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75درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور باز نمی گردد

صادرات ممنوع!  
فرصت امروز: طی ماه های گذشته و پس از تضعیف پول ملی کشور شاهد موجی از افزایش صادرات غیرنفتی بودیم. صادرات 
اقالم��ی ک��ه پیش از این صادرات آنها به صرفه نبود. این ش��رایط موجب ش��د که عرضه این محص��والت در بازار کاهش یافته و 
قیمت های داخلی این اقالم افزایش یابد و فشار زیادی به جامعه، به ویژه به اقشار آسیب پذیر وارد شود چرا که این اقالم عمدتا 
قوت اصلی این اقشار را تشکیل می دهد، اما این شرایط را به لحاظ اقتصادی چگونه می  توان توضیح داد؟ مگر نه اینکه تنها فایده 
تضعیف پول ملی افزایش صادرات است؟ آیا نباید اثرات مثبت این افزایش صادرات را در جامعه ببینیم؟ پس چرا افزایش قیمت 
این اقالم اثرات منفی خود را بروز می دهد اما ش��اهد اثرات مثبت افزایش صادرات غیرنفتی کش��ور در اقتصاد ایران نیستیم؟ در 
پاسخ باید گفت علت را باید در عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی توسط برخی از صادرکنندگان جست وجو کرد. 
یعنی برخی از صادرکنندگان اقدام به صادرات کاالها می کنند، اما ارز حاصل از آن را وارد چرخه اقتصادی کشور نمی کنند. در 
همین زمینه وزیر اقتصاد در چند روز گذشته اعالم کرد که از 40 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی کشور در سال گذشته تنها 10 میلیارد...

فرص��ت امروز: با توجه به اینک��ه از ابتدای خردادماه رمزهای یکبار مصرف بانکی به عنوان رمز دوم کارت ها مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد، بانک مرکزی نکاتی درباره جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداخت های بدون حضور کارت را اعالم کرد.
در بخش��نامه بانک مرکزی آمده اس��ت که به منظور حمایت از کس��ب و کارهای نوپا و نیز تسهیل فرآیند پرداخت غیرحضوری 
قبوض، بانک ها می توانند با قبول مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از مسائل امنیتی و جبران خسارات احتمالی واردشده به مشتریان...

عدم بازگشت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات، یکی از دغدغه های کنونی اقتصاد ایران است و مساله ای است که وزیر اقتصاد 
در جلسه مشترکی که نهم اردیبهشت ماه امسال با کارآفرینان داشت، حسابی از صادرکنندگان گالیه کرد. به گفته فرهاد دژپسند، 
از مجموع 40 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی تنها 10 میلیارد دالر آن به کشور بازگشته است. وزیر اقتصاد در این نشست با طرح 
این سوال که چرا از صادرات 40 میلیارد دالری صادرکنندگان در سال گذشته فقط 10 میلیارد دالر آن برگشته است؟ خطاب...

شاخص بورس بیش از 5 هزار واحد دیگر کاهش یافت
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بانک ها دارندگان گوشی های غیرهوشمند را فراموش کردند

اندر مصائب رمز دوم یکبار مصرف

درخواست فعاالن اقتصادی از بانک مرکزی

فهرست صادرکنندگان متخلف را منتشر کنید

3

در نخسـتین روز این هفته مجدداً شـاهد بازگشت قیمت به 
آگهی های فروش مسـکن بودیم و در این شرایط آگهی های 

قرمز که از آنها به عنـوان مهم ترین عامل التهاب زا 
در بازار مسکن یاد می شد، باید به طور کامل حذف...

وضعیت بازار مسکن بعد از بازگشت قیمت به آگهی ها

لزوم حذف آگهی های قرمز

یادداشت
 اقتصاد ایران چگونه

می تواند به سالمت از تحریم 
آمریکا عبور کند؟

تش��دید تحریم های آمریکا علیه 
ای��ران در هفته ه��ای اخی��ر، موج 
ت��ازه ای از گمانه زنی ها را در مورد 
پیامدهای شوم این تحریم ها برای 
اقتصاد ایران به راه انداخته اس��ت. 
آمری��کا ک��ه در ماه نوامب��ر )آبان 
97( برخ��ی مش��تریان نفت ایران 
را ب��ه مدت ش��ش م��اه از اجرای 
تحریم ه��ا معاف کرده ب��ود، اخیراً 
تصمیم گرفت ک��ه این معافیت را 
تمدید نکند؛ تصمیمی که مطمئناً 
اوضاع اقتصاد آس��یب پذیر ایران را 
بدتر خواهد کرد، اما در عین حال 
باید گف��ت پیش بینی هایی که در 
مورد س��قوط اقتصاد ایران مطرح 
اغراق آمی��ز  به ش��دت  می ش��وند، 

هستند.
به تازگ��ی  پیش بین��ی  اگ��ر 
بین المللی  صن��دوق  تعدیل ش��ده 
پول در م��ورد اقتصاد ایران، یعنی 
رش��د اقتصادی منف��ی 6درصد را 
قبول کنیم، آن��گاه برخالف برخی 
ادعاهای بدبینانه و هش��داردهنده 
باید بگوییم ک��ه تأثیر تحریم های 
آمری��کا ب��ر اقتصاد ای��ران چندان 
هم شدید نیس��ت. در واقع، میزان 
کاهش تولید ناخالص داخلی ایران 
در ی��ک یا دو س��ال آین��ده کمتر 

از آن چی��زی اس��ت که 
3برخی کشورها اروپایی...
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رئیس جمهور فش��ارهای سیاسی و اقتصادی دشمنان علیه ایران 
اس��المی را یک جنگ تمام عیار و بی سابقه در تاریخ انقالب اسالمی 
خوان��د و تاکید کرد که در چنین فضایی باید همه نیروهای انقالب 

متحد باشند و دست در دست یکدیگر بدهند.
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی دولت، حجت االسالم والمسلمین 
دکتر حس��ن روحانی شامگاه ش��نبه در دیدار صمیمی با جمعی از 
فعاالن سیاس��ی اظهار داش��ت: امروز نمی توان گفت که ش��رایط از 
دوران جن��گ تحمیل��ی بهتر یا بدتر اس��ت، اما م��ا در زمان جنگ 
مشکل بانک، فروش نفت و واردات و صادرات نداشتیم و تنها تحریم 

ما، تحریم خرید سالح بود.
رئی��س جمهور با اش��اره ب��ه محدودیت هایی که دش��منان برای 
فعالیت ه��ای بانکی کش��ور ایجاد کرده ان��د و هزینه های اضافی که 
این تحریم های بانکی بر نقل و انتقاالت مالی کش��ور تحمیل کرده 
اس��ت، گفت: این مش��کالت در حوزه های فروش نفت، محصوالت 

پتروشیمی، فوالد و کشاورزی نیز اثرگذار است.
روحان��ی خط��اب به فعاالن سیاس��ی حاضر در این نشس��ت و با 
ارائه ی��ک گزارش آماری از وضعیت ج��اری در عرصه های مختلف 
اقتصادی، افزود: ش��ما که ش��خصیت های سیاس��ی هس��تید و در 
مجلس و پس��ت های دیگر بوده و با مسائل سیاسی کشور آشنایید، 
بای��د واقعیت ه��ای ام��روز را بدانید و برای رس��یدن ب��ه بهترین و 

کم هزینه ترین راه حل ها همفکری کنید.
رئیس جمهور اظهار داشت: در جنگ تحمیلی تقریباً مردم اتفاق 
نظر داش��تند که دولت مقصر مشکالت نیست، بلکه صدام به کشور 
تج��اوز و جنگ را آغاز کرده بود و چ��ون مردم در این زمینه اتفاق 
نظر داش��تند، ش��رایط نه ایده آل بلکه نسبتاً خوب بود و مردم برای 
حل مش��کالت کمک می کردند. امروز هم باید با همان اتفاق نظر و 

ایجاد همدلی و وفاق شرایط را اداره کنیم و تسلیم نشویم.
روحان��ی تصریح کرد: تسلیم ش��دن با فرهنگ و دین ما س��ازگار 
نیس��ت و مردم آن را نمی پذیرند، لذا نباید تس��لیم بش��ویم و باید 
راه حل ها را پیدا کنیم و در این زمینه البته مهم است که چه مقدار 

از راه حل ها در اختیار دولت قرار دارد.
رئیس جمهور گفت: وقتی از دولت س��وال و مطالبه ای می ش��ود 
باید از طرف دیگر بررس��ی ش��ود که دولت چه مقدار در حوزه های 
مورد س��وال دارای اختیار بوده اس��ت به طور مثال اگر درخصوص 
سیاس��ت خارج��ی، فرهنگ و ی��ا فضای مجازی از دولت س��وال و 
مطالبه ای می ش��ود، بای��د ببینیم که دولت چق��در در این حوزه ها 
اختیار دارد. باید در حد توان و در حوزه اختیارات رئیس جمهور از 
دولت مطالبه داش��ت. روحانی با تأکید بر اینکه مردم اساس انقالب 
بوده و همه پیروزی های ما به خاطر حضور مردم است، تصریح کرد: 
بدون حضور مردم حتی یک روز هم امکان اداره کشور وجود ندارد، 
لذا باید ش��رایط را برای حضور فعال تر مردم فراهم آوریم و مردم را 

راضی نگه داریم.
رئیس جمهور با اشاره به سخن یکی از فعاالن سیاسی که مشکل 
مردم را صرفاً اقتصادی توصیف کرد، گفت: مردم مش��کل اقتصادی 
هم دارند، اما تنها مش��کل آنها اقتصادی نیست؛ لذا همه جوانب را 

باید مورد توجه قرار دهیم.
روحانی خاطرنش��ان کرد: در جلساتی که بین احزاب و گروه های 

مختلف تشکیل می شود، مهم این است که بتوان به تصمیمی رسید 
که مردم از ش��نیدن آن خوشحال شوند و احساس کنند که در این 

جلسه یک گام مهم به پیش برداشته شده است.
رئی��س جمهور اف��زود: اگر مردم احس��اس کنند ک��ه گروه ها و 
دستگاه های مختلف به هم نزدیک شده و با هم همدلی و هم افزایی 
دارند، خوش��حال و امیدوارتر خواهند بود، ام��ا زمانی که می بینند 
ب��ه طور مثال دول��ت برای اصالح قیمت حامل ه��ای انرژی اقدامی 
انج��ام داده و مجلس آن را رد می کند، بی تردید مردم دچار نگرانی 

می شوند.
روحانی خاطرنش��ان کرد: مردم از اینکه بین دس��تگاه ها و قوای 
مختلف فاصله وجود داشته باشد به هیچ عنوان خوشحال نمی شوند.
رئیس جمه��ور گفت: وقتی به عن��وان دولت الیح��ه ای را با قید 
فوریت درخصوص ایج��اد وزارت بازرگانی به مجلس ارائه می کنیم 
و از مجل��س تقاضا می کنیم که وزارتی به عن��وان وزارت بازرگانی 
تش��کیل شود انتظار این اس��ت که مجلس نیز با آن همراهی کند، 
چراکه در ش��رایط امروز کش��ور با توجه به ادغام غیراصولی که در 
تجمی��ع چندین وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام 
ش��د، بدون وزارت بازرگانی نمی ش��ود اوضاع تجاری کشور را سر و 

سامان داد.
روحان��ی تصریح کرد: امروز در ش��رایط س��ختی ق��رار داریم، اما 
در عی��ن حال ناامید نیس��تم و به آینده بس��یار امیدوارم و معتقدم 
می توانیم از این شرایط سخت عبور کنیم به شرط آنکه با هم باشیم 

و دست در دست یکدیگر بگذاریم.
رئیس جمهور اظهار داش��ت: انتخاباتی که در پایان امسال برگزار 
خواهد ش��د، می تواند نماد وحدت و اتحاد باشد، اگر چنانچه با هم 
مهرب��ان بوده و با همدل��ی و روحیه برادری در کن��ار یکدیگر گام 
برداریم و چنانچه یک دستگاه و اتاق برای انتخابات تصمیم نگیرد، 

می توانیم شرایط خوبی را داشته باشیم.
روحان��ی تأکید ک��رد: اگر در کن��ار هم بودیم و ب��ه این موضوع 
رس��یدیم که هیچ تفکر و جناحی را نمی توان حذف کرد، می توانیم 

از مشکالت عبور کنیم.
رئی��س جمه��ور همچنی��ن نس��بت به ت��داوم برگ��زاری چنین 

نشست هایی در آینده، اظهار امیدواری کرد.
پیش از س��خنان رئیس جمهور، تعدادی از فعاالن سیاسی حاضر 
در نشست صمیمی با رئیس جمهور به بیان دیدگاه ها و نظرات خود 
در رابطه با مسائل و مشکالت کشور پرداخته و پیشنهادهای خود را 

برای مقابله با مشکالت و بحران اقتصادی بیان کردند.
ض��رورت اتحاد، همدل��ی و وفاق و اس��تفاده از همه ظرفیت های 
نظام برای حل مشکالت کش��ور، ضرورت کاهش وابستگی به نفت 
در اقتصاد، تقویت اصول انقالب و اس��تفاده از ظرفیت همدلی مردم 
برای حل مشکالت کش��ور، رعایت ارزش های دینی، تقویت ارتباط 
دولت ب��ا احزاب و گروه های سیاس��ی، انعکاس خدم��ات دولت به 
جامع��ه با تقویت حوزه رس��انه ای دولت، مه��ار نقدینگی به عنوان 
مش��کل اصلی اقتصاد کش��ور، اصالح نظام بانک��ی، ضرورت اصالح 
قیمت های انرژی، تقویت رابطه مجلس و دولت، مهار تورم و بهبود 
وضعیت معیش��ت مردم از جمله محورهای مورد اش��اره از س��وی 

فعاالن سیاسی بود.

رئیس جمهور در دیدار با فعاالن سیاسی:

فشار اقتصادی دشمنان بی سابقه است

پروفسور جواد صالحی اصفهانی

اقتصاددان



فرصت امروز: طی ماه های گذشته و پس از تضعیف پول ملی کشور شاهد موجی 
از افزای��ش صادرات غیرنفتی بودیم. ص��ادرات اقالمی که پیش از این صادرات آنها 
به صرفه نبود. این ش��رایط موجب ش��د که عرضه این محص��والت در بازار کاهش 
یافته و قیمت های داخلی این اقالم افزایش یابد و فشار زیادی به جامعه، به ویژه به 
اقشار آسیب پذیر وارد شود چرا که این اقالم عمدتا قوت اصلی این اقشار را تشکیل 
می دهد، اما این ش��رایط را به لحاظ اقتصادی چگونه می  توان توضیح داد؟ مگر نه 
اینک��ه تنها فایده تضعیف پول ملی افزایش صادرات اس��ت؟ آیا نباید اثرات مثبت 
ای��ن افزایش صادرات را در جامعه ببینیم؟ پس چرا افزایش قیمت این اقالم اثرات 
منفی خود را بروز می دهد اما ش��اهد اثرات مثبت افزایش صادرات غیرنفتی کشور 

در اقتصاد ایران نیستیم؟
در پاسخ باید گفت علت را باید در عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی 
توسط برخی از صادرکنندگان جست وجو کرد. یعنی برخی از صادرکنندگان اقدام 
به ص��ادرات کاالها می کنند، ام��ا ارز حاصل از آن را وارد چرخه اقتصادی کش��ور 
نمی کنن��د. در همین زمینه وزیر اقتصاد در چند روز گذش��ته اعالم کرد که از 40 
میلیارد دالر صادرات غیرنفتی کش��ور در سال گذشته تنها 10 میلیارد دالر آن به 
کشور بازگشته است که آنهم عمدتا مربوط به پتروشیمی ها و فوالد بوده و کمترین 

ارزآوری مربوط به صنایع غذایی بوده است. 
ای��ن موضوع بارها و بارها در ماه های گذش��ته م��ورد اظهار نظر رئیس کل بانک 
مرکزی هم قرار گرفته و محل مجادله میان بخش خصوصی و دولت بوده است. بانک 
مرکزی در سال گذشته با تغییر قوانین صادرکنندگان را ملزم به بازگشت 95درصد 
ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور کرد، اما در مقابل صادرکنندگان 
که به رویه های قبلی عادت کرده بودند اعتقاد داش��تند به دلیل تحریم های بانکی 
امکان بازگش��ت سریع ارز به کش��ور وجود ندارد. در همین زمینه آقای همتی در 
آبان ماه گذشته در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: »صادرات، پیش نیاز 
رشد پایدار و مهم ترین عامل ورود ارز به کشور و گسترش اشتغال و افزایش درآمد 
آحاد اقتصادی است. طبیعی اس��ت به خاطر تحریم های ناجوانمردانه، برگشت ارز 
ناش��ی از صادرات به چرخه اقتصاد، مشکالت و پیچیدگی هایی داشته باشد. بانک 
مرکزی با لحاظ تمام شرایط کشور و قوانین و مقررات همراهی الزم را در این زمینه 

خواهد داشت. در مشورت با فعاالن بخش خصوصی، تمهیداتی در مورد نحوه عمل 
گروه های مختلف صادرکنندگان اتخاذ شده  است که با اجرای آن، برگشت ارز ناشی 
از ص��ادرات به چرخه اقتصاد که برای امس��ال که حداق��ل 47 میلیارد دالر برآورد 
می شود، سرعت خواهد گرفت. انتظار از صادرکنندگان نیز همچون گذشته همکاری 
با دولت و بانک مرکزی است و باید به خاطر داشت که عملکرد همه ما و از جمله 
صادرکنندگان در شرایط خطیر کشور توسط مردم به قضاوت گذاشته خواهد شد.«  
در بهمن ماه رئیس کل بانک مرکزی از اتاق بازرگانی درخواست کرد تا با تشکیل 
کمیته ای متشکل از فعاالن اقتصادی و وزرای اقتصاد و صنعت بار دیگر تالش برای 

تسهیل بازگشت ارز صادراتی از سر گرفته شود.
اما موضوع حل نش��د و در اسفندماه رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: »حدود 
۳0 ت��ا ۳5درص��د ارز حاصل از صادرات به بازار نیما عرضه می ش��ود. برخی از این 
صادرکنندگان هس��تند که ما حتی آدرس برخ��ی از آنها را پیدا نکردیم و تعدادی 
از کارت های اجاره ای صادرات داش��ته اند، اما فهرستی را آماده و به نیروی انتظامی 

تحویل خواهیم داد.« 
در دوم اس��فندماه س��ال قبل نیز مجلس در جریان بررسی تبصره های درآمدی 
الیحه بودجه، احکامی برای مجازات صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را به 

کشور باز نمی گردانند، تعیین کردند.
براساس بند 1 تبصره ۸ الیحه بودجه مصوب شد، هرگونه نرخ صفر و معافیت های 
مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کاال و خدمات از جمله کاالهای غیرنفتی، 
محصوالت بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع 
م��اده )1۳( قان��ون مالیات ب��ر ارزش افزوده، در مواردی ک��ه ارز حاصل از صادرات 
طبق مقررات اعالمی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای 
عملک��رد س��ال های 1۳97 و 1۳9۸ قابل اعمال نخواهد بود. مدت زمان اس��ترداد 
مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده )۳4( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1۳94، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ماه 

از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده است.
همچنی��ن در بند)و( تبصره)۲1( مقرر ش��د، پرداخت هرگونه جایزه و مش��وق 
صادرات��ی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگش��ت ارز حاصل از 

صادرات کاال و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران می باشد.

عالوه بر این با الحاق یک بند به این تبصره، کلیه صادرکنندگان مکلف ش��دند 
ارز حاصل از صدور کاال و خدمات را به چرخه اقتصادی کش��ور بازگردانند. جریمه 
اش��خاص متخلف از اجرای این جزء براس��اس دس��تورالعملی است که به تصویب 

شورای پول و اعتبار می رسد.
در فروردین ماه بانک مرکزی اعالم کرد: در راستای اجرای مصوبات شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، جلس��ات متعدد با تولیدکنن��دگان و صادرکنندگان در جهت 
برگش��ت ارز حاصل از صادرات برگزار کرده اس��ت. در این جلسات ضمن مذاکرات 
مستقیم و دریافت اسناد و مدارک صادرکنندگان، تفاهمات بسیار خوبی در جهت 
تعیین تکلیف ارز ناشی از صادرات آنها طی 10 ماهه گذشته و نیز میزان عرضه ارز 
حاصل از صادرات برای ماه های آتی صورت گرفته است و در همین راستا به منظور 
تسهیل و تسریع در تامین نیازهای ارزی واردات بخش های تولیدی، نهایت مساعدت 

با آنها صورت گرفته است.
 حس��ب تکالیف محوله به این بانک در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
کشور در مورد صادرکنندگانی که نسبت به برگرداندن ارز خود اقدام نکرده اند، بانک 
مرکزی مجدداً به آن دسته از صادرکنندگان تاکید می کند که در صورت عدم اقدام 
و تعیین تکلیف نحوه بازگرداندن ارز ناش��ی از صادرات خود به چرخه اقتصاد، این 

بانک اقدامات قانونی پیش بینی شده برای آنها را به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
اما همچنان در اردیبهش��ت ماه سال جاری هنوز با وجود اقدامات صورت گرفته، 
دولت از روند بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به کش��ور رضایت ندارد و مس��ئوالن 
معتقدن��د که حدود 75درصد از ارز صادراتی به س��امانه نیم��ا برنمی گردد. در این 
ش��رایط دولت چاره ای جز ممنوع کردن صادرات برخی از اقالم را نخواهد داش��ت 
کمااینکه در چند مورد ش��اهد اجرای این سیاس��ت بوده ایم. با توجه به حساسیت 
موض��وع باید منتظر اقدامات بعدی دولت و بانک مرکزی در روزهای آتی باش��یم. 
در حال حاضر که به نظر می رس��د علی رغم همه اقدامات و جلس��ات و ... حکایت 
همچنان باقی است و تنها این مردم هستند که قربانی منفعت طلبی بیش از اندازه 

برخی از صادرکنندگان می شوند.   

75درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور باز نمی گردد

صادرات ممنوع!  

عدم بازگش��ت درآمدهای ارزی حاصل از ص��ادرات، یکی از دغدغه های کنونی 
اقتصاد ایران اس��ت و مساله ای اس��ت که وزیر اقتصاد در جلسه مشترکی که نهم 
اردیبهشت ماه امسال با کارآفرینان داشت، حسابی از صادرکنندگان گالیه کرد. به 
گفته فرهاد دژپسند، از مجموع 40 میلیارد دالر صادرات غیرنفتی تنها 10 میلیارد 

دالر آن به کشور بازگشته است.
وزیر اقتصاد در این نشس��ت با طرح این س��وال که چرا از صادرات 40 میلیارد 
دالری صادرکنندگان در س��ال گذش��ته فقط 10 میلیارد دالر آن برگشته است؟ 
خطاب به کارآفرینان گفت: آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ 
آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزو اصلی از اقتصاد کشور است. می دانید 

اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده است، وارد می شد چه اتفاقی می افتاد؟
همچنین در پی سخنان دژپسند و صحبت او درباره عدم بازگشت ارزهای حاصل 
از صادرات، بسیاری از صادرکنندگان در رسانه های خود این موضع را گرفتند که 
بخ��ش زیادی از ارزه��ای صادراتی را در قالب واردات م��واد اولیه هزینه کرده اند؛ 
ادعایی که مشاور وزیر اقتصاد، پاسخ آن را منفی می داند. حسین میرشجاعیان در 
پاس��خ به ادعای برخی از صادرکنندگان که مدعی بازگشت ارزهای صادراتی خود 
در قالب کاال و مواد اولیه هس��تند، گفت: ۳0 میلیارد دالر از مجموع 40 میلیارد 

دالر ارز حاص��ل از ص��ادرات، نه به صورت کاال و نه به هیچ ص��ورت دیگری وارد 
کشور نشده است.

او با بیان اینکه آمار عدم بازگش��ت ارزهای صادراتی از س��امانه نیما به دس��ت 
می آید، گفت: آنجا مش��خص می ش��ود که صادرکنندگان چق��در ارز صادر کرده 
و چق��در از آن را به س��امانه نیما برگردانده اند. برخی ادع��ا می کنند که از طریق 
ارزهای صادراتی، خودشان واردات مواد اولیه را انجام داده اند که همه اینها از طریق 

کارت های بازرگانی و همچنین سامانه نیما قابل بررسی است.
میرشجاعیان با ذکر این مقدمات ادامه داد: در حالی که برخی از صادرکنندگان 
ادعا می کنند با ارز حاصل از صادرات خود، مواد اولیه وارد کرده اند، اما ۳0 میلیارد 
دالر از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در بین هیچ کدام از موارد مربوط به واردات 

مواد اولیه نبوده است و عماًل مشمول صادرات بدون بازگشت ارز می شوند.
مش��اور وزیر اقتصاد با بیان اینکه بخش زیادی از ارز حاصل از صادرات هنوز در 
خارج از کشور است، ادامه داد: ۳0 میلیارد دالر از مجموع 40 میلیارد دالر ارزهای 
حاصل از صادرات نه به صورت کاال و نه به هیچ صورت دیگری وارد کش��ور نشده 
است. در شرایطی که دولت به خاطر فشارها برای صادرات نفت دچار مشکل است 
این بخش خصوصی است که باید کمک کند چرخه تجارت خارجی بچرخد و این 

زمانی است که ما بتوانیم ارز را به صورت کاال یا به صورت ارز وارد کنیم.
وی عدم بازگش��ت ارز حاص��ل از صادرات در قالب کاال یا پ��ول را مصداق فرار 
سرمایه ارزیابی کرد و گفت: طبق مصوبه ای که برای سران سه قوه ارسال کرده ایم، 
معافیت مالیاتی افزایش س��رمایه ش��رکت های بورسی را مطرح کرده ایم و در آنجا 
تاکید بر این بود که کسانی می توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند که ارز خود 
را برگردانده باشند و به میزانی که ارزشان را برنگردانده اند، مشمول این معافیت ها 

نخواهند شد.
در همین حال، بس��یاری از فعاالن اقتصادی از بانک مرکزی درخواست کرده اند 
ت��ا اس��امی صادرکنندگانی ک��ه ارز را برنگرداندند، اعالم ش��ود. ازجمله حس��ین 
س��الح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در توئیتی تاکید کرد: دولت اس��امی 
صادرکنندگان��ی که ارز حاص��ل از صادرات را در موعد مق��رر به چرخه اقتصادی 

بازنگردانده اند، اعالم کند.
او ادامه داد: شایسته است بانک مرکزی همان طور که لیست دریافت کنندگان ارز 
را منتشر کردند، اسامی صادرکنندگانی که ارز حاصل از صادرات را در موعد مقرر 
ب��ه چرخه اقتصادی بازنگردانده ان��د را هم اعالم کند؛ البته با ذکر مبلغ به تفکیک 

بخش های دولتی و خصولتی و خصوصی.

درخواست فعاالن اقتصادی از بانک مرکزی

فهرست صادرکنندگان متخلف را منتشر کنید

نگاه

دالرهایی که برای پوره و گربه می رود!
علی رغم اینکه در ش��رایط فعلی اقتص��اد، چگونگی دخل و خرج 
ارزی بی��ش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد، آمارها چیز دیگری 
می گوید؛ چراکه در م��واردی ارز آن هم از نوع دولتی برای واردات 
محص��والت لوکس و غیرضرور از جمله غذای س��گ و گربه و پوره 
میوه از جیب کش��ور رفته و در ازای آن قرار اس��ت ارزهایی حاصل 
از صادرات محصوالت آب بر و یارانه بر کش��اورزی به کشور بیاید که 

اگر بیاید....
به گزارش ایس��نا، در شرایطی که کشور به دلیل بروز تحریم های 
نفتی در تأمین منابع ارزی خود دچار محدودیت اس��ت، هزینه کرد 

منابع محدود ارزی مسأله ای بسیار مهم است.
ب��ر این اس��اس به نظ��ر می رس��د بای��د در واردات برخی اقالم 
غیرضروری به کشور تجدیدنظر کرد. برای مثال واردات محصوالتی 
مانند غذای گربه و س��گ، موز، دانه کاکائو، پوره موز، پشن فروت، 
لیپی و آناناس که اقالمی لوکس برای طبقات خاص هستند، آن هم 
در شرایطی که برای تأمین منابع محدود ارزی، صادرات مواد خام، 
محصوالت کش��اورزی و محصوالت اساسی همچون سیب زمینی و 

پیاز انجام می شود، باید در آن تجدیدنظر کرد.
صادراتی که برای دالالن می صرفد!

این مس��اله زمانی اهمیت بیش��تری پیدا می کند ک��ه بدانیم ارز 
برخی از اقالم لوکس مانند غذای گربه و س��گ براس��اس فهرست 
اعالم ش��ده توس��ط بانک مرکزی از مح��ل ارزه��ای دولتی تأمین 
می شود. ارزهای دولتی که بخشی از آن حاصل صادرات صیفی جات 

به عنوان محصوالتی اساسی است.
همانطور که می دانیم صادرات محصوالتی مانند س��یب زمینی به 
دلیل آب بری بس��یار باالیی که دارند صرفه اقتصادی چندانی _جز 
برای دالالن_ ندارد. اس��تفاده از اقلیم خشک سرزمین ایران و انواع 
یارانه های دولتی برای تهیه و حمل و نقل این محصوالت، صادرات 

این گونه محصوالت را برای کشور به صرفه نمی کند.
از س��وی دیگر براس��اس گفته های فرهاد دژپس��ند - وزیر امور 
اقتص��ادی و دارایی - از 40میلیارد دالر صادرات غیرنفتی که انجام 
شده است فقط 10 میلیارد دالر از آن به کشور برگشته و 75درصد 
از آن به کشور برنگشته است؛ این یعنی برخی از همین محصوالتی 
که حتی صادرات و ارزآوری از محل آنها به صرفه نیس��ت، هم صادر 

شده و هم دالرش به کشور نیامده است!
از همه اینها گذشته کمبود برخی از محصوالت کشاورزی اساسی 
در بازار مسأله ای است که در ماه های گذشته تقریباً به امری عادی 
تبدیل ش��ده اس��ت. بعد از جهش قیمت ارز از اوایل س��ال گذشته 
تقریب��اً هیچ ماهی نب��وده که در آن خب��ری از جهش قیمت یکی 
از محصوالت کش��اورزی را نش��نویم. در این بین محصوالتی مانند 
س��یب زمینی، گوجه فرنگی و پیاز به دلیل س��هم زیادی که در پر 
کردن سفره اقشار ضعیف تر دارند، دارای حساسیت باالتری هستند.

واقعیت این اس��ت که بعد از تحوالت اخیر و حادث ش��دن تورم 
۳0درص��دی در اقتصاد، تأمین معیش��ت نیز برای برخی از اقش��ار 
ضعیف تر، س��خت شده است. اقشاری که ش��اید بتوانند با کمترین 
هزینه، با س��یب زمینی و گوجه فرنگی و ترکیب آنها با برخی اقالم 
س��اده مانند تخم مرغ در این اوضاع س��خت اقتصادی روزگار خود 

را بگذرانند.
براساس آمارهای تجارت خارجی گمرک ایران، تا 11 ماهه سال 
1۳97 معادل 195 هزار و 69۲ تن س��یب زمینی از گمرکات ایران 
خارج ش��ده است. این حجم ۲0۲ میلیون و 91۳ هزار دالر معادل 
1,۳۲6 میلیارد تومان بوده است. همچنین میزان صادرات بادمجان 
در این مدت حدود 140 هزار و ۸41 تن معادل 49 میلیون و ۳61 

هزار دالر، برابر با ۳۸۳میلیارد و 500 میلیون تومان بوده است.
صادرات گوجه فرنگی تازه یا س��رد کرده نیز در همین مدت 57۲ 
هزار و ۸55 تن ب��وده که معادل ۲44 میلیون دالر به ارزش ریالی 
1۳69 میلیارد و 6۳0 میلیون تومان است. همچنین صادرات گروه 
کاالیی »پیاز و موس��یر« که در ماه های بع��د از عید دچار افزایش 
قیمت در بازار ش��ده اس��ت تا پایان بهمن ماه سال گذشته معادل 

1۲4 میلیون دالر و به میزان ۳4۲ هزار و 671 تن بوده است.
کوچک بودن رقم صادراتی این اقالم، زمانی برجس��ته می شود که 
آن را با هزینه ای که بابت واردات موز انجام ش��ده اس��ت مقایس��ه 
کنیم. براس��اس آمارهای واردات گمرک ای��ران، تا پایان بهمن ماه 
س��ال گذش��ته ۳90 هزار و ۲7۸ تن معادل 1۳66 میلیارد و 61۸ 
میلی��ون توم��ان و به ارزش دالری ۳۲6 میلی��ون و 7۸۳ هزار دالر 

بوده است.
دخل و خرج ارزی در دوره جنگ اقتصادی

با این شرایط صادرات مایحتاج اساسی مردم و همچنین با صرف 
منابع آب و یارانه ای، با توجیه کس��ب دالر امری اس��ت که نیازمند 
بررسی بیشتر است. آن هم در شرایطی که به گفته وزیر اقتصاد از 
مجموع صادرات غیرنفتی تنها ۲5درصد از آن به کشور برمی گردد 

و عمده آن نیز مربوط به محصوالت پتروشیمی و فوالدی است.
مجموع این مقدمات ما را به این س��وال می رساند که در شرایط 
کنونی و فعلی که گاهاً از اصطالح جنگ اقتصادی هم برای توصیف 
آن اس��تفاده می شود، چرا باید اجازه داد محصوالتی که قوت غالب 
ضعفا را تش��کیل می دهند، در این حجم صادر شوند؟ در این میان 
انتظار می رود دستگاه های اقتصادی همانند وزارت صنعت، معدن و 

تجارت و وزارت اقتصاد در این شرایط پاسخگو باشند.
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در نخس��تین روز این هفته مجدداً شاهد بازگش��ت قیمت به آگهی های فروش 
مسکن بودیم و در این شرایط آگهی های قرمز که از آنها به عنوان مهم ترین عامل 

التهاب زا در بازار مسکن یاد می شد، باید به طور کامل حذف شود.
به گزارش ایس��نا، پس از آنکه روز 1۲ اردیبهش��ت ماه درج قیمت در آگهی های 
فروش ملک و خودرو در سایت های اینترنتی ممنوع شد، مجدداً روز ۲1 اردیبهشت 
ماه مش��روط به لحاظ شرایط چهارگانه، سایت ها مجاز شدند تا قیمت گذاری از سر 
بگیرند. اعالم آگهی هایی که با کد ملی و ش��ماره موبایل در دو دسته بندی خودرو 
و امالک احراز هویت ش��ده اند، اعمال س��قف قیمت برای خودروها براساس قیمت 
اعالم��ی اتحادیه خ��ودرو، نمایش بازه و میانگین قیمت امالک براس��اس معامالت 
پایان پذیرفته ای که از س��وی وزارت راه و شهرس��ازی اعالم می ش��ود و سختگیری 
بیشتر در اعمال هزینه ثبت آگهی برای کسانی که بیش از حد مورد نیاز عموم، اقدام 

به درج آگهی می کنند از جمله این شروط عنوان شده است.
با اینکه کارشناسان س��رکوب قیمتی را راهکاری مؤثر برای کنترل بازار مسکن 
در میان م��دت و درازم��دت نمی دانند، حفظ ای��ن بازار از س��م آگهی های کاذب، 
دلبخواهی و بی هویت، ضروری به نظر می رسید. منحنی قیمت مسکن شهر تهران 
در هفته های اخیر به طور محسوس��ی رو به ب��اال حرکت می کرد که یکی از دالیل 
آن درج آگهی های کذایی عنوان می ش��د تا اینکه میانگین قیمت ها به 11 میلیون 
و ۲70 هزار تومان در فروردین ماه رسید و باعث شد معامالت ۳۲درصد نسبت به 
ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کند. با این حال در اردیبهشت ماه نیز بازار مسکن 

رکود تورمی را در پیش گرفت. در ادامه، دادس��تانی دس��تور حذف قیمت آگهی ها 
در سایت های فروش مسکن و خودرو را صادر کرد. به دنبال این اقدام، قیمت ها در 
بازار خودرو کاهشی شد و طبق گفته رئیس اتحادیه امالک و همچنین واسطه های 

ملکی، بازار مسکن نیز به ثبات قیمتی رسید.
گزارش های میدانی از بازار مسکن حاکی از آن است که بعد از 1۲ اردیبهشت ماه 
که قیمت از آگهی ها برداش��ته شد، هرچند قیمت ها پایین نیامده اما باال هم نرفته 
است. با این وجود مشاوران امالک معتقدند شرایط فعلی نمی تواند پایدار باشد. یک 
مشاور امالک در منطقه 4 تهران گفت: بعد از آنکه قیمت از آگهی های سایت های 
اینترنتی حذف شد مقداری تب افزایش قیمت فروکش کرد، اما به اعتقاد من، آینده 

بازار مسکن به شرایط کلی اقتصاد، به خصوص قیمت ارز و طال مربوط می شود. 
کارشناس��ان هم با بیان اینکه محرک اصلی در بازار مس��کن به تقاضای مطلق 
مربوط می ش��ود، می گویند علت رکود بازار مس��کن به رشد 104درصدی قیمت و 
پایین آمدن قدرت خرید متقاضیان مربوط می شود که از ماه های قبل وجود داشته 

و سرکوب قیمت نمی تواند نقش تعیین کننده ای در درازمدت ایفا کند.
قیمت ها به شفافیت کمک می کند

در همین راس��تا، مهدی روانش��ادنیا، کارش��ناس بازار مس��کن درب��اره هر نوع 
قیمت گ��ذاری گفت: حذف قیمت ها در مقطعی که التهاب در بازار مس��کن ایجاد 
ش��ده بود دو گروه را از آگهی دادن خارج کرد؛ یک گروه کس��انی بودند که از روی 
سرگرمی و انگیزه هایی غیر از فروش، آگهی می گذاشتند و در گران کردن قیمت ها 

منافع داش��تند. این افراد بعض��اً فایل های غیرواقعی ارائه می کردن��د تا به افزایش 
قیمت دامن بزنند. در س��مت تقاضا نیز افرادی بودند که قصد خرید نداش��تند، اما 
از روی کنجکاوی یا مقایسه رشد قیمت مسکن نسبت به دیگر بازارها در آگهی ها 
جس��ت وجو می کردند. حذف قیمت باعث ش��د این دو گروه از بازار خارج شوند که 

نتیجه نسبتاً خوبی بود.
وی افزود: با این وجود حذف قیمت ها یک کار مبنایی برای س��ر و س��امان دادن 
به بازار مسکن نیست و در درازمدت کمکی به سیاست گذار بخش مسکن نمی کند. 
خواه ناخواه باید این اتفاق می افتاد که امکان درج قیمت فراهم شود، چراکه نبودن 
قیمت، ش��فافیت را کاهش می داد و ما را عماًل به سیس��تم س��نتی قیمت گذاری 

بازمی گرداند.
این کارش��ناس بازار مسکن با بیان اینکه حذف آگهی های غیرواقعی ضروری به 
نظر می رسید، گفت: وضعیت بازار مسکن و به طور کلی وضعیت اقتصاد در شرایط 
ابهام و پیچیدگی قرار دارد و ش��اید بتوان گفت که سیاس��ت های سرکوب قیمتی، 

عامل تعیین کننده ای برای پایان دادن به سردرگمی فعلی بازار مسکن نیست.
روانشادنیا، مهم ترین عامل ثبات قیمت مسکن را ایجاد تعادل در بازار ارز دانست و 
افزود: بعضی از خریداران مسکن با مقصود حفظ ارزش دارایی خود، نقدینگی ریالی 
را به ملک تبدیل می کنند که اگر این احس��اس در جامعه ایجاد ش��ود که ثبات در 
بازار ارز به وجود آمده، بخشی از تقاضای مؤثر بازار مسکن کم می شود و این موضوع 

به تعادل قیمتی کمک می کند.

وضعیت بازار مسکن بعد از بازگشت قیمت به آگهی ها

لزوم حذف آگهی های قرمز
یادداشت

اقتصاد ایران چگونه می تواند به سالمت از 
تحریم آمریکا عبور کند؟

تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران در هفته های اخیر، موج 
تازه ای از گمانه زنی ها را در مورد پیامدهای شوم این تحریم ها 
برای اقتصاد ایران به راه انداخته است. آمریکا که در ماه نوامبر 
)آبان 97( برخی مش��تریان نفت ایران را به مدت شش ماه از 
اج��رای تحریم ها معاف کرده بود، اخیراً تصمیم گرفت که این 
معافی��ت را تمدید نکند؛ تصمیمی ک��ه مطمئناً اوضاع اقتصاد 
آس��یب پذیر ای��ران را بدتر خواهد کرد، ام��ا در عین حال باید 
گفت پیش بینی هایی که در مورد س��قوط اقتصاد ایران مطرح 

می شوند، به شدت اغراق آمیز هستند.
اگر پیش بینی به تازگی تعدیل ش��ده صندوق بین المللی پول 
در م��ورد اقتصاد ایران، یعنی رش��د اقتص��ادی منفی 6درصد 
را قب��ول کنی��م، آن��گاه برخالف برخ��ی ادعاه��ای بدبینانه و 
هشداردهنده باید بگوییم که تأثیر تحریم های آمریکا بر اقتصاد 
ایران چندان هم ش��دید نیس��ت. در واقع، میزان کاهش تولید 
ناخال��ص داخلی ایران در یک یا دو س��ال آین��ده کمتر از آن 
چیزی اس��ت که برخی کشورها اروپایی مانند یونان، اسپانیا و 
ایتالیا در سال های بعد از بحران جهانی ۲00۸ شاهدش بودند، 
بنابراین بهتر اس��ت برای توصیف چش��م انداز اقتصاد ایران در 
یک یا دو س��ال آینده، از واژه هایی همچون »رکود عمیق« به 

جای »سقوط اقتصادی« استفاده کنیم.
اگرچ��ه نفت کمتر از ۲0درصد تولی��د ناخالص داخلی ایران 
را تش��کیل می دهد، اما اقتصاد ایران وابستگی شدیدی به نفت 
دارد. در نبود یک برنامه مناس��ب برای تغییر ساختار اقتصاد و 
کاهش وابس��تگی آن به نفت، از دست رفتن درآمدهای نفتی 
می تواند اثراتی ش��دیدتر از آنچه س��هم نفت از تولید ناخالص 

داخلی نشان می دهد، بر جای بگذارد.
نف��ت حدود نیمی از صادرات ایران و 40درصد از درآمدهای 
دولت را تشکیل می دهد. در 10 سال اخیر ایران ساالنه به طور 
متوس��ط 67 میلیارد دالر از محل صادرات نفت درآمد کس��ب 
کرده اس��ت، اما اکنون صادرات نفت ایران به یک سوم گذشته 
تقلی��ل یافته و انتظار می رود که درآمد حاصل از آن در س��ال 

جاری به کمتر از ۳0 میلیارد دالر برسد.
دس��ت کم س��ه دلیل وجود دارد که نش��ان می دهد اقتصاد 
ایران می تواند در صورت اتخاذ سیاس��ت های مناسب، با همین 
س��طح از درآمدهای نفت��ی نیز به حیات خ��ود، ولو با کاهش 
اس��تانداردهای زندگ��ی ادام��ه داده و حت��ی در بلندمدت از 
ای��ن طریق وابس��تگی خود را به نفت کاه��ش دهد تا ]به طور 

ناخواسته[ به خود لطف کرده باشد.
اوالً باید خاطرنش��ان کنیم که ایران قباًل نیز در سال ۲01۲ 
چنین ش��رایطی را تجربه کرده است. در آن زمان باراک اوباما 
تحریم ه��ای آمریکا علیه ایران را ش��دت بخش��ید و در نتیجه 
ص��ادرات نفت ایران ۲7,5درصد کاهش یافت و تولید ناخالص 
داخلی ایران نیز 6,۲درصد افت کرد. در سال ۲015 اثرگذاری 
هم زم��ان تحریم ها و کاهش قیمت نفت حت��ی صادرات نفت 
ای��ران را به ۳۲ میلیارد دالر کاهش داد که کمترین میزان آن 
در یک دهه منتهی به آن سال محسوب می شد؛ تولید ناخالص 

داخلی ایران این بار 1,6 درصد کاهش یافت.
تأثیر اندک تحریم ها بر رش��د اقتصادی ایران به دلیل اس��ت 
که بخش های بزرگ اقتصاد ایران مانند خدمات و کش��اورزی 
ک��ه مجموعاً دو س��وم تولید ناخالص داخلی ایران را تش��کیل 
می دهند، کمتر به تجارت خارجی وابسته اند و به همین دلیل 

مصونیت بیشتری در برابر تحریم ها دارند.
در س��ال ۲01۲ زمانی که تولیدات صنعتی ایران ۳,6درصد 
کاهش یافت، بخش خدمات این کشور درواقع یک درصد رشد 
کرد. در آن زمان کاهش ارزش ریال به افزایش قیمت کاالهای 
واردات��ی و کاالهای وابس��ته ب��ه واردات انجامی��ده و احتماالً 
همین مسئله باعث شده بود که مصرف کنندگان ایرانی بخش 

بیشتری از درآمد خود را صرف خرید خدمات کنند.
نکته دومی که باید به آن اش��اره کنیم این اس��ت که ایران 
بده��ی خارجی زی��ادی ن��دارد و به همین دلیل تحت فش��ار 
وام دهن��دگان خارج��ی نیس��ت. اگر مردم احس��اس کنند که 
اصالحات س��اختاری در راس��تای تأمین مناف��ع وام دهندگان 
خارجی انجام می ش��ود، آنگاه انجام اصالحات بس��یار دشوارتر 

خواهد بود.
مورد دیگری که کمتر به آن توجه شده آن است که اقتصاد 
ایران یک اقتصاد نس��بتاً متنوع است. ایران محصوالت دیگری 
به ج��ز نفت را تولید و ص��ادر می کند. این کش��ور برای تولید 
محص��والت مختل��ف، از فوالد و خ��ودرو گرفته ت��ا کاالهای 
س��بک، زیرس��اخت های تولیدی قابل توجهی دارد. با استفاده 
از محرک های اقتصادی مناس��ب می توان این زیرس��اخت ها را 
به گونه ای اصالح کرد که اشتغال و تولید از بخش های به شدت 
نیازمن��د واردات به بخش هایی که بیش��تر متکی به نهاده های 

داخلی هستند، منتقل شود.
البته برخورداری از این مزایا بدین معنا نیست که سازگاری 
با شوک تحریم ها کار آسانی خواهد بود. درست است که ایران 
برای انجام اصالحات ساختاری در اقتصاد خود با سیاست های 
دیکته ش��ده از س��وی صندوق بین المللی پول و وام دهندگان 
خارجی مواجه نیس��ت، اما در عین حال همین مس��ئله باعث 
می شود که یافتن برنامه مناسب برای اصالحات و متعهد بودن 
به اجرای آنها دشوارتر باشد. اگر دولتمردان ایران می خواهند با 
موفقیت در برابر خواسته های آمریکا مقاومت کنند، باید کاری 
فرات��ر از یافتن راهکارهایی برای غلبه بر تحریم ها انجام دهند. 
توانایی آنها در تدوین و اجرای برنامه ای که وابس��تگی اقتصاد 
ای��ران ب��ه نفت را کاهش ده��د و در عین حال ب��ار اصالحات 
س��اختاری را به گونه ای منصفانه بین گروه های مختلف جامعه 
تقس��یم کند، نقش مهمی در پیمودن موفقیت آمیز این مسیر 

ایفا خواهد کرد.
 منبع: اتاق ایران،
به نقل از پایگاه اینترنتی اندیشکده بروکینگز آمریکا
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معموال هر سال در پایان فروردین ماه، تمایل به خرید و فروش ویال در بسیاری 
از ش��هرهای شمالی و خوش آب و هوا بیش��تر می شود. امسال نیز تبلیغات فراوان 
برای خرید و فروش ویال هم در دنیای مجازی و هم در تبلیغات محیطی به ویژه در 
شهرهای شمالی قابل مشاهده است. نکته مهم اما اینجاست که به تبع رشد قیمت 
مسکن در پایتخت و دیگر شهرهای بزرگ، قیمت ها در بازار خرید و فروش ویال نیز 
با رشدی قابل مالحظه روبه رو شده است، اما در عین افزایش روز به روز و هفته به 
هفته قیمت ها، تعداد فروش��ندگان از تعداد خریداران پیشی گرفته و این اتفاق به 

معنای کسادی در بازار خرید و فروش ویالست.
 به گزارش خبرآنالین، فعاالن این بازار می گویند، با افزایش ش��دید قیمت ها در 
پایتخت و ش��هرهای اطراف، س��رمایه گذاران به این بازار کوچ کردند و حاال پس از 
گذش��ت چند ماهی بسیاری از آنها فروش��نده شده اند، خصوصا که سیل در برخی 
ش��هرهای شمالی و کاهش تعداد مسافران بسیاری از محاسبات سرمایه گذاران این 

منطقه را تغییر داد.
فروشندگان ویال معموال از چند روش برای فروش امالک خود استفاده می کنند 
که یکی از این روش ها، تبلیغات در دنیای مجازی و سایت ها و … است. در حالی 
که قرار ش��ده بود س��ایت ها و صفح��ات مجازی در آگهی خری��د و فروش امالک،  
قیمت ه��ای خود را ح��ذف کنند، هنوز هم می توان نرخ خری��د و فروش انواع ویال 
را در برخی از این س��ایت ها و … مشاهده کرد. البته حذف قیمت ها بیشتر شامل 
امالک شهرها و … می شود و در مقابل بسیاری از آگهی های فروش ویال در شمال 
کشور همچنان به درج قیمت ادامه داده اند. بسیاری از سایت ها و صفحات از ابتدای 
فروردین ماه آگهی های فراوانی در زمینه فروش ویال با ش��رایط اس��تثنایی و خاص 
منتش��ر کرده اند که کاربران را برای دیدن آگهی و حت��ی بازدید از امالک ترغیب 

می کند.
وضعیت خرید و فروش ویال در شرق مازندران

در یک ماه گذش��ته بر تعداد آگهی های فروش ویال به ویژه در ش��رق مازندران 
و ش��هرهایی که تا سال های پیش کمتر گردشگرپذیر محسوب می شدند،  به طرز 
چش��مگیری افزوده شده است و باید گفت ش��رق مازندران تبدیل به مأمن جدید 
خریداران ویال در ش��مال کش��ور شده اس��ت. البته باید توجه داشت قیمت ویال و 
زمین و ملک در ش��هرهایی مانند آمل، بابل، محمودآباد، چمس��تان و … اصال با 
غرب مازندران و ش��هرهایی نظیر سلمانشهر، تنکابن، رامسر، کالردشت و … قابل 

مقایسه نیست.  نحوه آگهی ها در این محدوده بیشتر بر پایه درج قیمت های بسیار 
پایین ت��ر از نرخ های موجود در بنگاه های مش��اوران امالک اس��ت به طوری که به 
عنوان یک بیننده با دیدن قیمت ها به حتم به دنبال کس��ب اطالع بیش��تر از سایر 

شرایط می روید. 
درج عبارت قیمت کل 1۲0 میلیون تومان برای یک ویالی ۳50 متری در نور به 
حتم بسیار وسوسه انگیز است و معموال مشتریان بالقوه را برای خرید ترغیب می کند 

اما آن روی سکه پس از بازشدن لینک آگهی نمایان می شود. 
به طوری که پس از ارائه مشخصات ویال و … مشاهده می کنید که 1۲0 میلیون 
تومان به عنوان پس پرداخت تعیین ش��ده و آگهی دهنده ش��رایط اقس��اطی برای 
پرداخت باقی مبلغ مورد نظرش را برای خریدار تعیین کرده که این اقساط از 5 تا 

10 ماه را شامل می شود. 
نبود مشتری برای ویالهای شمال 

گشتی در میان واحدهای صنفی مشاوران امالک اما روی دیگری از اوضاع را نشان 
می دهد به طوری که برخالف تبلیغات گسترده پیج ها و سایت ها و بازارگرمی های 

فراوان در زیر پوست شهر اصال نمی توان مشتریان واقعی را مشاهده کرد. 
البته عده ای هس��تند که ویالهای خود را برای فروش گذاش��ته اند و متاس��فانه 
خریداری وجود ندارد و معموال فایل آگهی فروش ویالهای بین مغازه ها و مشاوران 
امالک مختلف دست به دست می شود تا بلکه مشتری یافت شود و فایل مورد نظر 

به فروش رود. 
اگر پای صحبت مشاوران امالک بنشینید،  متوجه می شوید که برخالف سال های 
قبل، از نیمه س��ال گذشته تاکنون بیشتر کس��انی که به دنبال خرید ویال بوده اند،  
اکنون به دنبال اجاره ویالهای مبله هستند زیرا قیمت های فعلی هیچ همخوانی با 

توان اقتصادی آنها برای خرید ملک ندارد.
مش��تریان پارسال تبدیل به مستاجران خوش نش��ین امسال شده اند که فقط به 
دنب��ال رهن ویالهایی می گردند که ماهی چند روز را در آن س��پری کنند که صد 
البته این شیوه برای آنها صرفه بیشتری از اجاره روزانه ویال با قیمت های گزاف دارد.
البته نمی  توان به طور 100درصد مدعی شد که هیچ خرید و فروشی در این بازار 
انجام نمی شود، اما به گفته برخی از مشاوران امالک، باید توجه داشت که معامالت 
به کمترین میزان خود رسیده اند که حکایت از کاهش توان اقتصادی خریداران دارد. 
به اعتقاد این کارشناسان بعید به نظر می رسد وضعیت بازار خرید و فروش ویال 

در ماه های منتهی به تابس��تان 9۸ رونق چشمگیر بیابد و باید دید که فروشندگان 
ویالها تا چه میزان باید شرایط مشتریان کنار آمده و تخفیف و آپشن قائل می  شوند. 
صاحبان اصلی و فروشندگان بیشتر این ویالها همان کشاورزان قدیمی هستند 
که زمین های خود را به قطعات حداکثر ۳00 متری تقسیم کرده و فروخته اند و یا 

پس از ساخت ویالهای جدید در صدد فروش آن برمی آیند. 
در محدوده آمل تا چمس��تان و حتی چمستان تا نور در کمتر روستایی می توان 

زمین با قیمت مناسب و به اصطالح ارزان یافت.
قیمت زمین و ویال در شرق مازندران 

در ماه های گذشته قیمت زمین نیز به طرز شگفت انگیزی افزایش یافته به طوری 
ک��ه هر متر زمین اکنون بین 500 هزار توم��ان تا یک میلیون تومان ارزش دارد و 
بر این مبلغ باید هزینه س��اخت هر متر مربع ویال را نیز افزود که در نهایت به نرخ 
1.5 تا ۳میلیون تومان می رسید که این مبلغ برای ویالهای شهرکی که معموال فاقد 

انشعابات جداگانه آب، برق، گاز هستند، نرخ باالیی محسوب می شود. 
هرچند بس��یاری از دارندگان ویالهای ش��هرکی روس��تایی، خود را برای تعیین 
نرخ ه��ای گ��زاف محق می دانند و معتقدند که از بین رفتن کش��اورزی، نبود کار و 
درآمد کافی و باالرفتن هزینه های زندگی س��بب ش��ده تا آنها برخالف میل قلبی، 
زمین های اجدادی را تبدیل به ویال کنند و در نهایت برای گذران زندگی آنها را به 
فروش برسانند در حالی که خود بهتر از هر کس واقفند که در آینده نه چندان دور 
قیمت زمین ها  و ویالها چند برابر خواهد شد و در نتیجه ضرری متوجه خریداران 

نخواهد بود.
البته نباید فراموش کرد که س��رعت افزایش س��رمایه در ب��ازار زمین و ملک در 
مقایس��ه با سایر بازارهای موازی مانند ارز و طال بسیار کندتر اتفاق می افتد، اما در 
هر حال میزان ریسک س��رمایه گذاری در این بازار در مقایسه با سایر بازارها کمتر 

محسوب می شود. 
نگاهی به وضعیت ساخت وس��ازها در شرق مازندران نش��ان می دهد که در این 
محدوده نیز قرار اس��ت فاجعه غرب مازندران اتفاق بیفتد و به حتم در چند س��ال 
آینده کمتر نش��انی از شالیزارهای سرس��بز باقی خواهد ماند و جای آنها ویالهایی 
با نماهای رومی که هیچ س��نخیتی با معماری محلی ندارد، س��بز خواهد شد و در 
کنار آن نیز نباید از تخریب جنگل ها و دش��ت ها و مراتع غافل ش��د زیرا تجربه تلخ 

کالردشت و … در شرق مازندران در حال تکرار شدن است.

رکود به شمال رسید، همه فروشنده اند

از بازار خرید و فروش ویال چه خبر؟ 
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با ابالغ بانک مرکزی
تراکنش های بانک ها ماهانه به سازمان مالیات 

گزارش می شود
با اب��الغ بانک مرکزی، همه بانک ها و مؤسس��ات مالی و اعتباری 
موظفن��د براس��اس درخواس��ت س��ازمان ام��ور مالیاتی فهرس��ت 
حس��اب های بانکی و اطالعات مربوط به هم��ه تراکنش های بانکی 
)درون بانک��ی و بین بانکی( مؤدیان را به ص��ورت ماهانه در اختیار 

سازمان امور مالیاتی قرار دهند.
براس��اس قانون بودجه س��ال 9۸، ب��ه منظور افزایش ش��فافیت 
تراکنش های بانکی، مبارزه با پولش��ویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، 
بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از الزم االجرا شدن 
این قانون حس��اب های ب�انکی اش��خاص حقیقی فاقد شماره ملی و 

افراد حقوقی فاقد شناسه ملی را مسدود کند.
بر این اس��اس، همه بانک ها و مؤسس��ات مالی و اعتباری موظفند 
براساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب های بانکی 
و اطالع��ات مربوط به همه تراکنش ه��ای بانکی )درون بانکی و بین 
بانک��ی( مؤدیان را به صورت ماهانه در اختیار س��ازمان امور مالیاتی 
ق��رار دهند. بان��ک مرکزی با تصویب ش��ورای پ��ول و اعتبار، برای 
ش��فافیت تراکنش های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح 
فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه ای )سقفی( 
را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ باالتر از حد آس��تانه )س��قف( را 
برای اشخاص حقیقی از طریق همه تراکنش های بانکی )درون بانکی 
و بی��ن بانکی( و س���ایر ابزارهای پرداخت، مش��روط به درج )بابت( 
و در صورت نیاز به ارائه اس��ناد مثبته کند. اش��خاص حقیقی که از 
حس��اب بانکی خود اس��تفاده تجاری می کنند، می توانند با دریافت 
شناس��ه )کد( اقتصادی و اتص�ال حساب بانکی خود به شناسه )کد( 

اقتصادی، از شمول مفاد این جزء مستثنی شوند.

با ابالغ بانک مرکزی اجرایی می شود
ممنوعیت بانک ها در پرداخت سود به 

دستگاه ها
ب��ا ابالغ بان��ک مرکزی، بانک ه��ای دولتی و غیردولت��ی مجاز به 
پرداخت س��ود به حساب دستگاه های اجرایی فاقد قوانین و مقررات 
برای دریافت س��ود، نیس��تند. بر این اساس، دس��تگاه های مشمول 
ماده )۲9( قانون برنامه پنجس��اله شش��م توس��عه مجاز به دریافت 
سود از حساب های بانکی )حس��اب جاری، پشتیبان، سپرده گذاری 
کوتاه م��دت، بلندم��دت( مفت��وح در بانک های دولت��ی و غیردولتی 
نیستند.  در اجرای این حکم بانک های دولتی و غیردولتی نیز مجاز 
به پرداخت س��ود به حساب دس��تگاه های اجرایی که فاقد قوانین و 
مقررات برای دریافت س��ود هستند، نیس��تند. بانک ها، شرکت های 
بیمه دولتی، س��ازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاه ها و 
مؤسس��ه های پژوهشی و دستگاه های مأذون از رهبر معظم انقالب و 
هر یک از دستگاه های اجرایی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه 
مجاز به دریافت سود باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند. از 
ابتدای سال 1۳9۸ س��ود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز 
دستگاه های مش��مول به استثنای بانک ها، بیمه ها، سازمان بورس و 
اوراق بهادار، صندوق ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دس��تگاه های 
مأذون از رهبر معظم انقالب به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه 
محس��وب و به حس��اب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز 
و به صورت 100درص��د دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه 
پرداخت می ش��ود. هرگونه اقدام مغایر ای��ن حکم تصرف غیرقانونی 
در وجوه و اموال عمومی محس��وب می شود. دیوان محاسبات کشور 
موظ��ف اس��ت عملکرد این بند را هر ش��ش ماه یک ب��ار تهیه و به 

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه کند.

طال گرمی 454 هزار تومان شد
ریزش قیمت سکه

 قیم��ت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی در دومی��ن روز هفته با 
کاهش��ی بی��ش از 110 هزار تومان دوباره به م��رز 5 میلیون تومان 
بازگشت. به گزارش خبرآنالین، هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح 
جدید روز یکشنبه به قیمت 5 میلیون و ۲0 هزار تومان قیمت خورد 
که نس��بت به ابتدای هفته کاهش��ی قابل توجه را نشان می دهد. از 
س��وی دیگر سکه طرح قدیم نیز بار دیگر به کانال 4میلیون تومانی 
بازگش��ت. هر قطعه س��که تمام بهار آزادی هم به قیمت 4 میلیون 
و 900 هزار تومان فروخته ش��د. همچنین هر قطعه نیم س��که نیز 
۲ میلی��ون و ۸60 هزار تومان و ربع س��که یک میلیون و ۸60 هزار 
تومان فروخته شد. هر گرم طالی 1۸ عیار نیز به 454 هزار و ۳00 
تومان رس��ید که کاهشی قابل توجه را نس��بت به روز شنبه تجربه 

کرده است.

یورو 1۶.800 تومان شد
ریزش دالر ادامه دارد؟

قیم��ت دالر در صرافی ها در روز یکش��نبه کاهش��ی برابر با ۳70 
تومان را نس��بت به روز نخست هفته تجربه کرد و بار دیگر به کانال 
14 هزار تومان برگش��ت. کاهش نرخ دالر از روز شنبه در بازار آغاز 
شده بود و به این ترتیب اسکناس دالر در صرافی ها کاهشی بیش از 
500 تومان را نس��بت به آخرین روز هفته گذشته شاهد بود. بر این 
اس��اس هر دالر روز یکشنبه در صرافی ها به قیمت 14 هزار و ۸۸0 
تومان فروخته ش��د. قیمت خرید دالر از م��ردم نیز با تفاوتی 100 

تومانی نسبت به قیمت فروش 14 هزار و 7۸0 تومان اعالم شد.
فع��االن بازار معتقدن��د مهمترین دلیل کاهش ن��رخ دالر در بازار 
ایران، دخالت موثر بازارس��از از یک سو و همچنین کاهش جو روانی 
حاکم بر بازار ارز اس��ت. طرح موض��وع تمایل آمریکا برای مذاکره با 
ایران نیز س��بب ش��ده اس��ت بازار ارز با تخلیه حباب روبه رو شود. 
افزایش محسوس شمار فروشندگان نیز در تشدید روند کاهش نرخ 
ارز موثر بوده است.  بر این اساس هر یورو نیز در صرافی های بانکی 
16 هزار و 900 تومان قیمت خورد که نس��بت به روز شنبه کاهشی 
در حدود ۳00 تومان را نش��ان می ده��د. در عین حال قیمت خرید 

یورو نیز 16 هزار و ۸00 تومان گزارش شده است.

بانکنامه

فرصت امروز: ب��ا توجه به اینکه از ابتدای خردادماه رمزهای یکبار مصرف بانکی 
به عنوان رمز دوم کارت ها مورد اس��تفاده قرار می گیرد، بانک مرکزی نکاتی درباره 
جایگزینی رمزهای پویا به جای رمزهای ایستا در پرداخت های بدون حضور کارت 

را اعالم کرد.
در بخش��نامه بانک مرکزی آمده اس��ت که به منظور حمایت از کسب و کارهای 
نوپا و نیز تس��هیل فرآیند پرداخت غیرحض��وری قبوض، بانک ها می توانند با قبول 
مس��ئولیت هرگونه سوءاس��تفاده از مس��ائل امنیتی و جبران خس��ارات احتمالی 
واردشده به مشتریان، برای تراکنش های کمتر از 5میلیون ریال در روز و همچنین 
تراکنش های��ی که ذی نفع آن دس��تگاه های عمومی - نظیر صادرکنندگان قبض - 

باشند، استفاده از رمزهای ایستا را مجاز تلقی کنند.
در همی��ن زمینه، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اعالم جزییات فرآیند 
رمز یکبار مصرف بانکی، گفت: بانک ها از اول خردادماه برای ارائه رمز یکبار مصرف 

باید آماده باشند و مشتریان می توانند به تدریج این خدمت را دریافت کنند.
ناصر حکیمی در بخش خبری ۲1 ش��بکه یک سیما، درباره اجرای رمزهای دوم 
یکبار مصرف که از ابتدای خردادماه اجرایی خواهد شد، گفت: اینکه گفته می شود 
10 روز فرصت باقی مانده درست نیست و مردم نباید دغدغه ای در این زمینه داشته 
باشند چون از خردادماه این کار شروع می شود و کار به صورت تدریجی خواهد بود 

و قرار نیست اتفاق عجیبی بیفتد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: در این زمینه یک بخش��نامه فنی با 
هماهنگی بانک ها جلو می رفت و رسانه ای شد و این تفسیر صورت گرفت که همه 
رمزها از اول خرداد از کار می افتد و در این زمینه دغدغه ای ایجاد ش��د، ولی اتفاق 
خاصی نمی افتد. رمز یکبار مصرف موضوع ارتقای امنیت پرداخت های مجازی است.

وی تاکی��د ک��رد: از چند س��ال قب��ل که موض��وع برداش��ت های غیرمجاز از 
حس��اب های بانکی رو به افزایش گذاش��ته بود، به دنبال راهکاری در این زمینه 
بودی��م که امروز یکی از ای��ن راهکارها در قالب رمز یکبار مص��رف ارائه خواهد 
ش��د. کار از طریق تماس خود بانک با مشتری انجام می شود و بانک به مشتری 
اطالع می دهد و ایجاد زمینه رمز یکبار مصرف از طریق مراجعه به شعبه و نصب 
نرم افزار امکانپذیر می ش��ود. نحوه عملکرد بانک ها در این زمینه متفاوت است و 

ما مسیر را ساده خواهیم کرد.

ب��ه گفته حکیمی، این فرآیند هیچ هزینه ای ب��رای مردم ندارد و بابت تغییر فاز 
رمز نباید هزینه ای پرداخت شود. مردم هیچ عجله ای نباید داشته باشند و از طریق 

بانک ها به افراد اطالع رسانی می شود.
مع��اون بانک مرکزی تصری��ح کرد: برخی از پیاده س��ازی های رمز یکبار مصرف 
براساس گوشی های هوشمند بوده و در بخشنامه ای که بانک مرکزی منتشر کرده 
ابالغ ش��ده که نباید محدود به یک برنامه  کاربردی باشد چراکه برخی گوشی های 
هوش��مند محدودیت نصب برنامه دارد و تعداد زیادی از مردم نیز گوشی هوشمند 

ندارند.
وی با بیان اینکه تمهیدات مختلفی باید اندیش��یده شود که در حال هماهنگی 
با بانک ها هس��تیم، گفت: برای مثال برخی برنامه ها در یکی از سیس��تم های عامل 

گوشی های همراه از کار افتاد و نیاز به تغییر آن داریم.
حکیمی درباره زمان اعالم ش��ده برای اجرایی ش��دن طرح نیز گفت: زمان بندی 
بانک ها برای آماده س��ازی تا آخر اردیبهش��ت اس��ت، اما این زمان بندی برای مردم 
نیست بلکه برای بانک ها اعالم شده تا آماده اجرای طرح شوند و مردم از این لحاظ 

نگرانی نداشته باشد.
او در مورد نگرانی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها توضیح داد: تراکنش خرید 
شارژ و پرداخت قبض از طریق تلفن بانک و اینترنت بانک مشمول رمز یکبار مصرف 
نمی شود، همچنین این امکان برای کسب و کارهای نوپا اندیشیده شده که تا سقف 
500 هزار تومان در روز با همان رمز ایس��تا قابل برداشت باشد و برای باالتر از این 
مبلغ بانک به مش��تری اعالم می کند که ظرف مدت اعالم ش��ده رمز یکبار مصرف 

بگیرد که خطری متوجه حساب مشتری نشود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی افزود: سقف 500 هزار تومان گذاشته شده 
که اگر خطری بابت رمز ایس��تا متوجه مردم شد در حد همان 500 هزار تومان در 

روز باقی بماند و شخص بتواند جلوی حساب را ببندد.
وی با تاکید بر اینکه رمز ایستا برای زیر 500 هزار تومان به قوت خود باقی است، 
افزود: در مورد بحث فرصت 60 ثانیه نیز این مدل توسط یکی از بانک ها پیاده سازی 
ش��ده و ام��کان افزایش دارد و یا می ت��وان روش های دیگری را انج��ام داد. راه های 
مختلفی وجود دارد که در طول مس��یری که از اول خرداد به بعد به جلو خواهیم 

رفت به ترتیب در مورد روش های آن اطالع رسانی می کنیم.

رمز دوم یکبار مصرف و گوشی های غیرهوشمند
اما بیش��تر بانک ها برای فعال سازی س��از و کار دریافت رمز دوم یکبار مصرف به 
تولید نرم افزارهای ویژه گوشی های هوشمند اقدام کرده اند و در این میان، مشتریانی 

را که گوشی های ساده و غیرهوشمند دارند، به فراموشی سپرده اند.
به گزارش ایرنا، با وجود اینکه بانک مرکزی به بانک ها ابالغ کرده اس��ت که باید 
س��از و کار رمز دوم یکبار مصرف را تا ابتدای خرداد آماده کنند، اما ش��واهد نشان 

می  دهد، بانک ها از برنامه زمان بندی عقب هستند.
البته بانک مرکزی برای اصالح بخش��نامه خود، روز ش��نبه در بخشنامه دیگری 
اعالم کرد که به منظور پشتیبانی حداکثری از مشتریان ضرورت دارد امکانات ارائه 
رمز محدود به استفاده از برنامه های کاربردی گوشی های هوشمند نشده و ارائه آن 
از طریق س��ایر ابزارها نظیر پیامک، پیام رس��ان های داخلی مجاز و نظایر آن برای 

مشتریان بانک ها نیز حسب تشخیص بانک فعال شود. 
با این حال اکنون مسابقه ای بین بانک ها برای تولید و راه اندازی اپلیکیشن نرم افزار 
ویژه اس��تفاده از رمز دوم یکبار مصرف، راه افتاده اس��ت. این بانک ها به سرعت در 
تالش هس��تند تا پایان ضرب االجل تعیین ش��ده، س��امانه مخصوص خود را برای 

گوشی های هوشمند راه اندازی کنند. 
اما نکته ای که هنوز اغلب بانک  ها از آن غفلت کرده اند، تکلیف مشتریانی است که 
فاقد گوشی های هوشمند هستند و همچنان تمایل به استفاده از گوشی های ساده 

و غیرهوشمند مدل قدیمی دارند. 
افرادی که از گوشی های غیرهوشمند استفاده می کنند یا افراد مسن و میانسالی 
هستند که نتوانسته اند با فناوری های جدید، تعامل برقرار کنند یا افرادی هستند که 
به دلیل مسائل امنیتی به سراغ گوشی های هوشمند نرفته اند یا اینکه به هر دلیل 

نتوانسته اند که گوشی هوشمند تهیه کنند. 
با وجود اینکه دارندگان گوشی های غیرهوشمند، کم نیستند، بیشتر بانک ها هنوز 

ساز و کار استفاده این مشتریان از رمز دوم یکبار مصرف را تعریف نکرده اند. 
پیگیری ها نشان می دهد که در روزهای اخیر، برخی بانک ها در صدد برآمده اند 
تا از طریق ش��یوه هایی مانند کد دستوری )*کد بانک#( این خأل را جبران کنند 
که هنوز نهایی نشده است. نکته ای که در استفاده از کدهای دستوری وجود دارد، 

امنیت پایین این کدهاست که توسط کارشناسان بارها زیر سوال رفته است.

بانک ها دارندگان گوشی های غیرهوشمند را فراموش کردند

اندر مصائب رمز دوم یکبار مصرف

دس��تگاه های کارت خوان فروش��گاهی این روزها دیگر فقط برای فروش��گاه ها 
نیس��تند و افرادی این دس��تگاه ها و به ویژه نوع سیارشان را در اختیار دارند که 
مشخص نیست این دستگاه ها را از چه طریق و با چه مدارکی در اختیار گرفته اند 
و تراکنش های خود را ب��ا آن انجام می دهند؛ تراکنش هایی که هزینه های آن را 

فقط بانک می دهد.
به گزارش ایسنا، این روزها برای خرید هر کاالیی به هر جا که مراجعه کنیم، 
احتمال بس��یار قوی وج��ود دارد که بتوان مبلغ مورد نظر را از طریق دس��تگاه 
کارت خوان پرداخت کرد، چراکه دستگاه های کارت خوان به طور قابل مالحظه ای 
گس��ترش یافته اند و عالوه بر بانک ها، شرکت های پرداخت نیز اقدام به ارائه این 

دستگاه ها به متقاضیان خود می کنند.
اما گاهاً این دستگاه های کارت خوان یا پوزها را در محل هایی مشاهده می کنیم 
که ش��اید برای مان سوال باش��د که این افراد چگونه توانسته اند این دستگاه ها را 
دریافت کنند؟ دست فروش های خیابانی، دست فروشان مترو، فروشندگان دالر و 

حتی بعضاً متکدیان خیابانی نیز از این دستگاه ها دارند!
دستگاه های کارت خوان، برای همه

اینکه فروشگاه ها به راحتی به دس��تگاه های کارت خوان مجهز هستند و برای 
تمام تراکنش های خود از این دس��تگاه ها استفاده می کنند چیز عجیبی نیست، 
ام��ا نکته ای قابل اهمیت در این میان این اس��ت که چ��ه قوانینی برای ارائه این 
دس��تگاه ها به افراد حقیقی و حقوقی وجود دارد که همه می توانند به راحتی به 

آنها دسترسی داشته باشند.
ش��اید تاکنون پیامک هایی با این مضمون برای تان آمده باش��د: »پوز س��یار و 

ثابت، یک روزه، مالکیت قطعی با گارانتی.«
مدارک مورد نیاز برای سفارش کارت خوان

مدارک احراز هویت، جواز کس��ب و مجوز فعالیت متناس��ب ب��ا نوع فعالیت، 
گواه��ی بان��ک و تعهد بانکی و افتتاح حس��اب نزد بانک م��ورد نظر از مهم ترین 
مدارکی اس��ت که بانک ها و ش��رکت های پرداخت برای ارائه پوزها از متقاضیان 

طلب می کنند.
اما سوال اصلی اینجاست که دست فروشان، متکدیان، دالالن دالر و افرادی از 
این قبیل دقیقاً چه مجوزی برای فعالیت دارند و چگونه این دستگاه ها را دریافت 
می کنند؛ واضح اس��ت که این افراد دس��تگاه ها را یا از طریق اطالعات غلط و به 
طور غیرقانونی به دست آورده اند یا این دستگاه ها مرتبط با کسب و کار دیگری 
است که اکنون این افراد برای فعالیت های دیگر خود از آنها استفاده می کنند که 

در هر دو صورت استفاده از آنها ناقض قانون است.
در همین راستا، انتظار می رود که بانک مرکزی با صاحبان پوزهای غیرقانونی 
برخورد کند، چراکه این دستگاه ها می تواند راه هایی برای تخلفات اقتصادی نظیر 

تراکنش های مشکوک، پولشویی و … باشد.
از سوی دیگر به نظر می رسد قوانینی که بانک مرکزی در رابطه با دستگاه های 
کارت خ��وان و ب��ه طور کلی تراکنش ه��ای مجازی ق��رار داده، نیازمند اصالح و 

مهم ترین این قوانین نیز قوانین مربوط به کارمزد است.
هزینه تراکنش ها را بانک ها می دهند

در ح��ال حاضر تراکنش های روی این دس��تگاه ها هیچ گون��ه کارمزدی برای 
اس��تفاده کنندگان آن ندارد و فقط بانک باید کارمزد آن را پرداخت کند که این 
موضوع در سال های اخیر سبب ایجاد مشکالت فراوان برای بانک ها شده است.

البت��ه ای��ن اقدام��ی ب��ود که خ��ود بانک ه��ا در ابت��دا برای جذب مش��تری 
کارت خوان ه��ای خود انجام دادند و کارم��زد را از بین بردند، اما آنچه دنیا آن را 
اجرایی می کند این اس��ت که هر کدام از اف��رادی که از این تراکنش ها به نوعی 
سود می برند باید بخشی از کارمزد آن را پرداخت کنند؛ این افراد شامل خریدار، 

فروشنده، بانک مبدأ، بانک مقصد و … است.
این موضوعی اس��ت که ناصر حکیمی، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
نیز س��ال گذش��ته در همایش بانک��داری الکترونیک از آن ی��اد کرد و گفت که 
موضوع کارمزدها کار درس��تی بود که برداش��ته ش��د و اکن��ون بازگرداندن آنها 

سخت است.
ب��ه این ترتیب، هرچند که س��قف تراکنش در س��ال گذش��ته محدود به 50 
میلیون تومان با هر کارت بانکی و 100 میلیون تومان با هر کد ملی شد، اما به 
نظر می رس��د که این موضوع نیازمند نظارت بیش��تر بانک مرکزی و جمع آوری 
دس��تگاه های کارت خوان غیرقانونی است، چراکه این تراکنش ها هزینه سنگینی 

بر دوش بانک ها اضافه می کند.

متکدیان و دست فروشانی که دستگاه کارت خوان دارند

جیب خالی، پوز عالی!

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
دوشنبه
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یک هفته تا عرضه قرارداد کشف پریمیوم قیر در بورس کاال
امکان پوشش ریسک مصرف کنندگان قیر 

فراهم شد
تنها ی��ک هفته تا عرضه 1۲ قرارداد کش��ف پریمیوم قیر 6070 
نفت جی در بورس کاال باقی مانده و مصرف کنندگان قیر می توانند 
ب��ا ورود به ای��ن معامالت تا حدود زیادی ریس��ک خود در ماه های 

آینده را پوشش دهند.
به گزارش تسنیم، یکشنبه هفته آینده شرکت نفت جی با ظرفیت 
اسمی یک میلیون و ۸00 هزار تنی، در نظر دارد تعداد 1۲ قرارداد 
با حجم عرضه اولی��ه 5000 تنی قیر 6070را در قالب قراردادهای 
کش��ف پریمیوم در بورس کاالی ایران عرضه کند که این قراردادها 
در 6 مرحل��ه و در هر مرحله، دو ق��رارداد تحویل خریداران خواهد 
شد. براساس اطالعیه عرضه پریمیوم در سایت بورس کاالی ایران، 
در ه��ر مرحله، ی��ک قرارداد حداکثر تا 10ه��زار تن امکان افزایش 
عرضه داشته و میزان افزایش عرضه در قرارداد دیگر حداکثر تا 15 

هزار تن اعالم شده است.
همچنی��ن در هر مرحل��ه از تحویل کاال، قیم��ت مبنا در قرارداد 
اول براس��اس قیم��ت وکیوم باتوم مرغ��وب در م��اه معامله نهایی 
ضرب��در 1,1۲ به ع��الوه پریمیوم لحاظ می ش��ود و در صورت عدم 
اعالم قیمت، فرمول مصوب ش��رکت ملی پخش و پاالیش براساس 
میانگین نرخ خرید و فروش دالر حواله ای س��امانه نیما مالک عمل 

خواهد بود.
در قرارداد دوم کشف پریمیوم در هر مرحله از تحویل نیز قیمت 
مبن��ا براس��اس قیمت وکیوم بات��وم معمولی در م��اه معامله نهایی 
ضرب��در 1,07 به ع��الوه پریمیوم لحاظ می ش��ود و در صورت عدم 
اعالم قیمت، فرمول مصوب ش��رکت ملی پخش و پاالیش براساس 
میانگین نرخ خرید و فروش دالر حواله ای س��امانه نیما مالک عمل 

خواهد بود.
گفتنی اس��ت، مرحله نخس��ت تحویل کاالی عرضه ش��ده در دو 
قرارداد کش��ف پریمی��وم در تاریخ 11 خردادماه 9۸ اعالم ش��ده و 
تحویل قراردادهای دیگر به ترتیب در ماه های بعدی بوده و تحویل 
کاالی عرضه ش��ده در دو ق��رارداد پایانی نیز مورخ هش��ت آبان ماه 
امس��ال انجام خواهد ش��د و تس��ویه معامله نهایی این قراردادها به 
ص��ورت نقدی و اعتباری بوده و تحویل در مخازن بندرعباس صرفا 
به کشتی های معرفی شده و از طریق خط لوله صورت خواهد گرفت.
این گزارش می افزاید: قرارداد کش��ف پریمیوم قراردادی است که 
در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران معامله می شود و به موجب آن، 
طرفین متعهد می ش��وند که در زمان مش��خصی در آینده )تحویل، 
حمل یا بارگیری( کاال را براساس قیمت نهایی )قیمت مبنا به عالوه 

مابه التفاوت توافق شده( معامله کنند.
از مهم تری��ن مزایای��ی ک��ه به جذابی��ت اینگونه معام��الت برای 
خریداران و فروشندگان می افزاید، می توان به امکان پوشش ریسک، 
کسب س��ود برای بنگاه های اقتصادی، تضمین ایفای تعهدات برای 
طرفین معامله، تس��ریع در فرآین��د تحویل کاال از انبارهای مختلف 
و اس��تقبال انواع معامله گران از فضای ش��فاف ب��ورس کاالی ایران 

اشاره کرد.
همچنی��ن بازخ��ورد انجام اینگونه معامالت و س��ایر معامالت در 
بورس کاال به عنوان یک��ی از بزرگترین مرکز ثبت داده ها در حوزه 
مبادالت کاالیی می تواند به منبع تصمیم گیری برای دولت و فعاالن 

اقتصادی تبدیل شود.

بورسکاال

در ش��رایطی ک��ه هم اکنون از نظ��ر اقتصادی پدید آمده اس��ت حتی 
ابزاره��ای مصرف��ی هم تبدیل به ابزارهای س��رمایه ای ش��ده اند که این 
موضوع به ضرر اقتصاد اس��ت. از طرف دیگر هم دارایی های مالی جزئی 
از دارایی های س��رمایه گذاری هستند که افراد می توانند به منظور حفظ 

ارزش دارایی های خود از این ابزارها استفاده کنند.
محس��ن خدابخش، مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق 
به��ادار به س��نا، گفت: بنگاه های ب��زرگ اقتصادی با دارای��ی مالی زیاد، 
می توانند با کمک ابزارهای متنوعی که در بازار سرمایه وجود دارد، اقدام 
به تامین مالی کنند. در حقیقت این ابزارها می تواند پش��توانه مطمئنی 

برای تامین مالی شرکت ها باشد.
وی در این خصوص افزود: به عنوان مثال ناش��رانی که به دنبال تامین 
مالی هس��تند، می توانند برای تامین مالی، اقدام به انتش��ار اوراق اجاره 
س��هام یا انتش��ار اختیار فروش تبعی کنند. این ابزارها موجب می شوند 
که هم سهم و دارایی ارزشمند مالی خود را از دست ندهند و هم تأمین 

مالی به نحو احسن صورت بگیرد.
خدابخ��ش درخص��وص عکس العم��ل حقیقی ها و حقوقی ه��ا به بازار 
کنونی بیان داش��ت: با توجه به حجم معامالت مش��خص است که اغلب 
فروش��نده ها در بازار س��هامداران حقیقی هستند، س��هامداران حقوقی، 
صندوق ها و س��بدگردان ها نیز این روزها در حال خرید س��هام هستند. 
ارزندگی سهام شرکت ها برای حقوقی ها در شرایط کنونی اثبات شده، به 

همین دلیل این دسته از سهامداران حقوقی با توجه به اشراف و آگاهی 
کامل نسبت به بازار، خریدهای سودمندی را انجام می دهند.

مدیر نظارت بر بورس های س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار در ادامه با 
اش��اره به لزوم هوشیاری س��هامداران حقیقی بیان داش��ت: سهامداران 
حقیقی باید بر این نکته آگاه باش��ند که سهامداران حقوقی  زمانی اقدام 
به خرید س��هام می کنند که بازار و سهام ش��رکت ها ارزنده تلقی شوند. 
در عین حال، س��هامداران حقیقی باید به ارزش سرمایه گذاری های خود 
توجه داشته باشند. با توجه به اینکه بازار سرمایه، بازاری بلندمدت برای 
سوددهی است، لذا توصیه می ش��ود سهامداران با عجله اقدام به فروش 
نکنند و با صبر و شکیبایی در شرایط فعلی، در شرایط تعادل بازار اقدام 

به فروش کنند.
وی ادامه داد: هیجانات در ش��رایط کنونی به ضرر سهامداران حقیقی 
اس��ت به همین جه��ت توصیه می کنم که ارزش ذاتی س��هم را در نظر 
گرفته و دید بلندمدت داشته باشند. همچنین سبد سهام خود را متنوع 
ک��رده و ب��ه صنایع مختلف ورود کنند تا بتوانند از کلیت بازار اس��تفاده 

کنند.
خدابخش گفت: ابزارهایی وجود دارد که س��هامداران حقیقی بتوانند 
ریس��ک س��رمایه خود را در شرایط فعلی پوش��ش دهند و از این ابزارها 

برای کاهش ریسک خود بهره ببرند.
وی درخص��وص ابزار فروش اس��تفراضی بیان داش��ت: دس��تورالعمل 

فروش اس��تقراضی در مراحل نهایی است و تا چند ماه آینده به سرانجام 
می رس��د، لذا س��رمایه گذاران می توانند تا آن زم��ان از ابزارهای دیگری 
مانند آتی سبدها، استفاده کرده و در مقابل ریسک خود را ایمن کنند.

همچنی��ن در پی بروز ناآرامی در بازارهای بورس جهانی که هفته گذش��ته به 
سبب تش��دید تنش های تجاری میان پکن و واش��نگتن در پی وضع تعرفه های 
جدی��د علیه واردات کااله��ای چینی با ریزش روبه رو ش��ده بودند، گزارش های 

خبری روز یکشنبه از بهبود برخی شاخص های بورس در جهان خبر می دهند.
ب��ه گ��زارش رویترز، میانگین صنعتی داو جونز ب��ا 44 صدم درصد افزایش به 

سطح ۲5,94۲,۳7 رسید. 
ش��اخص اس ان��د پی آمریکا نی��ز ۳7 صدم درصد، افزایش یافت و به س��طح 

۲,۸۸1,40 رسید.
ش��اخص بورس نزدک )NASDAQ( نیز هشت صدم درصد صعود کرد و به 

سطح 7,916,94 رسید.
همچنین در حالی که سرمایه گذاران منتظر نتایج گفت وگوهای مقامات ارشد 
آمریکا و چین پیرامون تعرفه های گمرکی واش��نگتن ب��ر کاالهای وارداتی پکن 

هستند، بورس آسیا روز یکشنبه با فراز و فرودهایی روبه رو شد.

ب��ه گزارش پایگاه اینترنتی ش��بکه اقتصادی خاورمیانه و ش��مال آفریقا، اکثر 
شاخص های بورس آسیایی روز یکشنبه با افزایش و شماری نیز با کاهش روبه رو 

شدند.
براس��اس این گزارش، ش��اخص بورس ش��انگهای که هفته گذشته با کاهش 
7درصدی روبه رو ش��ده بود، روز یکشنبه با سه ممیز یک دهم درصد افزایش، به 

سطح ۲,9۳9,۲1 رسید.
ش��اخص ب��ورس هنگ کن��گ نیز با هش��ت ده��م درصد کاهش به س��طح 

۲۸,550,۲4 رسید. 
براساس این گزارش، بورس سیدنی و سنگاپور نیز هر کدام با افزایش سه دهم 

درصدی روبه رو شده است. 
ای��ن درحالی اس��ت که ب��ورس توکیو، با س��ه دهم درصد کاهش به س��طح 
۲1,۳44,9۲ رس��ید. براساس این گزارش ش��اخص های ولینگتون، مانیال، تایپه 

و بمبئی نیز ریزش داشته اند.

فراز و فرود بورس های آسیایی در پی دیوار تعرفه ای ترامپ

رونق شاخص های جهانی بورس

مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس و اوراق بهادار:

ابزارهای متنوع بازار سرمایه، پشتوانه مطمئن تامین مالی

بازار س��رمایه، هفته چهارم اردیبهشت ماه را متفاوت با دیگر هفته ها در سال 9۸ 
آغاز کرد و روز ش��نبه ش��اخص بورس ۲ هزار و 19۸ واحد کاهش داش��ت و روز 
یکش��نبه ه��م در ادامه ریزش ها، بازار بیش از 5 هزار واح��د افت کرد. در واقع، این 
روزها میزان تولید و فروش شرکت های بورسی نیست که نماگر اصلی بازار سرمایه را 
جابه جا می کند، بلکه خبرهای سیاسی است که تاثیر بسزایی در فراز و فرود قیمت ها 
دارد؛ چنانچه روز گذشته باز هم هیجانات در بازار سهام در جهت منفی نمود پیدا 

کرد و صف های فروش پررنگ تر شد.
به گزارش ایس��نا، از ابتدای سال 9۸، قیمت سهم ها در بورس اوراق بهادار تهران 
و فرابورس ایران با رش��د مضاعفی روبه رو ش��ده و فارغ از موض��وع تولید و فروش 
ش��رکت ها، این روند افزایش��ی ادامه پیدا کرد و اکنون ب��ا کوچک ترین خبری این 
هیجان در راس��تای عکس، عمل می کند و عرضه ها بر تقاضا پیش��ی می گیرد؛ به 
طوری که دیروز یکشنبه شاخص کل بیش از 5000 واحد افت کرد و تا کانال ۲04 
هزار واحدی پایین آمد. ش��اخص آزاد شناور نیز با 5970 واحد کاهش تا رقم ۲۲۸ 
هزار و ۳۲4 افت کرد و شاخص بازار اول و دوم هر کدام به ترتیب 41۲7 و ۸۳51 

واحد پایین رفتند.
باز هم فوالد مبارکه اصفهان بیش��ترین تأثیر کاهنده را روی ش��اخص های بازار 
سرمایه داشت. پس از آن پاالیش نفت بندرعباس، صنایع پتروشیمی خلیج فارس، 
گروه مپنا و بانک ملت بیش��ترین تأثیر کاهنده را روی ش��اخص های بازار سرمایه 
گذاش��تند. در عین حال بانک اقتصاد نوین، س��المین و البراتوار داروس��ازی دکتر 
عبیدی از جمله اندک س��هم هایی بودند که س��عی کردند ش��اخص بورس بیش از 

این افت نکند.
بیشتر گروه ها نیز با کاهش قیمت سهام روبه رو شدند و در برخی از سهم ها شاهد 
صف های فروش بودیم. از جمله این گروه ها می توان به گروه خودرو و ساخت قطعات 
اشاره کرد؛ به طوری که بیشتر سهم های این گروه تا نزدیکی 5درصد کاهش قیمت 

پایانی پیش رفتند.
در گروه س��رمایه گذاری ها نیز با افت یک دس��ت قیمت ها روبه رو بودیم و بیشتر 
سهم ها نزدیک به 4درصد افت قیمت را تجربه کردند. در گروه بانک ها و مؤسسات 
اعتبار حجم معامالت به 1.۲ میلیارد س��هم و اوراق مالی رس��ید و ارزش معامالت 
ای��ن گروه عدد 100میلی��ارد تومان را تجربه کرد. در عین حال در این گروه نیز به 
جز بانک اقتصاد نوین و بانک کارآفرین مابقی س��هم ها افت فزاینده ای را در قیمت 

پایانی تجربه کردند.
از گروه های پرمعامله، فلزات اساس��ی را می توان نام برد که ارزش معامالتش به 

نزدیک 100 میلیارد تومان رس��ید و حجم معامالت آن رقم 19۸ میلیون س��هم و 
اوراق مالی را تجربه کرد. در این گروه نیز روند قیمت ها به ش��دت کاهش��ی بود و 

عرضه بر تقاضا پیشی گرفت.
ارزش معامالت بورس تهران به رقم 1,0۳0 میلیارد تومان دست یافت که این رقم 
ناشی از دست به دست شدن بیش از ۳.4 میلیارد سهم و اوراق مالی بود. همچنین 

تعداد معامالت این بازار به رقم ۲5۳ هزار و 960 رسید.
در عی��ن حال آیفکس با 95 واحد افت روبه رو ش��د و عدد ۲494 را تجربه کرد. 
ارزش معامالت فرابورس ایران تا رقم 5۸۳ میلیارد تومان رشد کرد و حجم معامالت 

این بازار به عدد 1.۲ میلیارد سهم و اوراق مالی رسید.
شاخص بورس همچنان در مسیر ریزش

اما درباره دالیل و چرایی ریزش ش��اخص بورس، یک کارش��ناس بازار س��رمایه، 
تصمیم گیری س��هامداران را تحت تاثیر جو روانی بازار می داند و معتقد اس��ت که 
سهامداران نباید تحت تاثیر جو روانی بازار قرار بگیرند و به سرعت تصمیم به خروج 

از بازار سرمایه بگیرند.
فرشید جهانی در گفت وگو با ایرنا، به دالیل ریزش شاخص بورس در روزهای اخیر 
اش��اره کرد و گفت: مراجعه حجم گسترده ای از افراد جهت دریافت کد سهامداری 
نشان دهنده حضور متنوعی از سرمایه گذاران در بازار است که برخی از آنها به دلیل 

وجود شرایط فعلی در حال دریافت سود و برخی دیگر در حال ضرر هستند.
ب��ه گفت��ه وی، جو روانی حاکم در بازار باعث افزایش عرضه ش��د و بس��یاری از 
خریداران به دنبال خرید سهام با قیمت پایین هستند که این موضوع در کنار مسائل 

سیاسی، از جمله دالیل تاثیرگذار بر روند منفی بازار بوده است.
جهانی با بیان اینکه س��هامداران باید کمتر به س��مت س��هام هایی بروند که از 
آس��یب پذیری باال برخوردارند، افزود: اکنون بهترین فرصت برای سهامداران ایجاد 
ش��ده تا بتوانند نس��بت به تغییر پرتفوی خود اقدام و سهم های مناسب با شرایط 
جدید را خریداری کنند. او با بیان اینکه بس��یاری از سهامداران به تازگی وارد بازار 
سرمایه شده اند و متناسب با جو مثبتی که در بازار حاکم بود اقدام به سرمایه گذاری 
در این بازار کردند، ادامه داد: س��هامداران به دنبال این هس��تند تا با همان سرعتی 
که وارد سرمایه گذاری در بازار سرمایه شده اند از بازار خارج شوند که همین موضوع 
منجر به متضرر ش��دن این افراد شده اس��ت. با توجه به نزدیک بودن فصل مجامع 
بهتر است تا سرمایه گذاران از سهم های زیان ده خارج و هرچه زودتر وارد سهام های 

سودده شوند تا بتوانند در این مجامع سود نقدی دریافت کنند.
به گفته جهانی، بس��یاری از سهم ها وجود دارند که هیچ سودی را در مجامع به 

س��هامداران پرداخت نمی کنند به همین دلیل باید پرتفوی خود را تغییر و از این 
طریق زیان های خود را جبران کنند.

احتمال افزایش قیمت نفت تا 100 دالر
جهانی با تاکید بر اینکه کسانی که به دنبال سهامداری در بازار سرمایه هستند 
بهتر اس��ت تا بیشتر به س��مت صنایع مربوط به فرآورده های نفتی بروند، گفت: با 
توج��ه به جو حاکم در بازار، احتمال افزایش قیمت نف��ت تا 100 دالر وجود دارد، 
بنابراین متناسب با افزایش قیمت نفت، شرکت های وابسته به نفت مانند پاالیشی ها 
و پتروش��یمی ها که با منش��أ نفتی در ارتباط هستند سودآوری خوبی را در اختیار 

سهامداران قرار خواهند داد.
وی خاطرنش��ان ک��رد: در کنار صنایع وابس��ته به فرآورده ه��ای نفتی، صنایع و 
س��هم هایی که قیمت گذاری آنها وابسته به قیمت ارز است می توانند سودده باشند 
و از حاش��یه امنیت باالیی برخوردار باشند. جهانی ادامه داد: سهامداران باید با دید 
سرمایه گذاری و براساس تحلیل هایی که انجام می دهند وارد بازار سرمایه می شوند 

و نباید به صورت کوتاه مدت نسبت به خرید سهام اقدام نکنند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در پایان اف��زود: اکنون عوامل تاثیرگ��ذار بر روند 
ش��اخص افزایش یافته که این امر باعث شده تا سهامداران دیگر از قدرت تحلیل و 

تصمیم گیری کافی نسبت به سرمایه گذاری در این بازار برخوردار نباشند.
نگرانی سیاسی، علت اصلی ریزش شاخص بورس

جواد بهزادی، دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز با بیان اینکه نگرانی های سیاسی 
منجر به ریزش ش��اخص در بازار ش��ده است، گفت: در چند وقت اخیر شاهد هیچ 
اتفاق مثبتی در بازار نبودیم که بتواند روند منفی بازار را تغییر دهد که این امر سبب 

افزایش میزان ریزش شاخص بورس شده است.
او با تاکید بر اینکه عرضه کنندگان باید تا حدودی نس��بت به کاهش عرضه های 
خود اقدام کنند، افزود: سهامداران باید صبر کنند و نباید با عجله تصمیم به خروج 

از این بازار بگیرند زیرا به طو حتم وضعیت بازار طی چند روز آینده بهتر می شود.
بهزادی به مقایس��ه وضعیت بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها پرداخت و گفت: 
در یک س��ال اخیر بازار سرمایه رشد بسیار کمتری را نسبت به دیگر بازارها تجربه 
کرد، رش��د بازارهای موازی باالتر از بورس بوده و بازار سرمایه بسیار عقب تر از این 
بازارها در حرکت اس��ت. وی پیش بینی خود از وضعی��ت بازار را اینگونه بیان کرد: 
ریزش بازار بستگی به مسائل سیاسی و خبرهایی دارد که به کشور وارد می شود اگر 
در این ش��رایط از بازار حمایت شود دیگر بیش از این شاهد ریزش شاخص بورس 

در بازار نخواهیم بود.

شاخص بورس بیش از 5 هزار واحد دیگر کاهش یافت

بورس منفی شد
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اهواز- شـبنم قجاوند: مش��اور وزیر نی��رو در امور زنان 
و خان��واده در س��فری به خوزس��تان از کمپ های اس��کان 
س��یل زدگان و مرکز دیس��پاچینگ بازدید و در جلس��ه ای 
ب��ا حضور مدیران، معاونین و مش��اورین اموز زنان و خانواده 
صنعت آب و برق خوزس��تان، مدیرکل امور بانوان و خانواده 
اس��تانداری خوزس��تان و فرمان��دار کارون، ش��رکت ک��رد. 
محمود دش��ت بزرگ در این نشس��ت با تشکر از همکاری و 
همیاری ش��رکت های تابعه وزارت نیرو در مقابله با سیالب، 
اظهار داش��ت: تنها حس هم خانواده ب��ودن می تواند تعبیر 
درس��تی از همکاری های صورت گرفته ش��رکت های تابعه 
وزارت نیرو در س��یل خوزستان باش��د و این همدلی و یکی 
بودن ی��ادآور روزهای جنگ بود.وی تصری��ح کرد: همکاران 
به ص��ورت خودجوش برای حفظ پس��ت های برق به کمک 
ما آمدند و ش��رکت ه��ای پیمانکاری که با این ش��رکت نیز 
س��ابقه همکاری داش��تند اعالم آمادگی برای همکاری کرده 

بودند و بعضی از آنها نیز در عملیات های نگهداری پست ها 
شرکت داش��تند.مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
ای��ن همکاری و همدلی در مجموعه خان��واده وزارت نیرو را 
عاملی دانس��ت تا با همه س��ختی ها و ش��دت بحران سیل، 
در شبکه کوچکترین خاموشی رخ ندهد.مشاور وزیر نیرو در 
امور زنان و خانواده نیز در این نشس��ت از تالش های صورت 

گرفته در حفظ ش��بکه تش��کر کرد و آن را اق��دام ارزنده ای 
خواند که نش��ان از توان مدیریتی در صنعت برق خوزس��تان 
است.مولود شیوا افزود: استفاده از ظرفیت اجتماعی بانوان در 
مدیریت مصرف می تواند کمک حال صنعت برق کشور باشد 
و اس��تفاده از این ظرفیت کمک می کند تا هدر رفت انرژی 
به حداقل برسد.فرانک موسوی مدیرکل امور بانوان و خانواده 
استانداری خوزستان در این جلسه با تشکر از اقدامات انجام 
ش��ده صنعت برق خوزستان در حفظ پایداری شبکه برق در 
سیالب، تاکید کرد: در سیالب اخیر همدلی و همکاری مثال 
زدنی بین مردم و دولت بوجود آمده بود و در مدار بودن برق 
کمک کرد تا ابعاد دش��واری های س��یل بیشتر نشود.شهناز 
احمدی روزبهانی مش��اور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
خوزس��تان در امور زن��ان و خانواده که میزبان��ی این بازدید 
و نشس��ت را بر عهده داش��ت نیز در این نشست گزارشی از 

اقدامات انجام شده این امور و برنامه های آن ارائه کرد.

شـاهرود- حسـین بابامحمدی :طی مراس��می دکترعلی 
اکبر عربعامری به عنوان مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه شاهرود، باحضور مهندس آشناگر استاندار سمنان، 
مهندس فرازمند مدیر عملیات و دکتر امیری مدیر منابع انسانی 
شرکت ملی پخش معرفی شد .   در این مراسم مهندس فرازمند 
مدیر عملیات شرکت ملی پخش گفت : وظ�یفه ای�ن منطقه در 
یافت و نگهداری وارسال فرآورده های نفتی به مصرف کنندگان 
عم��ده و جزءازطریق ناوگان حم��ل ونقل فرآورده های نفتی در 
اقصی نقاط استان س��منان و بعضاً استانهای همجوار می باشد، 
این منطقه دارای 4 ناحیه مرکزی )ش��اهرود(، س��منان ،دامغان 
وگرمس��ار اس��ت و با توجه به حد فاصل میان تهران و مشهد و 
تقاطع در مسیرهای استانهای تهران ،مازندران ، خراسان رضوی 

،خراسان جنوبی و گلستان در عرصه های سوخترسانی از اهمیت 
ویژه ای برخوردار اس��ت و به عنوان پل ارتباطی اس��تراتژیک ما 

بی��ن مناطق پخش فرآورده های نفتی تهران –اصفهان – تربت 
حیدریه – س��بزوار– مشهدمقدس – گلستان و ساری عمل می 
نماید تردد وس��ایط نقلیه سبک وسنگین دراین منطقه باعنایت 
ب��ه جاده ترانزیت و زیارتی وس��یاحتی زیاد بوده ومصرف بنزین 
و نفت��گاز در بخش حمل ونقل از حجم باالیی برخوردار اس��ت 
اتصال انب��ار نفت منطقه به خطوط لوله و مخابرات شمالش��رق 
کش��ور با توجه به حج��م عملیات، موقعی��ت ارتباطی منطقه را 
از نظر ش��اخص های عملیاتی و خدماتی پر اهمیت نموده است 
. وی اف��زود : این منطقه با توجه ب��ه امکانات بالقوه )فعالیتهای 
کش��اورزی و صنعتی ( نیز می تواند بعنوان مبداءتأمین فرآورده 
های نفتی در مواقع ضروری و در ظرفیت های باال مورد توجه و 

بهره برداری قرار گیرد .

اصفهان- قاسـم اسـد: مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان اصفه��ان گفت: از س��ال ۸9 ت��ا پایان س��ال 97 حدود 
۲600 هزار کیلومتر شبکه فاضالب در شهر های مختلف استان 
اجراءش��د.این در حالیست هم اکنون طول ش��بکه فاضالب در 
اس��تان اصفهان بیش از 7600 کیلومتر اس��ت . مهندس هاشم 
امینی افزود: آبفا اس��تان اصفهان رتبه دوم  را در بین شرکتهای 
آب و فاضالب ش��هری کش��ور  را به جهت اجرای طول  ش��بکه 
فاضالب  را به خود اختصاص داد مهندس هاش��م امینی  با بیان 
اینکه  در س��الهای اخیر شرکت آبفا استان اصفهان با تنگناهایی 
مالی  مواجه بود اما به لحاظ ارتقاء سطح بهداشت و رفاه عمومی 
مردم اجراءش��بکه فاضالب را در نقاط مختلف استان در دستور 
کار قرارگرف��ت عنوان کرد:در حال حاضر بی��ش از ۲ میلیون و 
900 هزار نفر در اس��تان تحت پوش��ش خدمات شبکه فاضالب 
ق��رار دارند که حدود 70 درصد جمعیت اس��تان را ش��امل می 

ش��ود و در صدد هستیم با استفاده از توان مالی بخش خصوصی 
صد در صد جمعیت اس��تان را تحت پوشش شبکه فاضالب قرار 
دهیم.وی با اش��اره به تعداد تصفی��ه خانه های فاضالب در مدار 
تصریح کرد: در حال حاضر ۲5 تصفیه خانه فاضالب در اس��تان 
اصفهان در مدار بهره برداری قرار دارد که بیشترین تعداد تصفیه 
خان��ه های فاض��الب در مدار را  میان ش��رکتهای آب وفاضالب 

ش��هری در کش��ور را آبفا اصفهان دارد  .مهندس هاشم امینی با 
اش��اره به برنامه های آتی آبفا اس��تان اصفهان در توسعه سامانه 
ه��ای جمع آوری و تصفیه فاض��الب عنوان کرد: طی برنامه ایی  
هدف گذاری شده فرایند ساخت  تصفیه خانه های  فاضالب در 
حال احداث تکمیل ش��وند  وهر س��ال تصفیه خانه ایی در مدار  
بهره برداری قرار گیرد .مدیرعامل ش��رکت آب وفاضالب استان 
اصفه��ان گفت: بعنوان مث��ال در نظر داریم تصفی��ه خانه های  
فاضالب )در ش��هرهای ، نطنز، اژیه، وچادگان هر چه س��ریعتر 
عملی��ات احداث آنها تمام ش��وند و در مدار به��ره برداری قرار 
گیرندهمچنی��ن ظرفیت  تصفیه خانه فاضالب فوالدش��هر نجف 
آب��اد، بوئین و داران ارتق��اء یابد .وی افزود: بازس��ازی و ارتقای 
تصفی��ه خانه  های فاضالب قدیمی همانند تصفیه خانه فاضالب   
جنوب و ش��مال اصفهان ، ش��اهین شهر، ش��هرضا و بهارستان  

انجام شده است .  

بوشـهر- خبرنگار فرصت امـروز  : با توجه به اهمیت 
پروپ��ان و بوتان با هم��کاری مجری طرح ه��م اکنون یک 
مخزن پروپان و یک مخزن بوتان آماده ذخیره س��ازی این 
محصوالت اس��ت . به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع 
گاز پارس جنوبی؛ هادی چابوک، مدیر پاالیش��گاه هش��تم 
مجتم��ع گاز پ��ارس جنوبی با بی��ان این مطل��ب گفت: با 
پیگی��ری های صورت گرفته با مجری طرح و آماده س��ازی 
مخازن ذخیره سازی پروپان و بوتان تاکنون حدود 1۸ هزار 
تن پروپان و بیش از 10 هزار تن بوتان تولیدی پاالیش��گاه 
هشتم در این مخازن ذخیره شده است.وی افزود: همچنین 

از ابتدای س��ال جاری تا پایان بهم��ن میزان تولید میعانات 
گازی پاالیش��گاه هش��تم پارس جنوبی بیش از ۲0 میلیون 

و 550 هزار بش��که بوده اس��ت.چابوک در ادامه به ساخت 
و به��ره برداری مخازن متمرکز میعانات گازی در عس��لویه 
اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اهمیت ذخیره سازی و 
صادرات کاندنس��یت هم اکنون ۸ مخزن در عسلیوبه که هر 
کدام ظرفیت ذخیره س��ازی 500 هزار بشکه را دارا هستند 
در حال ساخت اس��ت.وی افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی 
نیز در راس��تای تس��ریع در راه اندازی این مخازن همکاری 
الزم را با مجری طرح داش��ته و به زودی با تکمیل برخی از 
بخش ها 4 مخزن با امکان ذخیره س��ازی ۲ میلیون بشکه 

میعانات گازی راه اندازی می شوند.

سـاری – دهقـان : با ه��دف تب��ادل دان��ش و تجربه در 
زمینه ه��ای تحقیقاتی، علمی و پژوهش��ی و بسترس��ازی برای 
همکاری در زمینه علوم پزش��کی، نشس��ت دوجانبه مسئولین 
دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران و پواتیه فرانس��ه در س��اری 
برگزار شد و دو طرف در زمینه توسعه بسترهای همکاری هاي 
علمي و تحقیقاتي بحث و تبادل نظر کردند. دکتر سید عباس 
موس��وی رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در این نشست 
ضمن اش��اره به توانمندی های دانشگاه علوم پزشکی مازندران 
به رویکرد گس��ترش روابط بین المللی دانش��گاه اش��اره کرد و 
برگزاری اینگونه نشس��ت ها را زمینه ساز اجرایی شدن تفاهم 
نامه فی مابین دانس��ت و افزود : بر اس��اس تفاهم نامه صورت 
گرفت��ه ، امکان همکاري اس��اتید در تمامي ح��وزه هاي علوم 
پزش��کي فراهم ش��ده و امیدواریم در آینده ي نزدیک گروهي 
از اس��اتید و متخصصان از دانش��گاه علوم پزشکي مازندران به 
دانش��گاه »پواتیه« اعزام شوند .وی افزود : در این راستا برنامه 

ریزی ه��ای الزم برای حضور اس��اتید و متخصصان دانش��گاه 
پواتیه جهت استفاده از امکانات و توانمندی های دانشگاه علوم 
پزش��کی مازندران و انجام همکاری ها و پروژه های مش��ترک 
نیز در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت . در ادامه این نشس��ت، 
یووس ژان ) Yves Jean ( رئیس دانش��گاه پواتیه فرانس��ه 

نیز در س��خنانی عالقمندی ویژه خ��ود و اعضای هیئت علمی 
این دانش��گاه را برای توس��عه ارتباطات علمی با ایران به ویژه 
با دانش��گاه علوم پزش��کی مازندران، اعالم کرد و افزود : بسیار 
خوش��حال هستم که در اس��تان مازندران و در جمع مسئولین 
و هیات رییس��ه دانشگاه علوم پزش��کي مازندران حضور دارم.

وی اف��زود : ب��ا توجه ب��ه زمینه ه��ای فعالیت مش��ابه، امکان 
همکاری ه��ای دوجانبه کاماًل فراهم اس��ت. هم چنین توجه به 
انجام پروژه های مشترک بین رشته ای نیز از این حیث دارای 
اهمیت ویژه ای است.گفتنی است در تفاهم نامه ای که مابین 
دانش��گاه علوم پزشکی ماندران و دانش��گاه پواتیه فرانسه امضا 
شد، امکان تبادالت علمی به ویژه در امور آموزشی و تحقیقاتی 
با تبادل استاد و دانشجو ، اعطای بورس های تحصیلی مشترک،  
انجام پروژه های تحقیقاتی مش��ترک،  مش��ارکت در برگزاری 
س��مینارهاي علمي و برگزاري دوره هاي آموزش��ي کوتاه مدت 

فراهم آمده است .

مشاور وزیر نیرو در امور زنان و خانواده

از ظرفیت اجتماعی بانوان در مدیریت مصرف برق استفاده شود

دکترعلی اکبرعربعامری، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه شاهرود شد 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبرداد:

طی 8 سال اخیر حدود 2۶00هزار کیلومتر شبکه فاضالب در استان اجرا شد

مدیر پاالیشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی؛

تولید بیش از 20 میلیون و 550 هزار بشکه میعانات گازی

توسعه همکاری های دوجانبه دانشگاه علوم پزشکی مازندران و پواتیه فرانسه

قم- خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره اوقاف شهرس��تان 
ق��م ناحیه یک گفت: رمضان امس��ال و به هم��ت این اداره کل، 
۲40 ه��زار پرس افطاری در حرم امامزاده س��ید علی)ع( توزیع 
می ش��ود.به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه 
استان قم، حجت االسالم والمسلمین سید محمد باقر طباطبائی 
اظهار کرد: آس��تان مقدس امامزاده س��ید علی علیه الس��الم به 
عنوان یکی از بقاع ش��اخص استان و مجری طرح ضیافت الهی، 
ط��رح پخ��ت و توزیع افطاری را به همت ای��ن اداره کل اجرایی 

می کند.وی افزود: بر این اس��اس در طول ماه مبارک رمضان، هر 
ش��ب ۸ هزار نفر از افطاری این بقعه بهره مند خواهند شد.رئیس 
اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم ناحیه یک، فیش دریافت 
افطاری همه روزه در مساجد، حوزه های علمیه، مدارس و اماکن 
مقدس��ه قم در بین زوار و شهروندان توزیع می شود ضمن اینکه 
توزیع فیش ها با اولویت مناطق کمتر برخوردار صورت می گیرد.
وی ادامه داد: با هماهنگی های صورت گرفته، بخشی از فیش ها 

به مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تعلق می گیرد.

به همت اداره کل اوقاف استان قم؛

 240 هزار نفر مهمان سفره افطار در حرم امامزاده سید علی)ع( می شوند

بازدید معاون جدید هماهنگی توزیع توانیر از مناطق سیل زده آق قالی گلستان
گرگان- نادر کرمی: به منظور بررسی میزان خسارات ناشی از سیل، معاون جدید هماهنگی توزیع توانیر در بدو ورود به استان 
گلس��تان از شهرس��تان سیل زده آق قال بازدید کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گلستان ، غالمعلی رخشانی 
مهر گفت : تامین برق یکی از موضوعات تعیین کننده پس از رانش، وزش باد ش��دید و س��یالب اس��ت که خوشبختانه با توجه به 
گزارش��ات ارائه ش��ده از سوی مدیرعامل توزیع نیروی برق گلستان ، به محض پایین آمدن سطح آب در این شهرستان در سیالب 
اخیر ، برق تمامی مشترکین وصل شده است و در گمیشان نیز برق هیچ مشترک عمومی قطع نشده است که این بیانگر عملکرد 
خوب مجموعه توزیع نیروی برق در مواجه با س��یالب اس��ت.وی افزود : از ش��رکت توزیع نیروی برق گلستان درخواست کردیم تا 
برآوردی دقیقی از میزان خس��ارت وارده ناش��ی از س��یل ، رانش و طوفان به شبکه های توزیع در سطح استان ارائه نماید تا بتوان 
این خس��ارت ها را جبران کرد.در ادامه مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق گلستان گفت : در اواخر سال 1۳97 در غرب و مرکز 
استان با طوفان و در شرق استان با رانش زمین مواجه بودیم که خوشبختانه پس از ۲ الی ۳ روز این مشکالت رفع شد و تمامی 
مشترکین از نعمت برق برخوردار بودند.علی اکبر نصیری افزود : اما از روز یکم فروردین ماه امسال با ورود سیالب به آق قال برق 
مشترکینی که سطح آب به اندازه ای که به تابلوها ورود پیدا کرد جهت برقراری ایمنی ، قطع گردید و تا جایی که امکان داشت 
از ترانس های مجاور برق آنها وصل بود.وی ادامه داد : نیروهای س��یمبان و اکیپ های عملیاتی به جهت باال بودن س��طح آب و 
ع��دم مهیا بودن بودن تردد با خودرو ، با تراکتور و قایق در س��یبالب اخیر ب��ه خدمات دهی پرداختند.نصیری اضافه نمود : طبق 
برآوردهای اولیه که تا کنون صورت گرفته خسارتهای ناشی از سیل ، رانش و طوفان به شبکه های برق استان بیش از ۳5 میلیارد 

تومان است که آق قال بیشترین خسارت را از آن خود کرده است.

رییس سازمان آرامستان شهرداری بندرعباس خبر داد:
آغاز ساخت دومین پارک بازی در آرامستان بندرعباس

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: رییس س��ازمان آرامستان های شهرداری بندرعباس 
از س��اخت دومین پارک بازی در مجموعه آرامس��تان بندرعباس خبر داد. به گزارش مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس، علیرضا بهمن ژاد بندری با اعالم این خبر اظهار 
کرد: س��اخت دومین پارک بازی در مجموعه آرامس��تان بندرعباس آغاز شده است.وی افزود: 
عملیات اجرایی این پارک پس از جانمایی و در نظر گرفتن شرایط محیطی و همچنین حضور 
زیارت کنندگان اهل قبور آغاز شده است.رییس سازمان آرامستان شهرداری بندرعباس خاطرنشان کرد: این پارک با توجه به نظر 
کارشناس��ی و فضاهای موجود، در کنار قطعه 16آرامستان احداث می ش��ود.بهمن نژاد بندری با اشاره به اینکه در گذشته نیز یک 
پارک بازی در آرامس��تان س��اخته شده اس��ت، گفت: پارک دوم که عملیات اجرایی آن آغاز شده، حدود 1000متر مربع مساحت 
داشته و وسایل بازی کودکان نیز به منظور نصب در این مجموعه خریداری شده است.وی از آغاز کاشت فضای سبز مورد نیاز در 

این پارک خبر داد و افزود: در آینده نزدیک، این پارک دارای مسیر پیاده روی، مبلمان، روشنایی و غیره خواهد بود.

آغاز عملیات آسفالت راه روستایی واقعه دشت بخش مرکزی صومعه سرا
رشـت- زینب قلیپور : مجید علیزاده رئیس اداره راه وشهرس��ازی صومعه س��را با اعالم این خبرگفت: عملیات آس��فالت راه 
روس��تایی واقعه دش��ت بخش مرکزی صومعه سرا بطول۲,7 کیلومترآغاز شده که برای اجرای آن اعتباری بالغ بر 5 میلیاردو 400 
میلیون ریال در نظرگرفته ش��ده است.وی افزود:آس��فالت راه روستایی گوراب زرمیخ ۲ شهرستان صومعه سرا نیزکه چندی پیش 
آغاز شده بود به پایان رسید که بالغ بر۳5 خانوار از آن برخوردار شدند.همچنین در فومن نیزآسفالت راه روستایی خالصان بخش 

سردارجنگل بطول ۲کیلومتربا اعتباری بالغ بر4میلیارد ریال آغاز شده است

اقدامات اصالحی امور آب وفاضالب شهرستان اراک در کنترل سیالبهای 
ورودی به تصفیه خانه فاضالب اراک

اراک- مینو رسـتمی: امور آب و فاضالب شهرس��تان اراک به منظور کنترل و هدایت سیالبهای اخیر در تصفیه خانه فاضالب 
ش��هر اراک مواردی چون پاکس��ازی لوله خروجی ، احداث کانال های خاکی و خاکریز را در دس��تور کار خود قرارداد.به گزارش 
روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب استان مرکزی مهندس سعید س��رآبادانی مدیر امور آب وفاضالب شهرستان اراک ، با اشاره 
به اقداماتی که برای کنترل و هدایت سیالبهای ورودی به تصفیه خانه فاضالب شهر اراک انجام شده اظهار داشت : طی جلساتی 
که با حضور سرپرس��ت ش��رکت و معاون بهره برداری تشکیل شد ،اقداماتی چون پاکسازی لوله های تعبیه شده در زیر دیوارهای 
تصفیه خانه فاضالب، احداث خاکریز برای جلوگیری از ورود سیالبها به داخل استخرهای تصفیه فاضالب و همچنین احداث کانال 
های خاکی جهت عبور س��یالب و هدایت درس��ت آن، به عنوان اقداماتی اساسی در دستور کار امور آبفا اراک قرار گرفت.مهندس 
س��رآبادانی درپایان تصریح کرد : با پیگیری و همت همکاران تصفیه خانه فاضالب اراک حداالمکان با تجهیزات و نیروی انس��انی 
که در اختیار داشتیم  توانستیم بحران به وجود آمده را مدیریت و خسارات احتمالی را کاهش دهیم. گفتنی ست سیالبها با دبی 
باالیی که داش��تند موجب تخریب بخش��ی از تاسیسات تصفیه خانه فاضالب ش��ده اند که در اسرع وقت اقدامات الزم جهت رفع 

مشکالت و بهبود فرایند انجام شد.

در راستای بررسی و پیگیری روند احداث نیروگاه زباله سوز انجام شد؛
بازدید سرپرست شهرداری ساری و فرماندار مرکز استان از روند پروژه 

احداث نیروگاه زباله سوز
ساری- دهقان: در بازدیدی که با حضور فرماندار مرکز استان، عبدالحمید فرزانه سرپرست 
ش��هرداری س��اری، محمدی تاکامی مدیرکل دفتر امور شهری اس��تانداری و شمشیربند عضو 
ش��ورای اسالمی ش��هر از نیروگاه زباله س��وز انجام ش��د، روند احداث این پروژه مورد بررسی 
قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��هرداری س��اری ، نشس��تی پیرامون 
بررسی روند احداث نیروگاه زباله سوز شهرداری با حضور رضایی فرماندار مرکز استان ، فرزانه 
سرپرس��ت ش��هرداری، محمدی تاکامی مدیرکل دفتر امور ش��هری استانداری، شمشیربند عضو ش��ورای اسالمی شهر، طاهری و 
ذاکری معاونان شهرداری ساری و کارشناسان مربوطه در محل احداث این انجام شد.در این نشست  بر نظارت دقیق روند عملیات 
و تسریع اجرای نیروگاه زباله سوز تاکید شده و وضعیت پیشرفت فیزیکی احداث این پروژه نیز مورد بررسی قرار گرفت.شایان ذکر 

است، حاضران در این نشست به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در مورد این پروژه پرداختند.

500 میلیارد ریال در شهرک های صنعتی مرکزی سرمایه گذاری شد
اراک- مینو رسـتمی: مدیرعامل ش��رکت شهرک های اس��تان مرکزی گفت: 500 میلیارد ریال از محل منابع داخلی استانی 
در س��ال جاری برای تامین زیرس��اخت های ش��هرک های صنعتی این اس��تان، سرمایه گذاری ش��د.»مصطفی آمره« در حاشیه 
نشس��ت بررس��ی زیرساخت های ناحیه صنعتی آشمیسیان از توابع خمین در گفت و گو با ایرنا افزود: منابع داخلی همواره نسبت 
به اعتبارات تملک، رقم قابل توجهی اس��ت. وی ادامه داد: این اعتبار برای تکمیل زیرس��اخت ها و توس��عه ش��هرک ها بر اساس 
بخش های عملیاتی هدفگذاری ش��ده است. مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان مرکزی اظهار داشت: زیرساخت های 
ش��هرک صنعتی خمین وضعیت مناس��بی دارد و ۲ طرح تصفیه خانه این شهرستان در یک هزار مترمکعب و توسعه زیرساخت ها 
با اعتبار 70 میلیارد ریال با جدیت دنبال پیگیری می شود.آمره، طرح خط انتقال آب به ناحیه صنعتی شهید سعیدی شهابیه را 
ازمهمترین طرح های پیش رو دانس��ت و گفت: 50 میلیارد ریال به این ناحیه صنعتی اختصاص یافته و به دلیل تخصیص اعتبار 
کم از منابع داخلی، این طرح با تاخیر و در نیمه دوم امسال تکمیل می شود.وی در خصوص ساخت ناحیه صنعتی آشمیسیان از 
توابع خمین افزود: در شرایطی که کشور با تحریم و فشارهای اقتصادی مواجه است، باید امکانات در یک منطقه اقتصادی تجمیع 
ش��ود. مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی اس��تان مرکزی ادامه داد: تامین زیرس��اخت های آب و گاز در این ناحیه صنعتی 

مشکلی ندارد اما برق رسانی با مشکل جدی مواجه است.

یک طال و یک برنز سهم تکواندو کاران بانوان استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز : مسابقات )هانمادانگ ( آزاد تکواندو بانوان کشور اردیبهشت 
9۸ در تهران برگزار ش��د و نازنین احمدي وند  از باش��گاه نادري بوشهر تواندست در بخش ) یوپ 
چاگي  ( مدال طالء و  در بخش      ) نوپي آپ چاگي (  مدال برنز را کس��ب کند .تیم هفت نفره 
تکواندو  بانوان بوشهر  با مربیگري خانم سکینه بختیاري آزاد و سر پرستي  خانم هانیه شیخ زاده و 
رزمي کاران  :  رقیه ضامن پور / رقیه بختیاري رایاني / مریم جوکار / زهرا صفایي/ نازنین احمدي 
وند / الهه جعفرزاده  و  هلیا رضوي فرد  تشکیل دادند .تکواندو کاران  از ۳1 استان و دو روز رقابت شایستگي خود را به نمایش گزاشتند 

. که سهم تکواندو کاران بانوان  استان بوشهر یک طالء و یک برنز توسط خانم نازنین احمدي وند  بود.
 

حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان در مرکز سامد استانداری گلستان
گرگان- نادر کرمی: به منظور پاسخگویی تلفنی وارتباط مستقیم با هم استانی ها، مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه 
گلستان روز سه شنبه ۲4 اردیبهشت ماه  از ساعت 10 صبح الی 1۲ در مرکز سامانه پاسخگویی سامد استانداری حضور می یابد .سامانه 
ارتباط مردم و دولت مستقر در استانداری گلستان با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان پاسخگوی سواالت مردم بوده و هم استانی ها 
می توانند با شماره گیری تلفن 111 وگرفتن کد ۲ با مدیر مخابرات گلستان ارتباط برقرار نموده و مسائل ومشکالت خود را  اعالم نمایند 
.مهندس غالمعلی شهمرادی با اشاره به این مطلب که یکی از اهداف مهم مخابرات در سال 9۸ که در صدر هدفهای در نظرگرفته شده 
نیز قراردارد ، افزایش رضایت مندی مشتریان می باشد که برای تحقق آن و رسیدن به حصول نتایج مطلوب نیاز به شناسایی انتظارات 
آنان است.مدیر مخابرات منطقه گلستان تاکید کرد عالوه بر کانالهای ارتباطی مختلف مردم با مخابرات ، ارتباط مستقیم با مشتریان از 

برنامه های ما می باشد که بتوانیم از نزدیک مشکالت را بررسی و رفع نماییم.

دوشنبه
23 اردیبهشت 1398
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استارت آپ ها بزرگترین سنگر مقابله با تحریم
استارت آپ ها اگر با مدل بومی ایرانی فعالیت کنند، می توانند تاثیرگذاری بیشتری داشته باشد، این نظر کارشناسان 

و اساتیدی است که در زمینه شرکت های نوپا یا همان استارت آپ ها فعالیت می کنند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، شرکت نوپا یا نوآفرین یا استارت آپ به یک شرکت یا کسب  و کار گفته می شود که معموالً 
به تازگی و در نتیجه کارآفرینی ایجاد شده  است، رشد سریعی دارد و در جهت تولید راه  حلی نوآورانه و دوام  پذیر برای 

رفع یک نیاز در بازار شکل گرفته  است.
دانش��نامه آزاد ویکی پدیا درباره این شرکت ها نوشته »این شرکت ها معموالً مبتنی بر ایده هایی ریسک پذیر هستند 
که مدل کس��ب  و کارش��ان مشخص نیست و بازار هدف شان نیز در حد فرض اس��ت. شرکت های نوپا می توانند در هر 
حوزه ای ایجاد ش��وند، ولی اغلب به شرکت هایی گفته می ش��ود که رشد سریعی دارند و در زمینه فّناوری )تکنولوژی( 

فعالیت می کنند. شرکت های نوپا در دوره حباب دات کام محبوب شدند.«
استارتاپ ها در کشورهای در حال گذر و توسعه نیافته می توانند به کمک بخش های مختلف از جمله اقتصاد و اشتغال 

بیایند و باتوجه به ماهیت آنها در کمترین زمان به ایجاد شغل و رونق اقتصادی این کشورها کمک کنند. 
برگزاری نخستین رویداد پرورشی و شکوفایی ایده های علمی دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه در هفته 
گذش��ته در دانش��کده فنی و حرفه ای دختران کرمانشاه فرصتی را برای بحث و بررس��ی نقش استارت آپ ها در بهبود 

وضعیت کشور و استان از دیدگاه اساتید این دانشگاه فراهم کرد. 
رئیس مرکز شماره ۲ دانشگاه فنی و حرفه ای پسران کرمانشاه درباره فعالیت استارت آپ ها معتقد است: بررسی ها و 
تجربیاتی که در چند سال اخیر داشتیم نشان می دهد که استارت آپ ها آنطور که باید اثربخش باشند، نبودند که شاید 

یکی از دالیل اصلی این موضوع هم این باشد که مدل بومی شده استارت آپی را طراحی نکردیم.
دکت��ر ابوالفض��ل محمدی اظهار داش��ت: به عن��وان اولین گام باید صاحب��ان خرد و تجربه در این عرصه جلس��ات 
کارشناس��ی داش��ته باش��ند و ابتدا برای کش��ور یک مدل بومی ایرانی طراحی کنند و س��پس باتوجه به ظرفیت ها و 

پتانسیل های هر استان و منطقه نیز این استارت آپ ها را بومی استانی و منطقه ای طراحی و تعریف کنند.
او تاکید کرد که بعد از طراحی باید چندبار این مدل در دانشگاه  ها به صورت عملیاتی و اجرایی در بیاید و اشکاالت 
آن احصا ش��ود و بعد از گذش��ت یکسال به یک مدل ایده آل و کاربردی رسید. محمدی افزود: استارت آپ ها در صورتی 
که براس��اس مدل بومی فعالیت کنند، می توانند به تولید و اش��تغال کمک کنند و در غیر این صورت خروجی آن تنها 
باعث س��رخوردگی دانشجویان و اتالف منابع می ش��ود. یکی از اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه نیز در ارتباط 
با فعالیت اس��تارت آپ می گوید: استارت آپ باعث می شود که دانش��جو فضایی برای معرفی خودش پیدا  کند و با افراد 

مرتبط و شرکت ها ارتباط بگیرد و اشکاالتی که در کارش هست را در استارت آپ خودش ببیند.
ساس��ان زنگنه اظهار داش��ت: ما در دانشگاه فنی و حرفه ای به دنبال این بودیم که در دانشکده ها فضایی را به وجود 

بیاوریم که دانشجویان بتوانند برنامه ها را در قالب دستاوردها به مسئوالن دانشکده و صنعت معرفی کنند.
وی با بیان اینکه 1۲ انجمن علمی در دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه فعال است، گفت: در این دانشگاه نیاز 
به فضایی برای کنار هم بودن و ایجاد یک فن بازار یا اس��تارت آپ ها داش��تیم که خوشبختانه با حمایت های مسئوالن 
دانش��گاه ایجاد شد.  این فعال حوزه اس��تارت آپی در ادامه گفت: ایجاد استارت آپ ها باعث می شود که دانشگاه نسبت 
به این موضوع سیاست گذاری کند و این فضا را به وجود بیاورد که دانشجوها بتوانند راحت با همدیگر و با صنعت کار 

کنند و استعدادهای شان را بین هم به اشتراک بگذارند و شکوفا سازند.
وی با بیان اینکه فعالیت اس��تارت آپ ها در دانش��گاه فنی و حرفه ای کرمانشاه در مرحله اول است، گفت: با حمایت 
مسئوالن دانشگاه و تالش اساتید و دانشجویان در نظر داریم در آینده در سطح کشور حرفی برای گفتن داشته باشیم 

و اختراعات خود را در سطح کشور ارائه کنیم.
این استاد دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه در ادامه سخنان خود به نامگذاری امسال به نام رونق تولید از سوی رهبر 
معظم انقالب اش��اره کرد و گفت: برای رونق تولید به رونق در دانش��گاه ها نیز نیاز داریم و مراکز آموزش��ی را باید برای 
تحقق این هدف آماده کنیم. زنگنه تاکید کرد که رونق تولید را باید از خانه ها، دانش��گاه ها و به خصوص دانش��گاه های 

فنی و توسط دانشجویان شروع کنیم.
این اس��تاد دانش��گاه فنی و حرفه ای اس��تان کرمانشاه در ادامه سخنان خود به نقش اس��تارت آپ ها در خنثی کردن 
تحریم های ظالمانه علیه کش��ورمان گفت: استارت آپ ها می توانند با استفاده از استعداد اعضای خود محصوالتی را که 
تحریم هس��تیم را تولید کنند که باتوجه به ظرفیت ها و پتانس��یل های داخل کش��ور و اس��تعدادهای نابی که در میان 
دانشجویان وجود دارد، این محصوالت قابل تولید است. زنگنه بر حمایت مسئوالن از دانشجویان و استارت آپ ها تاکید 
ک��رد و افزود: اس��تارت آپ ها ت��وان کمک به رونق تولید را در همه بخش ها دارند ام��ا در مرحله اول نیازمند حمایت و 

دستگیری مسئوالن هستند.
وی با اش��اره به اینکه اس��تارت آپ ها می توانند کمک زیادی به تولید کنند، گفت: در صنعت دفاعی کشور که تحریم 

بودیم و هستیم ما شاهد بودیم که دانشجویان توانستند به موفقیت های بسیاری دست یابند.
این استاد دانشگاه فعال در حوزه استارت آپی در ادامه این گفت و گو با بیان اینکه استارت آپ ها می توانند بزرگترین 
س��نگر برای مقابله با تحریم باش��ند، گفت: اس��تارت آپ ها محل تجمع اس��تعدادهایی اس��ت که می توان از درون این 
اس��تعدادها به تولیدات گرانبهایی دس��ت یافت. زنگنه تاکید کرد که در طول س��ال هایی که کش��ور تحریم است این 
دانش��جویان و جوانان بااستعداد کش��ور بودند که توانستند با خالقیت و نوآوری محصوالتی را تولید کنند که دشمنان 

آن را تحریم کرده اند.
او ب��ر آموزش برای رس��یدن به این هدف بزرگ تاکی��د کرد و گفت: پایه کار را باید از آموزش ش��روع کنیم و تنها 
نیاز جامعه برای شناس��ایی و پرورش اس��تعدادها آموزش اس��ت.  زنگنه تصریح کرد که باید پس از آموزش و کشف و 
شکوفایی استعدادها، دانشجویان مستعد و خالق را به حوزه صنعت معرفی کرد و در صنایع از آنها برای پیشبرد اهداف 

حوزه تولید استفاده کرد. 
وی در مورد فعالیت استارت آپ ها در دانشگاه فنی و حرفه ای کرمانشاه نیز گفت: در این دانشگاه استعدادهای بسیار 

خوبی وجود دارد و زمینه کار استارت آپی نیز فراهم بود اما نیاز به یک راهنما داشتند.
رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه نیز با بیان اینکه تاکنون چندین رویداد استارت آپی در این دانشگاه 
برگزار شده است، گفت: زمینه و بستر برای فعالیت های استارت آپی در این دانشگاه فراهم است و ما هم از این فعالیت 
حمایت می کنیم. رضا کیهانی یادآوری کرد که فعالیت های استارت آپ ها در کشورهای در حال توسعه مانند ایران در 

ایجاد اشتغال، رونق و تحول صنعت و ایجاد صنایع جدید بسیار موثر است.
او با بیان اینکه کشورهای توسعه یافته از محل استارت آپ ها و کسب و کارهای جدید به توسعه رسیده اند، افزود: ما 

نیز بر اهمیت استارت آپ ها واقف هستیم و همه  جانبه از فعالیت های این بخش حمایت می کنیم.
او با بیان اینکه دانش��گاه فنی و حرفه ای اس��تان کرمانشاه 6 هزار دانشجو دارد، گفت: این دانشگاه جزو دانشگاه های 

بزرگ استان است و باتوجه به فنی بودن دانشگاه زمینه برای فعالیت های استارت آپی در دانشگاه فراهم است.
کیهانی افزود: این دانشگاه در قالب سه دانشکده در شهر کرمانشاه و یک دانشکده در اسالم آباد غرب فعالیت می کند.
به گفته او، دو دانش��کده دامپروری و برق و کامپیوتر نیز در شهرس��تان های س��نقر و کلیایی و کنگاور در دس��ت 

ساخت است.
وی اظهار داشت: این دانشگاه تربیت دانشجوی مهارتی را برعهده دارد و دانشجویان بعد از دانش آموختگی می توانند 

مستقیم وارد بازار کار شوند.

تبلیغـاتخالق

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  دوشنبه   23 اردیبهشت 1398    شماره 1310   صفحه8  

www.forsatonline.com
info@forsatonline.com

www.forsatnet.ir/regulations :آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: هنر سرزمین سبز
دفتر مرکزی: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342
روابط عمومی: 88895672      فکس تحریریه: 88853919
سازمان آگهی ها: 88936651    امور مشترکین: 88935349

 برای ایجاد روحیه هیچ راهی بهتر از خواندن برای ش��ما وجود 
ن��دارد. زنجیره  افکار خ��ود را تغییر دهید و به دنیایی کاماًل جدید 
ف��رار کنی��د. خواندن یک کتاب خوب منجر ب��ه زندگی در جهان 

نویسنده و یادگیری از گنجینه تجربیات او می شود.  
بعض��ی از افراد زندگی های باورنکردن��ی دارند، با تمام چالش ها 
جنگیدند و برنده از میان نبرد بیرون آمدند. خوش��بختانه بسیاری 
از این افراد کتاب هایی را برای جهان نوش��تند تا مردم را از س��فر 

خود آگاه کنند و به آنها انگیزه دهند.
هر بار که احس��اس گمش��دگی می کنید و به یک دز س��الم از 
انگیزه نیاز دارید تا بتوانید با نیروی تازه به مس��یر خود برگردید، 
فقط یکی از کتاب های زیر را انتخاب کنید. ما پنج کتاب از بهترین 

کتاب های انگیزشی را در اختیار شما قرار داده ایم. 
1. فکر کنید و پولدار شوید از ناپلئون هیل

دلیل��ی ب��رای اینکه این کتاب خاص در ب��االی همه کتاب های 
کمک به خود قرار گرفته اس��ت وجود دارد. اگر شما نمی دانید که 
چرا این چنین اس��ت، حتماً باید ای��ن کتاب را بخوانید تا خودتان 
ببینید. این کتاب در س��ال 19۳7 منتش��ر شده اس��ت، اما هنوز 
ه��م کاربرد دارد زیرا ک��ه از تجربیات زندگی بی��ش از 500 مرد 
موفق، ش��امل توماس ادیسون، هنری فورد و جان دی راکفلر بهره 
می گی��رد. ناپلئون هیل در ۲0 س��ال از تحقیق��ات خود که از این 
مردان برجس��ته جمع آوری کرده است، بهترین مطالب را چکیده 

می کند و فقط اکسیری را که نیاز دارید، به شما می دهد.
این کتاب به ش��ما 1۳گام کاماًل عملی و کاربردی برای رسیدن 

به هدف خود، هرچه که باشد می دهد.
»نظرات ارزان ترین کاالها روی زمین هستند. هر فردی گروهی 
از نظرات آماده برای هر کس��ی که حاضر به قبول کردن آنها باشد 
دارد. در صورت��ی که اگر زمانی ک��ه تصمیمی گرفتید تحت تأثیر 
»نظرات« ق��رار بگیرید، در هیچ تعهدي موف��ق نخواهید بود. «- 

ناپلئون هیل، فکر کنید و پولدار شوید
2. شما را در باال می بینم از زیگ زیگالر

ش��ما را در باال می بینم، عصاره س��ه دهه تجربیات زیگ زیگالر 
اس��ت که شامل س��فر به جهان و انگیزش مردم در سراسر قاره ها 
می ش��ود. اندیش��ه بنیادین این کتاب این است که شما می توانید 
همه چیزهایی را که می خواهید در زندگی به دست آورید، اگر به 

دیگران کمک کنید آنچه که می خواهند را به دست آورند.

این کتاب بر اهمیت ارزش های اساس��ی انس��انی تأکید می کند 
ک��ه همه ما باید آن را حف��ظ و عمل کنیم، مانند ایمان، وفاداری، 
صداقت و راستی. این کتاب واقعاً به شما انگیزه می دهد تا به یک 
انس��ان خوب تبدیل ش��وید و اطمینان حاصل کنید که تا زمانی 
ک��ه به خودتان اعتقاد داری��د و برای دیگران در اطراف خود مفید 
باش��ید، چیزهای خوب برای ش��ما اتفاق خواهد افتاد.  این کتاب 
مانند راه پله ای برای موفقیت س��اختار یافته اس��ت و می گوید اگر 
بنیاد هر قدم را به طور قاطع بنا کنید، مطمئناً به باالترین س��طح 
خواهید رس��ید.  »داس��تان زندگی به شما مکرر اطمینان می دهد 
که اگر از آنچه که دارید اس��تفاده کنید، بیش��تر برای استفاده به 

شما داده می شود.«- زیگ زیگالر، شما را در باال می بینم
3. قدرت عادت از چارلز دوهیگگ

چالز دوهیگگ، خبرنگار کس��ب و کار نیویورک تایمز، شما را به 
عمق ذهن انسان منتقل می کند و با اصول علمی حمایت شده، به 
شما می گوید که چگونه عادت های خوب می تواند )و باید( توسعه 

 یافته و حفظ شوند.
او بسیاری از نمونه های زندگی واقعی را ارائه می دهد که زندگی 
خود را با اس��تفاده از قدرت عادت تغییر دادند. یک زن که سیگار 
را ت��رک ک��رد و در ماراتنی دوید، یک مدیرعام��ل که یک الگوی 
مش��ترک را در بین کارکنانش تغییر داد و ش��رکت خود را به یک 
کسب و کار برتر تبدیل کرد و حتی یک بازاریاب که با یک تغییر 
کوچک در اس��تراتژی تبلیغاتی، محصولش ی��ک میلیارد دالر در 
سال فروش دارند. قدرت عادت را بخوانید تا ببینید که چگونه شما 
نیز می توانید فقط با درک اینکه چگونه عادات کار می کنند زندگی 
خود را تغییر دهید. »قهرمانان کارهای فوق العاده انجام نمی دهند. 
آنها چیزهای عادی را انجام می دهند، اما آنها را بس��یار س��ریع و 
بدون فکر، به طوری حریف ش��ان زمانی برای واکنش نداشته باشد 
انجام می دهند. آنها عادت هایی را که آموخته اند دنبال می کنند.« 

- قدرت عادت، چالز دوهیگگ
4. قدرت تفکر مثبت توسط نورمن وینسنت پیل

امروزه با منفی نگری های بس��یار زیاد در حال حاضر در جهان، 
حفظ و پرورش یک اندیشه مثبت، سخت ترین کار و تنها راه است. 
نورمن وینس��نت پیل، در این کتاب به شما توصیه هایی عمیق در 
مورد چگونگی مثبت ماندن و تأثیر نگرفتن از استرس، اضطراب و 

افسردگی که زندگی ما را نابود می کنند ارائه می دهد.

 ای��ن کت��اب را بخوانی��د ت��ا ذهنی��ت خ��ود را از عادت ه��ای 
محدودکننده دور کنید و خود را با شادی گسترش دهید.

 »مش��کل بس��یاری از ما این است که ترجیح می دهیم به جای 
اینکه توس��ط انتقاد نجات پیدا کنیم توسط تحسین نابود شویم.« 

-نورمن وینسنت پیل، قدرت تفکر مثبت
5. فقط شروع کنید از لئونارد ای.اسکلسینگر

چقدر برای ش��روع انجام کاری س��ختی کش��یده اید و احساس 
کردی��د که اگر فقط می توانس��تید ش��روع خوبی داش��ته باش��ید 
چقدر خوب می ش��د؟ شما نمی دانید چه اتفاقی خواهد افتاد، شما 
نمی دانید که اتفاقات چطور در آینده شکل می گیرند. پس چگونه 

می توانید موفق شوید؟
س��عی نکنید پیش بینی کنید، نظری ندهید؛ وقت خود را برای 
فکر کردن به نتایج تلف نکنید. فقط شروع کنید. این چیزی است 
که اسکلسینگر و دو دوست موفق او به شما در این کتاب شاهکار 
می گویند و توصیه هایی کاربردی در مورد زندگی را بیان می کنند.
 این کتاب بس��یار انگیزش��ی است، ش��ما با خواندن این کتاب 
مشتاق خواهید شد تا بیدار شوید و کاری فوق العاده را آغاز کنید.

 »ثب��ت ن��ام به معنای وادار کس��ی برای انجام کاری که ش��ما 
می خواهید نیس��ت. بلکه در مورد فرصت دادن به آنها برای انجام 
کاری اس��ت که ممکن است، بخواهند است. «- فقط شروع کنید، 

لئونارد ای.اسکلسینگر
کالم آخر

هنگامی که زندگی بیش از حد برای پیروزی س��خت می شود و 
شما احساس گمش��ده بودن دارید، حتی زمانی که شما می دانید 
قدرتش را درون خود دارید فقط نیاز به کس��ی خواهید داشت که 
به ش��ما انگیزه دهد و ش��ما را وادار به عمل کند. انگیزش چیزی 
است که همه ما به آن نیاز داریم، در برخی موارد بیش از دیگران 
و کتاب های فوق این کار را برای شما انجام می دهند. هر زمانی که 
احساس کردید نیاز به یک دوست دارید که دست شما را بگیرد و 
شما را از منجالب بیرون بکشد، به یکی از این کتاب های انگیزشی 
روی بیاوری��د و ببینی��د چقدر قدرت درون ش��ما نهفته و منتظر 
بیرون آمدن اس��ت. این کتاب ها نه تنها انگی��زه، بلکه توصیه های 
کاربردی و واقعی در مورد چگونگی تغییر ش��رایط خودتان و آغاز 

از امروز را ارائه می دهند.
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