الوصول( 
در طبقه غیرجاری نیامده و مديران بانک ها اين ارقام را با امهال و تمديد 
به بخش جاری منتقل کرده  اند. کارشناسان و اقتصاددانان داليل متعددی 
را برای زياندهی بانک ها مطرح می کنند که عمده آنها عبارتند از: مطالبات 
از دولت، غیرمولد بودن دارايی  ها، وجود امالک ملکی و تملیکی پرشــمار، 
تســهیالت تکلیفی، نرخ ســود دســتوری، مطالبات غیرجاری از بخش 
خصوصی، نرخ تســعیر ارز و... مطالعات نشان می دهد که دلیل زياندهی 
در بانک های دولتی و خصوصــی، کمی با يکديگر تفاوت دارد؛ چراکه در 
بانک های دولتــی مطالبات بانک ها از دولت يکی از داليل اصلی زياندهی 
بانک هاســت که زيان پنهانی را به آنها تحمیل می کند. درباره بانک های 
دولتی، بررسی صورت  های مالی اين بانک ها   نشان می دهد که مانده بدهی 
دولت به بانک ها در پايان اسفندماه 1399 به رقم 12۰ هزار میلیارد تومان 
رســیده اســت. اين رقم در همین بازه زمانی در بانک های خصوصی  شده 
صادرات، ملت و تجارت، رقم 11۰ هزار میلیارد تومان را نشــان می دهد. 
اين رقم حدود 9 درصد دارايی  های اين بانک ها را شامل می شود. در حالی 
اين مطالبات در صورت  های مالی بانک ها ثبت شــده که نه  تنها سودی از 
آن نصیب بانک ها نمی شود، بلکه پرداخت اصل آن نیز با ابهام مواجه است.

زیان انباشته بانک ها، 4 برابر حجم اسکناس در دست مردم است

بیالن سود و زیان بانک های ایرانی

معاون اقتصادی بانک مرکزی از افزايش رشــد اقتصادی به رقم 5.3 درصد در 
فصل پايیز 14۰1 خبر داد. »پیمان قربانی« با بیان اينکه رشــد اقتصادی کشــور 
در پايیز امســال به 5.3 درصد افزايش يافته است، گفت: رشد اقتصادی کشور به 
قیمت پايه سال 1395 به حدود 5.3 درصد رسیده که در مقايسه با شاخص رشد 
اقتصادی 4.8 درصدی در همین بازه زمانی در ســال گذشــته شاهد افزايش اين 
شاخص مهم بوده ايم. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت نیز 4.5 درصد بوده است.

او با بیان اينکه با وجود کنترل نقدينگی، شاهد افزايش رشد اقتصادی در کشور 
بوديم، افزود: در سال گذشته در اسفندماه رشد نقدينگی کشور معادل 39 درصد 
بوده اســت؛ اين در حالی است که رشد 12 ماهه نقدينگی در پايان بهمن ماه به 
32 درصد رســیده و همچنین نقدينگی اسفند ســال قبل تا پايان بهمن امسال 
2۶.3 درصد رشــد داشــته است. اين نشان دهنده اين اســت که برنامه پولی که 
توســط معاونت بانک اقتصادی مرکزی طراحی شــده و هدف 3۰ درصدی برای 
رشد نقدينگی پیش بینی شده بود و توسط رئیس جمهور نیز مورد تاکید قرار گرفته 

بود، محقق شده است.
»قربانی« به جزيیات رشــد اقتصادی در بخش های مختلف اقتصاد کشور اشاره 
کرد و ادامه داد: رشــد اقتصادی در فصل اول 2.2 درصد، فصل دوم 3.۶ درصد و 
فصل سوم 5.3 درصد بوده است. اين ارقام به اين معناست که هم نسبت به سال 
گذشته و هم نسبت به امسال، رشد اقتصادی روندی فزاينده داشته است. به گفته 
وی، گروه کشاورزی 1.1 درصد رشد، گروه نفت 15.4 درصد، گروه صنايع و معادن 
8.9 درصد و بخش صنعت 11.۶ درصد رشــد داشته است؛ گروه خدمات نیز در 

همین مدت رشد 3.3 درصدی را به ثبت رسانده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به جزيیات هزينه ناخالص داخلی در کشور 
گفت: ارقام اين بخش امیدبخش است؛ به طوری که در 9 ماهه امسال رشد مصرف 
خصوصی کشور 7.7 درصد بوده که تنها در پايیز اين شاخص معادل 11.3 درصد 

به ثبت رسیده است؛ در حالی که اين رقم در سال گذشته 2.9 درصد بوده است. 
مصرف دولتی نیز 1۶ درصد رشد داشته است. به گفته »قربانی«، نکته مهم رشد 
سرمايه گذاری يا تشــکیل سرمايه ثابت ناخالص است که در سه  ماهه سوم 1۶.۶ 
درصد رشــد داشته است و اين عدد در حوزه ماشین آالت 28.3 درصد بوده و اين 
رقمی است که در سال های اخیر بی سابقه بوده است و در حوزه ساختمان نیز رشد 

۶.9 درصدی به ثبت رسیده است.
اين مقام مســئول در بانک مرکزی که در يــک گفت وگوی تلويزيونی صحبت 
می کرد، درباره دلیل رشــد اقتصادی ثبت شده در بخش های مختلف، گفت: روند 
رشد اقتصادی کشور، روند مثبت و امیدبخشی است و سرمايه گذاری انجام شده نیز 

روند خوبی را طی کرده است.
وی در بخش ديگری از صحبت های خود به موضوع مهار رشد نقدينگی و سطح 
تورم در کشور اشاره کرد و افزود: در بهمن ماه امسال تورم کشور 43.۶ درصد بوده 
و اين ارقام در ســايت بانک مرکزی قرار گرفته و جزيیات تورم از ســال 1397 به 
بعد نیز که پیشتر منتشر نشده بود، اکنون در دسترس است. نرخ تورم تولیدکننده 
نیز 3۶.1 درصد بوده اســت. در ماه های گذشته، التهابات موجود در بازارها بر نرخ 
تورم نیز اثر گذاشــت و نرخ تورم کشــور را افزايش داد و اين هم ناشــی از جنگ 
ترکیبی بود که علیه اقتصاد کشور در جريان بود؛ ولی خوشبختانه با تحوالتی که 
اخیرا شــاهد آن بوديم، امید داريم که تورم را کنترل کنیم. به گفته »قربانی«، در 
سال جاری حدود نیمی از تورم ناشی از شوک های ارزی بوده و اين قاعدتا در سال 
آينده کاهش پیدا خواهد کرد. نکته مهم ديگر درخصوص مهار نرخ تورم در حوزه 
سیاست های پولی، کنترل رشد نقدينگی است که میزان رشد نقدينگی در پايان 
بهمن ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 درصد کاهش داشته و اين نشان دهنده 
اين است که ان شاءاهلل بانک مرکزی به اهداف خود در کنترل رشد نقدينگی دست 

پیدا خواهد کرد.

بانک مركزی از افزایش رشد اقتصادی به 5.3 درصد خبر داد

افت ۷ درصدی رشد نقدینگی

بانکنامه

گزارش سال 2022 نوبيتکس منتشر شد
تمایل پایدار ایرانيان به دوج كوین

کاهش قیمت رمزارزها با تمايل سرمايه گذاران خرد برای انباشت پول در اين 
بازار، رابطه ای مستقیم دارد. نوبیتکس از پلتفرم های مبادله رمزارز در ايران در 
جديدترين گزارش خود می گويد استقبال کاربران اين پلتفرم در سال 2۰22 
نسبت به سال 2۰21 از ســرمايه گذاری در بازار رمزارزها کاهش يافته است. 
براساس داده های نوبیتکس از تعداد کاربران اين پلتفرم در پايان سال 2۰22، 
يک میلیون و 87 هزار نفر در نوبیتکس ثبت نام کرده اند؛ در حالی که در سال 
2۰21، تعداد کاربران ايــن مرکز مبادله رمزارز از 39۰ هزار نفر به 3 میلیون 
و 231 هزار نفر رســیده است. نوبیتکس می گويد با وجود کاهش استقبال از 
سرمايه گذاری در بازار رمزارزها، در سال 2۰22 تعداد کاربران زن در نوبیتکس 
بیشتر شده است. در پايان سال 2۰22، تعداد کاربران نوبیتکس به 4 میلیون 
و 318 هزار نفر رســیده که 22 درصد اين کاربران را زنان تشکیل می دهند؛ 
اين در حالی است که سهم کاربران زن در نوبیتکس طی سال 2۰21 میالدی، 

1۶ درصد بوده است.
همچنین تهرانی ها در رتبه نخست استفاده از خدمات نوبیتکس قرار دارند. 
آذربايجان غربی، آذربايجان شرقی، خراسان رضوی، اصفهان و فارس نیز از ديگر 
استان های صدرنشین هســتند. به عبارت ديگر، 24درصد فعاالن نوبیتکسی 
ارزهای ديجیتال در استان تهران هستند و استان خراسان رضوی با 9 درصد در 
رتبه دوم قرار دارد؛ آذربايجان شرقی و اصفهان نیز در رتبه های بعدی بیشترين 

تعداد کاربر در بین استان ها قرار دارند.
 از مجموع ارزهای ديجیتال، بیشــترين تمايل کاربران به خريد دوج کوين 
ثبت شده است. در سال گذشته میالدی سهم دوج کوين از ترکیب دارايی های 
موجود در کیف پول کاربران نوبیتکس به 18 درصد رســیده است. بیت کوين 
با ســهم 11 درصدی در کنار اتريوم در جايگاه ســوم  است و تتر با سهم  14 
درصدی در جايگاه دوم قرار دارد. بیشترين کاربران کمتر از 3۰ سال به خريد 
تتر تمايل نشان داده اند؛ در حالی که کاربران 3۰ تا ۶۰ ساله بیشتر دوج کوين 
خريده اند. در بین ۶1 تا 7۰ ســاله ها نیز بیت کوين از ترکیب دارايی ها 18.4 
درصد سهم دارد، اما در بین 71 تا 8۰ ساله ها تتر بیشترين محبوبیت را کسب 
کرده است. در يک کالم، عالقه کاربران نوبیتکس به ترتیب روی دوج کوين، تتر، 

بیت کوين، اتريوم، شیبا و کاردانو، بیشتر از ساير رمزارزها بوده است.

پادشاه رمزارزها در سطح 22 هزار دالری
رالی جدید بيت كوین

قیمت بیت کوين پس از ســقوط به ســطح 18 هزار و 54۰ دالر 
در آخر هفته، از روز يکشــنبه با جهشی مطلوب تا 21 هزار و 5۰۰ 
دالر در باالترين ســطح آخر هفته قرار گرفت و اکنون در سطح 22 
هزار و 44۶ دالر معامله می شــود. به گزارش »کريپتو«، بیت کوين 
رالی 7درصــدی را ثبت کرد که با اين رقم از رالی اتريوم پیشــی 
گرفته است. در حال حاضر، بازار نظاره گر حمايت قريب الوقوع برای 
سپرده های بانکی اياالت  متحده است. تعدادی از گزارش ها از جمله 
اظهارنظرهای »جانت يلن«، وزير خزانه داری اياالت  متحده نشــان 
می دهد که طرح هايی در راه اســت. آخرين مورد، مقاله »واشنگتن 
پســت« است که می گويد: اياالت  متحده در حال بررسی محافظت 

از سپرده های بانک سیلیکون ولی است.
بــه  طور خاص در حوزه کريپتو از روز جمعه با دقت درام يو اس 
دی کوين را تماشــا کرده ايم به اين دلیل که سیر کل سپرده های 
3.3 میلیارد دالری در بانک ســیلیکون را نتوانسته بود انتقال دهد 
اما خوشــبختانه قبل از بسته شــدن آن 5.4 میلیارد دالر را خارج 
کرده اســت. بیانیه اطمینان بخش شرکت موجب بازگشت استیبل 
کوين به 9۶ سنت از 88 سنت شد. برخی از موارد مرتبط با يو اس 
دی کوين به بیت کوين نیز نفوذ کرده اســت. در هر صورت، قیمت 
بیت کوين نشــانه آن اســت که دارايی های ريسک در روز دوشنبه 

شروع قدرتمندی دارند.
مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای ديجیتالی در حال حاضر 1.۰3 
تريلیون دالر برآورد می شــود که اين رقم نسبت به روز قبل 7.47 
درصد بیشــتر شده اســت. در حال حاضر 42.32 درصد کل بازار 
ارزهــای ديجیتال در اختیار بیت کويــن بوده که در يک روز ۰.52 
درصد افزايش داشته است. حجم کل بازار ارزهای ديجیتال در 24 
ساعت گذشــته 74.29 میلیارد دالر است که 2.2۰ درصد کاهش 
داشــته اســت. حجم کل در امور مالی غیرمتمرکز در حال حاضر 
۶.73 میلیارد دالر اســت که 9.۰۶ درصد از کل حجم 24 ســاعته 
بازار ارزهای ديجیتال اســت. حجم تمام ســکه های پايدار اکنون 
75.88 میلیارد دالر اســت که 1۰2 درصد از کل حجم 24 ساعته 

بازار ارزهای ديجیتال است.
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تحليل 5 اقتصاددان از دالیل افت قيمت دالر
كف قيمت ارز در پایان 1401

رونــد نزولی قیمت ارز ادامه دارد و نرخ هــر دالر در مرکز مبادله ارز و 
طالی ايران به 4۰ هزار و 3۰۰ تومان رســید. آخرين نرخ ثبت شــده در 
معامالت روز دوشــنبه برای هر دالر آمريکا به صورت اسکناس و حواله به 
ترتیب 4۰ هزار و 3۰۰ تومان و 3۶ هزار و 7۰۰ تومان بوده است. اسکناس 
يورو نیز 42 هزار و 8۶۶ تومان و حواله آن 39 هزار و 3۶ تومان قیمتگذاری 
شــد. همچنین هر درهم اسکناس نیز 1۰ هزار و 973 تومان قیمتگذاری 

شد و هر درهم حواله به 9 هزار و 993 تومان رسید.
برخی از کارشناسان و تحلیلگران اعتقاد دارند با توجه به سیگنال های 
ديپلماتیک مثبت، حداقل در آينده کوتاه انتظار شروع جريانات افزايشی 
جديد در بازار ارز وجود ندارد. بر همین اســاس، کارشناسان می گويند که 
نقطه پايان کار دالر در ســال 14۰1 برای بازارساز اهمیت بسیاری دارد و 
به همین دلیل به نظر می رســد که عرضه ارز طی روزهای آتی به شکل 
معناداری افزايش پیدا کند. با اين وجود، تحلیلگران اقتصادی در واکنش به 
خبرهای مثبت سیاسی و توافق ايران و عربستان، عنوان می کنند که اگر 
عقالنیت بر اقتصاد حاکم شود، انتظار ريزش قیمت دالر به زير کانال 4۰ 
هزار تومان وجود دارد. سوال اين است که کف نرخ دالر چه عددی است؟

در همین رابطه، »محمدصادق الحســینی«، کارشــناس اقتصادی در 
يادداشــتی در فضای مجازی با طرح اين سوال که چرا قیمت دالر پايین 
آمد؟ نوشت: »تغییر رويه دولت و کاهش 42 میلیارد دالر ارز ترجیحی به 
19 بازار را متعادل و قیمت را از ۶1 هزار به 49 هزار تومان رساند. توافق با 
عربستان )منطقه( چشم انداز سیاست خارجی را تغییر و ريسک را کاهش 
داد و نرخ را از 49 به 45 رســاند. خرابکاری نکنند، نرخ می تواند به کانال 

38 تا 42 هزار تومان برود.«
اما »علی شريعتی«، عضو اتاق بازرگانی ايران در يادداشتی در فضای مجازی 
پیش بینی کرد که کف نرخ دالر، 42 هزار تومان است. در همین حال، »مرتضی 
ايمانی راد«، اقتصاددان در يادداشتی در فضای مجازی نوشت: »از قبل برآوردم 
از قیمت دالر در پايان سال جاری 4۰ هزار تومان و برای انتهای سال آينده در 
حدود 5۶ هزار تومان بود، با شرط اينکه عوامل سیاسی تغییر بنیادی نکند. 
افزايش قیمت دالر در سال جاری با يک محرک سیاسی ايجاد شد و با محرک 
ديگری فرو نشست. بنابراين افزايش قیمت دالر مستلزم شرايط سیاسی جديد 
است. اگر شرايط سیاسی داخلی و بین المللی تغییرات زيادی داشته باشد، به 

همان نسبت نرخ دالر تغییر می کند.«
به گزارش »خبرآنالين«، »داود ســوری«، کارشــناس اقتصادی هم در 
يادداشتی نوشت: »ديديد قیمت دالر را نه کانال های تلگرامی و نه صندوق 
پر از دالر بانک مرکزی تعیین نمی کند. رابطه با اقتصاد دنیا، شــرط الزم 
و آزادی تجارت و کســب وکار، شرط کافی بازاری باثبات و پیش بینی پذير 
است. گامی کوچک به سوی تحقق شرط الزم برداشته شده است، بیش باد، 

ولی از شرط کافی غافل نشويد.«
همچنین »سیامک قاسمی« ديگر تحلیلگر اقتصادی نوشت: »واکنش 
قیمت دالر به توافق با آژانس هســته ای و عربســتان در 1۰ روز گذشته 
باز هم نشــان داد که چقدر اقتصاد سیاســی و انتظارات تورمی در سفره 
زندگی ما موثر اســت و چقدر گمراه يا جاهل بودند و البته هستند همه 
آنهايی که سال ها در انکار رابطه بین تحريم ها و انزوای ايران و سفره زندگی 
مردم بودند. همچنین واکنش های هیجانی بازارها به تحوالت سیاســی، 
چه در رشــد و چه در ريزش دالر، نافی بنیان هــا و زمینه های اقتصادی 
افزايش قیمت دالر نیست و همچنان توصیه می کنم در تصمیم گیری های 
اقتصــادی، به جای توجه به واکنش های هیجانی کوتاه مدت، به روندهای 
اقتصادی بلندمدت توجه کنید. يادتان باشد براساس بنیان های اقتصادی 
تــا رکود تورمی در اقتصاد ايران ادامه دارد، التهابات ارزی نیز ادامه خواهد 

داشت.«
اما افت دمای قیمت دالر در حالی در بیســت و دومین روز اســفندماه 
ادامه يافت که قیمت سکه طال در اين روز يک میلیون تومان باال رفت. هر 
قطعه ســکه تمام بهار آزادی طرح جديد با يک میلیون و 5۰ هزار تومان 
افزايش در روز دوشنبه با قیمت 2۶ میلیون و 1۰۰ هزار تومان معامله شد. 
براساس نرخ اعالمی اتحاديه صنف فروشندگان و سازندگان طال، جواهر، 
نقره و سکه تهران، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قديم نیز با 3۰۰ هزار 
تومان افزايش نســبت به روز قبل با رقــم 22 میلیون و 8۰۰ هزار تومان 
خريد و فروش شد. همچنین نیم سکه 15 میلیون و ۶۰۰ تومان، ربع  سکه 
9 میلیون و 5۰۰ هزار تومان و ســکه يــک گرمی 5 میلیون و 7۰۰ هزار 
تومان قیمت خورد. عالوه بر اين، در بازار طال نرخ هر گرم طالی 18 عیار 
2 میلیون و 135 هزار تومان و قیمت هر مثقال طال 9 میلیون و 25۰ هزار 
تومان شــد. بهای هر اُنس طال در بازارهای جهانی يک  هزار و 888 دالر و 

2 سنت اعالم شد.

خبرنــامه

فرصت امروز: دومینوی اخبار مثبت ديپلماتیک، اسکناس دالر را با افت 
قیمتی شديدی مواجه کرده و نماگرهای بورسی چند روزی است که تحت 
تاثیر اصالح قیمت دالر در سراشیبی قرار گرفته اند؛ به طوری که دماسنج 
اصلی تاالر شیشه ای در معامالت روز يکشنبه بار ديگر سطح 1.8 میلیون 
واحد را از دست داد و در معامالت روز گذشته نیز با افت ۰.۰9 درصدی تا 
ارتفاع يک میلیون و 781 هزار واحد عقب نشینی کرد. ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار نیز برای ســومین روز متوالی منفی شد و 

13۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
بازار سهام تنها چهار روز معامالتی تا پايان سال 14۰1 فاصله دارد و همگام 
با ساير بازارهای موازی در روزهای آخر اسفند، فضای متفاوتی از روزهای قبل 
را تجربه می کند. پس از سفر »رافائل گروسی«، مديرکل آژانس بین المللی به 
ايران و انتشار بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی کشور و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی، بازار ارز وارد روند نزولی شــد و اين روند نزولی اين هفته پس از 
خبر توافق ايران و عربستان سعودی و احیای روابط ديپلماتیک دو کشور بعد از 
حدود هفت سال شدت گرفت؛ تا جايی که قیمت هر اسکناس دالر در مرکز 
مبادله ارز و طالی ايران در پايان دادوســتدهای روز گذشته به مرز 4۰ هزار 
تومان رسید. برخی از تحلیلگران بازار سهام بر اين باور هستند که با توجه به 
افت قیمتی شديد دالر در بازار آزاد و همچنین افزايش امیدها نسبت به احیای 
احتمالی برجام، بورس تهران تحت تاثیر اين عوامل برای بازه زمانی کوتاه مدت 
دچار اصالح منطقی خواهد شد. با اين وجود و به رغم انتظارات تورمی برای 
سال جديد، تمايل به سرمايه گذاری در صنايع بزرگ و دالری همچنان بیشتر 

از بقیه صنايع به چشم می خورد.
هت تریک تغيير مالکيت سهام

ســومین روز نزولی بورس تهران با هت تريک در تغییر مالکیت ســهام 
همراه شد و خروج 13۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس به ثبت رسید. 
در معامالت بیســت و دومین روز اسفندماه، ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوقی به حقیقی بازار برای سومین روز متوالی منفی شد و 13۰ میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در جريان معامالت روز دوشنبه در 
بورس تهران، دامنه نوسان شاخص  کل کوتاه بود و با ريزش اندکی نسبت 
به روز قبل به کار خود پايان داد. از ابتدای معامالت دوشنبه روند شاخص 
کل و شاخص هم وزن بورس صعودی شد اما در نیمه دوم معامالت، صعود 
ابتدايی خود را از دســت دادند و در پايان به افتی اندک بسنده کردند. به 
طوری که شــاخص کل بورس با ريزش هــزار و 571 واحد معادل ۰.۰9 

درصد تا ســطح يک میلیون و 781 هزار و ۶2۶ واحد پايین آمد. شاخص 
کل هــم وزن نیز با 54۶ واحد معادل ۰.1 درصد کاهش در تراز 539 هزار 
و 1۰4 واحد ايســتاد. همچنین شاخص کل فرابورس )آيفکس( با کاهش 
11 واحدی در ســطح 22 هزار و 7۰7 واحد قرار گرفت، اما شاخص کل 
هم وزن فرابورس 154 واحد افت کرد و به رقم 93 هزار و 418 واحد رسید.
در پايان معامالت  روز دوشــنبه، 245 نماد رشد قیمت و 393 نماد کاهش 
قیمت داشتند. به عبارت ديگر، 38 درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۶2 درصد 
بازار افت قیمت را تجربه کردند. همانطور که گفته شــد، ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای ســومین روز متوالی منفی بود و 13۰ 
میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. در معامالت اين روز بیشترين 
خروج پول حقیقی به سهام شبندر )شرکت پااليش نفت بندرعباس( اختصاص 
داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 29 میلیارد تومان بود. 
خودرو دومین رتبه خروج را داشت و پس از آن، نمادهای ذوب، وبملت، وتجارت 
و بپاس بیشــترين خروج پول حقیقی را ثبت کردند. در سوی ديگر اما نماد 
وآذر بیشترين ورود پول حقیقی را داشت و کاما و خپارس در رتبه های بعدی 
ايستادند. نمادهای کگل، میدکو و پارسان بیشترين اثر را در ريزش شاخص کل 
بورس داشتند. در مقابل نمادهای شیران، فوالد و رمپنا بزرگان سبزپوش بازار 
بودند. در فرابورس نیز نمادهای بپاس، وسپهر و توريل بیشترين تأثیر کاهنده 
و نمادهای آريا، فزر و کزغال بیشترين اثر فزاينده را بر شاخص داشتند. شستا 
بیشترين تراکنش را داشت و فوالد و اردستان در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در 

فرابورس نیز نمادهای دی، فروژ و ددانا پرتراکنش ترين نمادها بودند.
حجم معامالت گروه های بورسی

در معامالت روز گذشــته بیشترين حجم معامالت مربوط به گروه های 
خودرو و ســاخت قطعات، صندوق سرمايه گذاری قابل معامله و بانک ها و 

موسســات اعتباری بود. در معامالت اين روز، ۶۶ نماد صف خريد داشتند 
و 49 نماد با صف فروش مواجه بودند. ارزش صف های خريد با رشــد 41 
درصــدی به 291 میلیارد تومان رســید و ارزش صف های فروش نیز 34 
درصــد کاهش يافت و 278 میلیارد تومان بــود. در پايان معامالت نماد 
ثفارس )شرکت عمران و توسعه فارس( با صف خريد 45 میلیارد تومانی در 
صدر جدول تقاضای پايانی بازار قرار گرفت. پس از ثفارس، نمادهای بمپنا 
)شــرکت تولید برق عسلويه مپنا( و تنوين )شرکت تأمین سرمايه نوين( 
بیشــترين صف خريد را داشتند. در سوی ديگر نیز نماد ثالوند بیشترين 
صف فروش را داشــت و پس از آن، نمادهای سخزر، باالس، کیا و توريل 

بیشترين صف فروش را به خود اختصاص دادند.
ارزش معامالت کل بازار سهام به 1۰1 هزار و ۶45 میلیارد تومان رسید. 
ارزش معامالت اوراق بدهــی در بازار ثانويه 91 هزار و 37 میلیارد تومان 
بود که 9۰ درصد از ارزش کل معامالت بازار را در اين روز شامل می شود. 
ارزش معامالت خرد سهام نیز با کاهش 7 درصدی به نسبت روز معامالتی 
قبل به رقم ۶ هزار و 325 میلیارد تومان رسید. نماد فوالد )شرکت فوالد 
مبارکه( بیشــترين ارزش معامالت بازار سهام را به خود اختصاص داد که 
ارزش معامالت آن 187 میلیارد تومان بود. پس از فوالد نیز وآذر بیشترين 
ارزش معامالت را داشت و خودرو رتبه سوم بیشترين ارزش معامالت را به 
خود اختصــاص داد و پس از آن دو نماد خزامیا و باما در رتبه های بعدی 
بیشترين ارزش معامالت قرار گرفتند. در جدول حجم معامالت نیز سهام 
شستا با تعداد 78۰ میلیون و 819 هزار و 959 سهم در صدر قرار گرفت. 
دی در رتبه دوم بیشترين حجم معامالت بازار ايستاد و رتبه سوم به خودرو 
تعلق گرفت. دو نماد فاذر و خساپا نیز در رتبه های بعدی بیشترين حجم 

معامالت بازار قرار داشتند.

روند نزولی نماگرهای بورسی تحت تاثير افت دمای دالر ادامه دارد

تکانه دالری بورس تهران

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

23 اسفند 1401

شماره 2207



شانس برنده شدن در پيش فروش ایران 
 خودرو چقدر است؟

دنا پالس اتوماتیک در چهل وسومین مرحله فروش اينترنتی ايران خودرو بیشترين 
متقاضی را داشــته اســت و تقريبا 4۰ درصد از شرکت کنندگان برای خريد آن دست 

به کار شدند.
نتايج قرعه کشی ايران  خودرو در اسفند امسال نشان می دهد متقاضیان محصوالت 
اين کارخانه در مقايسه با مرحله قبل حدود 8۰ درصد ريزش داشته است. در حالی که 
دی ماه امسال چیزی حدود 9 میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای شرکت در طرح پیش فروش 
ثبت نام کردند، طبق اعالم ايران خودرو و بعد از مشــخص شدن نتايج قرعه کشی، اين 
تعداد به حدود يک میلیون و 9۰۰ هزار نفر کاهش پیدا کرده است. در اين مرحله که 
چهل وسومین دور از پیش فروش محصوالت ايران  خودرو محسوب می شد، در مجموع 
1۰ هزار و 3۰۰ دستگاه دنا پالس اتوماتیک، سورن پالس، هايما S5 اتوماتیک و هايما 

S7 پالس عرضه شدند.
شانس برنده شدن دنا پالس اتوماتیک در قرعه کشی ايران  خودرو

دنا پالس اتوماتیک در طرح فروش اينترنتی اسفند ايران  خودرو بیشترين متقاضی 
را داشــته است. از بین يک میلیون و 898 هزار و ۶99 نفری که تا پايان مهلت قانونی 
در طــرح فروش اينترنتی ايــران  خودرو ثبت نام کردند، 754 هــزار و 7۰9 نفر يعنی 
چیــزی حدود 4۰ درصد از کل متقاضیان برای خريد دنا پالس اتوماتیک اقدام کردند؛ 
محصولی که ايران  خودرو آن را با مهلت تحويل سه  ماهه و با قیمت 411 میلیون تومان 
پیش فروش کرد و در بازار آزاد آن را تقريبا دو برابر نرخ کارخانه معامله می کنند. البته از 
بین تقريبا 755 هزار نفری که برای خريد دنا پالس اتوماتیک دست به کار شدند، 47۰ 
هزار و 553 نفر جزو متقاضیان عادی بودند که با احتساب هزار و 5۰۰ مدلی که ايران 
 خودرو عرضه کرد، شانس برنده شدن اين خودرو يک به 313 نفر تخمین زده می شود. 
از طرفی به ازای هر 53 نفر در قالب طرح جوانی جمعیت، يک متقاضی شــانس برنده 
شدن در قرعه کشی را دارد و شانس برنده شدن متقاضیان طرح خودرو های فرسوده که 

برای خريد دنا پالس اقدام کردند، يک به 151 نفر خواهد بود.
نتايج قرعه کشــی ايران  خودرو نشان می دهد در مجموع 727 هزار و 58۶ نفر برای 
خريد ســورن پالس بنزينی اقدام کردند. با اين حال ايران خودرو فقط قصد فروش 4 
هزار دستگاه ســورن پالس بنزينی را داشته است. از اين 4 هزار دستگاه، هزار و 2۰۰ 
دستگاه برای متقاضیان عادی در نظر گرفته شد و دقیقا 37۶ هزار و 2۶9 نفر ثبت نام 
کردند تا شانس برنده شــدن آنها يک به 313 نفر باشد. 1۶5 هزار و 3۶۶ نفر در قالب 
طرح حمايت از جوانی و خانواده برای خريد ســورن پــالس بنزينی ثبت نام کردند و 
ظرفیت 2هزار دســتگاهی ايران  خودرو در اين بخش، شانس برنده شدن متقاضیان را 
يک به 82 نشان می دهد. اين را هم بايد اضافه کنیم که در ازای تقريبا 185 هزار نفری 
که در قالب طرح تعويض خودرو های فرسوده برای خريد سورن پالس ثبت نام کردند، 
از هر 232 نفر، يک نفر صاحب خودرو می شود. سورن پالس بنزينی در کارخانه تقريبا 
2۶9 میلیون تومان قیمت دارد و فروشــنده های آن در بازار آزاد رقمی نزديک به ۶۰۰ 
میلیون تومان را به خريداران پیشــنهاد می دهند. قیمت هايما S5 اتوماتیک در طرح 
فروش اينترنتی ايران  خودرو تقريبا 815 میلیون تومان اعالم شد. همین محصول را در 
بازار آزاد حدود يک میلیارد و 4۰۰ میلیون تومان دســت به دست می کنند و در ازای 
71۰ دستگاهی که ايران خودرو برای عرضه در پیش فروش اسفند آماده کرده بود، 87 
هزار و 459 نفر به  شکل اينترنتی ثبت نام کردند. از بین اين تعداد، 13 هزار و 52۶ نفر 
در قالب طرح عادی برای خريد هايما S5 اتوماتیک دست به کار شدند و به خاطر اينکه 
در اين بخش فقط 15۰ دستگاه عرضه شده بود، شانس برنده شدن در قرعه کشی يک 
به 9۰ خواهد بود. تقريبا 4۰ هزار نفر در قالب طرح جوانی و 33 هزار نفر در قالب طرح 
تعويض خودرو های فرسوده شرکت کردند و به ترتیب شانس برنده شدن متقاضیان اين 

محصول به ترتیب يک به 1۰۰ و يک به 211 تخمین زده می شود.

نماگربازارسهام

دادستان عمومی و انقالب شهرســتان تاکستان گفت متأسفانه برخی 
شرکت ها و مجموعه ها تحت عناوين پیش فروش خودرو فعالیت هايی انجام 

داده اند که وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش رکنا از قزوين، محمد صمدی دادستان تاکستان در گفت وگو 
با خبرنگار رکنا افزود: پلمب شــرکت های متخلف ادامه خواهد داشــت و 

با اخطار جدی به سرمايه  پذيری شرکت های متخلف بايد متوقف گردد.
وی يادآور شد: شهرداری و ديگر ارگان ها از قرار دادن تابلوهای تبلیغاتی 
در اختیار متخلفین خودداری کنند. نبايد ديگر شاهد تکرار چنین اقدامی 
باشــیم. وی افزود: اين شرکت ها با تبلیغات گسترده و واهی مردم را برای 

ســرمايه گذاری به سمت خود جذب کرده، اما شهروندان بايد به اين نکته 
توجه داشته باشند که فعالیت برخی از اين شرکت ها بدون اخذ مجوزهای 
قانونی صورت می گیرد. دادســتان تاکســتان بیان کرد: تولیدکنندگان، 
کشاورزان، مردم از ثبت نام پیش فروش خودرو که باعث اخالل در تولید 
می شوند، گاليه دارند. صمدی گفت: پرونده ثبت نام پیش فروش خودرو در 
تاکستان بايد برای همیشه بسته شود تا از بین رفتن اموال مردم جلوگیری 
شود. وی افزود: خبرنگاران و رسانه ها پل ارتباطی مناسبی بین مسئوالن و 
مردم هستند تا از بروز اينگونه وقايع در تاکستان و استان جلوگیری شود.

دادستان تاکســتان تصريح کرد: دستگاه قضائی نسبت به اين موضوع 

ورود جــدی کرده و اجازه نخواهــد داد برخی افراد ســودجو با فعالیت 
غیرقانونی، سرمايه و حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهند.

وی تاکید کرد: شهروندان بايد مراقب فعالیت اين شرکت ها باشند و ابتدا 
از صحــت فعالیت قانونی آنها اطالع يابند و تا تعیین تکلیف وضعیت اين 
شرکت ها نسبت به پیش خريد خودرو اقدام نکنند، زيرا تاکنون هیچ گونه 

مجوز قانونی از سوی اين شرکت ها ارائه نشده است.
وی عنوان کرد: شــهرداری تاکســتان نبايد تابلوهای تبلیغاتی و اموال 
عمومی  را به متخلفان اجاره دهد چون باعث می شود مردم اعتماد کرده 

که موجب اخالل در شهر شود.

مديرکل صنايع شــیمیايی و پلیمری وزارت صمت از برطرف شــدن 
مشکالت سامانه تخصیص الستیک خودرو با نرخ مصوب تا دو روز آينده 
خبر داد. محســن صفدری، مديرکل صنايع شــیمیايی و پلیمری وزارت 
صمت در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، گفت: تا دو روز آينده 

مشکالت سامانه تخصیص الستیک خودرو با نرخ مصوب برطرف می شود.
وی علت مشکالت به وجود آمده در روز های گذشته را، همکاری نکردن 
برخــی از واحد های صنفی به علــت در خطر بودن منافع شــان در اين 
شفاف سازی دانســت.  مديرکل صنايع شیمیايی و پلیمری وزارت صمت 

بیان کرد: اتاق اصناف 4۰ واحد منتخب در سطح استان تهران را به صورت 
ويژه به ما برای تأمین تايــر معرفی کرده  و از همین امروز ثبت اطالعات 
آنها در پلتفرم در حال انجام اســت و حداکثر تا دو روز آينده امکان خريد 

الستیک مهیا می شود.

مشکالت سامانه تخصيص الستيک با نرخ مصوب برطرف می شود

با همراهی شهروندان بساط شرکت های پیش فروش خودرو را برخواهیم چید
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اخبار

دستور فوری شهردار اهواز برای زیباسازی شهر در ایام نوروز
اهواز - شبنم قجاوند: رضا امینی با تاکید بر لزوم نظافت شهر در 
آستانه سال نو عنوان کرد: آراستن و زیباسازی شهری مرحله ای از کار 
اســت اما پیش از آن باید پیرایش را انجام دهیم تا بتوانیم شهر را زیبا 
کنیم. همان گونه که در مناطق هشت گانه، اقداماتی در این راستا صورت 
گرفته اما ســازمان ها و مناطق باید بیشتر کار کنند و برای تسریع در 
زیباسازی شهر اهواز از نیروهای ستادی و پیمانکاران هم کمک بگیرند.

شــهردار اهواز با تاکید بر بهره وری درست از زمین های قابل برنامه 
ریزی خصوصا در مناطق حاشــیه ای که تعداد آن ها زیاد است، اظهار 

داشت: باید تدبیری برای بهره وری درست از زمین های قابل استفاده؛ اندیشیده شود و قطعا مقدمه این کار جمع آوری نخاله 
ها است. امینی با تاکید بر ضرورت حضور و ایفای نقش تمامی عوامل خدماتی در کنار یکدیگر اظهار داشت: تمامی عوامل 
مناطق هر روز در یک منطقه حاضر شده و بسیج شوند تا پاکسازی و ساماندهی مناطق انجام شود. شهردار اهواز با اشاره به 
اینکه سازمان پارک ها و فضای سبز ۵ برابر سال گذشته گل خریداری کرده است، خاطرنشان کرد: با توجه به میزان گل 
خریداری شده هنوز میزان گل کاری سطح شهر کم است لذا الزم است که عملیات گلکاری هرچه سریعتر صورت پذیرد 
تا جلوه شهر تغییر پیدا کرده و زیبا شود؛ میدان هایی که در حال ساماندهی هستند، جزیره ها و مثلث های چهارراه ها و 

میادین نیز در اولویت قرار گیرند.

در سال جاری انجام شد؛
اجرای 30 پروژه ایمن و مقاوم سازی خطوط لوله در بستر رودخانه ها و 

نقاط رانشی در منطقه 9 عملیات انتقال گاز
ساری – دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از اجرای 30 
پروژه ایمن و مقاوم سازی خطوط لوله در بستر رودخانه ها و نقاط رانشی 
در این منطقه عملیاتی طی ســال جاری خبر داد. به گزارش خبرنگار 
مازندران به نقل روابط عمومی منطقه 9 عملیات انتقال گاز، محی الدین 
مفخمی با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه 9 اظهار کرد: خطوط لوله 
در این منطقه عملیاتی به دلیل شــرایط اقلیمی و وجود جنگل، کوه و 
رودخانه های خروشــان و بارش های ســیل آسا همواره مورد تهدید و 
مخاطرات فراوانی بوده و در این راستا در سال های اخیر پروژه های ایمن 

سازی خطوط لوله در بستر رودخانه و نقاط رانشی به صورت جدی پیگیری شده است. وی به وجود بیش از 2۵0 رودخانه 
خروشــان در ســطح منطقه اشاره کرد و افزود:  در سال جاری 30 پروژه ایمن و مقاوم سازی خطوط لوله گاز در سه استان 
شمالی در دستور کار قرار داشت که تمامی آنها به اتمام رسیده است. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز خاطرنشان کرد: از 
مهمترین این پروژه ها، اتمام عملیات تعمیق خط لوله 30 اینچ و اتصال نهایی آن در بستر رودخانه خروشان چشمه کیله 
بوده که در سال جاری با موفقیت به سرانجام رسید. مفخمی ضمن قدردانی از کارکنان متعهد منطقه یادآور شد: با تالش 
همکارانمان در اجرای این پروژه ها، علیرغم بارش های شدید و وقوع سیل هیچ گونه آسیبی به خطوط لوله گاز وارد نشد و 

گاز در خطوط انتقال گاز در فصول سرد سال به صورت پایدار و مستمر جریان داشته است.

کسب تندیس سرآمدی در فعالیت های زیست محیطی و مسئولیت 
اجتماعی توسط سیمیدکو

مشــهد- صابر ابراهیم بای: همزمان با هفته درختکاری و منابع 
طبیعی، همایش منابع طبیعی، محیط زیست و مسئولیت اجتماعی در 
تاالر اجتماعات امام خمینی )ره( دانشــکده کشاورزی و منابع طبیعی 
دانشگاه تهران با حضورآقایان، احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس 
شــورای اسالمی، محمد جواد عســکری رئیس کمیسیون کشاورزی، 
مصطفی طاهری رئیس کمیسیون صنایع مجلس ، سید محمد مقیمی 
رئیس دانشگاه تهران و جمعی از دانشجویان و اساتید این حوزه برگزار 
شــد. در این همایش از شــرکت های فعال و سرآمد در زمینه حفظ و 

حراست از محیط زیست و مسئولیت اجتماعی با رویکرد اهتمام به مسئولیت پذیری اجتماعی در حفظ و صیانت از عرصه های 
منابع طبیعی و زیســت محیطی کشــور تقدیر به عمل آمد. شرکت صنعتی و معدنی توسعه فراگیر سناباد )سیمیدکو( از 
پیشگامان حفظ و حراست از محیط زیست با اجرای پروژه های بزرگ زیست محیطی و بازیابی و احیای آب در کشور است 

که در این همایش از محمد مدنی فر مدیرعامل این شرکت نیز تجلیل شد.

 رئیس بنیاد مسکن: مصوبات دور اول سفر رئیس جهور به بوشهر 
در حال ثمردهی است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشور گفت: مصوبات دور اول سفر رئیس جهور به استان بوشهر در حال 
ثمردهی اســت. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان 
بوشــهر؛ اکبر نیکزاد در مراسم افتتاح پروژه های دیوار حفاظتی استان 
بوشهر اظهار داشت: مصوبات سفرهای استانی بر اساس کار کارشناسی 
و بحث و بررســی دقیق حاصل می شود و در ســطح استانی و کشور 
تعامل الزم صورت می گیرد. وی اضافه کرد: مسائل و مشکالت مردم با 
حضور مسئوالن استانی بررسی می شود و در سفر رئیس جمهور مصوب 

می شــود که عمل به این مصوبات وظیفه همه مسئوالن است. رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور با اشاره به اینکه 
مصوبات سفر دور اول رئیس جمهور در حال افتتاح است افزود: مردم ما حقشان بیش از اینها است و رئیس جمهور نیز بر این 
موضوع تاکید دارد. وی با بیان اینکه شبانه روز برای خدمت به مردم تالش می کنیم افزود: افتتاح پروژه های دیوار حفاظتی و 

مسکن روستایی از جمله خدمات در این زمینه است.

جلسه هماهنگی استقبال از نوروز و بهار ۱۴0۲ شهرداری اهواز برگزار شد
اهواز - شبنم قجاوند: رضا امینی شهردار اهواز در جلسه هماهنگی 
استقبال از بهار و نوروز ۱۴02 که شب گذشته چهارم اسفندماه با حضور 
معاونین، مدیران مناطق و ســازمانهای تابعه برگزار شــد، در خصوص 
ساماندهی و فضاسازی معابر و میادین سطح شهر و اجرای برنامه های 
فرهنگی ویژه ایام نوروز و آغاز سال نو دستوراتی را صادر کرد. وی با اشاره 
به هدف از تشکیل این ستاد افزود: هر سازمانی طبیعتا خدماتی را در ایام 
نوروز به شهروندان ارائه می دهد که باید به نحو احسن و با نظارت کامل 
انجام شود تا در پی آن شاهد رضایت حداکثری شهروندان و میهمانان 

نوروزی باشــیم و تمام تالش و تمرکزمان از امروز بر این مهم خواهد بود. شــهردار اهواز گفت: نصب اِلمان های ویژه نوروز، 
نورپردازی و بهسازی آب نماها و میدان های سطح شهر و نور پردازی پل ها برای زیباسازی شهر با هدف استقبال از نوروز 
۱۴02 نیز در دستورکار شهرداری قرار دارد. امینی عنوان کرد: رنگ آمیزی جداول، شست و شوی معابر و میادین، تعمیر و 
تجهیز سرویس های بهداشتی ورودی و خروجی شهر و پارک ها و به  روز رسانی روشنایی های پارک و جاده های ساحلی از 

جمله برنامه های ستاد استقبال از بهار شهرداری اهواز است.

مدیرکل منابع طبیعی گلستان :
نگهداری مهم تر از کاشت درخت است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از اتخاذ تدابیر الزم برای جلوگیری 
از شکست طرح درختکاری در سطح استان خبر داد و گفت: نگهداری مهم تر از کاشت درخت است.حمید سالمتی در گفتگو 
با خبرنگاران اظهار کرد: در سال جاری ۵00 هکتار توسعه جنگل و جنگل کاری در عرصه های منابع طبیعی در دستور کار 
قرار گرفت که در هر هکتار ۸00 اصله نهال استفاده شده است.وی با بیان اینکه گلستان برای تأمین نهال مشکلی ندارد، افزود: 
بیش از 200 هزار اصله نهال برای توسعه زراعت چوب و بیش از 200 هزار اصله نهال برای توسعه فضای سبز در اختیار مردم 
و متقاضیان قرار گرفت.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان تأکید کرد: عالوه بر کاشت نهال، نگهداری بعد از 
کاشت نیز اهمیت دارد لذا امسال اعالم کردیم متقاضیان کاشت نهال باید موقعیت جغرافیایی را به ما اعالم کنند سپس نهال 
در اختیار آن ها قرار بگیرد.سالمتی با اشاره به اینکه پیش بینی مکان برای جنگل کاری و سپس اختصاص نیرو برای حفاظت 
از این عرصه ها را از تدابیر اتخاذ شده برای جلوگیری از شکست طرح کاشت درخت برشمرد و یادآور شد:  در چند سال اخیر 
در برخی از نقاط درختان کاشته شده حدود ۴0 درصد اُفت داشته البته اُفت ۱0 درصد طبیعی است و با برنامه ریزی انجام 

شده افت ما کمتر از ۱00 درصد خواهد بود.

تبریز - فــاح: رییس هیئت مدیــره انجمن فوالد 
آذربایجان در ششمین جشــنواره حامیان حقوق مصرف 
کنندگان آذربایجان شرقی که با حضور معاون وزیر صمت 
و رییس سازمان حمایت تولید کنندگان و مصرف کنندگان 
دکتر حسین فرهیدزاده، استاندار آذربایجان شرقی سردار 
خرم و رئیس ســازمان صمت صابر پرنیان برگزار شد به 
عنوان نماینده بخش صنعت و تولید به ایراد ســخنرانی 

پرداخت.
دکتر نواده اباذر عنوان کرد: طی ســالهای اخیر از تعداد 
بیمه شده های تامین اجتماعی کم و بر بازنشستگان آن 
افزوده می شود که این امر زنگ خطر ورشکستگی تامین 
اجتماعی را به صدا در آورده و یکی از خطرات اقتصاد کشور 

می باشد.
وی در ادامه سخنان خود ابراز کرد: دومین مشکل اقتصاد ایران 
حضور خصولتی ها بدلیل اجرای غلط سیاست های اصل ۴۴ است 
که حضور همراه با رانت این شرکت ها بر فعالیت های اقتصادی 
بخش خصوصی مشــکل آفرین شده است. رییس هیئت مدیره 
انجمن فوالد آذربایجان در ادامه سخنان خود در رابطه با بخشنامه 
های خلق الساعه و تصمیم گیری بدون مشورت با بخش خصوصی 
از طرف دولت، گفت: افزایش لجام گســیخته قیمت دالر در ماه 

های اخیر دلیلش همین تصمیمات بدون مشورت دولت است.
وی افزود: پیش از این تنها تولیدکننده می توانســت صادرات 
انجام دهد و پولش را نیز موظف بود که به کشــور برگرداند، اما 
وزارت صمت طی یک بخشنامه جدید اعالم کرد هر فرد ایرانی 
باالی ۱۸ ســال سن دارای کارت ملی، می تواند صادرات کند و 

این دلیل اصلی وضعیت دالر است.
اباذر ادامه داد: در این کشور طی سالیان سال هیچوقت واردات 
ماشــین آالت صنعتی شــامل مالیات ارزش افــزوده نبود اما با 
بخشنامه های جدید این مورد اضافه شده و دست تولید کننده 

برای نوسازی و ارتقا خط تولیدش را بسته است.
وی با بیان اینکه عدم حمایت از انجمن های تخصصی و بخش 
های خصوصی که در حال له شــدن در زیر چرخ های خصولتی 
ها و بخشنامه های دستوری هستند به ضرر اقتصاد کشور است، 
گفت: کمبود زیرساخت ها در استان نیازمند کمک دولت است 

که باید حمایت کنند تا تولید ادامه دار باشد.
نواده اباذر در خصوص کمبود زیرساخت هایی همچون برق و 
گاز که باعث تعطیلی واحدهای تولیدی در تابســتان و زمستان 

می شود، گفت: گاز مورد نیاز کشور ۱.۴ میلیارد مترمکعب 
اســت که تولید آن امسال از ۸۵0 میلیون مترمکعب باال 
نرفت و شاهد قطع گاز واحدهای تولیدی بویژه واحدهای 
فــوالدی بودیم، در حالیکه در مصــرف خانگی، ویالهای 
شــخصی و ادارات دولتی با اضافه مصرف و بعضا اســراف 
مواجه هستیم و بر عکس کشــورهای پیشرفته همیشه 
اول از همــه گاز صنایع فوالدی را قطع می کنیم که این 
امر به ضرر تولید و در نهایت به ضرر کل جامعه تمام می 
شود. رییس هیئت مدیره انجمن فوالد آذربایجان در ادامه 
با اشاره به بحث صادرات فوالد و بازگشت ارز حاصل از آن 
گفــت: صادر کننده مواد اولیه را با ارز بازار آزاد تهیه کرده 
و اقدام به صادر نمودن محصول تولیدی می کند اما طبق 
بخشنامه جدید وزارت صمت بایستی ارز حاصل از آن را در 
بازار نیمایی به کشور برگرداند که البته معاون معدنی وزیر صمت 
قول حل این مشکل تا پایان ســال را داده که امیدواریم بزودی 

شاهد حل شدن این مشکل واحدهای فوالدی باشیم.
وی با اشــاره به مشکالتی که شرکت های خصولتی بر تولید 
بخش خصوصــی واقعی ایجاد می کنند، گفــت: به طور نمونه 
شرکت گل گهر از معادن دولتی که قرار بود تامین کننده سنگ 
آهن واحدهای فوالدی کشور باشد اما االن با راه اندازی واحدهای 
فرآوری، ذوب و … خود مصرف کننده و خریدار بزرگ ســنگ 

آهن شده است.
اباذر خاطرنشــان کرد: ما تا خودکفایی فاصله زیادی نداریم و 
اگــر دولت در تصمیم گیری ها بخش خصوصی را نامحرم نداند 

می توانیم در آینده بسیار کوتاه، موفقیت را از آن خود کنیم.

قم- خبرنگار فرصت امروز: جایزه بهترین فیلم مســتند 
نیمه بلند در بخش اصلی جشنواره بین المللی فیلم مقاومت به 
مهدی آخوندی فیلمســاز قمی برای فیلم »به رنگ انار« تعلق 

گرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
اســتان قم، جشــنواره بین المللی فیلم مقاومت با اهدای جایزه 
بهترین فیلم مستند نیمه بلند به مهدی آخوندی برای فیلم »به 

رنگ  انار« به کار خود پایان داد.
مهدی آخوندی تهیه کننده و کارگردان مستند ۴0 دقیقه ای به 
رنگ انار اظهار داشت: داستان این مستند نیمه بلند که در شهر 
قم فیلمبرداری شده، روایتی از زندگی و زمانه مرحوم آیت اهلل حاج 
شیخ محمدباقر آخوندی است که به مدت 3۵ سال امام جماعت 
مسجد چهل اختران قم )امامزاده موسی مبرقع( بوده که سومین 
مکان زیارتی در این اســتان بعد از حرم حضرت معصومه)س( و 

جمکران محسوب می شود.
وی افزود: در طول هشت سال دوران دفاع مقدس با راه اندازی 

ســتاد جمع آوری کمک های مردمی در این مســجد، آیت اهلل 
آخوندی کاروانی متشــکل از ۵0 کامیون دار، کمک های مردمی 

پایین شهر قم را روانه جبهه های جنگ می کرد.
این کارگردان خاطرنشــان کرد: آیــت اهلل آخوندی همزمان 
که نماینده مردم در مجلس بــود در کوره های آجرپزی قم نیز 
کار می کرد که یکی از مســببان اصلی تحول اساســی در میان 

کوره پزداران استان قم از ماقبل انقالب تا بعد از هشت سال دفاع 
مقدس، این مجتهد عالی قدر بود که ماحصل آن ۵0 شهید و ۱۵0 

جانباز کوره پزخانه های قم می شود.
آخونــدی ادامه داد: در »به رنگ انار« به این تحول اساســی 
که به اعــزام بیش از ۵0 بار کمک های مردمی توســط کاروان 
کامیون داران کوره پزخانه های قم به جبهه های جنگ می شــود 

پرداخته شده است.
وی افزود: این اقدام که در آن زمان حرکتی جهادی محسوب 

می شد در »به رنگ انار« به تصویر کشیده شده است.
این درام مســتند به مجری طرحی مؤسسه فرهنگی هنری 

شناخت قم و توسط کنگره شهدای این استان تهیه شده است.
خاطرنشــان می شود، هفدهمین جشــنواره بین المللی فیلم 
مقاومت با شعار گفتمان مقاومت، نهضت جهانی مستضعفین و 
آزادی قدس شریف و دبیری جالل غفاری قدیر و به همت انجمن 
ســینمای انقالب و دفاع مقدس بنیــاد فرهنگی روایت فتح در 

عسلویه برگزار شده است.

اراک- فرناز امیدی: معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
مرکزی گفت: شهر جدید امیر کبیر نوروز امسال به عنوان ورودی 
شهر اراک و استان مرکزی، نقطه بسیار مهمی برای معرفی استان 
در سفرهای نوروزی است و حتما نوروزگاه مناسبی در این نقطه 

خواهیم داشت.
علی اکبر اســدی در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر استان 
مرکزی بر لزوم تمرکز دســتگاه های خدمات رســان اســتان 
مرکزی بر محورهای حادثه خیز در ایام نوروز تاکید کرد و گفت:  
دستگاه های خدمات رسان تمرکز و اولویت خود را بر محورهای 

حادثه خیز مصروف کنند.
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری مرکــزی افزود: 
فرمانداری ها و تمامی دستگاه های اجرایی مرتبط، باید در جریان 
مصوبات ستاد باشند و تصمیمات باید به این دستگاه ها به منظور 

اجرا ابالغ شود.
اســدی با بیان اینکه تا فردا همه دســتگاه ها موظفند تعداد 
خودروهای دارای قابلیت چراغ گردان را به دفتر فنی استانداری 
مرکزی اعالم کنند تــا در اختیار پلیس راه قرار گیرد، گفت: در 
قبال کوتاهی دستگاه های اجرایی و در صورت کم کاری حتما به 
اداره تخلفات اداری ارجاع می شوند چراکه به شخصه نمی خواهم 

حتی یک نفر در این ایام جان خود را از دست بدهد. باید اولویت 
و تمرکــز را بر پوشــش خدمات در شهرســتان ها و محورهای 
حادثه خیــز مصروف کرد و حداقل ۱00 دســتگاه خودرو برای 

استان نیاز است.
او با اشاره به اینکه شــهرداری اراک، پارک آلومینیوم را برای 
استراحت مسافرین در نظر گرفته است و باید اطالع رسانی الزم 
در این راســتا صورت گیرد، افزود: شــهر جدید امیرکبیر نیز به 
عنوان ورودی شهر اراک و استان مرکزی، نقطه بسیار مهمی برای 
معرفی استان در سفرهای نوروزی است و حتما نوروزگاه مناسبی 
در این نقطه خواهیم داشت و روز نخست نوروز مراسم استقبال از 
مسافرین نوروزی در میدان امام خمینی)ره( اراک در ساعت ۱0 

صبح انجام خواهد گرفت.
معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری بر ســاماندهی 
ســرویس های بهداشتی در نقاط مختلف اســتان تاکید کرد و 
گفت: مساجد و امامزادگان و جایگاه های سوخت و مجتمع های 
خدماتی و رفاهی باید ســرویس های بهداشتی مناسبی داشته 
باشــند، همچنین نمازخانه ها باید به صورت کامل ساماندهی و 
مرتب سازی شــوند اگر این اقدامات مهم انجام نشود از ظرفیت 
قانونی به صورت کامل برای توبیخ مسئوالن امر استفاده می شود 

و نامه نگاری برای ساماندهی این اماکن صورت گرفته است، 2۵ 
اسفندماه مجددا از آنها بازدید خواهیم داشت و اگر اقدامی صورت 

نگرفته باشد حتما برخورد خواهد شد.
اسدی اضافه کرد: حتما باید رســتوران های خوب شهرها به 

مسافرین معرفی شوند.
در این جلســه حمیدرضا نوازنی مدیرکل دفتر فنی استاندار 
مرکزی بیان کرد: برای توزیع میوه شب عید حتما اماکن توزیع 
با پلیس راهنمایی و رانندگی هماهنگ شود تا تجمع و ترافیک 
ایجاد نشود، همچنین شهرداری المان های نوروزی را در اماکنی 
نصب کنند، محور شریانی نباشد که باعث ترافیک نشود، همچنین 
الزم اســت که راهداری مباحث فنی و ایمنی زیرگذر ورودی به 
شهر جدید امیرکبیر را دنبال کند چراکه متاسفانه هفته گذشته 

یک مورد فوتی در این تقاطع گزارش شده است.

رییس هیئت مدیره انجمن فوالد آذربایجان:

عدم حمایت از انجمن های تخصصی و بخش خصوصی به ضرر اقتصاد کشور است

درخشش فیلمساز قمی در جشنواره بین المللی فیلم مقاومت

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی:

شهر جدید امیرکبیر  مناسب نوروزگاه برای مسافران

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: نماینده ولی فقیه در استان 
بوشــهر و امام جمعه این اســتان، با حضور در دفتر مدیرعامل 
شــرکت ملی گاز ایران از زحمات و تالش های شبانه روزی وی 
و مجموعه همکاران صنعت گاز در بخش های مختلف، تشکر و 

قدردانی کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، آیت اله غالمعلی 
صفایی بوشهری ضمن قدردانی از مجموعه همکاران صنعت گاز، 
اظهار کرد: اقدامات شرکت ملی گاز ایران در زمستان امسال نمود 
عینی مدیریت جهادی برای خدمت رسانی به مردم و تالش در 
مســیر جلب رضای خداوند متعال و نیــل به اهداف عالی نظام 

جمهوری اسالمی ایران است.
نماینده ولی فقیه در اســتان بوشــهر در ادامه، افزود: با توجه 
به شــدت سرمای بی ســابقه در روزهای ســرد امسال، دشمن 
گمان می کرد که صنعت گاز کشور در عرصه تامین انرژی دچار 
مشکالت اساسی خواهد شد، اما بنا به شواهد موجود و اظهارات 
مقامات محلی و کشــوری، با پیش بینی های انجام شده از سوی 
مسئوالن صنعت گاز کشور، شاهد بودیم که جریان پایدار گاز در 
سردترین روزهای سال در سراسر نقاط ایران برقرار و گرمابخش 

منازل هموطنان بود.
امام جمعه بوشهر با تأکید بر این که نفت و گاز از جمله نعمات 
خدادادی هستند و باید به نحو احسن شکرگزار این نعمات بود، 
گفت: نیازمند عزم ملی برای پاسداشــت این نعمت ارزشــمند 
هستیم. باید تالش کرد با مدیریت تهدیدها و فرصت های حوزه 

انرژی، تمرکز بر مدیریت بهینه ســازی مصــرف در بخش های 
خانگی، نیروگاهــی و صنعتی در نگاه و عملکرد کارشناســان 
و مســئوالن امر در تمامی دســتگاه های اجرایی و قانونگذاری، 

برجسته شود.
در این جلســه همچنین، مجید چگنی، معــاون وزیر نفت و 
مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با ارائه گزارشــی از اقدامات و 
دستاوردهای مجموعه تحت مدیریت خود، گفت: یکی از مهم ترین 
دستاوردهای صنعت گاز در ۴ دهه گذشته، تکیه بر سرمایه انسانی 
و دانش مهندســان و متخصصان ایرانی اســت. پیش از انقالب، 
این صنعت وابســته به متخصصان خارجی بود، اما امروز شاهد 
هستیم که مهندســان و متخصصان ایرانی صفر تا صد صنعت 
گاز در عرصه های مختلف از ســاخت پاالیشگاه تا خطوط انتقال 

و ایستگاه های تقویت و تقلیل فشار را طراحی و اجرا می کنند.
معاون وزیر نفت در امور گاز در رابطه با اقدامات شــرکت ملی 
گاز ایران در زمستان امسال، گفت: زمستان امسال از نظر شدت 
برودت دما، ماندگاری طوالنی و گستردگی در شرق تا غرب کشور 
یکی از ســردترین فصل های ســال در چند دهه اخیر بود. ثبت 
دمای منفی ۱0 درجه در 30 استان که در برخی شهرهای استان 
خراسان رضوی و آذربایجان غربی تا منفی 2۵ درجه نیز به ثبت 
رســیده بود گواه این مدعا اســت. با این حساب انتظار می رفت 
این سرمای شدید و بلندمدت، روند گازرسانی در کشور را دچار 
مشکل کند اما به فضل الهی و تالش همکاران ما در بخش های 
ستادی و عملیاتی سبب شد تا هموطنانمان در سراسر کشور از 

نعمت گاز در ایام سرد بهره مند شوند.
وی با اشــاره به ســهم 70 درصدی گاز از سبد انرژی کشور 
گفت: تا اواسط بهمن ماه امسال تعداد روزهایی که مصرف گاز در 
بخش خانگی و تجاری بیش از 600 میلیون مترمکعب بود، به ۴6 
روز رسید؛ این در حالی است که سال گذشته مجموع روزهایی 
که مصرف گاز در این بخش ها به باالی 600 میلیون مترمکعب 
رسید، تنها ۱3 روز بود. این یعنی تعداد روزهایی که فشار بسیار 
زیادی به شبکه و خطوط گاز وارد شد؛ در زمستان امسال حدوداً 

۴ برابر زمستان پارسال بود.
معــاون وزیر نفت در امور گاز در پایان، با ارائه آماری از میزان 
گازرســانی به شهرها و روستاهای کشــور به مقایسه پیشرفت 
صنعت گاز نســبت به پیش از انقــالب پرداخت و گفت: قبل از 
انقالب تنها ۵ شهر کشور از نعمت گاز بهره مند بودند که اکنون 
این عدد به ۱226 شــهر رســیده و به لحاظ درصد، بیش از 9۸ 
درصد خانوارهای ســاکن شهرهای کشور از نعمت گاز بهره مند 
شــده اند. در روســتاها نیز قبل از انقالب فقط به یک روســتا 
گازرسانی شده بود، این در حالی است که پس از انقالب، مجموع 
روســتاهایی که از نعمت گاز بهره مند شده اند به 36 هزار و 6۱۴ 
روستا رسیده که حدود ۸6 درصد از خانوارهای ساکن روستاهای 

کشور را شامل می شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر در دیدار با مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: 

اقدامات مجموعه صنعت گاز کشور در زمستان امسال 
نمود عینی مدیریت جهادی است
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نویسنده: علی آل علی
از دســت دادن مشتريانی که سال ها کنار شما بوده اند، 
اصال تجربه ساده ای نیست. ماجرا وقتی پیچیده تر می شود 
که همان مشــتريان جلوی چشم تان سراغ بقیه کسب و 
کارها بروند. آن وقت کافی است يک نويسنده خوش ذوق 
فیلمنامه ای از روی سرنوشت برندتان بسازد تا گريه همه 

دربیايد!
معموال وقتی برندها با پديده ريزش مشــتری رو به رو 
می شــوند، زمین و زمان را مقصر جلوه می دهند. انگار که 
همه چیز دست به دست هم داده تا آنها در بازار شکست 
بخورند. احتماال شــما هم قبول داريــد چنین ديدگاهی 
خیلی بچه گانه به نظر می رســد. هرچه باشــد مشتريان 
خیلی باهوش تر از اين حرف ها هستند که همینطور الکی 
دور يک برند را خط بکشــند؛ آن هم در دنیايی که کلی 

اطالعات دست اول در اختیار مردم قرار دارد. 
ما در روزنامه فرصت امروز از دســت دادن مشــتريان 
را مثــل ناامیدی هواداران از تیم های ورزشــی می دانیم. 
بی شک اگر همه چیز خوب پیش می رفت، هیچ خبری از 
قهر طرفداران با تیم نبود اما ماجرا از جايی شروع می شود 
که يک جای کار باشــگاه ايراد دارد. ما در اين مقاله قصد 
داريم چنین چالش هايی را شناسايی کرده و به شما نشان 
دهیم مشــتريان بــدون دلیل موجــه دور برندها را خط 
نمی کشــند. اگر شما هم دوست داريد کمی بیشتر درباره 
دلیل خداحافظی مشتريان با بعضی از برندها را بدانید، در 

ادامه با ما همراه باشید. 
نابودی اعتماد مشتریان: دالیلی برای اتفاقی 

وحشتناک!
هیچ کس در بازار عاشــق چشــم و ابــروی کارآفرينان 
نیست. در عوض اين کیفیت محصوالت و خدمات جانبی 
اســت که حرف اول و آخر را می زنــد. البته گاهی اوقات 
برندهای بزرگ طوری به نظر می رســند که انگار حتی با 
بدترين رفتار هم باز مشتريان دوآتیشه خودشان را خواهند 
داشت. مثال مايکروسافت را در نظر بگیريد؛ حتی اگر اين 
برنــد بدترين خدمات را هم به مشــتريانش بدهد، بازهم 
خیلی بعید است جايگزين دندان گیری برای سیستم عامل 

ويندوز پیدا شود، مگر نه؟
احتماال کارآفرينان کارکشته خیلی زود نسبت به ادعای 
باال اعتراض خواهند کرد. خب هرچه باشــد کم نیستند 
برندهای بزرگی که يک شــبه میلیون ها مشتری از دست 
داده اند. مثال فولکس واگن را در نظر بگیريد. اين برند هنوز 
هم به خاطر رســوايی چند سال قبلش درباره دستکاری 
اطالعات آاليندگی خودروها با اعتراضات مشــتريان رو به 
روســت. يک نمونه ديگر در دنیای ديجیتال، فیس بوک 
اســت. از زمانی که رسوايی درز و فروش اطالعات کاربران 
بــرای اين برند پیــش آمده، کمتر کاربــری عالقه ای به 
عضويت در فیس بوک دارد. با اين حساب اصال نبايد کسب 

و کاری را در حاشیه امن قرار دهیم. 
ســوال اصلی در اين بخش کامال مشــخص است: چرا 
مشتريان اعتمادشــان به برندها را از دست می دهند؟ ما 
در روزنامــه فرصت امروز جواب اين ســوال کلیدی را در 
ســه بخش جســت وجو خواهیم کرد. قبل از اينکه سراغ 
جواب هايی برای سوال باال برويم، بايد بعضی از نکات مهم 
از نظر مشتريان را بررسی کنیم. نکات زير معیارهای اصلی 

مشتريان برای انتخاب يک برند را تشکیل می دهد:
تجربه استفاده از محصول

تجربه خرید از برند و خدمات جانبی
فعالیت های اجتماعی برندها در جامعه يا فضای آنالين

معمــوال برندهايی که يک جای کارشــان در موارد باال 
لنگ می زند، خیلی زود مشتريان شان را از دست خواهند 
داد. البته ما به بیان اين نکات کلی بســنده نخواهیم کرد؛ 
چراکه موارد جزئی تری هم اين وســط قرار دارد. پس در 
ادامه با ما همراه باشید تا سری به داليل دقیق اين پديده 

وحشتناک بزنیم. 
خرید محصوالت خراب: مهمترین دليل 

بی اعتمادی مشتریان
دانشــجويی را در نظر بگیريد که بــرای امتحانات آخر 
ترمش ســراغ نزديک ترين فروشــگاه لوازم التحرير رفته 
و از بین کلــی خودکار مختلف دســت روی برندی تازه 

وارد گذاشــته است. بی شــک انتظار دانشجوی قصه ما از 
خودکاری که خريده ســاده است: تجربه ای لذت بخش و 

بی دردسر از نوشتن.
حاال اگر سر امتحان يکهو اين خودکار جديد جوهر پس 
داده و کل برگه را خراب کند، چه اتفاقی می افتد؟ تکلیف 
امتحان مهم دانشــجوی قصه که روشن است، اما بی شک 
ديگر کسی به برند تازه وارد ماجرا هم اعتماد نخواهد کرد؛ 
چراکه وقتی يک نفر تجربه ای بد از محصوالت شما داشته 
باشد، خیلی زود همه گوشــی دست شان می آيد. هرچه 
باشد ما در دنیای ديجیتال با سلطه شبکه های اجتماعی 

زندگی می کنیم!
براساس گزارش موسسه استاتیستا، مواجهه با محصوالت 
خراب دلیل اصلی کاهش اعتماد مشتريان به برندهاست. 
خب وقتی يک برند حتی نتواند محصولی درست و درمان 

دست مشتريان دهد، چطور بايد به آن اعتماد کرد؟ 

ما در روزنامه فرصت امروز معتقديم نظارت بر محصوالت 
تولیدی بايد در اولويت هر برندی قرار داشته باشد؛ چراکه 
بدون يک نظــارت جدی بر روی محصوالت کمتر برندی 
در عمل شانســی برای موفقیت در بازار دارد. نکته جالب 
اينکه هنوز هم اغلب برندهای صفر کیلومتر آنطور که بايد 
به اين نکته توجه نمی کنند. کافی است يکبار هم که شده 
ســراغ برندهای کمتر مشــهور در بازار برويد تا منظور ما 
را به خوبی درک کنید. با اين حســاب اصال نمی شود به 

بی اعتمادی مشــتريان نســبت به برندهای تازه کار ايراد 
گرفت. 

خدمات مشتری افتضاح: فقط پای محصول در 
ميان نيست!

آيــا هنوز فکر می کنید يک محصول باکیفیت که اتفاقا 
قیمت مناسبی هم دارد برای موفقیت در بازار کافی است؟ 
اگر جواب تان مثبت اســت، احتماال هیــچ چیزی درباره 
اهمیت خدمات مشتری نمی دانید. مردم اين روزها بیشتر 
از اينکه دنبال خريد محصوالت ارزان باشــند، به خدمات 
پس از فروش فکر می کنند. مثال صنعت لپ تاپ را در نظر 
بگیريد؛ در اين حوزه برندهايی مثل مايکروسافت يا دل به 
خاطر خدمات مشتری درجه يک شان شهرت دارند. پس 
طبیعی اســت تا وقتی اين غول ها در بازار هستند، کسی 

سراغ بقیه برندها نرود.
باور کنید يا نه، خدمات مشتری ديگر يک گزينه لوکس 

برای برندها نیســت. چه بسا کارآفرينان در اوايل کارشان 
فقط دنبال تولید محصولی ارزان باشــند. منطق اصلی در 
اين میان توسعه خدمات مشتری بعد از چند سال فعالیت 
در بازار است. البته چنین رويای دور و درازی هیچ وقت به 
واقعیت بدل نمی شــود. بعد هم کم کم مشتريان قید اين 
برند تازه وارد را زده و ســراغ همان نام های آشنا و باسابقه 

بازار می رود؛ به همین سادگی.
توصیه ما در اين بخش کامال روشــن اســت: شما بايد 
از همان ابتدای شــروع به کارتان بخش خدمات مشتری 
را هم راه اندازی کنید. اينطوری دست کم مشتريانی که با 
هزار و يک زحمت به دست می آوريد، بعد از يک بار خريد 

ناپديد نمی شوند.
تجربه نامناسب از خرید: سختی های مسير خرید

برندهای کمی هستند که مشتريان با هر سختی حاضر 
بــه خريد از آنها باشــند. در عوض وقتی پــای برندهای 
عادی وسط باشد، مشتريان تبديل به منتقدانی سختگیر 
می شوند. به طوری که حتی يک اشتباه کوچک هم برای 

کنار رفتن از کورس قهرمانی کافی خواهد بود. 
اجازه دهید در اين بخش بــه جای اينکه کلی مثال از 
برندهای مختلف بیاوريم، يک راســت برويم ســراغ اصل 
مطلب. مشتريان عاشق خريدهای بی دردسر هستند. پس 
تعجبی ندارد که خیلی زود بی خیال برندهايی با روندهای 
خريد سخت شوند. حاال اگر اين وسط فرآيند خريد از برند 
شما چندان آسان نیست، کاله تان پس معرکه خواهد بود. 
معمــوال برندهايی که میانه خوبی بــا فروش اينترنتی 
محصوالت شان ندارند، خیلی زود به دردسر می افتند. دلیل 
اين امر نیز وفاداری چنین برندهايی به متدهای کالسیک 
فروش است. البته کارآفرينان باهوش خیلی زود خودشان 
را با تغییرات هماهنگ می کنند. هرچه باشــد در دنیای 
کسب و کار جايی برای برندهايی با نگرش های از مد افتاده 

نیست!
ماموريت شــما در اين بخش مثل روز روشــن اســت. 
همانطور کــه يک کارگــردان تئاتر بايد مطمئن شــود 
تماشــاگرها از نمايش لذت می برند، شما هم بايد دنبال 
نقاط ضعف کارتان باشــید. در اين میــان نظرخواهی از 

مشتريان يا حتی اســتفاده از آمارهای موسسات مختلف 
ايده بدی نخواهد بود. البته يادتان باشــد اين آمارها نبايد 
خیلی قديمی باشــد. وگرنه به جای اينکه کمک تان کند، 

چیزی جز سردرگمی بیشتر برای تان نخواهد داشت. 
اگر نظر ما را بخواهید، کسب و کارها بايد هر چند وقت 
يکبار کل فرآيند فروش شان را زير تیغ انتقاد ببرند. شايد 
در نگاه اول اين ايده خیلی مسخره به نظر برسد، اما حتی 
بزرگترين برندهای دنیا هم معموال يکی دو تا اشــتباه در 
زمین فروش دارند. پس منتظر چه هســتید؟ همین حاال 
دست به کار شده و ايرادات کارتان را رفع کنید. اينطوری 
ديگر بهانه ای برای نارضايتی مشتريان باقی نخواهد ماند. 
مغایرت محصوالت با سليقه مشتریان: همه چيز 

باید باب ميل مشتریان باشد
اين روزها کلی محصول در سراســر دنیا دم دست من 
و شــما قرار دارد. به طوری که هیچ عذر و بهانه ای مبنی 

بر کمبود محصوالت از کســی پذيرفته نیست. به همین 
خاطر کارآفرينــان معموال فکر می کنند مشــتريان بايد 
حتما محصوالت شــان را روی هوا بخرند. نکته ای که اين 
وسط ناديده گرفته می شــود، سلیقه مشتريان است. چه 
بسا محصولی که به نظر شما عالی به نظر می رسد، حتی 
نگاه دوست تان را هم به خودش جلب نکند. آن وقت شما 

می مانید و محصولی که هیچ کس دوستش ندارد. 
اگر اخیرا با مشتريان تان بر سر موضوعات مختلف اختالف 
پیدا کرده ايد، بد نیست کمی درباره دلیل ناراحتی آنها هم فکر 
کنید. هرچه باشد آنها الکی دور شما را خط نمی کشند. ما در 
روزنامه فرصت امروز بنابر تجربه فهمیده ايم اغلب اوقات پای 
سلیقه مشتريان وسط است. مثال در حوزه کاالهای ورزشی 
معموال رنگ هايی مثل قرمز و آبی کلی طرفدار دارد. حاال اگر 
اين وسط يک برند محصولی با رنگ مشکی تولید کند، شايد 
نهايتا موفق به فروش شان شود اما بخشی از مشتريان را ناامید 

خواهد کرد. 
راه حــل ما در ايــن بخش برای جلوگیــری از کاهش 
اعتماد مشــتريان دو بخش به هم پیوسته دارد. در اولین 
قدم شــما بايد يک ارزيابی کلی از اوضاع برندتان داشته 
باشید. مثال اينکه در طول يک سال اخیر چقدر محصوالت 
تازه روانه بازار کرده ايــد و اين امر چطور بر روی ذهنیت 
مشــتريان تاثیر گذاشته است. نکته مهم ديگر اينکه بايد 
اوضاع خودتان را با رقبا مقايسه کنید. اگر برندی در بازار 
به راحت ترين شکل ممکن نگاه مشتريان را خیره می کند، 
حتما دلیل خاصی دارد. يک حدس هوشــمندانه در اين 
میان توجه به سلیقه مشــتريان است. به زبان خودمانی، 
در بازار برندهايی که توجه بیشــتری به مشتريان دارند، 
همیشه موفق تر خواهند بود. پس دفعه بعد به جای اينکه 
يکطرفه پیش قاضی برويد، کمی هم نظرات مشتريان را در 

طول فرآيند تولید محصوالت مدنظر قرار دهید. 
نظرات منفی از سوی دوستان: شبکه ارتباطی 

مشتریان
آدم هــا قبل از خريــد معموال نظرات ديگــران را جويا 
می شوند. اين کار شايد از مد افتاده به نظر برسد، اما هنوز 
هم اعتماد به نفس خوبی در بین خريداران ايجاد می کند. 

شــما را نمی دانم، ولی من کــه موقع خريد محصولی که 
دوستم حسابی از آن راضی است، حتی يک لحظه هم به 

خودم ترديد راه نمی دهم. 
شايد بعضی از کارآفرينان فکر کنند در دوران ديجیتال 
ديگر خبــری از توجه به نظرات دوســتان بــرای خريد 
محصوالت مختلف نیست. خب در اين صورت تا حدودی 
حق با شماست؛ چراکه دسترسی به شبکه های اجتماعی 
دايره دوســتان مردم را بی نهايت افزايش داده است. اين 
روزها با يک جســت وجوی ساده در پلتفرم های آنالين به 
سادگی امکان دسترســی به نظرات کاربران درباره طیف 
وسیعی از محصوالت وجود دارد. از اين مرحله به بعد هم 
ديگر انتخاب از بین محصوالت مختلف معمايی ســخت 

نخواهد بود. 
اگر فکــر کرده ايد ما در اين بخش يــک فرمول کامال 
بی دردســر برای رهايی از شر نظرات منفی داريم، سخت 
دراشــتباهید؛ چراکه نظرات منفی مشــتريان درباره يک 
برند در طول زمان شکل می گیرد. پس نبايد انتظار داشته 

باشید ظرف مدتی کوتاه ورق به سود برندتان برگردد. 
تمام کاری که شما در اين بخش می توانید انجام دهید، 
توجه به جزيیات کارتان اســت. معموال کارآفرينان میانه 
خوبی با مرور نظرات منفی کاربران در شبکه های اجتماعی 
ندارند. اگر شــما هم چنیــن عادتی داريــد، ديگر وقت 
تغییرات اساســی فرا رسیده است. بر اين اساس بايد قبل 
از هر کاری سراغ اکانت تان در شبکه های اجتماعی برويد. 
از ايــن مرحله به بعد مرور نظــرات مختلف کاربران ايده 
بسیار خوبی خواهد بود. يادتان باشد همه کاربران عاشق 
چشم و ابروی برندتان نیســتند. پس اگر به کامنت های 
منفی برخورد کرديد، به جای پاک کردن صورت مســئله 
دنبال دلیل اصلی نارضايتی کاربران باشــید. اينطوری در 
بلندمــدت هم کیفیت کارتان بهبود پیدا خواهد کرد، هم 
ديگر خبری از اعتراضات پی در پی مشــتريان به وضعیت 

برندتان نخواهد بود. 
حفــظ اعتماد مشــتريان اصال کار ســاده ای نیســت. 
درســت به همین خاطر خیلی از برندها در طول سال با 
شکست های ســنگین رو به رو می شوند. اگر شما دوست 
داريــد اوضاع تان در بازار را کمــی تغییر دهید، می توانید 
کارتان را با مديريت نظرات منفی کاربران شروع کنید. ما 
قبال در روزنامه فرصت امروز حسابی درباره مديريت نظرات 
منفی کاربران با شــما گپ زده ايم. البته اينجا قرار نیست 
دوباره همان نکات را تکرار کنیم. در عوض همه کاری که 
بايــد انجام دهید، درس گرفتن از کامنت های منفی برای 

بهبود فعالیت تان در بازار است، همین و بس!
نظرات اینفلوئنسرها: مرجع جدید برای مشتریان

اگر کودکی تان در دهه 8۰ يا 9۰ میالدی ســپری شده 
باشــد، خیلی خوب دوران يکه تازی سلبريتی ها بر عرصه 
تبلیغات را به ياد داريد. منظور ما همان زمانی اســت که 
همکاری با ســلبريتی ها فروش باالی يک برند را تضمین 
می کرد. از آن زمان تا حاال خیلی چیزها در دنیای کسب 
و کار تغییر کرده اســت. مثال ديگــر خبری از محبوبیت 
سلبريتی ها نیست. در عوض اينفلوئنسرها جای آنها را پر 

کرده اند. ماجرا جالب شد، نه؟
اينفلوئنسرها در واقع افرادی هستند که در دنیای ديجیتال 
مشــغول نقد و بررســی محصوالت مختلف يا تولید محتوا 
هستند. محبوبیت اين دسته از افراد در بین کاربران موجب 
جذابیت شان برای برندها شده است. به طوری که همکاری 
با اينفلوئنسرها عمال مزايای زيادی برای يک برند به همراه 
خواهد داشت. اگر شما هم دوست داريد اوضاع تان در بازار را با 
چاشنی همکاری با اينفلوئنسرها سر و سامانی دهید، بد نیست 
همین حاال کارتان را شروع کنید؛ چراکه اعتمادسازی در بین 

مشتريان با اين روش خیلی راحت خواهد بود. 
يادتان باشد انتخاب يک اينفلوئنسر خوب و به درد بخور 
اصال کار راحتی نیست. به ويژه اينکه قرار است پول نسبتا 
زيــادی نیز برای همکاری با اين افراد پرداخت کنید. پس 
اصال عجله به خرج ندهید و کارتان را با وسواس مثال زدنی 
دنبال کنید. اينطوری شــانس بیشتری برای موفقیت در 
بازار پیدا می کنید. اگر از ما می شــنويد، کمی مشورت با 
دوســتان يا حتی کارآفرينان ديگر نیز ايده بدی نخواهد 
بود. هرچه باشد استفاده از نظرات ديگران همیشه به کار 

می آيد، مگر نه؟
جمع بندی

مواجهه با مشتريانی که يکهو اعتمادشان را به کسب و 
کار شما از دســت می دهند، اصال تجربه ساده ای نیست. 
گاهی اوقــات کارآفرينان فکر می کنند يک اتفاق ناگهانی 
نظر مشــتريان را عوض کرده است، اما نکات مورد بحث 
در اين مقاله نشان داد هیچ چیز ناگهانی در میان نیست. 
مــواردی که ما به عنوان داليل اصلی برای کاهش اعتماد 
مشتريان بررسی کرديم، معموال در بلندمدت خودشان را 
نشان می دهند. پس اصال نبايد سراغ متهم کردن ديگران 

يا ربط دادن موضوع به رويدادهای ناگهانی برويم. 
من و همکارانــم در روزنامه فرصت امروز امیدواريم نکات 
مورد بحث در اين مقاله کمکی هرچند کوچک به شما برای 
آشنايی با داليل کاهش اعتماد مشتريان به برندها کرده باشد. 
اگر حوصله داشتید و سرنوشت برندتان برای تان مهم بود، به 
توصیه های ما برای رفع مشکالت مربوط به اعتماد مشتريان 
نیز توجه کنید. به عالوه، مثل همیشه کارشناس های ما 24 
ساعته آماده دريافت نظرات و سواالت شما هستند. پس تعارف 

را کنار گذاشته و با ما در ارتباط باشید. 
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چرا مشتریان اعتمادشان را به برندها از دست می دهند؟


