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فرصت امروز: سیر تاریخی عملکردهای اقتصادی نشان دهنده فراز و فرودهای بسیار نقش دولت در اقتصاد از ابتدا 
تاکن��ون بوده اس��ت. در زمان های دور اگرچه حکام و پادش��اهان، بخش هایی از اقتص��اد را در کنترل یا انحصار خود 
داشتند، اما با مسامحه می توان گفت اقتصاد در اغلب دوره های تاریخ عمدتاً به دست بخش خصوصی اداره می شده 
است. درواقع، با تولد مکتب اقتصاد کالسیک در غرب بود که به رغم مقاومت سطحی اما سرانجام دولت ها به نفع بخش 
خصوصی برای اداره اقتصاد کنار رفتند. در اقتصاد ایران اما از همان ابتدای شکل گیری دولت مدرن در عصر رضاخان 
تا همین االن که بیشتر از 40 سال از عمر انقالب اسالمی می گذرد، نقش دولت در اقتصاد همواره پررنگ بوده است...

 طبق آخرین گفته های رئیس مرکز آمار ایران، نفت و گاز
رکورددار کاهش رشد شد
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دالر 21درصد، یورو 16درصد، سکه 33درصد و مسکن 6۹درصد رشد قیمت داشته اند

 حال و هوای بازارهای موازی
در ۹ ماهه امسال

وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از آخرین دستاوردهای فناورانه بازار سرمایه مطرح کرد

 نقش مثبت بازار سرمایه
در تحقق اهداف اقتصادی

فرصت امروز: روز دوش��نبه با حضور وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار از سه دستاورد فناورانه 
بازار س��رمایه با محوریت نقش��ه راه اقتصاد، در محل شرکت سپرده گذاری مرکزی )سمات( رونمایی شد. این سه 
دستاورد فناورانه شامل »درگاه دارا«،  »میز خدمت« و »درگاه الکترونیکی ناشران« است. وزیر اقتصاد در مراسم...
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بـا رأی نهادهای قضایی و پس از گذشـت بیش از یک سـال 
از حذف شـورای رقابت از قیمت گذاری خودرو این شورا بار 

دیگر به حیطه تعیین قیمت خودرو بازگشـت. سال 
گذشته همزمان با درخواست وزیر وقت صنعت...

 بازگشت شورای رقابت
با فرمول جدید

یادداشت
 اکوسیستم استارت آپی را

بازسازی کنیم

اگر از سرگذشت چند هزارساله 
تاریخ کارآفرینی در جهان بگذریم 
و ب��ه ادبیات علمی آن اکتفا کنیم، 
از زمان��ی ک��ه کانتیلون در س��ال 
1730 مفهوم کارآفرینی را تعریف 
کرد، تا تکامل این مفهوم در س��ه 
دانشمندانی  توس��ط  گذشته  قرن 
مثل ش��ومپیتر، استیونسن، وسپر 
و باریگ��ر، به طور دائ��م به عمق و 
عرض این مفهوم اضافه شده است. 
رش��د اقتصادهای بزرگ، بازارهای 
رقابتی جهانی و تغییرات اجتماعی 
و فرهنگی، همه و همه باعث ش��د 
برخی از اندیش��مندان، اواخر قرن 
بیس��تم به بعد را عصر کارآفرینی 

بنامند.
برخ��ی از صاحبنظ��ران س��ال 
1978 میالدی را س��ال تولد عصر 
برخ��ی  و  می دانن��د  کارآفرین��ی 
پیش��تر یا پس ت��ر از آن س��ال را 
ب��ه عنوان زمان آغ��از این عصر در 
نظ��ر می گیرند. واژه اس��تارت آپ 
ه��م اولین ب��ار به عنوان ش��رکت 
از  بس��یاری  در  اس��تارت آپی، 
مطالعات علم��ی دهه 80 میالدی 
مط��رح ش��ده اس��ت، هرچند در 
بس��یاری از مراجع، تولد این واژه 
را ب��ه اوای��ل دهه 2000  نس��بت 
می دهن��د، بنابراین مفهوم کس��ب 

و کار استارت آپی با تمام 
2ابعادش عمری بیش از...
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سامانه جامع بانکداری متمرکز یا همانCore Banking System ، خدمات بانکی است که در یک 
مجموعه نرم افزاری پیاده سازی شده و قابلیت ارائه خدمات به همه شعبه ها و سایر سامانه های بانک را به  
صورت متمرکز در هر لحظه داراست. این سامانه بیش از یک دهه است که در بانک پاسارگاد راه اندازی 

شده و همگام با فناوری های نوین روز دنیا در خدمت مشتریان این بانک است.
در همین زمینه، زهرا میرحس��ینی، عض��و هیات عامل و معاون فناوری اطالع��ات و ارتباطات بانک 
پاسارگاد در گفت و گو با »فراز« از تاریخچه شکل گیری این سامانه تاکنون و چشم انداز آن در 10 سال 
آینده می گوید. به گفته میرحس��ینی، »بانک پاس��ارگاد یک مگاپروژه تعریف کرده است که با انجام آن 
پلتفرم و زیرساختی را برای زندگی روزمره دیجیتالی در اختیار مردم قرار دهد؛ به طوری که افراد بتوانند 
با دریافت هر س��رویس کارهای مربوط به یک ش��خص، یک خانواده و یک کسب و کار را همیشه همراه 

خود داشته باشند.« 
او درباره نخس��تین گام های مجموعه بانک پاسارگاد برای راه اندازی سیستم جامع بانکداری متمرکز 
گفت: »از ابتدای تش��کیل بانک پاس��ارگاد یعنی سال 1384 نگاه این مجموعه بهره مندی تمام و کمال 
از فناوری های روز دنیا برای ارائه خدمات بانکداری بود. در آن زمان از شرکت های خصوصی که سامانه 
جام��ع بانکداری را در کش��ور ارائه می کردند، گروهی از متخصصین بانک پاس��ارگاد با ارزیابی هایی که 
انجام دادند درنهایت یک س��امانه را انتخاب و کار خود را با همان س��امانه شروع کردند، اما پس از مدتی 
مشخص شد این سامانه از حیث معماری و ساختاری همسو با اهداف بلند در چشم انداز بانک پاسارگاد 
نیست. برای همین تصمیم گرفته شد همزمان، سامانه متمرکز بانکداری بانک پاسارگاد به شکل بومی 
و باتوجه به اهداف اس��تراتژیک و نیازهای شناسایی شده، طراحی و تولید شود. این امر مستلزم این بود 
که همزمان با راه اندازی شعبه ها و استفاده از سامانه موجود، شرکتی دانش بنیان متشکل از جوانان نخبه 

ایرانی تاسیس شود.«
به گفته معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک پاس��ارگاد، »با یک برنامه ریزی، پروژه بزرگی برای 
تحقق اهداف بانک تعریف شد و آن هم طراحی و تولید سامانه جامع بانکداری متمرکز مبتنی بر بستر 
فناوری ای بود به نام »مبتنی بر وب«)Web-based( ، به این معنا که هر شعبه بر بستر فناوری می تواند 
فعالی��ت خ��ود را در معماری جدید انجام دهد. این پروژه با همت و تالش جوان��ان ایرانی و با راه اندازی 
ش��رکتی به نام »فناپ« آغاز ش��د، بانک پاسارگاد این گونه دارای س��امانه ُکربنکینگ یا سیستم جامع 

بانکداری متمرکز بومی خود شد و از اواخر سال 88 با سامانه جدید به فعالیت خود ادامه داده است.«
میرحسینی در ارتباط با قابلیت ویژه سامانه جامع بانکداری متمرکز بانک پاسارگاد ادامه داد: »بانک 
پاسارگاد و »فناپ« در ادامه دستاوردهای بسیار بزرگی داشت، انعطاف پذیری سامانه بومی بانک پاسارگاد 
از جمله ویژگی های این سیستم است. پاسخگویی به نیازهای مختلف مشتریان طبق فناوری های روز و 
اعمال تغییرات الزم برای به روزرسانی این سامانه با سرعت مناسب از دیگر قابلیت های آن است. توسعه 
مداوم محصوالت و سیس��تم های جدید باتوجه به معماری سامانه از دیگر ویژگی های این سامانه جامع 
است؛ موبایل بانک، بانکداری مجازی یا اینترنت بانک و ده ها سیستم دیگر از آن جمله است. با این توضیح 
که س��امانه مذکور هم اکنون به همراه س��ایر خدمات تعریف شده، بیش از ده ها سیستم و شاید بین 50 

تا 100 زیرسیستم دارد که همگی محصوِل تولیدشده توسط شرکت وابسته به بانک پاسارگاد است.«
به اعتقاد وی، »هر سیس��تمی دس��تخوش تحوالت روز دنیای فناوری می شود. برای همین معماری 
سیس��تم بانکداری متمرکز بانک پاسارگاد هم از این قاعده مستثنا نبوده است،گرچه که این سامانه در 
زمان خودش یعنی از ابتدای کار هم از یک معماری پیش��رفته برخوردار بوده اس��ت، اما با تحوالت اخیر 
فناوری، گسترش ابزارهای هوشمند و طرح مباحث »بانکداری باز« و نظر به اینکه دوره مفید هر سامانه 
نرم افزاری حتی در بهترین شرایط حداکثر یک دوره پنج تا هفت ساله است، سامانه جامع بانک هم الزم 
است که باز مهندسی شود. هرچند سامانه بانک پاسارگاد در یک دوره بیش از 10 سال همچنان سامانه ای 

قوی است که نتیجه بهره مندی از یک تیم خوب توسعه دهنده و پشتیبانی مستمر و همه جانبه است.«
معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک پاس��ارگاد در پاس��خ به این سوال که تاکنون چه پروژه های 
دیگری همس��و با این سیس��تم برای بانک پاسارگاد تعریف شده، افزود: »توسعه بانکداری متمرکز بانک 
پاس��ارگاد هیچ گاه متوقف نشده است، به این معنا که شرکت »فناپ« همچنان در حال تعریف و انجام 
پروژه های��ی با معماری جدید برای بهبود و توس��عه اس��ت. به عبارت دیگر، همزمان با بهبود س��امانه، 
س��رویس های موردنیاز بانک، در راس��تای اهداف تعریف شده، به روزرس��انی و توسعه می یابد. همچنین 
پروژه های بزرگی در حال انجام اس��ت که با تحوالت فناوری و زندگی دیجیتالی جامعه مطابقت داشته 

باشد. امروزه بانک و بانکداری مشابه گذشته نیست، بانک پاسارگاد در این زمینه هم پیشرو بوده و برای 
همین هم پروژه هایی را تعریف کرده تا سبک زندگی دیجیتال مردم را پشتیبانی کند، نه اینکه فقط امور 

بانکی را برای آنها انجام بدهد. در نتیجه ما همچنان در حال توسعه هستیم و خواهیم بود.«
میرحس��ینی درباره تفاوت سامانه جامع بانکداری متمرکز بانک پاسارگاد با نمونه های مشابه خارجی 
گفت: »من تجربه کار و ارزیابی سامانه خارجی ها را داشته ام. از مهم ترین نکات قابل ذکر در مورد سامانه 
جامع بانک پاس��ارگاد، بومی بودن این محصول اس��ت که توانایی اعمال تغیی��رات زیاد موردنیاز جامعه 
بانکی کشور و بانک مرکزی که ناشی از شرایط اقتصادی کشور است را با سرعت مناسب دارد و قابلیت 
انعطاف سامانه در برابر تغییرات از جمله ویژگی های بارز سامانه است. به طور معمول، عملیات بانکی در 
سامانه های بین المللی به صورت استاندارد است. ضمن اینکه آنها با تغییرات زیاد در عملیات بانکداری به 

شکل دریافت بخشنامه های مستمر مواجه نیستند.«
او با بیان اینکه فعالیت های بانکداری کش��ور در چند سال اخیر و برنامه های بانک مرکزی برای نظام 
بانکی، موجب ایجاد تعداد زیادی سامانه های بین بانکی شده است، برخی از این سامانه ها از جمله سامانه 
ساتنا، پایا، چکاوک، صیاد، شهاب و نهاب را برشمرد و ادامه داد: »حاال سوال این است که آیا یک محصول 
خارجی می توانست این قابلیت انعطاف را برای پاسخگویی به نیازهای جامعه بانکی کشور و بانک مرکزی، 
داش��ته باش��د؟ حتی اگر این ویژگی را با افزودن زیرسیستم می داشت، کشور متحمل هزینه های بسیار 
زیادی می شد؛ حضور کارشناسان خارجی برای توسعه و یا برای پشتیبانی یک محصول خارجی، یعنی 
تحمیل هزینه های هنگفت ارزی. همچنین اینکه یک محصول تولید داخل و بومی است، موجب اشتغال  
جوانان کشور شده و همزمان انعطاف الزم را در مقابل تغییرات و با سرعت مناسب فراهم کرده است و 
البته مطابق با نیازهای کشور توسعه هم پیدا می کند. این موارد از جمله مزیت های قابل توجه این سامانه 
اس��ت. همه اینها در حالی اس��ت که ما از سیستمی بهره مند ش��ده ایم که تاکنون توانسته است در ارائه 
خدمات درون شعبه به مشتریان و بیرون شعبه به  صورت غیرحضوری بسیار کارا عمل کند؛ هم از نظر 

سرعت هم از حیث پاسخگویی به نیازها.«
وی درباره بازخورد مش��تریان در استفاده از سامانه جامع بانکداری متمرکز بانک پاسارگاد نیز گفت: 
»طبق نظرس��نجی های انجام شده، مشتریان ما از خدماتی که بانک پاسارگاد ارائه می دهد، بسیار راضی 
هس��تند. همین بستر بوده که توانسته سامانه ای مثل موبایل بانک با ویژگی های خاص – که آن را جزو 
اولین ها در کشور کرده- در اختیار مردم قرار بگیرد؛ مثل تشخیص چهره و اثر انگشت که به انتخاِب افراِد 

مستقل، همیشه جزو برترین ها بوده است.«
معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک پاسارگاد در مورد چشم انداز سامانه جامع بانکداری متمرکز 
این بانک افزود: »هم اکنون درحال به روز رسانی فناوری و معماری سامانه ها هستیم تا برای 10سال آینده 
هم پاس��خگو باشیم. توسعه و پشتیبانی سامانه جامع فعلی بانک پاسارگاد توسط شرکت »داتین«، که 
جزو مجموعه ش��رکت های گروه هلدینگ »فناپ« اس��ت انجام می شود و این شرکت هم اکنون در حال 
ارائه خدمات به س��ایرین هم می باشد. بانک پاسارگاد نیروهای متخصص جوان با توانایی بسیار باال دارد 
که اهداف بزرگی را دنبال می کنند. از سوی دیگر، مدیران ارشد بانک هم چشم اندازهای بزرگی داشته و 
دارند. همه اینها موجب شده تا محصوالت مختلف بانک پاسارگاد از سوی شرکت ما و همین هسته اصلی 
در حال سرویس دهی به چند بانک و موسسه اعتباری در کشور باشد. در ضمن شرکت وابسته به بانک 
پاسارگاد در مناقصه یک بانک بزرگ کشور و در بستر یک رقابت کاماًل حرفه ای و بسیار سخت برنده شده 

است که ان شاءاهلل در انجام آن پروژه بزرگ هم موفق خواهد شد.«
او در پایان سخنانش و در پاسخ به این پرسش که شعار »هزاره سوم در کنار بانک پاسارگاد« در سیستم 
کاری شما چگونه تعریف و اجرا می شود، گفت: »شعار »مشتری ذات بانک است« یک مفهوم بسیار عمیق 
است که در دل همه برنامه ها و همه افراد بانک پاسارگاد نهادینه شده است؛ از مدیرعامل محترم بانک 
گرفته تا تمامی بدنه اجرایی، چه در ستاد و چه در شعبه ها، پس این یک منشور است، یک اصل حرفه ای 
در بانک پاسارگاد است، یک اعتقاد، یک بینش و یک باور است که »مشتری ذات بانک است.« در نتیجه 
هر خدمتی و به هر شکلی از جمله استفاده از خدمات فناوری و همچنین سامانه جامع بانکداری متمرکز 
ما هم ش��امل این ش��عار است. سعی ما همیشه بر این بوده و هس��ت که نیازهای مشتری را با توجه به 
امکانات برآورده کنیم و پاسخگوی خواسته های نهادهای نظارتی و قانون گذار هم باشیم. این سیاست و 
راهبرد است که پیش از اینکه مشتری چیزی را بخواهد نیازهایی را به او پیشنهاد کنیم یا حتی نیازهای 

مشتری را شخصی سازی کنیم.«

در چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی
طرح خرید آنالین اقساطی بانک پاسارگاد، محصول نوآور شناخته شد

طرح خرید آنالین اقس��اطی بانک  پاسارگاد، در چهارمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی، به عنوان محصول نوآور 
انتخاب شد.

به گزارش »فرصت امروز« چهارمین جش��نواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی به همت پژوهشکده سیاست گذاری دانشگاه 
صنعتی ش��ریف و با حمایت ستاد توس��عه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
برگزار ش��د. در این جش��نواره »طرح خرید آنالین اقساطی« بانک  پاسارگاد، موفق به کس��ب عنوان محصول نوآور شده و لوح 

زرین و تقدیرنامه دریافت کرد.
گفتنی اس��ت بانک  پاس��ارگاد با هدف رونق تولید، خرید و فروش کاال و همچنین پاسخگویی به نیازهای اساسی شهروندان، 
در اقدام��ی نوآوران��ه و منحص��ر به فرد، از محصول جدید خود به  نام »خرید آنالین اقس��اطی بانک  پاس��ارگاد« رونمایی کرده 
اس��ت. ایجاد بستر الزم برای تولیدکنندگان و فروشگاه های آنالین جهت عرضه اقساطی کاال برای جامعه بزرگ مشتریان بانک  
پاسارگاد و از طرف دیگر، ایجاد شرایط مناسب برای خرید آسان و اقساطی برای مشتریان این بانک از اهداف اصلی این طرح 

است.
ساخت 2 مدرسه در شاوور توسط بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد همچنین در ادامه اجرای مسئولیت های اجتماعی خود، نسبت به ساخت دو مدرسه در شاوور اقدام کرده است. 
بر این اساس، مدرسه شش کالسه انصار در روستای خشه سلمان سردال و مدرسه شش کالسه شرافت در روستای مالک اشتر 

توسط بانک پاسارگاد در شاوور ساخته شد و یکشنبه همین هفته افتتاح شد.
به گزارش فارس، اس��ماعیل دوس��تی، عضو هیأت عامل بانک پاسارگاد در آیین افتتاح این مدرسه به اهمیت برگزاری جشن 
توس��ط بخش خصوصی در دهه فجر، اش��اره کرد و گفت: »در س��ه روز گذشته در استان لرس��تان و خوزستان در حال افتتاح 
مدارس س��اخته شده توسط بانک پاس��ارگاد هستیم و این افتخار است که بانک پاس��ارگاد در مسئولیت های اجتماعی دخیل 

است و هزینه می کند.«
به گفته دوس��تی، »بانک پاس��ارگاد در استان خوزستان در حال هزینه کردن حدود 10میلیارد تومان است و این هزینه برای 

کشور یک سرمایه ماندگار است.«
عضو هیأت عامل بانک پاسارگاد درباره فرآیند ساخت این مدارس ادامه داد: »در اواخر خردادماه امسال زمین 
مربوطه در اس��تان خوزستان تحویل گرفته شد و بالفاصله پیمانکار مشخص شد و اعتبار الزم تخصیص داده شد 

و امروز این مدرسه افتتاح می شود.«
دوس��تی در پایان سخنانش گفت: »با س��فر مدیرعامل بانک به شهرستان دزفول مدرسه 12 کالسه در منطقه 
مهرشهر دزفول به نام مقاومت و شهید سپهبد سلیمانی که هر دو نماد مقامت هستند، شروع به ساخت خواهیم 

کرد.«
اقدامات انجام شده قابل مقایسه با قبل انقالب نیست

همچنین فاضل عبیات، معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری خوزس��تان در این مراسم با اشاره به جایگاه 
علم آموزی در اس��الم، گفت: »س��یالب ابتدای امس��ال حادثه نادری بود که این اتفاق ممکن است هر 100 سال 
یک بار رخ دهد و با حضور همه ملت مقابله با س��یالب میس��ر ش��د. اقدامات خوبی تاکنون انجام ش��د و میزان 

رسیدگی ها که بعد از سیالب انجام شد با موارد مشابه قبل از انقالب، بی نهایت در مقابل هیچ است.«
معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری خوزس��تان ادامه داد: »در تالش هس��تیم در بقیه زمینه ها از جمله 
خس��ارات کشاورزی، ساخت و س��ازها و ترمیم و احداث زیرساخت ها بتوانیم در حد توان اقدامات الزم را اجرایی 

کنیم.«
به گفته وی، 114 مدرس��ه متاثر از س��یالب امسال بودند که 77 مدرسه نیاز به تعمیر داشتند که همگی انجام 

شده است. همچنین حدود 3۶ مدرسه احداثی بود و مدرسه باقی مانده در ماه های آینده به اتمام می رسد.«
عبیات در انتها گفت: »بانک پاس��ارگاد با حضور خود در منطقه گوش��ه ای از کار را به دست گرفته و نشان داد 

که قلب همه ملت ایران برای خوزستان می تپد.«
تقبل ساخت 4 مدرسه سیل زده توسط بانک پاسارگاد

علی قربانی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان نیز در این مراسم با اشاره به خسارت های سیل 
فروردین خوزستان، گفت: »در اثر سیل فروردین خوزستان به 3۶ مدرسه با 125 کالس  درس خسارت کلی وارد 

شد که مدرسه افتتاح شده امروز یکی از این مدارس است.«
به گفته قربانی، 78 مدرسه با 333 کالس درس نیز نیازمند تعمیر بودند که پروژه های تعمیر همه مدارس در 

مهرماه به بهره برداری رسید.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان در پایان گفت: »شاوور بیشترین خسارت ناشی از سیل را 
به دلیل وجود رودخانه ها در مدارس دارد و هفت مدرسه با 42کالس درس باید احداث شود و 22 مدرسه با ۶8 

کالس درس نیازمند تعمیر بودند که از این تعداد ساخت چهار مدرسه را بانک پاسارگاد متقبل شد.«

آخرین وضعیت سامانه جامع بانکداری متمرکز از نگاه معاون فناوری اطالعات و ارتباطات بانک پاسارگاد

تالش برای رسیدن به سامانه جامع بانکی بومی

امید هاشمی
 مدیر کسب وکارهای نوین اتاق تهران



فرصت امروز: آمارهای اقتصادی کش��ور به  س��ختی منتش��ر می شود 
و درنهای��ت هم بای��د از البه الی گفت وگ��وی دولتمردان ی��ا نهادهای 
بین المللی دریافت که اقتصاد ایران با رشد همراه بوده است یا نه. تقریبا 
در بیش��تر ش��اخص های اقتصادی، این ماجرا صادق است و حاال هم در 
گفت وگو با رئیس مرکز آمار ایران مشخص شده که نرخ رشد اقتصادی 

بدون نفت در فصل پاییز 1398 به عدد 0.9درصد رسیده است.
براس��اس آنچه جواد حس��ین زاده از جزییات رش��د اقتصادی 9 ماهه 
امس��ال خبر داده، میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت س��ال 
1390 در 9 ماهه اول س��ال 1398، ب��ه حدود 500 هزار میلیارد تومان 
)با نفت( و 430 هزار میلیارد تومان )بدون نفت( رس��یده اس��ت. بر این 
اس��اس، رشد اقتصادی 9 ماهه امس��ال )بدون نفت( نسبت به دو فصل 
قب��ل بهبود یافته و به عدد صفر درصد و در فصل پاییز امس��ال به عدد 
مثبت 0.9درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی در 9 ماهه سال 
1398، در گروه کش��اورزی مثبت 3.2درصد، در گروه صنایع و معادن 
)بدون نفت( مثبت 2درصد، خدمات منفی 0.2درصد و بخش ساختمان 

مثبت 9.۶درصد بوده است.

طبق صحبت های رئیس مرکز آمار ایران، در محاسبات رشد اقتصادی 
با نفت، اس��تخراج نفت خام و گاز طبیعی به عنوان یکی از زیربخش های 
اقتصادی منظور می ش��ود و باید به این نکته نیز اشاره کرد  که در فصل 
پاییز 1398، رشد اقتصادی با نفت با بهبود قابل توجهی نسبت به فصول 

قبل از خود، به عدد منفی 1.7درصد رسیده است.
آنطور که از صحبت های حس��ین زاده مشخص است، نرخ رشد بخش 
کش��اورزی در فصل پاییز، در دو فصل بهار و تابستان با رشدهای مثبت 
نس��بتاً باالی��ی مواجه بوده اس��ت، ام��ا در فصل پاییز امس��ال به دلیل 
خس��ارت های حاصل از سیل و تأثیر آن بر بخش کشاورزی، این بخش 
با رشد منفی مواجه شده است، ولی در مجموع در 9 ماهه سال 1398، 

کشاورزی رشد مثبت 3.2درصدی داشته است.
در کلیه فصل های سال 1397 و دو فصل اول سال 1398، رشد بخش 
صنایع و معادن )بدون نفت( بی س��ابقه بوده و درنهایت، رشد اقتصادی 
بخش صنایع و معادن )بدون نفت( پس از گذش��ت بیش از شش فصل، 
به عدد مثبت 7.5درصد رس��یده اس��ت که این رشد عمدتاً از زیربخش 
س��اختمان و بخش تأمین آب، برق و گاز طبیعی حاصل  ش��ده اس��ت. 

همچنین رشد اقتصادی گروه خدمات با ثبت رشد اقتصادی منفی 0.1 
و منفی 0.7 درصد در فصل های بهار، تابس��تان و پاییز، در 9  ماهه سال 

جاری به رشد اقتصادی منفی 0.2 رسیده است.
رئی��س مرکز آمار ایران در ادامه گفته هایش همچنین وضعیت رش��د 
اقتصادی کشور )با نفت( را اعالم کرده است. به گفته او، رشد اقتصادی 
با نفت به عدد منفی 1.7 رس��یده اس��ت که نسبت به چهار فصل اخیر 
از وضعیت بهتری برخوردار بوده اس��ت، اما آنطور که مش��خص اس��ت 
در 9 ماهه س��ال 98 مهم ترین عامل کاهنده رش��د اقتصادی کشور نیز 
همین بخش نفت بوده است. براساس روایت حسین زاده از وضعیت رشد 
اقتصادی کش��ور، گروه صنایع و معادن )بدون نفت(، بخش ساختمان، 
بخ��ش مس��تغالت، کرای��ه و خدمات کس��ب وکار و بخش کش��اورزی، 
بیشترین س��هم را در ایجاد رشد اقتصادی کش��ور داشته اند. همچنین 
س��رمایه گذاری، متشکل از تشکیل س��رمایه در ماشین آالت و تشکیل 
س��رمایه در ساختمان است و در فصل پاییز امسال پس از گذشت بیش 
از شش فصل به رشد مثبت 0.9 درصد رسیده است که عمدتاً ناشی از 

تشکیل سرمایه در بخش ساختمان بوده است.

طبق آخرین گفته های رئیس مرکز آمار ایران، نفت و گاز رکورددار کاهش رشد شد

جزییات رشد اقتصادی 9 ماهه امسال

آمارها حاکی از آن اس��ت که رشد اقتصادی کشور پس از یک سال و نیم حرکت 
در مدار منفی، تغییر مسیر داده است.

به گزارش خبرآنالین، »از رکود اقتصادی خارج شدیم«؛ این تازه ترین اظهارنظر 
وزیر اقتصاد درباره وضعیت اقتصاد است که با استناد به آمار رشد اقتصادی، عنوان 
کرده که در بخش غیرنفتی از رکود اقتصادی خارج شدیم و در 9 ماهه امسال رشد 

اقتصادی مثبت 0.9 درصد بوده است.
این اظهارات در ش��رایطی اس��ت که با وجود اینکه در ابتدای س��ال 97 رش��د 
اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار داش��ت، اما با تش��دید تحریم ها در همان ایام و 
کاهش درآمدهای نفتی و در عین حال افزایش نرخ ارز، رش��د اقتصادی در مس��یر 
نزولی حرکت کرد. به این ترتیب، در سال 97 رشد اقتصادی منفی را تجربه کردیم؛ 
به طوری که رش��د اقتصادی منفی 4.2درصد و رشد اقتصادی غیرنفتی نیز منفی 

2.2درصد برآورد شد.
در این وضعیت، پیش بینی هایی که در سال گذشته در مورد رشد اقتصادی امسال 
به علت تاثیر تحریم ها وجود داشت، بسیار نگران کننده بود، این در حالی است که 
به گفته وزیر اقتصاد، براس��اس آمار بانک مرکزی، سه ماهه اول امسال خوشبختانه 
رشد اقتصادی غیرنفتی کشورمان مثبت 0.4  درصد و در نیمه اول سال، مثبت 0.5 

درصد و در 9 ماهه امسال، مثبت 9.0 درصد بود.
فرهاد دژپس��ند با اشاره به اینکه این نش��ان می دهد که بخش غیرنفتی اقتصاد 
توانسته است رونق داشته باشد، گفت: بخش کشاورزی در اوج رشد اقتصادی است 
و بخش صنعت هم در 9 ماهه امسال، حدود 7.5درصد رشد نشان می دهد و عالئم 

دیگر هم نشان از رشد اقتصادی مثبت در بخش غیرنفتی دارد.
رشد اقتصادی چگونه مثبت شد؟

در این میان، تازه ترین آمار رشد اقتصادی به روایت رئیس مرکز آمار ایران نشان 
می دهد میزان محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 1390 در 9 ماهه اول 
سال 1398 به حدود 500 هزار میلیارد تومان )با نفت( و 430 هزار میلیارد تومان 

)بدون نفت( رسیده است.
به گفته جواد حس��ین زاده، رشد اقتصادی 9 ماهه امسال )بدون نفت( نسبت به 
دو فصل قبل بهبود یافته و به عدد صفر درصد و در فصل پاییز سال 1398 به عدد 
مثبت 0،9درصد رس��یده است. همچنین رش��د اقتصادی در 9 ماهه سال 1398، 
در گروه کش��اورزی، مثبت 3.2درصد، در گروه صنایع و معادن )بدون نفت( مثبت 

2درصد، خدمات منفی 0.2درصد و بخش ساختمان مثبت 9.۶درصد بوده است.
وی در پاسخ به این سوال که در محاسبه رشد اقتصادی با نفت در مقایسه با رشد 
اقتصادی بدون نفت، چه عواملی مدنظر قرار می گیرد؟ پاسخ داد: در محاسبات رشد 
اقتصادی با نفت، اس��تخراج نفت خ��ام و گاز طبیعی به عنوان یکی از زیربخش های 
اقتصادی منظور می شود و باید به این نکته نیز اشاره کنم که در فصل پاییز 1398 
رش��د اقتصادی با نفت با بهبود قابل توجهی نس��بت به فصول قبل از خود، به عدد 

منفی 1،7درصد رسیده است.
رئی��س مرکز آم��ار ایران در ادامه با اش��اره به اینکه در زمینه نرخ رش��د بخش 
کشاورزی در فصل پاییز، در دو فصل بهار و تابستان با رشدهای مثبت نسبتا باالیی 
مواجه بوده ایم، گفت: در فصل پاییز امس��ال به دلیل خسارت های حاصل از سیل و 

تاثیر آن بر بخش کشاورزی، این بخش با رشد منفی مواجه بوده، اما در مجموع در 
9 ماهه سال 1398، نرخ رشد گروه کشاورزی رشد مثبت 3،2درصدی داشته است.
او در تش��ریح روند رش��د بخش صنایع و مع��ادن )بدون نفت( اف��زود: در کلیه 
فصل های سال 1397 و دو فصل اول سال 1398، رشد این بخش بی سابقه بوده و 
در نهایت، رش��د اقتصادی بخش صنایع و معادن )بدون نفت( پس از گذشت بیش 
از ش��ش فصل به عدد مثبت 7،5درصد رس��یده که این رش��د عمدتا از زیربخش 
ساختمان و بخش تامین آب، برق و گاز طبیعی حاصل شده است. همچنین رشد 
اقتص��ادی گروه خدمات با ثبت رش��د اقتصادی منف��ی 0.1 و منفی 0.7درصد در 
فصل های بهار، تابس��تان و پاییز، در 9 ماهه س��ال جاری به رش��د اقتصادی منفی 

0.2 رسیده است.
حسین زاده ضمن تشریح وضعیت رشد اقتصادی کشور )با نفت( گفت: رشد اقتصادی 
با نفت به عدد منفی 1،7 رسیده که نسبت به چهار فصل اخیر از وضعیت بهتری برخوردار 
بوده اس��ت. وی در پاس��خ به این س��وال که کدام یک از زیربخش های اقتصادی سهم 
بیشتری در رشد اقتصادی کشور داشته اند؟ گفت: گروه صنایع و معادن )بدون نفت(، 
بخش س��اختمان، بخش مستغالت، کرایه و خدمات کس��ب و کار و بخش کشاورزی 
بیشترین سهم را در ایجاد رشد اقتصادی کشور داشته اند. در 9 ماهه سال جاری مهمترین 

عامل کاهنده رشد اقتصادی کشور نیز بخش نفت بوده است.
بیشترین رشد منفی در کدام بخش ها بود؟

همچنین بررس��ی آمارهای اعالم ش��ده از س��وی مرکز آمار ایران نشان می دهد 
بیش��ترین رش��د منفی اقتصاد ایران در حوزه نفت و گاز طبیعی بوده و با این همه 

بخش کشاورزی رشد مثبت را تجربه کرده است.
جزییات رش��د محصول ناخالص داخلی که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده 
است، نشان می دهد در 9 ماهه سال جاری بخش استخراج نفت و گاز طبیعی منفی 
37درصد است که در فصل بهار منفی 40.9درصد، فصل تابستان منفی 47درصد و 

پاییز منفی 15.3درصد بوده است.
گروه کشاورزی شامل دو بخش کشاورزی و ماهیگیری رشد 9 ماهه 3.4درصدی 
و منفی 4.1درصدی داشته، در مجموع گروه کشاورزی رشد 3.2درصدی را تجربه 

کرده است.
گفتنی است، در گروه صنایع و معادن که از 4 بخش معدن، صنعت، تأمین آب و 
برق و گاز طبیعی و ساختمان تشکیل شده، گروه معدن رشد منفی 34.9درصدی 
را در 9 ماه��ه تجربه کرده و صنعت نیز منفی 2.3 بوده اس��ت. بخش تأمین آب و 
برق و گاز طبیعی 7.7 و س��اختمان 9.۶درصد افزایش نش��ان می دهد. در مجموع 
گروه صنایع و معادن رشد منفی 1۶.۶درصدی داشته است. از سوی دیگر در بخش 

خدمات رشد منفی 0.2درصد به ثبت رسید.
طبق آمارها محصول ناخالص داخلی به  قیمت بازار )با نفت( در 9 ماهه 98 بالغ 
ب��ر منف��ی 7.۶درصد و محصول ناخالص داخلی بدون نفت صفر درصد ش��د، در 9 
ماهه پیش تر رش��د سال 97 منفی 2.1درصد بدون نفت و با نفت منفی 4.7درصد 

گزارش شده بود.
تولید با تحریم ها وفق پیدا کرد

آمارها حاکی از آن اس��ت »رشد نقطه به نقطه« شاخص تولیدات صنعتی پس از 

یک سال و نیم حرکت در مدار منفی تغییر مسیر داده و در دی ماه سال جاری رقم 
2.3درصدی را ثبت کرده است. این شاخص براساس ارزیابی وضعیت 230 شرکت 
صنعتی حاضر در بورس محاس��به می ش��ود و حدود نیمی از وزن تولیدات صنعتی 

کشور را تشکیل می دهد.
به گفته کارشناسان، این شاخص می تواند معیار مناسبی از حرکت بخش صنعت 
باشد و با توجه به غیاب آمارهای رشد اقتصادی از سوی نهادهای رسمی، تصویری 
از وضعیت تولیدات صنعتی را ارائه کند. پیش تر گزارش ها نش��ان می داد که »رشد 
ماهانه« ش��اخص تولیدات صنعتی که در پنج ماهه نخست سال جاری در محدوده 
منفی قرار داشت، در شهریورماه رشد 1.2درصدی را ثبت کرده است؛ آماری که در 
کنار رشد 0.4درصدی ارزش افزوده بخش صنعت در نیمسال نخست سال جاری، 

نشان از تغییر وضعیت تولیدات صنعتی دارد.
مجموع ش��واهد حاکی از آن اس��ت که ثبات فضای اقتصاد کالن در کنار تعدیل 
تدریجی قیمت ارز باعث بهبود فضای تولیدات نس��بت به سال گذشته شده است. 
از سوی دیگر، بسیاری از بنگاه های تولیدی، خود را با شرایط سخت تحریمی وفق 

داده و سطح تولیدات خود را افزایش دادند.
در این ش��رایط، تداوم فضای باثبات در کنار یک چش��م انداز مشخص از آینده، 

می تواند این روند مثبت را تداوم بخشد.
بر این اس��اس، رئیس کل بانک مرکزی در صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد که 
رش��د تولیدات صنعتی بعد از 18 ماه مثبت شده است. براساس این گزارش، تولید 
ماهانه 230 ش��رکت صنعتی بورس��ی که نیمی از تولید صنعتی کشور را دارند، در 
دی ماه 98 نس��بت به دی ماه 97، رش��د 2.3درصدی را ثبت کرده است. این تنها 
توضیحی بود که عبدالناصر همتی، از این شاخص در صفحه شخصی خود منتشر 
کرد، اما به انضمام این آمار او یک نمودار نیز از رش��د نقطه به نقطه شاخص تولید 
صنعتی مرکز آمار و ش��اخص تولید صنعتی بورس��ی ارائه کرده است. در بخشی از 
این نمودار می توان مش��اهده کرد که از ابتدای س��ال 97 روند نزولی رشد نقطه به 
نقطه ش��اخص تولید صنعتی شرکت های بورسی آغاز شده است. در تابستان سال 
97 رشد نقطه به نقطه تولیدات بورسی وارد حوزه منفی شده و این روند تا انتهای 

سال 97 تداوم داشته است.
ب��ه بیان دیگر، می توان عنوان کرد که اس��فند س��ال 97، رش��د تولید صنعتی 
شرکت های بورسی با رشد نقطه به نقطه منفی بیش از 10درصد، بدترین عملکرد 
را طی دو سال اخیر ثبت کرده است، اما به نظر می رسد که با کنترل ثبات ارزی و 
همچنین بهبود وضعیت صادرات برخی از تولیدات صنعتی به واس��طه رشد قیمت 
ارز، این روند در زمستان تغییر مسیر داده و به مرور از شدت رشد منفی این شاخص 
کاس��ته شده است. براساس نمودار منتشرشده در این یادداشت، نرخ تورم نقطه به 
نقطه شاخص در تابستان به سطح منفی 5درصد می رسد و پس از آن در آذرماه به 
مرز صفر نزدیک می شود. در نهایت براساس آمارهای منتشرشده، این رشد در دی 
ماه س��ال جاری به رقم 2.3درصد می رسد و پس از 18 ماه مثبت گزارش می شود. 
بررسی ها نشان می دهد که این گزارش ها از سوی پژوهشکده پولی و بانکی منتشر 
می شود که در غیاب انتشار آمار رسمی می توان با توجه به این آمارها برخی روندها 

را مورد بررسی قرار داد.

بخش ساختمان پیشرو در رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۹8

از توقف رشد منفی سال گذشته تا رونق نسبی تولید

یادداشت

 اکوسیستم استارت آپی را
بازسازی کنیم

اگر از سرگذش��ت چند هزارس��اله تاریخ کارآفرینی در جهان 
بگذریم و به ادبیات علمی آن اکتفا کنیم، از زمانی که کانتیلون 
در س��ال 1730 مفهوم کارآفرینی را تعریف کرد، تا تکامل این 
مفهوم در سه قرن گذش��ته توسط دانشمندانی مثل شومپیتر، 
استیونس��ن، وس��پر و باریگر، به طور دائم به عمق و عرض این 
مفهوم اضافه ش��ده اس��ت. رش��د اقتصادهای بزرگ، بازارهای 
رقابت��ی جهانی و تغیی��رات اجتماعی و فرهنگ��ی، همه و همه 
باعث ش��د برخی از اندیش��مندان، اواخر قرن بیس��تم به بعد را 

عصر کارآفرینی بنامند.
برخی از صاحبنظران س��ال 1978 میالدی را سال تولد عصر 
کارآفرینی می دانند و برخی پیش��تر یا پس تر از آن س��ال را به 
عنوان زمان آغاز این عصر در نظر می گیرند. واژه استارت آپ هم 
اولین بار به عنوان ش��رکت استارت آپی، در بسیاری از مطالعات 
علمی دهه 80 میالدی مطرح شده است، هرچند در بسیاری از 
مراجع، تولد این واژه را به اوایل دهه 2000  نس��بت می دهند، 
بنابراین مفهوم کس��ب و کار استارت آپی با تمام ابعادش عمری 
بیش از 40 سال در جهان دارد، هرچند تاریخ مفاهیم عملیاتی 
آن ش��اید به ده��ه 20 و 30 میالدی هم برس��د. این مفهوم با 
سال ها فراز و نشیب در این دهه ها، چالش های سیاست گذاران 
و حکمران��ان و مجموعه های ب��زرگ اقتصادی و تمام ذی نفعان 
درگی��ر در آن، ب��ه یک نظم و س��از وکاری رس��یده که به آن 

اکوسیستم استارت آپی می گویند.
با مطالعه اکوسیس��تم های اس��تارت آپی، دو ویژگی بارز را در 
آن می بینیم؛ نخس��ت، راهبردهای رشد و توسعه اکوسیستم و 
جذب هر قشر و ذی نفعی در این فضا و دوم همکاری گاها بیش 

از اندازه بازیگران اکوسیستم.
در ایران، تعدادی نمونه عملیاتی و انگشت ش��مار از کس��ب و 
کارهای استارت آپی در دهه 80 و حتی 70 شمسی را می توان 
برشمرد که امروز به کسب و کارهای بزرگی تبدیل شده اند، اما 
داس��تان ورود این مفهوم به کش��ور به سال 1390 برمی گردد. 
یعنی سابقه این کسب و کارها در جهان به 40 سال می رسد و 

در ایران دست کم به هشت سال.
این مقدمه و 40 س��ال و هش��ت س��ال را از این منظر عرض 
کردم که وقتی اکوسیستم های پیشروی استارت آپی بعد از 40 
س��ال فعالیت به یک نتایج و ساز و کار و ویژگی ها می رسند، به 
نظر می رسد بهتر است ما با دقت بیشتری آنها را بررسی کنیم. 
شاید بهتر است بگوییم در مقایسه با اکوسیستم های پیشروتر، 
در کشور ما اکوسیستمی ش��کل نگرفته است، یا اینکه درست 
ش��کل نگرفته است. حتی در این اکوسیس��تم نه چندان کامل، 
در بیش��تر مواقع راه بر جاماندگان و تازه واردان بس��ته است و 
مشاهده می کنیم اختالفات جالبی بین تعدادی از فعاالن مطرح 
در این فضا به وقوع می پیوندد. به نظر می رس��د این اختالف ها 
در وهله اول جلوی رش��د اکوسیستم را می گیرد و در وهله دوم 
باعث دلس��ردی سایر فعاالن ش��ده  و نابودی اکوسیستم را به 
همراه دارد. به نظر می رس��د بهتر است سال 99 را به همکاری 
و تعامل مناس��ب بین بازیگران اکوسیستم اختصاص دهیم و از 
تمام بازیگران بخواهیم فعاالنه مشارکت کنند، نه اینکه راه را بر 
تازه واردان به بهانه اینکه تازه آمده اند ببندیم و یا برخی از افراد 

را به دلیل جوان بودن و تازه کار بودن کنار بگذاریم.
نکته دیگر اینکه جذابیت های ظاهری اکوسیستم استارت آپی 
هر فردی را مجذوب خود می کند. پوشش های شاد و غیراداری 
بچه های استارت آپی تا فضای صمیمی، پرشور و هیجان و امید 
در  آنها و معروف شدن بسیاری از فعاالن اکوسیستم استارت آپی 
به واس��طه برندس��ازی های ش��خصی و موفق، باعث شده تا در 
نهایت افراد فعال در اکوسیس��تم اس��تارت آپی کم کم به عنوان 
یک طبقه اجتماعی جدی��د، فارغ از بحث های اقتصادی مطرح 
ش��وند. یعنی اینگونه برداشت می شود که کسی که استارت آپی 
اس��ت، متواضع و پرشور و پرکار و متخصص و دغدغه مند است. 
ای��ن یک طبقه جدید اجتماعی اس��ت که مدت ها بود فقدانش 
احس��اس می ش��د و به طور تقریبی هیچ قش��ری نبود که این 

ویژگی ها را یکجا داشته باشد.
ای��ن طبق��ه اجتماعی مابین جوان��ان و اف��راد عالقه مند هم 
محبوبی��ت باالی��ی پیدا کرده اس��ت، و فارغ از کس��ب و کار و 
ارزش واقعی ارائه ش��ده توس��ط آنان به جامع��ه، به عنوان یک 
طبقه اجتماعی خاص مورد توجه قرار گرفته اند، جمالتی مثل: 
اس��تارت آپیه، اکوسیستمیه، کارآفرینه، سرمایه گذار فرشته ست 
و ...  به خودی خود عیبی ندارد، اما بحث آنجایی مطرح می شود 
که این مس��ئله به یک ژست تبدیل می شود و همه می خواهند 

به این نقطه برسند نه آنچه واقعیت ماجراست.
به ویژه جاماندگان از اکوسیس��تم، مثل مس��ئوالن و مدیران 
دولتی، ش��هرداری ها، فعاالن بخش خصوصی، بانک ها و ... همه 
ت��الش می کنند در کنار این اکوسیس��تم، خود را در این طبقه 
جدید اجتماعی جای دهند و به جای کمک به رشد و بزرگ تر 
ش��دن اکوسیس��تم بدون کمک خاصی، اعتباری از اکوسیستم 

استارت آپی را از آن خود کنند.
بس��یاری از نهاده��ای دولت��ی، بنگاه های بخ��ش خصوصی، 
مشاوران و متخصصان کسب و کار در شکل گیری و رشد سریع 
اکوسیس��تم استارت آپی کش��ور جامانده اند، تعدادی از آنان به 
دلیل مسئله اول نمی توانند وارد اکوسیستم شوند و تعدادی هم 
به دلیل مس��ئله دوم صرفا به ژست اکوسیستم بسنده می کنند 
و کمک خاصی به اکوسیس��تم نمی کنند. به نظر می رس��د اگر 
ما در س��ال آینده بر این دو نکت��ه تمرکز کنیم که بدون حس 
مالکیت و حق آب و گلی بر اکوسیس��تم، س��راغ همه بازیگران 
عرصه اقتصادی و کس��ب و کار بروی��م و از آنان دعوت کنیم تا 
به این اکوسیس��تم بپیوندند، رخدادهای خوبی در اکوسیس��تم 
روی می ده��د، از جمله اینکه تجربه ه��ای گران قیمت وارد این 
اکوسیستم می شود و مشکل بازار و سرمایه هم حل خواهد شد.
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فرصت امروز: س��یر تاریخ��ی عملکردهای اقتصادی نش��ان دهنده فراز 
و فروده��ای بس��یار نقش دولت در اقتصاد از ابتدا تاکنون بوده اس��ت. در 
زمان ه��ای دور اگرچ��ه حکام و پادش��اهان، بخش هایی از اقتص��اد را در 
کنترل یا انحصار خود داش��تند، اما با مس��امحه می توان گفت اقتصاد در 
اغلب دوره های تاریخ عمدتاً به دست بخش خصوصی اداره می شده است. 
درواق��ع، با تولد مکتب اقتصاد کالس��یک در غرب بود که به رغم مقاومت 
س��طحی اما س��رانجام دولت ها به نفع بخش خصوصی برای اداره اقتصاد 

کنار رفتند.
در اقتص��اد ایران اما از همان ابتدای ش��کل گیری دولت مدرن در عصر 
رضاخ��ان تا همین االن که بیش��تر از 40 س��ال از عمر انقالب اس��المی 
می گذرد، نقش دولت در اقتصاد همواره پررنگ بوده است. با وقوع انقالب 
57 و متاثر از فضای انقالبی، اصول قانون اساسی به گونه ای تدوین شد که 

عماًل اقتصاد ایران به یکی از دولتی ترین اقتصادها تبدیل شد.
با پایان جنگ و شروع دوره سازندگی، تالش ها برای کاهش تصدیگری 
دولت در اقتصاد ش��روع ش��د و در نهایت، با ابالغ سیاست های کلی اصل 
44 در سال 1385 تالشی همه جانبه برای کاهش حضور دولت و افزایش 
حض��ور بخش خصوصی در اقتصاد ایران ش��کل گرفت. از آن نقطه عطف 
تاریخی تا همین حاال که الیحه بودجه سال 1399 در آستانه تصویب در 
مجلس ش��ورای اسالمی است، بررسی ها نشان دهنده شکست تالش ها در 
این مس��یر است. درواقع، در شرایطی که در سال گذشته بارها دولتمردان 
بر کاه��ش تصدیگری دولت و واگذاری کاره��ا به بخش خصوصی تأکید 
کرده اند، اما بررس��ی های انجام ش��ده روی الیحه بودجه سال آینده نشان 
می دهد که دولت همچنان در حال بزرگ تر ش��دن است و واگذاری کارها 

به بخش خصوصی تنها در حد شعار باقی  مانده است.
دولت همچنان در حال بزرگ تر شدن است

بررسی ها نش��ان می دهد جمع کل منابع و مصارف شرکت های دولتي، 
بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در الیحه بودجه سال 1399 
، 1۶درصد نسبت به قانون بودجه سال 1398رشد داشته است. به گزارش 
پایگاه خبری اتاق تهران، با بررسي دقیق تر در بودجه شرکت ها، مشخص 

می ش��ود رقم درآمد و هزینه ش��رکت ملي پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتي حدود 1200هزار میلیارد ریال و ش��رکت ملي گاز ایران حدود 200 
هزار میلیارد ریال در الیحه بودجه س��ال 1399، افزایش پیدا کرده است. 
بر این اس��اس، حدود 70درص��د از افزایش درآمد و هزینه ش��رکت های 
دولتي در الیحه بودجه س��ال 1399 متعلق به دو ش��رکت ملي پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتي و ملی گاز اس��ت و افزایش درآمد و هزینه باقي 
شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت حدود ۶۶0 

هزار میلیارد ریال )30درصد از مجموع افزایش درآمدها( است.
در بررس��ي کل��ي بودجه ش��رکت های دولت��ی، می ت��وان دریافت که 
ش��رکت های حوزه نفت، گاز و پاالیش و پخ��ش فرآورده های نفتی دارای 
بیش��ترین س��هم از کل بودجه شرکت های دولتی هس��تند. شرکت ملی 
نفت حدود 33درصد و ش��رکت ملی پاالی��ش و پخش حدود 24درصد و 
درمجموع 57درصد از کل منابع و مصارف ش��رکت های دولتی را به خود 
اختصاص داده اند. همچنین 75درصد مالیات مصوب شرکت های دولتي و 
74درصد کل سود سهام دریافتي دولت )شامل 50درصد سود ویژه و سود 

سهام سهم دولت( مربوط به شرکت های مذکور است.
در زمین��ه عملکرد بودج��ه ای ش��رکت های دولتي، باالترب��ودن ارقام 
عملکردي درآمد و هزینه های این شرکت ها از ارقام مصوب قابل توجه است؛ 
به طوری که مقایسه ارقام عملکرد و مصوب هزینه های این شرکت ها حاکي 
از انحراف 4۶درصدي این قلم در سال 1397 و انحراف ۶۶درصدي آن در 
شش ماهه سال 1398 است. درخصوص درآمدها نیز انحراف 35درصدي 
در س��ال 1397 و 50درصدي در شش ماهه سال 1398 قابل توجه است. 
از سوی دیگر، عملکرد نسبت هزینه ها به هزینه های سرمایه ای شرکت های 
دولت��ي، به صورت معناداري بیش��تر از ارقام مصوب بوده اس��ت. در حوزه 
واگذاری ه��ا، 52درص��د از منابع و مصارف ش��رکت های دولتي، بانک ها و 
مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت در گروه سه فعالیت های اقتصادي قرار 
می گیرد و شرکت های مش��مول ماده )4( آیین نامه تشخیص و انطباق با 
سهم 42درصدی از سرجمع منابع و مصارف، در رتبه دوم قرار می گیرند.

همچنین منابع حاصل از واگذاری ها از 50.750 میلیارد ریال در قانون 

بودجه سال 1398 به 118.871 میلیارد ریال در الیحه بودجه سال 1399 
افزایش )رشد 134درصدي( یافته است. بخش قابل توجهی از این افزایش 
ناش��ي از افزایش ردیف »منابع حاصل از واگذاري س��هام، سهم الش��رکه، 
اموال، دارایی ها و حقوق مالي و نیروگاه های متعلق به دولت و مؤسسات و 
ش��رکت های دولتي وابسته و تابعه« است. بررسی عملکرد این ردیف طي 
سال های گذشته نشان از تحقق بسیار پایین آن دارد )عملکرد 9 درصدي 
در س��ال 1395 ، 3درصدي در سال 139۶ ، 4درصدي در سال 1397 و 
یک درصد عملکرد هشت ماهه در سال 1398(، لذا افزایش 8۶4درصدي 

رقم آن، محل تأمل است.
بودجه ۹۹ و حضور کماکان دولت در اقتصاد

از دیگ��ر ن��کات قابل توج��ه در الیح��ه بودجه، پیش��نهاد اس��تفاده از 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس )جهت خصوصی سازی( 
است، اتفاقی که عماًل باعث می شود شرکت هایی که خصوصی می شوند زیر 
چتر دولت باقی بمانند. به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس، در 
این ش��رایط عماًل حفظ کنترل دولت بر بنگاه های مشمول واگذاری ادامه 
خواهد داشت، ساختار جدید شبه دولتی شکل خواهد گرفت و امکان ایجاد 

فساد در صندوق ها و فرآیند بازارگردانی ها وجود دارد.
در گزارش��ی که مرکز پژوهش ها در این خصوص تهیه  کرده، پیش��نهاد 
دیگری مطرح شده اس��ت: »گزینه جایگزین در زمینه واگذاری بنگاه های 
مش��مول واگذاري، استفاده از مکانیس��م ثبت سفارش است. این سازوکار 
می تواند از ابتدا براي واگذاري مس��تقیم سهام توسط دولت مورداستفاده 
قرار گیرد. به این معنا که افراد تقاضاي خرید سهام، به همراه قیمت های 
پیش��نهادي خ��ود را ثبت کرده و طي مکانیس��مي، س��هام با قیمت های 
تعیین ش��ده به متقاضیان واگذار می ش��ود. در همین زمینه، براي ترغیب 
متقاضیان به خرید س��هام، می توان در ص��ورت نیاز، تخفیف هایی در نظر 
گرف��ت. همچنین به منظور گس��ترش مالکیت در س��طح عم��وم مردم و 
جلوگیري از شکل گیری انحصار، می توان حداکثر میزان سهام قابل خرید 
توس��ط هر ش��خص یا به عبارت دیگر هر کد بورس��ي )اعم از حقیقي و 

حقوقي( را محدود و از پیش مشخص کرد.«

بررسی الیحه بودجه سال آینده نشان می دهد کاهش تصدیگری دولت همچنان یک رویاست
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»سی ان ان« بررسی کرد
 ویروس »کرونا« اقتصاد آمریکا را هم

بیمار می کند؟
کارشناسان اقتصادی »سی ان ان« می گویند ویروس »کرونا« می تواند اقتصاد 
آمریکا را از پنج جنبه تحت تأثیر قرار دهد. به گفته آنها، ویروس کرونا تاکنون 
بیش از 40 هزار نفر را مبتال کرده و جان بیش از 900 نفر را گرفته است و حاال 

دیگر به یک تهدید جدی برای اقتصاد جهانی بدل شده است.
به گزارش »س��ی ان ان« بر اثر ش��یوع روزافزون این وی��روس در اقصی نقاط 
جهان، زنجیره های تأمین بین المللی دچار اخالل ش��ده اند، تعداد مسافرت های 
هوایی کاهش یافته اس��ت و حتی ش��رکت های بزرگ کش��تیرانی نیز به دلیل 
اینک��ه دولت پکن ورود و خروج کاال از/به چند ش��هر را ممنوع کرده، آس��یب 

جدی دیده اند.
به  سختی می توان تش��خیص داد که بحران ویروس کرونا تا چه حد اقتصاد 
آمریکا را تحت تأثیر قرار خواهد داد، اما »بث آن باوینو« اقتصاددان ارشد بخش 
جهانی مؤسس��ه اعتبارسنجی اس��تاندارد اند پورز )S&P( معتقد است که این 
بحران تأثیر کمی بر اقتصاد آمریکا خواهد داشت. او می گوید: »در برهه کنونی 
من فکر می کنم که تأثیر اقتصادی آن تقریباً حداقل خواهد بود. یکی از مهم ترین 
دالیلش نیز این است که اقتصاد آمریکا اساساً وابسته به فعالیت های داخلی است 

که 85درصد از کل فعالیت های اقتصادی این کشور را شامل می شوند.«
ش��رکت خدمات مالی و بانکداری گلدمن ساکس هفته گذشته در گزارشی 
پیش بینی کرد که پیامدهای شیوع ویروس کرونا ممکن است نرخ رشد تولید 
ناخالص داخلی آمریکا را به میزان 0.4 واحد درصد کاهش دهد. البته این بانک 
بزرگ آمریکایی در ادامه گزارش خود نیز پیش بینی کرده اس��ت که با فروکش 
کردن روند شیوع ویروس کرونا، اقتصاد آمریکا در سه  ماهه دوم سال کاهش نرخ 
رشد خود را جبران کند. در این میان، کارشناسان اقتصادی سی ان ان به تعدادی 

از پیامدهای منفی بحران ویروس کرونا برای اقتصاد آمریکا اشاره کرده اند.
* کاهش قیمت نفت: شیوع ویروس کرونا باعث شده است که تقاضای جهانی 
نفت کاهش یابد و بازار نفت بار دیگر تحت فشار قرار گیرد. کاهش قیمت نفت 
بر مشکالت تولیدکنندگان این محصول در آمریکا که از قضا بیشتر در ایالت های 
قرمز )ایالت های هوادار حزب جمهوری خواه از جمله تگزاس، آالسکا و داکوتای 

شمالی( فعالیت می کنند، افزوده است.
در س��ال 2019 چین 14درصد از تقاضای جهانی نفت را به خود اختصاص 
داده و براساس آمارهای مؤسسه اطالعات تجاری HIS Markit، نیمی از رشد 
تقاضای جهانی نفت در سال 2019 به دلیل رشد تقاضای این محصول در چین 
بوده است. این روزها بسیاری از شرکت های هواپیمایی معروف پروازهای خود از/

به چین را لغو کرده اند و این مسئله بر تقاضای سوخت جت و متعاقباً تقاضای 
نفت تأثیر داشته است. هنوز مشخص نیست که آیا اوپک در صورت تداوم بحران 
ویروس کرونا، اوپک و متحدانش برای نجات بازار نفت وارد عمل خواهند شد یا 

اینکه به انتظار اتفاقات آینده خواهند نشست.
* صادرات محصوالت کش��اورزی: کش��اورزان آمریکایی امیدوار بودند که با 
اجرای فاز نخست توافق تجاری آمریکا و چین، صادرات محصوالت شان به چین 
که بر اثر جنگ تجاری بین دو کش��ور دچار مش��کل ش��ده بود، به روند عادی 
بازگردد. براساس توافق تجاری جدید، دولت چین با افزایش واردات محصوالت 
کش��اورزی از آمریکا موافقت کرده است، اما تحلیلگران درباره اجرای این تعهد 
از س��وی چین با تردیدهایی مواجه بودند و اکنون با ش��یوع ویروس کرونا این 
تردیدها حتی بیش��تر هم شده است. اکنون کش��اورزهای آمریکایی باید مدت 
بیش��تری منتظر بمانند تا سفارش های بزرگ چینی ها برای محموله های ذرت 

و دانه سویا از راه برسد.
لری کادلو، مش��اور ارش��د اقتصادی دونالد ترامپ، سه شنبه گذشته در یک 
مصاحبه تلویزیونی اعالم کرد: »درست است که فاز نخست توافق تجاری موجب 
رونق صادرات خواهد شد، اما به دلیل شیوع ویروس کرونا مدت بیشتری طول 
خواهد کش��ید که این رونق اتفاق بیفتد.« البته دولت چین هفته گذشته برای 
نشان دادن پایبندی خود به تعهداتش در توافق تجاری با آمریکا اعالم کرد که 
تعرفه های وضع شده بر 75 میلیارد دالر از کاالهای آمریکایی را نصف کرده است.
* اختالل در زنجیره تأمین: کارخانه های متعددی در چین به دلیل ش��یوع 
ویروس کرونا موقتاً تعطیل ش��ده اند و این مس��ئله نااطمینان��ی زیادی را برای 
ش��رکت های آمریکایی که به تأمین کنندگان چینی وابسته اند به دنبال داشته 
است. هنوز مشخص نیست که چقدر طول می کشد که کارخانه های تعطیل شده 
فعالیت خود را از سر بگیرند. استیو المار، رئیس انجمن پوشاک و کفش آمریکا، 
درخصوص ش��رایط اعضای این انجمن پس از ش��یوع ویروس کرونا می گوید: 
»هم��ه تالش می کنند که بفهمند در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. بس��یاری 
از اعضا گوش به زنگ هس��تند. آنها برای سالمت کارکنان خود نگرانند. شایعه 
قابلیت انتش��ار ویروس کرونا از طریق بسته هایی که از چین وارد می شوند نیز 
بر ش��دت این نگرانی ها افزوده است، اما مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها 

)CDC( می گوید احتمال انتشار ویروس از طریق این بسته ها اندک است.«
عالوه بر پوشاک و کفش، برخی صنایع دیگر آمریکا از جمله خودروسازی و 
تلفن همراه نیز وابس��تگی زیادی به کارخانه های چینی دارند. کوالکام که یکی 
از تولیدکنندگان بزرگ تراش��ه های تلفن همراه است، از همین حاال پیش بینی 
درآمد خود در سه ماهه نخست سال جاری میالدی را تعدیل کرده است. جنرال 
موتورز و سایر خودروسازانی که در شهر ووهان چین )مرکز اصلی شیوع کرونا( 

کارخانه هایی دارند نیز در وضعیت تردید به سر می برند.
* کاه��ش تقاضای کاالهای مصرفی چین: اگر قرار باش��د مصرف کنندگان 
چین��ی همچنان به دلی��ل نگرانی از ابتال ب��ه ویروس کرون��ا در خانه بمانند، 
کس��ب وکار شرکت های آمریکایی فعال در چین نیز آسیب خواهد دید. شرکت 
کافی ش��اپ های زنجیره ای اس��تارباکس بیش از نیمی از 4 هزار شعبه خود در 
چین را تعطیل کرده اس��ت و ش��رکت اپل نیز 42 باب از فروشگاه های خود در 
چین را به طور موقت بسته است. شرکت های دیگری از جمله نایک، جیمی چو 
و هلدینگ کاپری که مالکیت شرکت معروف ورساچه را در اختیار دارد نیز به 
سرمایه گذاران خود هشدار داده اند که احتمال کاهش تقاضا برای محصوالت شان 
در چین وجود دارد و این مس��ئله می تواند کاهش س��ود آنها را به دنبال داشته 

باشد.
* ضربه به صنعت گردش��گری: دولت ترامپ در حال حاضر محدودیت هایی 
را برای ورود مس��افران از چین در نظر گرفته است. آمریکایی هایی که طی 14 
روز اخیر به چین س��فر کرده باش��ند، به محض ورود به آمریکا برای تشخیص 
احتمال ابتال به ویروس کرونا تحت نظر قرار می گیرند و حتی اگر هیچ نشانه ای 
از بیماری در آنها دیده نش��ود، از آنها خواس��ته می شود که در حالت قرنطینه 

خانگی باقی بمانند.
ش��رکت های هواپیمایی نیز از آس��یب های بحران کرونا بی نصیب نمانده اند. 
ش��رکت های امریکن ایرالینز و یونایتد ایرالین��ز پروازهای خود از/به چین را تا 
پایان ماه مارس )اواس��ط فروردین( به حالت تعلیق درآورده اند و ش��رکت دلتا 
ایرالینز نیز تمامی پروازهای خود از/به چین را تا روز 30 آوریل )11 اردیبهشت 
1399( لغو کرده است. بحران کرونا می تواند رستوران ها و فروشگاه هایی که از 
گردشگران چینی درآمد کسب می کنند را نیز دچار مشکل کند. تنها در سال 

گذشته میالدی 2.5 میلیون گردشگر چینی از آمریکا بازدید کردند.
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در شرایطی که آمارهای رسمی از افزایش معامالت و تغییر قیمت مسکن 
حکایت دارد، واسطه های ملکی، رشد محسوس قیمت در مناطق پرتقاضای 
شهر تهران را رد می کنند؛ کارشناسان نیز با رد فرضیه جهش قیمت مسکن در 

سال آینده، نهایت افزایش را حدود نرخ تورم پیش بینی می کنند.
به گزارش ایسنا، سال گذشته عمده حجم نقدینگی به سمت بازارهای ارز و 
طال سرازیر شد، اما در هفته های اخیر شاهد گردش نقدینگی به سمت مسکن 
و بورس بوده ایم که با مقداری افزایش قیمت در این دو بخش همراه بوده است. 
گفته می ش��ود نقدینگی ایران در تابستان امسال از رقم  2000 هزار میلیارد 
تومان عبور کرده و رش��د آن حدود 27درصد بوده اس��ت. تورم ساالنه نیز در 
دی ماه حدود 38درصد بوده، البته تورم نقطه به نقطه 2۶درصد گزارش شده 
است. رشد سالیانه مسکن در تهران نیز به 40درصد رسیده که این ارقام نشان 
می دهد با وجود نوسانات ماهانه، تورم نقطه به نقطه مسکن 14درصد باالتر از 
تورم نقطه به نقطه عمومی است. نکته قابل توجه دیگر اینکه در ماه گذشته 
نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور 1.5درصد کاهش یافته، اما شاهد دو 
افزایش 8.5 و 2.1درصدی تورم مس��کن در تهران به ترتیب در ماه های آذر و 
دی بوده ایم. به نظر می رسد بازار مسکن که به طور کلی در سال 1398 با رکود 
مواجه بوده و معامالت در 10 ماهه نخس��ت حدود 43درصد نسبت به زمان 
مشابه سال قبل کاهش یافته است با رکود تورمی دست و پنجه نرم می کند. 
هرچند در دو ماه اخیر تعداد معامالت بیش از 100درصد باال رفته که عمده 
کارشناسان معتقدند تنها علت این اتفاق می تواند تغییر قیمت بنزین، معامالت 
ش��ب عید و خریدهای سرمایه گذاری به قصد حفظ ارزش پول باشد. مطابق 
برآوردها حدود 77درصد معامالت بازار مسکن در ایران از نوع سرمایه گذارانه 

است.
شرایط دشوار بازار اجاره در آستانه سال نو

در چنین شرایطی رشد قیمت مسکن نمی تواند دلیل منطقی داشته باشد 
و با توجه به اینکه خریدار واقعی در بازار نیست قیمت ها تنها می تواند به طور 
اس��می افزایش پیدا کند. طی دو سال گذشته تورم مسکن در تهران حدود 
200درص��د بوده، در حالی که ت��ورم عمومی طی این مدت حدود 70درصد 
بوده است، بنابراین مسکن 130درصد حباب دارد. این روند به پرتاب متقاضیان 
واقعی از کالنشهر تهران منجر می شود. واسطه های ملکی می گویند در حال 

حاضر بازار مسکن در شهرهای اطراف پایتخت نسبت به این کالنشهر از رونق 
بهتری برخوردار اس��ت. با افزایش قیمت مسکن در تهران، اجاره بها نیز رشد 
داش��ته و به طور میانگین در تهران 29درصد و در مناطق پرتقاضا به 50 تا 
70درصد رشد سالیانه رسیده که از سبقت 30درصدی رشد اجاره بها در مناطق 
پرتقاضا نسبت به رشد قیمت مسکن حکایت دارد. خروجی این وضعیت به 
افزایش تعداد خانه های خالی در کالنشهر تهران منجر می شود که طبق آمار 
سال 1395 با 500 هزار خانه خالی مواجه بود. اجرای مالیات بر عایدی سرمایه 
که بعد از حدود پنج سال از مطرح شدن آن هنوز معطل مانده و در انتظار الیحه 
دولت است، از سوی عمده کارشناسان نسخه ای برای تعادل بخشی به قیمت ها 
در بازار مسکن عنوان می شود اما فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفته که بعید 

است این الیحه به امسال برسد.
ب��ا وجود آنکه آمار رس��می بانک مرکزی از رش��د 10.۶درصدی قیمت 
مس��کن در تهران طی دو ماه اخیر حکایت دارد، واسطه های ملکی چنین 
افزایش��ی را احساس نکرده اند. مطابق آمار بانک مرکزی قیمت مسکن در 
منطق��ه 1 در ماه ه��ای آذر و بهمن بالغ بر 29درص��د افزایش یافته و به 
میانگین 30 میلیون تومان در هر متر مربع رس��ید. فعاالن بازار مس��کن 
معتقدند با توجه به اینکه منطقه 1 ش��رایط خاص خود را دارد و با توجه 
به قیمت های باال این منطقه جزو مناطق پرتقاضا محسوب نمی شود، رشد 
قیمت آن تاثیر آنچنانی در دیگر مناطق نخواهد داشت. مناطق 5، 4 و 2 
همواره جزو مناطق پرتقاضا در تهران هستند و آمار ماهیانه نشان می دهد 
در دو ماه اخیر به ترتیب 11، 9 و 8درصد افزایش قیمت داشته اند که هیچ 
تناسبی با رشد 29درصدی منطقه 1 ندارد. این اولین بار نیست که شاهد 
نوس��انات شدید در منطقه 1 هس��تیم. تیرماه امسال نیز قیمت ها در این 
منطقه به متری 30 میلیون تومان رسیده بود که بعد از آن هر ماه کاهش 

یافت تا اینکه در آبان ماه به متری 23 میلیون تومان رسید.
بانک مرکزی: انتظارات تورمی فروکش کرده است

بانک مرکزی در جمع بندی گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران در 
آبان ماه اعالم کرده در ش��رایطی که در آذرماه سال جاری متاثر از اصالح 
قیمت بنزین، تحریک انتظارات تورمی و متعاقبا افزایش نرخ ارز شاهد رشد 
ماهانه 8.5درصدی متوسط قیمت مسکن شهر  تهران بودیم، تحوالن این 

بازار در دی ماه مؤید آن است که به رغم تداوم رشد ماهانه حجم معامالت 
در این ماه، انتظارات تورمی تا حدود زیادی  فروکش کرده و رش��د ماهانه 

متوسط قیمت مسکن در دی ماه به 2.1درصد محدود شده است.
اما س��وال اغلب افراد این اس��ت که بازار مس��کن در سال  آینده به چه 
سمت و س��ویی می رود؟ سال گذش��ته پیش بینی عمده کارشناسان این 
بود که رش��د قیمت مس��کن در س��ال 1398 معادل نرخ ت��ورم عمومی 
خواهد بود که با مقداری اغماض، درست از آب درآمد. امسال نیز با کمی 
تفاوت دیدگاه، غالب کارشناس��ان در پیش بینی قیمت مس��کن در سال 
1399معتقدن��د این بازار ظرفیت جهش قیمت ندارد و نهایت رش��د آن 

معادل نرخ تورم خواهد بود.
در این میان، س��لمان خادم المله، کارش��ناس اقتصاد مسکن می گوید: 
مدت هاست قیمت مسکن از تعادل عرضه و تقاضا خارج شده است. بدین 
معنا که تقاضای مصرفی به ش��دت سرکوب شده و بسیار کم شده است. 
قیمت مسکن در تهران به حدود 14 میلیون  تومان در هر متر مربع رسیده 
و اگر متوس��ط درآمد خانوارهای متوس��ط را  4 تا 5 میلیون تومان در ماه 
فرض کنیم ده ها سال طول می کشد تا یک خانواده بتواند خانه میان متراژ 
در یک جای متوس��ط تهران خریدار کند. وجوهی که هم اکنون به بخش 
مس��کن می آید ناشی از سرمایه گذاری است. چون با این وضعیت بدترین 
کار نگه داشتن پول نقد است. ممکن است بعد از افت بازار سرمایه،  بخشی 
از منابع به بازار مسکن حرکت کند، ولی به معنای تقاضای مصرفی و رشد 
قیمت نخواهد بود. معتقدم نهایت افزایش قیمت مسکن برای سال 1399 

معادل نرخ تورم عمومی است.
یکی از مش��اوران ام��الک فعال در مرک��ز تهران نیز درباره بازار ش��ب 
عید می گوید: بیش��تر مالک هایی که خانه های خ��ود را برای فروش به ما 
می س��پارند در دو ماه اخیر قیمت را تغییر نداده اند. اوایل س��ال این اتفاق 
مرتب��ا می افتاد، اما در دو ماه اخیر به نظرم درصد افزایش قیمت به اندازه 
10درص��د نبوده اس��ت. ما هر روز با مالکان تم��اس می گیریم و به ندرت 
پی��ش می آید که مالک قیمت را افزایش دهد. موج افزایش قیمت معموال 
از مناطق 4 و 5 ش��روع می ش��ود که رش��د آنچنانی را در این دو منطقه 

شاهد نبوده ایم.

پیش بینی ها درباره بازار مسکن شب عید چه می گویند؟

حال و هوای بازار مسکن شب عید

چهارشنبه
23 بهمن 1398
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همتی در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی:
اقتصاد  از رکود خارج می شود

رئیس کل بانک مرکزی در تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود از خروج 
اقتصاد ایران از رکود خبر داد و نوش��ت ش��اخص های بانک مرکزی نش��ان 

می دهد که اقتصاد با بهبود روند تدریجی اوضاع از رکود خارج می شود.
عبدالناصر همتی در این یادداش��ت اینستاگرامی نوشت: امروز 22 بهمن 
98، در چهل و یکمین س��الگرد انقالب، شاهد حضور پرشور مردم در دفاع 
از آرمان های انقالب اس��المی بودم، علی رغم تمامی مشکالت و سختی های 
اقتصادی و آسیب خوردن رفاه قشر عظیمی از مردم، همچنان شاهد حضور 

پرقدرت، عمدتاً، همین بخش از مردم، در دفاع از انقالب هستیم.
وی ادام��ه داد: آمریکا و متحدانش، علی رغم تحمیل فش��ارهای مضاعف 
اقتصادی، به یمن مقاومت و ایستادگی مردم نتوانستند به اهداف خود دست 
پیدا کنند به عنوان یکی از مسؤالن اقتصادی، قبول دارم که با وجود تالش 
و فعالیت مداومی که داریم، به علت س��نگینی فش��ار تحریم های ظالمانه و 
نیز س��اختار نامناس��ب اقتصاد و برخی ناهماهنگی های داخلی، به خصوص 
زیاده  خواهی و رانت جویی گروهی از افراد جامعه که منافع خود را در ملتهب 
نگه داش��تن بازارها می بینند، آنگونه که باید و ش��اید، نتوانسته ایم در شأن 

ملت بزرگ ایران نتیجه بگیریم.
به نوشته همتی، با اینکه عده ای تالش می کنند تا شرایط اقتصادی کشور 
را وخیم و آینده سخت تری را ترسیم کنند، اما با تدابیر اتخاذشده، براساس 
داده های بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران، ش��اخص های مهم اقتصاد 
کالن از قبیل رش��د بخ��ش غیرنفتی، تورم و س��ایر متغیرها همگی خبر از 
ثبات نس��بی و روند بهب��ود تدریجی اوضاع و خروج اقتص��اد از رکود دارند 
و این در مقایس��ه با آنچه دش��منان دنبال آن بودند و تصور آن را داش��تند 

فوق العاده است.
همت��ی در پای��ان نوش��ت: به طور قطع ت��داوم حضور و پای��داری مردم، 

پشتیبانی مهم و  قوت قلبی برای تالش مضاعف مسؤالن است.

آخرین خبرها از بازار سکه و طال
سکه باز هم گران شد

بازار سکه و طال در سومین روز این هفته به مسیر صعودی خود ادامه داد.
به گزارش خبرآنالین، قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار 
تهران طی روز دوشنبه 19 هزار تومان افزایش یافت و با قیمت 5 میلیون و 

84 هزار تومان به فروش رفت.
سکه تمام بهار آزادی نیز در بازار 10 هزار تومان، نیم سکه 10 هزار تومان 
و ربع س��که 10 هزار تومان افزایش قیمت داشت. در نتیجه، هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و ۶0 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون 
و 580 هزار تومان، ربع رسکه یک میلیون و 570 هزار تومان و سکه گرمی 
930 هزار تومان قیمت خورد. س��که گرمی نیز 3 هزار تومان کاهش قیمت 

داشت و حباب سکه 114 هزار تومان گزارش شد.
از سوی دیگر، قیمت طالی 18عیار حدود 2 هزار و 800 تومان باال رفت 
و در نهایت 519 هزار و 700 تومان قیمت پیدا کرد. اونس طال نیز در بازار 
جهانی 3.3 دالر افزایش قیمت داشت و هر اونس طال یک هزار و 573 دالر 

به فروش رفت.

ارزهای صادراتی همچنان در نوبت فروش
کارنامه واریزی ارز صادرات به سامانه نیما

واریزی ارز صادرات در س��امانه نیما به خص��وص پس از پایان اولتیماتوم 
بانک مرکزی برای اتمام مهلت بازگش��ت ارز97، سرعت فزاینده ای گرفته و 

اکنون مازاد ارزی این سامانه به بالغ بر 2میلیارد یورو می رسد.
ب��ه گ��زارش مه��ر، آخرین مهل��ت بان��ک مرکزی ب��رای بازگش��ت ارز 
صادرکنندگان برای س��ال 97 اول بهمن ماه به پایان رس��ید. بانک مرکزی 
اعالم کرده بود که هر صادرکننده ای اگر در این آخرین مهلت تعیین ش��ده، 
ارز خود را به چرخه اقتصادی برنگرداند، حتماً به قوه قضائیه معرفی خواهد 

شد؛ چراکه مهلت این دوره دیگر قابل تمدید نخواهد بود.
بر این اس��اس صادرکنندگان برای اس��تفاده از ای��ن مهلت بانک مرکزی 
دس��ت به کار ش��دند و به هر روشی که می توانس��تند و البته مورد پذیرش 
بانک مرکزی هم بود، متوسل شدند تا بتوانند بازگشت ارز حاصل از صادرات 

خود را اثبات کنند.
براس��اس آمارهای رس��می بانک مرکزی میانگین ن��رخ دالر در بازار آزاد 
ش��هر ته��ران در 9 ماه��ه 97 مع��ادل 10.310 تومان بوده ک��ه با افزایش 

21.8درصدی به 12.5۶0 تومان در 9 ماهه سال جاری رسیده است.
به گواه آمارها، میانگین نرخ یورو نیز در بازار آزاد شهر تهران طی 9 ماهه 
س��ال 97 عددی معادل 12.050 تومان بوده که با رش��د 1۶.9درصدی، به 

14.090 تومان در 9 ماهه سال 98 رسیده است.
براس��اس گزارش رس��می بانک مرک��زی، مجموع معام��الت فروش ارز 
صادرات��ی از اول تا 20 بهمن ماه 98، 14 میلیارد و 3۶4 میلیون یورو بوده 
ک��ه در مقابل برای 12 میلی��ارد و یک میلیون یورو تقاضای وارداتی، تأمین 

ارز صورت گرفته است.
میانگی��ن نرخ خرید دالر در بازار ثانوی��ه 12.793 تومان و میانگین نرخ 

فروش دالر در بازار ثانویه 12.۶50 تومان بوده است.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، نرخ دالر در سامانه نیما، هفت ماه است 
که نوس��ان خاصی نداشته و برخی با تالش های مقطعی، قصد نوسان گیری 

در بازار ارز را دارند.

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه راهپیمایی 22 بهمن:
حضور باشکوه مردم، پشتوانه ای برای انقالب است

رئیس کل بانک مرکزی ضمن تش��کر از حضور باش��کوه مردم در چهل و 
یکمی��ن یوم اهلل 22 بهمن انقالب اس��المی گفت حضور مردم پش��توانه ای 
برای انقالب اس��ت. عبدالناصر همتی روز سه ش��نبه در حاش��یه راهپیمایی 
روز 22 بهم��ن به خبرنگار ایرنا، گفت: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن 

ماه اهمیت ویژه ای دارد زیرا این مهم تجلی اراده مردم در این روز است.
او ب��ا بی��ان اینکه امیدواریم راهپیمایی 22 بهمن همیش��ه باش��کوه تر از 
گذش��ته برگزار شود، ادامه داد: اراده و حمایت مردمی در راهپیمایی ضامن 

پشتیبانی انقالب اسالمی است.
رئی��س کل بانک مرکزی همچنین حضور پرش��ور مردم را نش��ان دهنده 
پایبندی آنان با آرمان های انقالب دانست و افزود: ما به طور شبانه روزی در 
حال تالش برای رفع مش��کالت اقتصادی مردم هستیم و این حضور پرشور 

مردمی وظیفه ما را در قبال آنها مضاعف می کند.

بانک نامه

فرصت امروز: مقایسه خالصه وضعیت بازارها در 9ماهه امسال نسبت به 9 ماهه 
پارس��ال نش��ان می دهد در حالی دالر و یورو در این بازه زمانی به ترتیب 21.8 و 
1۶.9درصد رش��د قیمت داشته اند که س��که طرح جدید 33.3درصد و مسکن نیز 

۶9.5درصد افزایش قیمت را تجربه کرده اند.
این آمار را معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در تازه ترین گزارش 
خود اعالم کرده و با اس��تناد به آمارهای منتشرش��ده از سوی بانک مرکزی و مرکز 
آمار ایران، به مقایسه خالصه وضعیت قیمت در بازارهای مختلف طی 9 ماهه سال 

گذشته و امسال پرداخته است.
براساس آنچه اتاق بازرگانی تهران خبر داده، میانگین نرخ دالر در بازار آزاد شهر 
تهران در 9 ماهه 1397 معادل 10هزار و 310 تومان بوده است که در سال جاری 
به 12 هزار و 5۶0 تومان افزایش یافته و در نتیجه، رش��دی 21.8درصدی را نشان 
می دهد. همچنین میانگین نرخ یورو در بازار آزاد شهر تهران در همین دوره زمانی 
از 12هزار و 50 تومان در سال گذشته به 14 هزار و 90 تومان در سال 98 افزایش 

یافته که نشانگر رشدی 1۶.9درصدی است.
همچنین میانگین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در 9 ماهه 
سال 1397 برابر با 3 میلیون و 300 هزار تومان بوده که میانگین این رقم تا پایان 
آذرماه امسال به 4 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است. بر این اساس، سکه تمام 

بهار آزادی طرح جدید از پارسال تا امسال 33.3درصد رشد قیمت داشته است.

این مقایس��ه برای س��که طرح قدیم نیز حکایت از افزایش قیمت 38.7درصدی 
دارد و قیمت سکه طرح قدیم از 3 میلیون و 100 هزار تومان در سال گذشته به 4 

میلیون و 300 هزار تومان در سال جاری رسیده است.
در این میان، آخرین خبرها از بازار سکه و طال در روز دوشنبه همین هفته نشان 
می دهد این بازار همچنان به مسیر صعودی خود در چند روز اخیر ادامه داده است، 
به طوری که قیمت س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در س��ومین روز این هفته با 
افزایش��ی 19 هزار تومانی نس��بت به روز یکش��نبه به قیمت 5 میلیون و 84 هزار 

تومان رسیده است.
همچنین روز دوشنبه س��که تمام بهار آزادی نیز در بازار تهران 10 هزار تومان، 
نیم سکه 10 هزار تومان و ربع سکه 10 هزار تومان افزایش قیمت داشته و در نتیجه 
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 5 میلیون و ۶0 هزار تومان، نیم سکه 2 
میلیون و 580 هزار تومان، ربع رسکه یک میلیون و 570 هزار تومان و سکه گرمی 
930 هزار تومان قیمت خورده است. قیمت طالی 18عیار نیز حدود 2 هزار و 800 

تومان در این روز باال رفت و در نهایت 519 هزار و 700 تومان قیمت پیدا کرد.
گزارش اتاق بازرگانی تهران همچنین نش��ان می دهد قیمت هر متر مربع واحد 
مسکونی معامله شده در شهر تهران در ماهه پارسال تا امسال رشدی ۶9.5درصدی 
داش��ته است، چنانچه بهای هر متر مربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران 
در 9 ماهه سال 1397 معادل 7 میلیون و 540 هزار تومان بوده که در سال جاری 

این رقم به 12 میلیون و 780 هزار تومان رس��یده اس��ت. از س��وی دیگر، شاخص 
ارزش س��هام معامله شده در بازار سهام )100=1395( در 9 ماه سال 1397 برابر با 
101.8درصد بوده که در مدت زمان مشابه 1398 به 245 رسیده است که افزایشی 
140.7 را درصدی نش��ان می دهد. ش��اخص تعداد سهام معامله شده در بازار سهام 
نی��ز از 3۶7.5درصد در پایان آذرماه 1397 به 713.3درصد در پایان آذرماه 1398 

رسیده است. این شاخص هم رشدی 94.1درصدی را به ثبت رسانده است.
به گفته اتاق بازرگانی تهران، آمارهای منتشرش��ده همچنین نشان می دهد که 
ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی کل کش��ور )100=1395( از 130درصد 
در س��ال 97 به 180.9درصد در سال 98 رسیده و در نتیجه رشدی 39.2درصدی 
داش��ته است. از س��وی دیگر، ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای 
شهری کش��ور نیز از 129.8درصد برای 9 ماهه 1397 با رشدی 42.7درصدی در 

مدت زمان مشابه امسال به 179.8درصد رسیده است.
همچنین ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای روس��تایی کشور 
نیز در 9 ماهه امس��ال با 42.7درصد رش��د نسبت به سال گذشته به 187.4درصد 
رسیده است. این شاخص برای مدت زمان مشابه سال 1397 معادل 131.3درصد 
بود. ش��اخص بهای کااله��ا و خدمات مصرفی کل خانوارهای اس��تان تهران نیز از 
132درصد در پایان آذرماه 1397 به 183.۶درصد در پایان آذرماه امس��ال رسیده 

است که افزایشی 39.1درصدی را نشان می دهد.

دالر 21درصد، یورو 16درصد، سکه 33درصد و مسکن 6۹درصد رشد قیمت داشته اند

حال و هوای بازارهای موازی در 9 ماهه امسال

اطالعات منتشرش��ده درباره نرخ رش��د اقتصادی نش��ان از بهبود آن در 9 ماهه 
امس��ال دارد و به اعتقاد وحید شقاقی می توان با بهبود فضای کسب و کار، افزایش 
نقش بخش خصوصی در اقتصاد و جذب س��رمایه گذاری خارجی، رشد اقتصادی و 
رکورد را بهتر کرد. به گزارش ایسنا، طبق جدیدترین اطالعات منتشرشده از مرکز 
آمار، نرخ رشد اقتصادی در 9 ماهه امسال بهبود یافته است؛ به گونه ای که این نرخ 
بدون نفت به صفر و با احتس��اب نفت به منفی 1.7درصد رس��یده است. همچنین 
حوزه هایی نظیر صنایع و معادن )بدون نفت(، ساختمان، مستغالت، کرایه و خدمات 
کس��ب و کار و بخش کشاورزی بیشترین س��هم را در ایجاد رشد اقتصادی کشور 
داش��ته اند. در این زمینه، وحید شقاقی کارش��ناس اقتصادی به برآورد میزان رشد 

اقتص��ادی ایران پرداخت و گف��ت: از آنجا که اقتصاد ایران از س��ال 1397 به بعد 
کوچک شده، طبیعتا انتظارها در زمینه رشد اقتصادی این بود که در سال 1398، 
معادل صفر یا یک درصد باش��د و این به منزله بهبود نیست؛ بلکه از یک زمانی به 
بع��د با کاهش قابل توجه کیک اقتصادی کش��ور، دیگر امکان کاهش دوباره وجود 
ندارد و می توان با یک تغییر مثبت ش��اهد رش��د حداقلی باش��یم. وی ادامه داد: با 
وجود کاهش صادرات نفت در سال جاری نسبت به سال گذشته، از بخش نفت در 
رش��د اقتصادی انتظار این بود که بیش از منفی 4درصد باش��د، اما ارقام مرکز آمار 
این موضوع را معادل صفر درصد اعالم کرده اس��ت. ارقام نشان می دهد که مسکن 
و صنایع در ایجاد رش��د اقتصادی سهم زیادی داشته اند. شقاقی با بیان اینکه سهم 

نفت در رش��د اقتصادی باید به شدت منفی می ش��د، تصریح کرد: مسئوالن مرکز 
آمار باید گزارش های تفصیلی خود را در این زمینه ارائه دهند تا مشخص شود این 
بهبود چگونه اتفاق افتاده است. در سال آینده هم رشد اقتصادی معادل صفر تا یک 
درصد مثبت خواهد بود که این نشان از بهبود اوضاع نیست. به گفته این کارشناس 
اقتصادی، با بهبود فضای کس��ب و کار، بیش��تر ک��ردن حضور بخش خصوصی در 
اقتصاد و جذب سرمایه گذاری خارجی در ظرفیت اقتصادی کشور باید بتوانیم رشد 
اقتصادی را بهبود ببخشیم. همچنین با جذب سرمایه گذاری خارجی به عنوان موتور 
محرکه ای برای صادرات کاالهایی که مواد اولیه آنها نفت است باید بتوانیم رکود و 

رشد اقتصادی را تا حدودی سر و سامان بدهیم.

دالالنی که با هدف سودجویی، هر چند وقت یکبار، بازار ارز را به بهانه ای متالطم 
می کنند، این بار به سراغ FATF و احتمال قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه 

این نهاد مالی رفته اند.
به گزارش ایرنا، جوس��ازی و بهانه تراش��ی دالالن و س��فته بازان بازار ارز تمامی 
ندارد به طوری که آنها با فضاس��ازی و القای نگرانی در میان مردم تالش می کنند 
چشم انداز نرخ دالر را افزایشی نشان داده و اقدام به کسب سود و نوسان های هنگفت 
از بازار ارز کنند. این دس��ته از دالالن، معموال برای مدتی معدود فرصت جوالن در 
بازار را یافته و با کسب سود سرشار به یکباره به حاشیه رفته و قیمت دالر و سایر 

ارزهای عمده نیز پس از آن به سرعت رو به پایین می رود.
تازه ترین بهانه س��فته بازان بازار ارز برای گران کردن دالر، نزدیک ش��دن به زمان 
برگزاری نشست FATF و وجود برخی گمانه زنی ها مبنی بر قرار گرفتن نام ایران 
در فهرس��ت سیاه این نهاد مالی است. بر این اساس قیمت دالر که تا چندی پیش 
تا 13 هزار تومان نیز پایین رفته و در معرض س��قوط به کانال 12هزار تومانی قرار 
داش��ت به یکباره رش��د کرد به طوری که بهای دالر در صرافی های بانکی در روز 

دوشنبه به 13 هزار و ۶00 تومان و در بازار آزاد به 13 هزار و 950 تومان رسید.
اما جدا از مباحث کارشناسی مربوط به مزایای تصویب لوایح FATF و مضرات 
تصویب نشدن آن، به نظر می رسد که دالالن بازار ارز به خوبی در حال بهره برداری 
از این موضوع هس��تند. قرار است نشس��ت اصلی FATF در روزهای پایانی بهمن 

امس��ال برگزار ش��ود که در آن به موضوع تصویب نش��دن لوایح FATF پرداخته 
 FATF می شود. این گونه شایعه شده که ایران به دلیل تصویب نکردن همه لوایح
در لیست سیاه این نهاد قرار می گیرد، اما برخی دیگر معتقد هستند که بعید است 

این اتفاق در نشست پیش روی FATF رخ دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این باره می گوید: نمایندگان ایران در اجالس 

مقدماتی شرکت کرده و نظرات خود را مطرح کردند.
فرهاد دژپس��ند گفت: با توج��ه به اینکه 3۶ بند از 41 بند لوایح امتیاز توس��ط 
ایران تصویب و اجرا ش��ده اس��ت، نمایندگان ایران استدالل می کنند که قرار دادن 
ایران در لیست سیاه توجیه پذیر نیست و امیدواریم مانع از پیوستن ایران به لیست 

سیاه شویم.
همچنین بررسی روند تحوالت بازار ارز در ماه های اخیر نشان می دهد که دولت 
و بانک مرکزی به خوبی بر بازار تسلط یافته اند، به طوری که تالطم ها و نوسان های 
این بازار موقتی بوده و در نتیجه به سرعت تحت کنترل درمی آید. در سال 98 نیز 
که به هفته های پایانی آن نزدیک می شویم، دالالن بازار ارز بارها اقدام به جوسازی و 
متالطم سازی بازار کردند که از جمله آنها می توان به فضاسازی درباره وقوع درگیری 

نظامی بین ایران و آمریکا و افزایش قیمت بنزین اشاره کرد.
در این ماجراها که اشاره شد، فضای سیاسی متالطم شده و در نتیجه سفته بازان 
برای مدتی کوتاه، فرصت جوس��ازی پیدا کردند. این در حالی بود که در همه این 

م��وارد، بانک مرکزی به مردم هش��دار می داد که فریب این فضاس��ازی را نخورند 
و ب��ازار تحت کنترل قرار داش��ته و قیمت ها دوباره کاه��ش خواهد یافت که البته 

چنین نیز شد.
به نظر می رس��د در روزهای آینده نیز فضای منفی ایجادش��ده درباره نشس��ت 
FATF و احتمال قرار گرفتن نام ایران در فهرس��ت س��یاه این نهاد مالی، فروکش 
کرده و قیمت ها در بازار ارز دوباره به تعادل برس��د. بر این اس��اس، رئیس کل بانک 
مرکزی در واکنش به گرانی اخیر دالر اعالم کرد: این روزها سفته بازان و رانت جویان 
بازار ارز نتیجه جلس��ه آتی FATF را بدون اطالع از پیچیدگی های روند آن، عدم 
تمدی��د تعلی��ق قلمداد کرده و درخصوص تأثیر آن بر ن��رخ ارز، تبلیغات زیادی در 

کانال های تبلیغاتی خود راه انداخته اند.
عبدالناصر همتی افزود: نظرم را پیش از این در مورد اهمیت این موضوع گفته ام، 
لیکن در شرایط فعلی که اغلب بانک های خارجی به دلیل تشدید تحریم های آمریکا، 
همکاری الزم با بانک های ایران را ندارند و تبادالت ارزی ما از طریق مکانیسم های 
بانکی جایگزین و غیرقابل تحریم انجام می ش��ود، تصمیم آتی FATF اعم از عدم 
تمدید یا عدم آن نمی تواند تأثیر قابل توجهی بر شرایط ارزی کشورمان داشته باشد.

صحبتی کوتاه با فعاالن بازار ارز به خوبی نش��ان می دهد که چش��م  انداز افزایش 
شدید قیمت ها وجود ندارد به طوری که برخی می گویند احتمال دارد قیمت ارز و 
سایرارزهای عمده در روزهای آتی به یکباره کاهش یافته و خریداران متضرر شوند.

پیشنهادات کارشناسی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی

چگونه می توان رشد اقتصادی را بهبود داد؟

FATF موج سواری سوداگران بازار ارز با ابزار

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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افت شاخص بورس تهران در سومین روز هفته
بورس ریزش کرد

ش��اخص کل بازار سرمایه در س��ومین روز این هفته برخالف دو 
روز نخست، 7هزار و 4۶۶ واحد ریزش کرد و در نهایت به رقم 447 
هزار و 151 واحد رس��ید. اگرچه ش��اخص کل در س��اعات ابتدایی 
دوش��نبه، روندی صعودی داشت و از مرز 45۶ هزار واحد گذشت، 
ام��ا در میانه راه با 7هزار و 4۶۶ واحد ریزش در ارتفاع 447 هزار و 

151 واحد ایستاد.
همچنین شاخص کل )هم وزن( با 2هزار و 145 واحد کاهش به 
145 ه��زار و 32۶ واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 
430 واحد افت به 9۶ هزار و 923 واحد رسید. شاخص آزاد شناور 
نی��ز با 8هزار و 511 واحد کاهش به رق��م 541 هزار و 13۶ واحد 
رسید، شاخص بازار اول 5هزار و 472 واحد و شاخص بازار دوم 14 

هزار و 983 واحد کاهش داشت.
در معام��الت ای��ن روز بی��ش از ۶ میلیارد و 83 میلیون س��هم، 
ح��ق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 43 ه��زار و 2۶0 میلیارد ریال 
داد و س��تد ش��د. نمادهای فوالد خراس��ان )فخاس( با 257 واحد، 
کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 219 واحد، خدمات 
انفورماتی��ک )رانف��ور( ب��ا 179 واحد، ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
)بورس( با 120 واحد، پتروش��یمی شازند )ش��اراک( با 115 واحد 
و بورس کاالی ایران )کاال( با 98 واحد بیش��ترین تأثیر مثبت را بر 

شاخص کل داشتند.
در مقاب��ل نی��ز نمادهای مخاب��رات ایران )اخابر( ب��ا 529 واحد، 
پاالی��ش نفت بندرعباس )ش��بندر( ب��ا 438 واح��د، پاالیش نفت 
اصفه��ان )ش��پنا( با 408 واح��د، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس 
)فارس( با 390 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 357 واحد، 
پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 375 واحد، نفت و گاز پتروش��یمی 
تامی��ن )تاپیکو( با 31۶ واحد و بانک مل��ت )وبملت( با 280 واحد 

بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت بورس گذاشتند.
نمادهای بانک ملت، س��ایپا، بانک صادرات ای��ران، پاالیش نفت 
اصفه��ان، ملی مس صنایع ایران، ف��والد مبارکه اصفهان و پاالیش 
نف��ت تهران از جمله نمادهای پربیننده این روز بودند. گروه خودرو 
نیز در معامالت روز دوش��نبه صدرنش��ین برترین گروه های صنعت 
شد و یک میلیارد و 317 میلیون برگه سهم به ارزش بیش از 7هزار 

و ۶9 میلیارد ریال در این گروه داد و ستد شد.
ش��اخص فرابورس نیز بیش از 98 واحد کاهش داش��ت و بر روی 
کان��ال 5هزار و ۶۶0 واحد ثابت ماند. در این بازار 3 میلیارد و 514 
هزار برگه س��هم به ارزش بی��ش از 27 هزار و 8۶ میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
نمادهای بیمه پاسارگاد )بپاس(، شرکت آهن و فوالد ارفع )ارفع(، 
اعتباری ملل )وملل(، کش��تیرانی دریای خزر )حخزر(، پخش البرز 
)پخ��ش(، ذوب روی اصفه��ان )فروی( بیش��ترین تأثیر مثبت را بر 
ش��اخص این بازار داش��تند. همچنین نماد هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، سهامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروشیمی 
م��ارون )مارون(، تولید نی��روی برق دماوند )دماوند(، پتروش��یمی 
زاگرس )زاگرس( و توس��عه مولد نیروگاهی جهرم )بجهرم( مانع از 

رشد بیشتر این شاخص شدند.

ریزش در بورس، طبیعی است
توصیه مدیرعامل بورس به سهامداران

مدیرعام��ل ب��ورس اوراق بهادار تهران با بیان اینکه ریزش ش��اخص کل 
بورس، طبیعی و این ذات بازار س��رمایه اس��ت، از متقاضیان جدید ورود به 

این بازار درخواست کرد که با سرمایه اندک وارد شوند.
ب��ه گزارش صدا و س��یما، عل��ی صحرایی درباره افت ش��اخص بورس در 
روز دوش��نبه گفت: ریزش ش��اخص کل بورس طبیعی است، این ذات بازار 

سرمایه است.
او با بیان اینکه در دو روز نخست هفته شاهد افزایش شاخص کل بورس 
اوراق به��ادار تهران بودیم، توصیه کرد: به افرادی که آش��نایی کافی در این 

بازار ندارند توصیه می کنم تا از افراد باتجربه در بازار استفاده کنند.
ب��ه گفته صحرای��ی، 190 صندوق در بازار س��هام وجود دارد که 
افراد می توانند غیرمس��تقیم در این ب��ازار ورود پیدا کنند. جوانان 
زیادی میل و رغبت دارند که در بازار حضور داش��ته باش��ند که به 
آنها توصیه می کنم از رفتارهای هیجانی در بازار بپرهیزند و با منابع 
ان��دک وارد بازار ش��وند و از فروش ملک و یا خ��ودرو برای ورود به 

بازار سرمایه بپرهیزند.

نماگر بازار سهام

به نظر می رسد با وجود خبرهای مثبت در زمینه رونق تولید، افزایش میزان 
تیراژ خودرو، مدیریت کاهش بهای تمام ش��ده، افزایش میزان داخلی س��ازی و 
همچنین اخبار مربوط به تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه، شاهد رشد معقول 

و منطقی در سهام شرکت های خودروسازی باشیم.
رضا آریاراد، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با ایرنا، با بیان این مطلب، به 
بازگش��ت س��رمایه ها و پس اندازهای خانگی به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: 
فراهم ش��دن بسترهای ورود س��رمایه به بازار مولد در چند س��ال اخیر نه تنها 
به ثبات اقتصادی در کش��ور منجر ش��ده بلکه زمینه کمک موثر و مستقیم به 

تولیدات داخلی و رونق در صنایع را فراهم کرده است.
به گفته وی، در س��ال جاری ش��رکت های خودروس��ازی که ب��ا تحریم های 
ظالمان��ه روبه رو بودند، با تش��کیل س��تاد توس��عه و تعمیق س��اخت داخل و 
داخلی س��ازی قطعات موردنیاز صنعت خودرو توانستند تولید را با رونق مواجه 
ک��رده و برنامه ه��ای الزم برای افزایش تیراژ تولید و متناس��ب ب��ا نیاز بازار را 

فراهم کنند.
آری��اراد ادامه داد: با قوت گرفتن موضوع تجدی��د ارزیابی دارایی ها، مدیریت 
منس��جم برای ارتقای صنعت خودرو در تولیدات باکیفیت و تیراژ باال و انگیزه 
باالی قطعه سازان در فراهم کردن نیازمندی های خودروسازان، عالوه بر بهبود 
اوضاع صنعت خودرو، برنامه ریزی های منس��جم برای افزایش تیراژ و سودآوری 

این صنعت انجام شده است.
این کارش��ناس اقتصادی خاطرنش��ان کرد: با در نظ��ر گرفتن همه جوانب، 
ش��اهد رشد متناسب در سهام ارزشمند صنایع خودروسازی بوده ایم و با انجام 
افزایش س��رمایه از مح��ل تجدید ارزیابی دارایی ها، رونق در س��هام خودرویی 

بیشتر شده و انگیزه ورود سهامداران به این بخش افزایش یافته است.
او با بیان اینکه موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها برای ش��رکت خودروس��ازی 
ای��ران خودرو از س��ال 1397 با اعالم مش��مول ب��ودن این ش��رکت در زمره 
شرکت های مشمول ماده 141 قانون تجارت مطرح شده است، گفت: این روند 
برای نخس��تین بار است که در طول نیم قرن فعالیت این شرکت به وجود آمده 
است؛ که این موضوع اشاره به افزایش زیان انباشته در سال های اخیر و کاهش 

ارزش سرمایه این شرکت به بیش از نصف ارزش آن دارد.
به گفته آریاراد، همچنین ش��رکت خودروسازی س��ایپا در سال های اخیر با 
افزایش زیان انباش��ته و کاهش ارزش س��رمایه به بیش از نصف، مشمول ماده 

141 قانون تجارت شده است.

این کارش��ناس اقتصادی خاطرنش��ان کرد: دو غول خودروس��ازی در کشور 
قصد دارند با اس��تفاده از ظرفیت های قانونی و هماهنگی با س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار کشور و دیگر سازمان ها و نهادهای ذی ربط برنامه ای را برای خروج 
از ش��مولیت ماده 141 قانون تجارت به اجرا درآورند که در همین راس��تا دو 
موضوع ف��روش دارایی های مازاد و تجدید ارزیابی دارایی ها را در دس��تور کار 

قرار داده اند.
وی در پاس��خ به سوالی مبنی بر اینکه تجدید ارزیابی دارایی ها تا چه میزان 
موجب رونق و سودآوری شرکت خواهد شد، گفت: مشمولین ماده 141 قانون 
تج��ارت با اجرا و عملیاتی کردن تجدید ارزیاب��ی دارایی های خود، در واقع به 
نوع��ی فرصت دوباره برای توج��ه و تمرکز بر تولید و رونق در تولید محصوالت 
به دس��ت آورده و امکان بهبود وضعیت تولید و ادامه روند تس��هیل در چرخه 
فعالیت با رویکرد مدیریتی کاهش هزینه، افزایش میزان داخلی س��ازی، ارتقای 
کیفیت محصول و اس��تفاده از ابزارهای س��ودمند در جهت سودآوری و رونق 
میس��ر می ش��ود و نمی توان آن را به عنوان آورنده نقدی و شناس��ایی سود در 

نظر گرفت.
آریاراد خاطرنش��ان کرد: در صورت اجرای تجدید ارزیابی دارایی ها توس��ط 
شورای پول و اعتبار برای پرداخت تسهیالت، احتمال تجدید ارزیابی تا قبل از 

پایان سال جاری قوت خواهد گرفت.
به گفته وی، تعداد سهام شرکت ایران خودرو به 15 میلیارد و 300 میلیون 
س��هم و شرکت خودروسازی س��ایپا به 39 میلیارد و 2۶۶ میلیون و ۶75 هزار 
س��هم می رس��د، مطابق گزارش ش��ش ماهه صورت های مالی در کدال، زیان 
انباشته ایران خودرو 13هزار و 300 میلیارد ریال و زیان انباشته سایپا 9 هزار 
و 700 میلیارد ریال است که برای خروج از مشمولیت ماده 141 باید دست کم 

این مبلغ از زیان جبران شود.
آریاراد افزود: میزان افزایش سرمایه شرکت ایران خودرو در سایت کدال قرار 
گرفت و با توجه به توضیحات ارائه شده در گزارش، شرکت ایران خودرو در نظر 
دارد س��رمایه خود را از مبلغ  15 میلی��ارد و 300 میلیون ریال به مبلغ 322 

میلیارد و 533  میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش دهد.
او پیش بینی افزایش س��رمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها برای شرکت 
س��ایپا را حدود 500 تا ۶00درصد اعالم کرد و گفت: به باور برخی تحلیلگران 
و کارشناس��ان بازار س��رمایه، این روش محاس��به در پیش بینی میزان تعیین 
حدودی افزایش س��رمایه خالی از اش��کال نیس��ت، چراکه ب��ه افزایش میزان 

انتظارات در معامالت این سهم دامن زده و ریسک آن را باال می برد.
ب��ه اعتقاد این کارش��ناس اقتصادی، ب��ا وجود تحریم ه��ای یکجانبه، بخش 
خودروسازی با عبور از بحران توانسته است به رشد و رونق رسیده و پرتوان در 

مسیر ارتقای هرچه بیشتر قدم بردارد.

سهام گروه خودرو در بازار سرمایه به کدام سمت می رود؟

آینده روشن خودرویی ها در بازار سرمایه

فرصت امروز: روز دوشنبه با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهادار از سه دستاورد فناورانه بازار سرمایه با محوریت نقشه راه 
اقتصاد، در محل ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی )سمات( رونمایی شد. 
این س��ه دستاورد فناورانه شامل »درگاه دارا«،  »میز خدمت« و »درگاه 

الکترونیکی ناشران« است.
وزیر اقتصاد در مراس��م رونمایی از آخرین دستاوردهای فناورانه بازار 
س��رمایه بر نقش مهم بازار س��رمایه به عنوان کریدور اصلی تامین مالی 
بنگاه های تولیدی در کش��ور تاکید کرد و خواس��تار نقش آفرینی هرچه 
گس��ترده تر این بازار در تحقق اقتصاد »مردم بنیان« شد. فرهاد دژپسند 
با اش��اره ب��ه ظرفیت های بازار س��رمایه گفت: خوش��بختانه امروز بازار 
س��رمایه با ظرفیت بس��یار غنی، آمادگی جذب سپرده های خرد و قوام 
بخش��یدن به اقتصاد »مردم بنیان« را دارد و همه باید برای دستیابی به 

این هدف بسیج شوند.
وزی��ر اقتصاد با بی��ان اینکه اهمیت بازار س��رمایه روز به روز در حال 
افزایش اس��ت، ادامه داد: ش��رایط امن و پایدار بازار س��رمایه، به حفظ 
ارزش پ��ول منجر می ش��ود و صیانت از حقوق س��هامداران نیز ویژگی 

این بازار است.
دژپس��ند بر ایفای نقش بیش��تر م��ردم در اقتصاد مل��ی تاکید کرد و 
افزود: در دو سال اخیر روی صندوق های قابل معامله ETF ها متمرکز 
ش��دیم تا مقیاس ها را در سطح آحاد مردم گسترش دهیم و به اقتصاد 

»مردم بنیان« عینیت بیرونی ببخشیم.
»مردم بنیان« کردن اقتصاد فراتر از »خصوصی سازی« است

او ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه »مردم بنی��ان« ک��ردن اقتص��اد فرات��ر از 
»خصوصی سازی« است، ادامه داد: در مردم بنیانی، اصالت تصمیم گیری 
در مدیری��ت مناب��ع و دارایی ها به خود افراد واگذار می ش��ود. در اینجا 
مالک این است که تا جایی که اضرار به غیر صورت نگیرد، همواره خود 
م��ردم نقش مح��وری را ایفا کنند و یکی از مج��اری اصلی برای تحقق 

حداکثری این هدف، بازار سرمایه است.
به گفته وزیر اقتصاد، در شرایطی که از اقتصاد مبتنی بر بودجه نفتی 

فاصله می گیریم، بازار سرمایه قادر است با سرعت باال میدان گشایی کند 
و از ط��رق گوناگون به خصوص تعمیق بازار و مدرن س��ازی فناوری ها و 
تنوع بخشی به ابزارها، فضایی امن و پایدار برای حضور تک تک افراد در 

اقتصاد و تولید ملی فراهم آورد.
دژپسند با بیان اینکه اگر فردی پس اندازی دارد و قصد دارد آن را از 
مجرای راکد به مجرای فعال تبدیل کند، مجرای آن بازار سرمایه است. 
ادامه داد: بازار س��رمایه به دلیل وجود پایداری نه فقط در حفظ ارزش 

پول، بلکه در صیانت از حقوق سهامداران توانا است.
او ب��ا تاکید بر اینک��ه بازار س��رمایه ای مبتنی ب��ر فناوری های نوین 
اس��ت، افزود: اوایل دهه 80 که در حال بازنگ��ری قانون تجارت بودیم 
این دغدغه به وجود آمد که صاحبان س��هام با هر میزان س��هم قادر به 
مش��ارکت در مدیریت دارایی خود باش��ند ک��ه در نهایت به این نتیجه 
رس��یدیم فقط با تش��کیل مجامع الکترونیکی می ت��وان این اقدام را در 

دستور کار قرار داد.
ب��ه اعتقاد وزیر اقتصاد، در صورتی ک��ه افراد قصد دارند مجرای راکد 
خ��ود را تبدی��ل به مجرای فعال کنند بهتر اس��ت این اقدام را از طریق 

بازار سرمایه انجام دهند.
وی با اش��اره به اینک��ه اکنون بودجه در حال فاصل��ه گرفتن از نفت 
است و بانک ها در حال نزدیک شدن به سمت هدف خود یعنی هدایت 
مالی در بازار پول هستند، گفت: پایداری بازار زمینه حفظ ارزش پول و 

صیانت از حقوق سهامداران را فراهم کرده است.
تشریح 3 دستاورد فناورانه بازار سرمایه

همچنین حس��ین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی و 
تسویه وجوه )س��مات( در این مراس��م به معرفی آخرین دستاوردهای 
فناورانه بازار س��رمایه با محوریت نقش��ه راه اقتصاد هوشمند پرداخت و 
گفت: نقش��ه راه در  وزارت اقتصاد طراحی ش��ده و بخشی از آن مربوط 
به حوزه بازار س��رمایه است. هویت دیجیتال، سواد دیجیتال و امنیت و 
دسترس��ی دیجیتال، نکات مهمی هستند که برای همه ذی نفعان بازار 

سرمایه در نقشه راه اقتصاد هوشمند پیش بینی شده است.

ب��ه گزارش س��نا، او درخصوص ضرورت ارتق��ای ارتباطات مکانیزه و 
هوشمندس��ازی ذی نفعان بازار سرمایه گفت: در تحقق این مسیر درگاه 
ه��ای متعدد ارتباط الکترونیکی تعریف ش��ده ک��ه مهم ترین آن درگاه 
»دارا« اس��ت. این درگاه در مدت کوتاهی توانس��ته نظ��ر تعداد زیادی 
استفاده کنندگان را به خود جلب کند به طوری که به بزرگ ترین درگاه 

با یوزرهای فراوان تبدیل شده است.
به گفته فهیمی، پیش از این ارائه دو امکان »میز خدمت« و »گواهی 
الکترونیک��ی« وعده داده ش��ده بود ک��ه امروز ام��کان دریافت گواهی 
الکترونیکی به سهامداران عملی می شود به این معنا که پیش از این هر 
ام��کان و مزیتی که دیگر دارایی های فیزیکی داش��تند را از امروز اوراق 

بهادار نیز خواهد داشت.
او درب��اره امکان »می��ز خدمت« نیز گفت: در ام��کان »میز خدمت« 
افراد به جای مراجعه فیزیکی به دفاتر مرکزی سمات، دفاتر کارگزاری و 
پیشخوان دولت برای دریافت خدمات موردنیاز می توانند تنها با یک بار 
احراز هویت در س��امانه س��جام و با مراجعه به سامانه »دارا« از امکانات 

موجود )مانند توثیق( استفاده کنند.
مدیرعامل ش��رکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، 
رونمای��ی از درگاه الکترونیکی ناش��ران بازار س��رمایه را دومین گروه از 
می��ز خدمت س��رمایه گذاران دانس��ت و افزود: امروز س��رمایه گذاران با 
بهره برداری از این اپلیکیشن و وب سایت مربوط می توانند از خدمات در 
نظر گرفته ش��ده، استفاده کنند. این خدمات شامل ارائه گزارش روزانه، 
ام��کان برگزاری مجمع الکترونیک، درگاه توزیع س��ود، ارائه اطالعیه ها 

و ... است.
به گفته فهیمی، حدود 2میلیون ورقه در سال درخصوص دارایی های 
افراد صادر می ش��ود که اکن��ون با راه اندازی س��امانه های مذکور ضمن 
امکان مش��اهده مدارک و گواهی های الزم مانند گواهی اوراق بهادار، در 

حفظ محیط زیست هم تالش می شود.
در پایان این مراس��م، دس��تاوردهای جدید بازار سرمایه توسط وزیر 

اقتصاد و رئیس سازمان بورس به بهره برداری رسید.

وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از آخرین دستاوردهای فناورانه بازار سرمایه مطرح کرد

نقش مثبت بازار سرمایه در تحقق اهداف اقتصادی
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ایران بزرگ ترین خریدار چای هند شد 
ایران در س��ال میالدی گذش��ته 53.5 میلیون کیلوگ��رم چای به قیمت 

متوسط هر کیلو 4دالر از هند وارد کرد.
 به گزارش خبرگزاری تس��نیم به نقل از بلومبرگ، پس از اینکه تحریم ها 
علیه جمهوری اس��المی ایران واردات این کشور را با محدودیت هایی مواجه 
کرد، ایران جای روس��یه را به عنوان بزرگ ترین خریدار چای هند در س��ال 

گذشته میالدی گرفت.
 هن��د و ایران برای دور زدن تحریم های آمریکا از یک حس��اب بانکی بر 
پایه روپیه برای تجارت اس��تفاده می کنند. در حالی که این تجارت دوجانبه 
واردات چ��ای هن��د را باالتر از قیمت معمول تقویت کرده اس��ت، دورنمای 

چای ارتودوکس نامعلوم است.
ازم مونم، رئیس موسس��ه چای هند و مدیر ش��رکت مک لئود راسل که 
از بزرگ ترین صادرکنندگان چای هند است، گفت: »افزایش صادرات چای 
به ایران به خاطر سیس��تم تجارت روپیه-ریالی بوده که با ایران داش��ته ایم. 
دیپلماس��ی هند باید به ما اجازه دهد شریک ایران باقی بمانیم و کمک های 

بشردوستانه، چای و برنج به این کشور عرضه کنیم.«
  ایران 53.5 میلیون کیلوگرم چای در سال گذشته میالدی از هند وارد 

کرد که 74 درصد بیشتر از 2018 بود.
  قیم��ت ه��ر کیلوگرم چای برای ای��ران تا ح��دود 27۶ روپیه )4 دالر( 

افزایش یافته است. قیمت این چای برای ایران قبال 255 روپیه بود.
  واردات چای هند توس��ط روسیه 3درصد کاهش یافته و به 4۶ میلیون 

کیلوگرم رسیده است.
 در کل، صادرات چای هند در سال گذشته میالدی 3درصد کاهش یافت 
و به 248 میلیون کیلوگرم رسید چون شرایط جوی نامناسب به تولید این 
کش��ور در ماه های حس��اس ژوئن و جوالی آسیب رساند.  قیمت چای هند 

8.5درصد افزایش یافت و به 22۶ روپیه در هر کیلوگرم رسید.
 صادرات هند به چین، بزرگ ترین تولیدکننده چای هم 30درصد افزایش 
داش��ت. دلیل این افزایش باالرفتن تقاضا برای برندهای چای سیاه هند در 

کشوری بود که چای سبز می نوشند.

صادرات سیگار چرا کاهش یافت؟
جدیدتری��ن آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 

)صمت( حاکی از افزایش تولید و کاهش صادرات سیگار است.
به گزارش ایس��نا، براساس این آمار در 9 ماهه امسال 40 میلیارد و 200 
میلیون نخ سیگار تولید شده که نسبت به تولید 33 میلیارد و ۶00 میلیون 

نخ سیگار در مدت مشابه سال گذشته 19.7درصد افزایش داشته است.
اما این اطالعات نشان می دهد که صادرات سیگار در این مدت 40درصد 
کاهش داش��ته و به 150 میلیون نخ رسیده است. این در حالی است که در 

9 ماهه سال گذشته 90 میلیون نخ سیگار صادر شده بود.
در ای��ن رابط��ه محمدرض��ا تاج��دار، رئی��س انجم��ن تولیدکنن��دگان، 
واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان محصوالت دخانی در گفت گو با ایس��نا، با 
بیان اینکه صادرات سیگار عدد قابل توجهی نبوده، علت کاهش صادرات در 

این بخش را مشکالت بانکی و مشکالت مربوط به برگشت ارز عنوان کرد.
همچنین براس��اس این آمار واردات رسمی س��یگار که از سال 1397 به 
صفر رس��یده بود همچنان متوقف اس��ت و ب��رآورد وزارت صمت از میزان 
قاچاق در 9 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 43.5درصد کاهش 
داشته است، به طوری که تخمین زده شده که از ابتدای سال جاری تا پایان 
آذرماه امسال 8میلیارد و ۶70 میلیون نخ سیگار به کشور قاچاق شده است.

صادرات توتون چگونه افزایش یافت؟
آخرین آمار مربوط به صادرات توتون مربوط به مردادماه اس��ت که نشان 
می دهد صادرات این محصول در هشت ماهه اول امسال 283.2درصد رشد 
داش��ته، یعنی تقریبا سه برابر شده اس��ت، به طوری که صادرات توتون در 9 

ماهه اول سال 1397 و 1398 به ترتیب 395 و 1513.7 تن بوده است.
تاجدار در توضیح علت این افزایش نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش 
عمده ای از توتونی که برداش��ت می ش��ود به کشورهای دیگر صادر می شود،   
علت این افزایش صادرات،   افزایش کش��تی است که در سال جاری صورت 

گرفته است.
به گفته وی در کش��ور تنها ش��رکت دخانی��ات ای��ران کارخانه فرآوری 
توت��ون دارد که ب��ه اندازه نیاز خود توتون را تهیه و برای فرآوری اس��تفاده 
می کن��د، اخیرا چند کارخانه بخش خصوصی ه��م در حوزه فرآوری توتون 
مج��وز دریافت کردند. از طرف دیگر کیفیت توتون های داخلی خیلی خوب 
نیس��ت که اخیرا در این زمینه اقدامات خوبی شده و در آینده شاهد تولید 

توتون هایی با کیفیت باالتر خواهیم بود.
همچنین عطااهلل معروفخان��ی، رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت 
بر دخانیات کش��ور، در این رابطه به ایس��نا، گفت که این مرکز در 
بخش کش��اورزی برنامه ریزی کرده ت��ا در حد توان صادرات توتون 

را افزایش دهد.

افزایش 6درصدی سهم ایران در بازار  
کشورهای همسایه نسبت به سال گذشته

رئیس س��ازمان توس��عه تجارت گفت در س��ال 98 نس��بت به سال 97، 
۶درصد سهم خود در بازار های همسایه را افزایش داده ایم.

حمید زادبوم در گفت وگو با باش��گاه خبرنگاران جوان، با اش��اره به موانع 
ص��ادرات، گفت: صادرات نیاز به تولید صادراتی دارد که این موضوع الزامی 
برای صادرات است. برای اینکه صادرات افزایش یابد، باید آن را تولید کنیم 

لذا در حرکت اول باید تولیدکنندگان در این باره اقدام کنند.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ب��ا بیان اینک��ه بای��د برنامه ریزی کنیم 
صادرات تولید کنیم، بیان کرد: اکنون در س��ازمان توس��عه تجارت دیده ایم 
که کش��ورهای دیگر هزار و ۶0 میلیارد واردات دارند که باید بررس��ی کنیم 
آی��ا ما این پتانس��یل را داریم یا خیر، اکنون طبق بررس��ی ها 100 میلیارد 

امکان صادرات داریم.
زادب��وم گف��ت: بای��د روی کاالهای��ی س��رمایه گذاری کنیم ک��ه امکان 
صادرات آن وجود دارد و بازار آن در کش��ورهای همس��ایه هست. اکنون به 
تولیدکنندگان این خط را داده ایم که به س��مت تولید محصوالتی بروند که 

صادرات آن وجود دارد.
او ادامه داد: آنها باید براساس نحوه کار، به سمت تولید بازار های صادراتی 
بروند که تا س��ال 1400 می توانیم صادرات را دو برابر کنیم. در س��ال 98 
نس��بت به سال 97، ۶درصد سهم بازار های همس��ایه را افزایش داده ایم که 
امروز ۶0درصد بازار های ما به کش��ور های همس��ایه صادر می شود، یعنی به 

سمت پتانسیل کشور های همسایه می رویم.

اخبـــار

یک اقتص��اددان راهبردهای اصلی رونق تولید و توس��عه اقتصادی را در اصالح 
ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی دانست و برای تسریع این راهبردها، به 
دولت توصیه هایی همچون حذف انحصارطلبی در صدور مجوزها، کمک کردن تمام 
س��فارتخانه ها به صادرکنندگان کاال و خدمات ایرانی و هدایت نقدینگی به سمت 
تولید توس��ط بازار س��رمایه کرد. او همچنین تاکید کرد که با شناسنامه دار کردن 
تراکنش های بانکی و تلفیق بانک های اطالعاتی، از حدود 100 هزار میلیارد تومان 

فرار مالیاتی ثروتمندان جلوگیری شود.
 علی شماعی - استاد دانشگاه خوارزمی - در گفت وگو با ایسنا، درباره تفاوت های 
رشد، پیشرفت و توسعه اظهار کرد: رشد به معنای افزایش یا کاهش یک پدیده یا 
واقعه در زمان است که میزان و درصد رشد به صورت کمی در زمان و مکان قابل 
بررسی است. به عنوان مثال، رشد مثبت یا منفی پدیده ای همچون جمعیت ایران 
در س��ال 1357 اوایل انقالب حدود 34 میلیون بوده، اما در سال 1398 به حدود 
84 میلیون رس��یده که به این تغییرات رش��د می گویند. درحالی که پیشرفت در 
مرحله باالتری از رشد قرار دارد و به معنای این است که رشد جمعیت را همراه با 

کیفیت آموزشی، معنوی، مادی یا تکنولوژیکی بهتری نشان می  دهد.
وی ب��ا بیان اینکه توس��عه برخالف دو مفهوم قبلی، ب��ه معنای تحول کیفی در 
پدیده های موجود اس��ت، گفت: توسعه عالوه بر جنبه های سخت یا پیشرفت های 
فن��ی و اقتص��ادی در جنبه های نرم در کیفیت، خلق  وخ��وی و الگوهای رفتاری، 

اجتماعی و حتی ماهیت پدیده ها تحول ایجاد می  کند.

ش��ماعی درباره تفاوت های توسعه پایدار و توسعه انسانی نیز اظهار کرد: توسعه 
پایدار مفهوم و هدفی اس��ت که به واس��طه پیامدهای منفی بهره برداری از منابع 
طبیع��ی و اجتماعی بعد از توس��عه بی حد و حس��اب و تخری��ب منابع طبیعی و 
فرهنگ های محلی مطرح ش��د، بنابراین توسعه پایدار شامل ابعاد سه گانه زیست 
محیطی، اجتماعی و اقتصادی اس��ت. توسعه ای که اس��تقالل و فرهنگ جوامع و 
کش��ورها را در معرض خطر قرار دهد توسعه پایدار نیست. توسعه پایدار تأکید بر 
جنبه های توس��عه انسانی و حفاظت از منابع طبیعی برای نسل های حال و آینده 

دارد و به دنبال آن شاخص توسعه انسانی مطرح شد.
این استاد دانشگاه ادامه داد: شاخص توسعه انسانی، کم و کیف و کیفیت زندگی 
در جامعه یا کشور در ابعاد سه گانه انسانی شامل امید به زندگی سالم، دستیابی به 
دانش و استانداردهای زندگی آبرومندانه است. شاخص توسعه انسانی توسط برنامه 
توسعه و پیشرفت سازمان ملل ارائه شده و براساس شاخص های مختلفی همچون 
شاخص های آموزشی، بهداشتی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی، سیاسی و … 

کیفیت زندگی کشورها را مورد مقایسه قرار می دهند.
وی با بیان اینکه برای توس��عه انس��انی بیش از 800 شاخص مورد بررسی قرار 
می  گیرد و بر این اس��اس جوامع به توسعه انسانی بسیار زیاد، کشورهای با توسعه 
انس��انی زیاد، جوامع متوس��ط و کشورهای با توسعه انس��انی کم )پایین( تقسیم 
می ش��وند، تصریح کرد: زیرمجموعه این ش��اخص ها اعم از میزان درآمد س��رانه و 
درآمد خان��وار، افزایش باس��وادی، کیفیت آموزش، ثروت ملی، کیفیت مس��کن، 

حمل ونقل، کیفیت آب و فاضالب، وضعیت تغذیه، عدالت محوری، رش��د اخالق و 
معنویت، عواطف انسانی، عزت ملی، مبارزه با فقر فساد، انضباط اجتماعی، افزایش 
احساس مس��ئولیت اجتماعی،کاهش بیکاری، کاهش میزان مرگ و میر نوزادان، 
ارتقای س��المت، میزان مبادالت بین المللی، کاهش مصرف انرژی های فس��یلی و 

کاهش آلودگی ها، کاهش جرم، جنایت و عدالت جنسیتی و ... است.
توسعه فرهنگی و آموزشی، مهم ترین راهکار رونق تولید و توسعه اقتصادی

وی درباره اینکه مهم ترین راهبردهای رونق تولید و توس��عه اقتصادی ایران که 
باید توس��ط مس��ئوالن انجام ش��ود، گفت: مهم ترین راهکار رونق تولید و توسعه 
اقتصادی، توسعه فرهنگی و آموزشی است. در حالی که توسعه و ارتقای فرهنگی 
و رفتاری به ش��کل بنیادی در تولید نقش دارد. ما تمامی منابع طبیعی، ابزارها و 
امکانات اقتصادی را داریم، اما نمی توانیم تولید کنیم و از وضعیت جامعه  احساس 
آرام��ش الزم را نداریم. از جمله ابعاد توس��عه فرهنگی  می توان به اعتماد به نفس 
منطقی، روحیه مش��ارکت پذیری، همفک��ری و همکاری با دیگران، تفکر جمعی و 
مشورت روحیه همزیستی مسالمت آمیز اشاره کرد. کارهای فرهنگی یعنی باورهای 
کاذب را از مردم بگیریم و باورهای صادق را وارد ذهن ش��ان کنیم. خواس��ته های 

نامعقول را از آنها بگیریم و به آنها خواسته های معقول بدهیم.
ب��ه اعتقاد او، تمام مراکز آموزش��ی از مهدکودک، مدارس، دانش��گاه ها و مراکز 
آموزش عالی و حوزه های علمی و فرهنگی و... در تحول فرهنگی، تولید و توس��عه 

اقتصادی باید نقش ایفا کنند.

برای رونق تولید و توسعه اقتصادی ایران چه باید کرد؟

صنعت، معدن ، تجارت تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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عمق ساخت داخل قطعات خودرو چقدر است؟
نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان خودرو استان تهران 
اعالم کرد قطعه سازان کشور توانایی تولید و تامین قطعات خودروهای 

جدیدی که قرار است جایگزین پراید و پژو 405 شوند را دارا هستند.
امیرحسین جاللی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
اگر مردم به دلیل گرانی خودرو تمایل بیش��تری به خرید و استفاده از 
خودروهای قدیمی ساخت داخل پیدا کنند، در این صورت مشکلی در 
تامین قطعات این دسته از خودروها وجود نخواهد داشت و قطعات این 

خودروها به خوبی تامین خواهد شد.
نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان خودرو استان تهران 
درخص��وص آمادگی قطعه س��ازان ب��رای تامین قطع��ات خودروهای 
جایگزین پراید و پژو405 گفت: قطعه س��ازان کش��ور توانایی تولید و 
تامی��ن قطعات خودروه��ای جدیدی که قرار اس��ت جایگزین پراید و 
پژو405 شوند را دارند. جاللی افزود: بسیاری از قطعه سازان برای تامین 
قطعات خودرو پژو301 با ایران خودرو قرارداد بس��ته و یا در حال عقد 
قرارداد هستند. همچنین درخصوص تامین قطعات خودروهای کوئیک، 

ساینا و رهام، ما و دیگر قطعه سازان در حال عقد قرارداد هستیم.
وی در پاس��خ ب��ه س��والی درخصوص نس��بت تولی��د و مونتاژ در 
قطعه سازی کشور گفت: قطعه سازان کش��ور واقعا تولیدکننده بوده و 
مونتاژکار نیس��تند و در این خصوص مظلوم واقع شده اند. قطعه سازان 
کشور با عمق باال تولیدکننده هستند، این موضوع باید به خوبی تشریح 
و تبیین ش��ود تا مردم نس��بت به آن اطالعات صحیح و دقیق داشته 
باش��ند. نایب رئیس انجمن صنایع همگن قطعه س��ازان خودرو استان 
تهران افزود: ما با 2 میلیارد دالر، قطعات یک میلیون دس��تگاه خودرو 
تولیدی را تامین کردیم، اما واردات 100 هزار دستگاه خودرو نیازمند 2 
میلیارد دالر هزینه است، از مقایسه این دو مقوله، عمق ساخت داخل 

قطعات نیز مشخص می شود.
جالل��ی درخصوص تولید قطعات های-تک در کش��ور گفت: تولید 
بسیاری از قطعات های-تک در کشور شدنی است، اما موضوع این است 
که خودروس��از باید این امر را از قطعه ساز مطالبه کند تا قطعه ساز به 
تولید و تامین قطعه موردنظر بپردازد. نایب رئیس انجمن صنایع همگن 
قطعه س��ازان خودرو اس��تان تصریح کرد: خودروساز باید در این راستا 
برنامه داشته باش��د و به قطعه سازان سفارش و درخواست دهد؛ قطعا 
قطعه سازان توانایی تولید این قطعات را دارند کمااینکه قطعه سازان این 

اقدامات را درخصوص سیتروئن و پژو انجام دادند.

قیمت گذاری مقطعی، صنعت خودرو را به 
نابودی می کشاند

زی��ان حدود 20 هزار میلیارد تومانی صنعت خودرو در بیش از یک 
س��ال گذش��ته و ثبت این زیان در صورت های مالی خودروس��ازان در 
حالی اس��ت که بخش زیادی از این زیان به قیمت گذاری دستوری در 

این صنعت بازمی گردد.
به گزارش پدال نیوز، از یک سال گذشته و با واگذاری تعیین قیمت و 
کنترل بازار خودرو به سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار، عدم توانایی 
کنترل امور باعث شد تا فاصله قیمت کارخانه و بازار به باالترین میزان 

برسد و در برخی خودروها حتی از 50 میلیون تومان نیز عبور کند.  
این در حالی اس��ت که تجربه موفق تعیین قیمت براس��اس حاشیه 
بازار در سال های گذشته، خودروسازان را بر آن داشت تا با تکیه بر آن 
تجربه ها خواستار آزادسازی قیمت خودرو و تعیین آن براساس حاشیه 
بازار شوند. حال با گذشت بیش از یک سال از خروج شورای رقابت از 
قیمت گذاری خودرو، مقرر ش��ده این ش��ورا دوباره بر قیمت خودروها 
نظارت کند. هرچند انجمن خودروسازان پیشنهادهایی جهت واردآمدن 
زیاندهی کمتر به خودروسازان مطرح کرده اما هنوز به تصویب نرسیده 
است. با این حال فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با انتقاد از بازگشت 
دوباره ش��ورای رقابت بر قیمت گذاری صنعت خ��ودرو و نظارت بر آن 
می گوید: در صورت اجرایی ش��دن پیشنهاد انجمن خودروسازان مبنی 
ب��ر افزایش قیمت خودروها به  صورت پلکانی و تعیین قیمت خودروها 
در حاش��یه بازار، حضور شورای رقابت در قیمت گذاری صنعت خودرو 
ضرورتی ندارد و اگر بنا باشد این پیشنهاد اجرایی شود، تنها کاری که 
شورای رقابت باید انجام دهد این است که با اعمال فشار بیشتر، واردات 
خودرو از س��وی شرکت ها را آزاد کند تا از روندهای کشنده اداری رها 
شویم. وی با تاکید بر اینکه نظارت بر قیمت های حاشیه بازار از سوی 
هیچ ارگان و نهادی قابل کنترل نیس��ت، می افزاید: بدون شک تعیین 
قیمت براساس حاشیه بازار روش درستی است و نه تنها منجر به کاهش 
زیان شرکت های خودروساز می شود بلکه باعث می شود تورم تولیدی 
شرکت های خودروساز در کالن اقتصاد کشور کاهش یابد و این کار به 

شدت به نفع کشور است.
این کارشناس صنعت خودرو تصریح می کند: نکته عجیب این است 
که با وجود اقتصاددان های متعدد در کشور و همچنین شورای رقابت، 
این آگاهی وجود ندارد که کشور دچار تورم 40 تا 50درصدی است و 
در این شرایط قیمت ها باید شاهد افزایش حداقل 10درصدی باشد زیرا 
در صورت وجود تورم باال، امکان ثابت ماندن قیمت کاالها وجود ندارد.
زاوه با بیان اینکه قیمت گذاری ثابت یکس��اله و حتی س��ه ماهه به 
وضعی��ت افتضاح فعلی دام��ن می زند و منجر ب��ه افزایش قیمت ها و 
آش��فتگی در بازار می شود، اظهار می کند: در این شرایط ورود هر نهاد 
نظارتی معنایی جز تعمیق فساد و افزایش تورم در کشور نخواهد داشت.
وی با یادآوری اینکه اگر قیمت ها از دی ماه س��ال گذش��ته تاکنون 
ثابت باقی نمی ماند و قیمت گذاری براساس حاشیه بازار انجام می شد، 
شاید شاهد این آشفتگی ها نبودیم، می گوید: وضعیت قیمت گذاری در 
صنعت خودرو در حالی است که کشور شاهد تورم 50درصدی بوده و 
اگر قیمت ها براساس حاشیه بازار تعیین می شد، منجر به خلق نقدینگی 

نمی شد.
ای��ن کارش��ناس صنع��ت خ��ودرو ادامه می ده��د: به دلی��ل روند 
قیمت گذاری اش��تباه، خودروساز موفق به دریافت پولی از مردم نشده 
بنابراین نقدینگی خود را از تسهیالت بانکی تامین کرده این در حالی 
است که به دلیل عدم توانایی پرداخت تسهیالت، بانک ها نیز نسبت به 
برداشت اضافه از بانک مرکزی اقدام می کنند که در این شرایط منجر 
به افزایش پایه پولی و تورم می ش��ود در حالی که این اتفاق حداقل در 

قیمت گذاری براساس حاشیه بازار رخ نمی دهد.
حال باید دید ش��ورای رقابت چه ساز و کاری برای نظارت و کنترل 
بر بازار آش��فته خودرو پیش بینی خواهد کرد که در عین حال منفعت 

خودروسازان را به دنبال داشته باشد.

ب��ا رأی نهادهای قضایی و پس از گذش��ت بیش از یک س��ال از حذف ش��ورای 
رقاب��ت از قیمت گذاری خودرو این ش��ورا بار دیگر ب��ه حیطه تعیین قیمت خودرو 
بازگش��ت. سال گذشته همزمان با درخواس��ت وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت 
)محمد ش��ریعتمداری( از شورای اقتصادی سران قوا مبنی بر حذف شورای رقابت 
از قیمت گذاری خودرو، این ش��ورا مصوب کرد که از این پس ش��ورای رقابت دخل 
و تصرف��ی در قیمت گذاری کاالها از جمله خودرو نخواهد داش��ت و تنها می تواند 

پیشنهاددهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمت ها را تعیین و تصویب خواهد کرد.
 ب��ه گزارش پدال نیوز، پیش از این ش��ورای رقابت در ب��ازار خودروهای زیر 45 
میلیون تومان قیمت گذار بود. به  این ترتیب طبق مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی 
س��ران قوا، ش��ورای رقابت حکم پیش��نهاددهنده قیمت های خودرو را دارد این در 
ش��رایطی اس��ت که وزارت صنعت، معدن و تجارت با تفس��یری متفاوت از مصوبه 
سران، شورای رقابت را کال از حیطه قیمت گذاری خودرو حذف و سازمان حمایت را 
جایگزین آن کرد، اما آنچه بعد از تفسیر وزارت صمت مبنی بر خروج شورای رقابت 
از تعیین قیمت ها بااهمیت به نظر می رسد این است که بعد از تصمیم اتخاذشده از 
س��وی مسئوالن صنعتی، هیچ نهاد یا سازمانی و حتی شورای هماهنگی سران قوا 
معترض تصمیم وزارت صمت در واگذاری کامل تعیین قیمت به س��ازمان حمایت 
و س��تاد تنظیم بازار و همچنین حذف شورای رقابت نشد. با این شرایط اما شورای 
رقابت خود دست به کار شد و با شکایت بردن به سازمان بازرسی کل کشور، معاونت 

حقوقی ریاست جمهوری و همچنین دیگر نهادهای قضایی خواهان بازگشت حقوقی 
شد که با تفسیر وزارت صنعت از نظر این شورا ضایع شده بود.

 از سوی دیگر شورای هماهنگی سران قوا در همان جلسه ای که رأی به نظارت 
شورای رقابت بر قیمت گذاری خودرو داد مقرراتی نیز برای قیمت گذاری در حاشیه 
ب��ازار مصوب کرد ک��ه وزارت صنعت آن را هم نادیده گرفت. در جلس��ه ش��ورای 
هماهنگی تصویب شد که 20درصد از محصوالت تولیدی ایران خودرو و سایپا خارج 
از قیمت های مصوب و به صورت عرضه مس��تقیم به بازار تزریق شود و طبق قیمت 
حاش��یه بازار به فروش برسد این مقررات در شرایطی به وزارت صمت ابالغ شد که 
در ادامه، این وزارتخانه روند مذکور را تغییر داد و فرمول 5درصد زیر حاش��یه بازار 
را به خودروس��ازان ابالغ کرد با این ح��ال به ابالغیه خود نیز چندان پایبند نبود و 
تنها در بهمن س��ال گذشته آن را اجرا کرد. بدین ترتیب در شرایطی قیمت گذاری 
دستوری همچنان در دستور کار وزارت صمت قرار دارد که این وزارتخانه با توجه به 
اعتراضات مردمی قیمت گذاری در حاشیه بازار را لغو و سازمان حمایت را همچنان 
مامور قیمت گذاری خودروهای تولیدی کرد. در هر صورت آنچه مش��خص است در 
حال حاضر شورای رقابت با شکایت از وزارت صنعت در مورد قیمت گذاری خودرو 
و رأی نهادهای قضایی به این ش��ورا هم اکنون پیشنهاددهنده قیمت خودرو است. 
این ش��ورا طبق ماده 58 سیاس��ت های اصل44 قانون اساسی در سال 91 موظف 
به قیمت گذاری خودرو ش��د، این در حالی اس��ت که خودروس��ازان معتقدند طی 

سال های حضور شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو، زیان انباشته فراوانی داشته 
و نتوانسته اند طرح های توسعه ای خود را به طور کامل اجرا کنند.

بازگشتی دوباره
 آنچه مش��خص است ش��ورای رقابت با استدالل انحصار دو شرکت بزرگ 
خودروس��از کش��ور وظیفه قانونی خود می داند که ب��ه حیطه قیمت گذاری 
خودرو ورود کند. حال با رأی مثبت نهادهای قضایی و نظارتی به بازگش��ت 
دوباره این شورا به تعیین قیمت خودرو، به نظر می رسد که شورای یادشده 
بیش از پیش در بازگشت به قیمت گذاری خودرو عزم خود را جزم کرده است. 
ورود دوباره شورا در شرایطی است که هم اکنون مکانیزم قیمت گذاری خودرو 
دستوری و عمال برعهده ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان قرار دارد، اما شورای رقابت اگرچه بیش از یکسال است که 
از س��وی دول��ت دخل و تصرفی در قیمت گذاری خودرو ن��دارد، با این حال 
نمایندگان مجلس در این یکسال با مصوبات خود در قالب طرح ساماندهی 
صنعت خودرو تالش زیادی برای بازگش��ت این ش��ورا انجام دادند. بسیاری 
از نماین��دگان مجلس یکی از مهم ترین دالیل آش��فتگی ب��ازار را واگذاری 
قیمت گذاری به سازمان حمایت می خوانند و معتقدند که بعد از حذف شورای 
رقابت بازار به وضعیت فعلی رس��یده است. بدین ترتیب در طرح ساماندهی 

بازار خودرو رأی به بازگشت شورای رقابت داده شده است.

بازگشت شورای رقابت با فرمول جدید

دولت در راس��تای دفاع از حقوق شهروندی و محافظت از محیط زیست، قانون 
»ه��وای پ��اک« را مصوب ک��رد؛ قانونی که پس از دو س��ال، همچن��ان معلق و 
معطل مانده اس��ت. از اواخر ماه جاری مقرر ش��د موتورس��یکلت  های فرسوده از 
رده خارج ش��وند، اما به گفته نایب رئیس انجمن موتورس��یکلت، به  رغم آمادگی 
تولیدکنندگان، زیرساخت  های الزم برای خروج موتورسیکلت های فرسوده وجود 

ندارد.
به گزارش پدال نیوز، براساس آماری که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 
اعالم کرده است، 9.۶میلیون دس��تگاه موتورسیکلت، 5۶0هزار دستگاه کامیون 
و 2میلیون و200هزار خودرو فرسوده که قابلیت اسقاط دارند، در کشور در حال 

تردد هستند.  
 موتورسیکلت فرسوده تعریف نشده است

 طب��ق برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده، از تاری��خ 27بهمن م��اه، تولیدکنندگان 
موتورس��یکلت به ازای تولید هر دس��تگاه، باید یک موتورس��یکلت فرسوده را از 

رده خارج کنند.
 سیدمحس��ن عزیزی، نایب رئیس انجمن موتورس��یکلت با اش��اره به آمادگی 
ش��رکت ها برای اجرای این قانون گفت: »شرکت ها زیرساخت های الزم را فراهم 
کرده اند اما بس��ترها توسط س��تاد حمل ونقل سوخت و پلیس راهور ایجاد نشده 

است.«  
 او در توضیح این مس��اله افزود: »در س��تاد حمل ونقل س��وخت، برای اسقاط 
موتورس��یکلت سامانه تعریف نش��ده و تنها برای خودرو این موضوع تعریف شده 

است. به این معنا که اکنون موتورسیکلتی برای اسقاط وجود ندارد.«
 به گفته او، براس��اس توافقی که در س��تاد حمل ونقل س��وخت انجام  شده، به 
ازای موتورس��یکلت، خودرو اس��قاط می کنیم که البته این موضوع اصال به نفع 
ما نیس��ت؛ زیرا هدف آن بود موتورهای فرس��وده از رده خارج شوند تا هم بستر 
مناس��بی برای تولیدکنندگان ایجاد ش��ود و هم موتورهای فرس��وده که آالینده 

هستند، از رده خارج شوند.
 عزیزی با بیان اینکه در معادل سازی که صورت گرفته، پیشنهاد شده است به 
ازای اسقاط هر خودرو، چهار تا هفت دستگاه موتورسیکلت در نظر گرفته شود، 
بیان کرد: »در مورد این عدد هنوز به توافق درس��تی دس��ت پیدا نکرده اند و در 

این  باره اختالف نظر وجود دارد.«
 به گفته نایب رئیس انجمن موتورسیکلت، در ستاد حمل ونقل سوخت، گواهی 
اس��قاط خودرو وجود دارد و اکنون قرار است از گواهی های موجود استفاده شود 
که این اقدام عمال تاثیری بر خروج موتورهای فرسوده و اسقاط آنها که درنهایت 

منجر به نوسازی این بخش می شود، نخواهد داشت.
 عزیزی گفت: »اس��تقبال ما از قانون هوای پاک ک��ه به تولیدکنندگان اجبار 
ش��ده، کمک به پاکیزگی هوا و تولید و اش��تغال بود، اما این اتفاق به دلیل آنکه 

برای فروشنده جذابیت ندارد، انجام نمی شود.«
 محمودرضا محب زاده، کارش��ناس محیط زیس��ت با بیان اینکه محیط زیست، 
یکی از دغدغه های اصلی در دنیای امروزی اس��ت، گفت: »تمام صنایع به سمت 
تولی��د حداق��ل آالینده و یا صفرش��دن آن می روند و دولت ه��ا و ملت ها خود را 

موظف به حفاظت از محیط زیست می دانند. در ایران نیز این موضوع مهم است و 
در برنامه ریزی ها به آن توجه می شود، اما برنامه ها در حد تدوین باقی می مانند.«

 او با اش��اره به وضعیت خودروها و موتورس��یکلت های فرسوده و طرح های بر 
زمی��ن مانده خروج آنها افزود: »طی 14 س��ال گذش��ته، اهداف دولت ها کاهش 
و پاکس��ازی ش��هرها از خودروهای فرس��وده ب��ود، اما قدرت و ت��وان الزم برای 

عملیاتی شدن برنامه ها وجود نداشته است.«
البته پیش تر نیز عیس��ی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته 
ب��ود: »دولت ها هیچ وقت نه فکر این را کرده بودند و نه آمادگی آن را داش��تند 
ک��ه ب��رای هوای پاک هزینه کنند. س��االنه بیش  از یک ونی��م میلیون خودرو به 
کش��ور اضافه می کنیم، ب��دون اینکه تعداد خودروها را کاه��ش بدهیم. حداکثر 
کمتر از 5درصد خودروهایی که به چرخه تولید اضافه می ش��وند، باید از چرخه 

حذف  شوند.«
 مح��ب زاده با بیان اینکه در برنامه ریزی ها توجهی ب��ه امکانات و توانایی های 
موجود نمی ش��ود، افزود: »در بحث خروج خودروهای فرس��وده، تنها ابزار دولت 
فشار بر بخش واردات بود و عمال صنعت داخلی از گردونه خارج شده بود، چراکه 

صنایع داخلی هیچ گاه زیر بار این قانون دولت نرفته اند.
 ازس��وی دیگر، حجم واردات مشخص بود، با این حال دولت هر سال تعهدی از 
نظر عددی برای خروج خودروهای فرسوده برای خود فراهم و طرح ریزی می کند 
که در توانش نیست و از نظر عملیاتی نیز غیرممکن است. به خصوص اکنون که 

واردات خودرو ممنوع شده است.«

در حالی که روز به روز بر قیمت خودرو در بازار داخلی افزوده می شود، برخی 
کارشناس��ان این صنعت عرضه کم و نادرست را علت افزایش قیمت ها می دانند، 
اما خودروس��ازان و انجمن آنها با اتکا بر آمارهای تولید ماهانه این موضوع را رد 

می کنند گزارش زیر به این موضوع از چند منظر می پردازد.
به گزارش ایس��نا، مدتی است که قیمت خودرو در بازار به صورت روزانه روند 

صعودی به خود گرفته و در این روزها در اوج به سر می برد.
س��عید مؤتمنی- رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران - درباره دلیل گران شدن روزانه خودرو اظهار کرد: زمانی که بازار 
جذاب می شود، صف تشکیل شده که عالوه بر آنکه به افزایش قیمت ها 
دام��ن می زند، کیفی��ت را کاهش می دهد. زمانی ک��ه حتی این کاال با 
کاهش کیفیت هم مجددا مش��تری دارد و خریدار  برای خرید مش��تاق 
اس��ت، تولیدکننده با کنترل عرضه، قیمت ب��ازار را در اختیار می گیرد، 

بنابراین به طور طبیعی قیمت ها افزایش می یابد.
وی ب��ا بی��ان اختالف 20 تا 45 میلیون تومانی تف��اوت قیمت کارخانه و بازار 
در خودروهای پرتیراژ کمتر 100 میلیون تومان، یادآور ش��د: هر زمان که به هر 
دلیل عرضه به بازار کم شد، قیمت ها افزایش یافت. سال گذشته در همین  ایام 

تصمیم گرفتند که با فروش 5درصد زیر حاشیه بازار، قیمت ها را متعادل کرده و 
از افزایش قیمت جلوگیری کنند، اما واقعا با این ش��یوه، قیمت خودرو متعادل و 

ارزان شد؟ آیا فاصله قیمت کارخانه و بازار از بین رفت یا بیشتر شد؟
این کارش��ناس صنعت خ��ودرو با تاکید بر اینکه عالوه بر عرضه کم، نوس��ان 
قیمت ارز نیز موجب بهم ریختگی بازار ش��ده اس��ت، اظهار کرد: در حال حاضر 
خری��د و ف��روش در ب��ازار به دلیل نوس��ان نرخ ارز بس��یار کم ش��ده و دیگر نه 
فروش��ندگان چندان میل ب��ه فروش دارند و نه خریدار واقعی ریس��ک خرید را 

می پذیرد.
رد کاهش عرضه خودرو به بازار

این در حالی اس��ت که فرش��اد مقیمی- مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو 
- نی��ز با اتکا بر آمارهای منتشرش��ده از س��وی وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
مبنی بر تولید خودروس��ازان در ماه اخیر که رش��د بی سابقه ای داشته و توانسته 
خ��ود را نجات دهد، موضوع کاهش عرضه به ب��ازار را رد کرده و گفت: چرا باید 
خودروس��از تولید کند اما نگ��ذارد که خودرو به بازار تحویل داده ش��ود. ضمن 
اینکه ما طرح هایی همچون تحویل در روزهای تعطیل را هم برای مش��تریان از 
درب کارخانه قرار داده ایم تا هرچه س��ریع تر خودرو به دست مردم برسد. روزانه 

جلس��اتی برگزار می کنیم تا حتی اگر یک روز هم ش��ده خودرو زودتر به دست 
مشتری برسد.

ع��الوه بر این ناص��ر غریب نواز- مدیر تحویل و لجس��تیک معاونت بازاریابی و 
فروش ایران خودرو - نیز با تاکید بر اینکه از ابتدای بهمن ماه سال جاری تاکنون 
بالغ بر 40 هزار دس��تگاه خودروهای ایران خودرو تحویل نمایندگی و مش��تریان 
داده ش��ده است، گفت: به طور میانگین و بدون احتساب روزهای تعطیل روزانه 
بیش از 2۶00 دس��تگاه  از محصوالت ایران خودرو تحویل داده ش��ده است. این 
آمار نش��ان می دهد که روند تحویل خودرو به بازار به درس��تی و به میزان کافی 
صورت گرفته که این حاوی این پیام به مردم و بازار است که متناسب با تقاضاها 
خودرو تحویل بازار و مشتریان می شود، اما برخی سوداگران که تنها به سود خود 

می اندیشند، بازار را ملتهب می کنند.
وی اف��زود: اظهارات��ی مبن��ی بر اینکه کاه��ش عرضه به بازار س��بب افزایش 
قیمت ها ش��ده، کامال نادرس��ت و شایعه ای بیش نیس��ت که تنها سود دالالن را 
افزای��ش می دهد. باتوجه به بازار ش��ب عید قاعدتا میزان تقاضا در بازار بیش��تر 
می ش��ود، اما در حال حاضر متناس��ب با این تقاضاها حتی در روزهای تعطیل از 

درب کارخانه ها نیز خودرو به مشتریان تحویل داده می شود.  

خودروها به جای موتورسیکلت ها اسقاط می شوند!

چرا خودرو در بازار روز به روز گران تر می شود؟
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استخدام بدون نیاز مدرک تحصیلی در تسال

تصور بسیاری از افراد این است که برای استخدام شدن در بهترین شرکت ها نیاز به مدارک تحصیلی باال 
دارند، با این حال ایالن ماسک از جمله کارآفرینانی محسوب می-شود که به این موضوع توجه نداشته و 
اخیرا در توییتر خود آگهی تبلیغاتی را منتشر کرده است که در آن یک ویژگی جالب به چشم می خورد. 
وی اعالم کرده است که میزان تحصیالت از جمله معیارهای استخدامی نبوده و افراد حتی بدون ورود به 
دانشگاه نیز می  توانند با تسال همکاری داشته باشند. درواقع وی الگویی را ارائه کرده است که در آن تنها 
معیار، آزمون داخلی شرکت خواهد بود. درواقع به عقیده موسس تسال، اسپیس ایکس و پی پال، هر فردی 
می تواند با مطالعه آزاد در یک حوزه به توانایی فوق العاده دس��ت پیدا کند. به همین خاطر صرفا دانش��گاه 
رفتن تنها راه موفقیت نبوده و بس��یاری از افراد در جهان حرفه هایی کامال غیرمرتبط با رش��ته تحصیلی 
دارند. به همین خاطر این تفکر س��نتی باید کنار گذاش��ته ش��ود تا هر فردی گزینه های دیگری را داشته 
و بتواند صرفا در مس��یر مورد عالقه خود گام بردارد. فراموش نکنید که بس��یاری از افراد موفق جهان، از 
دانش��گاه انصراف داده  اند. همچنین امکان ارتباط روزانه واحد هوش مصنوعی با ایالن ماس��ک بدون شک 
یکی از بخش های جذابی محس��وب می شود که باعث خواهد ش��د تا میزان تقاضاها افزایشی چشمگیر را 
پیدا کند، با این حال این نخس��تین باری نیس��ت که ایالن ماسک بی توجهی خود را به مدارک تحصیلی 
نش��ان می-دهد. وی در س��ال 2014 نیز طی مصاحبه ای اعالم کرده اس��ت که ب��ا نگاهی به نخبه  هایی 
نظیر بیل گیتس و اس��تیو جابز، هیچ فردی نمی تواند ادعا کند که داش��تن مدارک علمی باال، یک اصل 
استخدامی محسوب می شود. درواقع اگر آنها با کنار گذاشتن دانشگاه موفق شده  اند تا فضا را برای چنین 
رشدی مهیا سازند، بدون شک این اتفاق می تواند الگوی مناسبی برای بسیاری از افراد دیگر باشد. درواقع 
میزان عالقه، هوش و اس��تعداد به مراتب مهم تر از داش��تن مدرک از یکس��ری دوره با شیوه های آموزشی 
یکس��ان و غیراصولی خواهد بود. حال باید دید که آیا شرکت های دیگر به تقلید از تسال به عنوان یکی از 
نوآورترین برندهای حال حاضر جهان، اقدام به تغییر ش��یوه اس��تخدامی خود خواهند کرد و یا باید شاهد 

تداوم شیوه رایج باشیم.  

اینستاگرام امکان دسته بندی بهتر مخاطبان را فراهم کرده است 

در جدیدترین نسخه اینستاگرام یک ویژگی جالب اضافه شده است. تا قبل از این شما تنها می توانستید 
تا مخاطبین خود را براساس زمان دنبال کردن آنها به ترتیب جدیدترین و قدیمی ترین دسته بندی کنید، 
با این حال اکنون امکان دس��ته بندی براس��اس میزان تعامل با آنها نیز فراهم ش��ده است. این امر به شما 
کمک خواهد کرد تا با س��رعت بیش��تری به صفحات مورد عالقه خود دسترس��ی داش��ته باشید. این امر 
خصوصا در صفحاتی که تعداد افراد زیادی را دنبال می کنند، یک گزینه کامال مهم خواهد بود. همچنین 
ش��ما می توانید صفحاتی را که کم ترین بازدید و تعامل را با آنها دارید، شناس��ایی کرده و حتی اقدام به 
آنفالو کردن آنها کنید. البته این ویژگی از مدت ها قبل توس��ط اپلیکیشن های جانبی وجود داشته، با این 
حال مدیران اینس��تاگرام ب��ه صورت جدی در تالش برای قطع نیاز افراد به این موارد هس��تند. فراموش 
نکنی��د ک��ه این برنامه-ها به علت آنکه افراد مجبور را به وارد کردن رمز خود می کنند، تهدیدی جدی در 
زمینه امنیت سایبری محسوب شده و می تواند به سادگی منجر به هک شدن صفحه اینستاگرام شود. در 
نهایت توجه داش��ته باش��ید که این ویژگی در حال حاضر برای کاربران آی او اس ارائه شده و اندرویدی ها 

برای دریافت این به روزرسانی، باید چند روزی را صبر کنند. 
theverge.com :منبع

اپل نابودگر صنعت ساعت سازی سوئیس

سایت استراتژی آنالیتیکس اعالم کرده است که اپل واچ به عنوان پرفروش  ترین ساعت هوشمند جهان 
در س��ال 2019 که به صورت تقریبی 31 میلیون دس��تگاه را به فروش رس��اند، حتی از برندهای مطرح 
ساعت سازی سوئیس نیز فروش باالتری را داشته است. درواقع بر طبق آمار هر ساله از میزان تمایل افراد 
به این نوع از س��اعت ها که به صورت آنالوگ کار می  کند، خصوصا در بین جوانان در حال کاهش بوده و 
این امر باعث شده است تا میزان فروش آنها روندی نزولی داشته باشد. برای مثال دو برند مطرح سوئیسی 
س��واچ و تیسوت در مجموع 21 میلیون دستگاه را در سال گذشته به فروش رساندند. درواقع ساعت های 
هوشمند و در رأس آنها اپل واچ  را باید نابودگر صنعت ساعت سازی سنتی دانست. با توجه به معرفی سری 
پنجم این س��اعت، پیش بینی می شود که س��ال آینده نیز شاهد تداوم روند رو به رشد اپل باشیم. درواقع 
این برند در س��ال 2019 در مقایس��ه با سال قبل خود، رش��د 3۶درصدی را در زمینه فروش شاهد بود. 
پیش بینی ها نیز حاکی از آن اس��ت که س��ال جدید، برای برترین برند جهان با میزان رشدی بسیار خوب 
همراه باش��د. به همین خاطر نیز ممکن است طی چند س��ال آینده شاهد کم شدن تعداد برندهای تولید 

ساعت و حتی نابودی کامل این صنعت باشیم. 
theverge.com :منبع

تبلیغـات خالق
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چ��ه چیزی باع��ث ماندگاری یک س��خنرانی می ش��ود؟ در هر 
کسب وکاری ش��ما باید توانایی صحبت کردن را داشته باشید. این 
کار ی��ک مهارت مهم و ضروری محس��وب می ش��ود، با این حال 
بسیاری از افراد در رابطه با معیارها و ویژگی های درست یک ارائه 
مناسب، ناآگاه بوده و این امر باعث می شود تا این اقدام برای آنها 
بیش از حد سخت به نظر برسد. این امر در حالی است که واقعیت 
کامال متفاوت بوده و شما می توانید به مانند هر فردی دیگر به یک 
سخنران حرفه ای که قادر به تحت تاثیر قرار دادن مخاطبان خود 
است، تبدیل شوید. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که یک سخنرانی تحسین ش��ده، تنها با یک و یا دو ویژگی 
به وجود نخواهد آمد. به همین خاطر در ادامه به بررس��ی مواردی 
خواهی��م پرداخت که در صورت اس��تفاده از تمامی آنها، تغییری 

فوق العاده را شاهد خواهید بود.
1-داستان سرایی

این امر که در س��خنرانی خود حداقل یک داستان زیبا و کامال 
مرتبط را داش��ته باش��ید، به افزایش تاثیر گفته ها کمک ش��ایانی 
خواه��د ک��رد. در این رابطه ش��ما می توانید از اتفاق��ات خود و یا 
افرادی دیگر نیز اس��تفاده کنید، با این حال نکته ای که باید به آن 
توجه کنید این اس��ت که داستان ش��ما باید تا حد امکان خالصه 
باش��د. در غی��ر این صورت دیگ��ر تاثیر الزم را ب��ه همراه نخواهد 
داشت. در رابطه با داستان سرایی این نکته را هرگز فراموش نکنید 
که در نحوه بیان ش��ما تمامی احساسات باید به خوبی دیده شود. 
برای مثال اگر بخش��ی از داستان بار معنایی غم انگیزی دارد، باید 
ب��ا لحن و حرکات خود آن را به خوبی نش��ان دهی��د. این امر به 
جذابیت به مراتب بیش��تر داستان شما کمک خواهد کرد. درواقع 
تنها در اختیار داش��تن موردی جذاب کافی نبوده و نحوه بیان آن 

نیز کامال تعیین کننده خواهد بود. 
2-موسیقی

ت��ا به حال به دلیل جذابیت پادکس��ت ها توج��ه کرده اید، یکی 
از موارد مهم در رابطه با آنها پخش موس��یقی اس��ت. با این اقدام 
متفاوت ش��ما می توانید جذابیت باالت��ری را به وجود آورید. برای 
مثال آنتونی رابینز همواره قبل از ش��روع سخنرانی خود، مخاطب 
را با موس��یقی هایی با ریت��م تند به هیج��ان آورده و آنها را برای 
ش��روع صحبت ها کامال پرانرژی می  س��ازد، با این حال استفاده از 

موس��یقی تنها قبل از شروع س��خنرانی کاربرد نداشته و شما باید 
در رابطه با زمان ش��روع و مدت آن تصمیم گیری کنید. همچنین 
توجه داشته باشید که نوع موسیقی باید با کسب وکار شما ارتباط 
الزم را داش��ته باش��د. در غیر این صورت نتیجه ای را از این اقدام 
به دس��ت نخواهی��د آورد. برای آنتونی رابینز ب��ه عنوان فردی که 
س��خنرانی های او با موضوع انگیزه و کس��ب موفقیت همراه است 
موسیقی های مهیج، انتخابی درست است. به همین خاطر ضروری 
اس��ت تا در این رابطه دقت عمل کافی را داش��ته باش��ید. در این 
رابطه برخی از افراد در بین زمان های اس��تراحت میان س��خنرانی 
خود، اقدام به پخش موس��یقی می کنند. به همین خاطر این اقدام 

از تنوع باالیی برخوردار است.  
3-ویدئو 

یک سخنرانی موفق به معنای آن نخواهد بود که شما تا آخرین 
دقیق��ه باید صحبت کنید. ای��ن نکته را فراموش نکنید که توضیح 
بسیاری از موارد کامال سخت بوده و نیاز به زمانی طوالنی دارد، با 
این حال افراد با مش��اهده مستقیم، می توانند به سرعت اطالعات 
مدنظر شما را دریافت کنند. به همین خاطر نیز توصیه می شود تا 
از تهیه فیلم های مرتبط غافل نش��وید. این امر خود فرصتی برای 
اس��تراحت ش��ما و بازبینی موارد آتی بوده و از کاهش جذابیت و 
تکراری شدن روند جلسه جلوگیری خواهد کرد. در نهایت ضروری 
اس��ت تا همواره به زمان دراختیار خود توجه داشته و همه چیز را 
به نحوی مدیریت کنید که با کمبود و یا زمان اضافه مواجه نشوید.

4-عکس
نمایش تصاویر به درک سریع تر و بهتر افراد کمک خواهد کرد. 
درواقع در جلس��اتی که تنها منبع اطالعاتی صحبت  های سخنران 
محس��وب می شود، افراد مجبور به تصویرسازی ذهنی خواهند بود 
که این امر سخت بوده و ممکن است باعث شود تا برخی از موارد 
بدون درک درست، کنار گذاشته شود. به همین خاطر ارائه تصاویر 
ضروری خواهد بود. در نهایت توجه داش��ته باش��ید که بهتر است 
ت��ا یک دقیقه پایانی س��خنرانی خود را ب��ه نمایش گالری تصاویر 
اختص��اص دهید. این امر نه تنها جذابیت باالیی را خواهد داش��ت 
بلکه بهترین نوع جمع بندی محسوب می شود. در این رابطه حتی 

می توان از اینفوگرافی استفاده کرد. 
5-تعامل 

این امر که ش��ما سخنران هستید به معنای آن نخواهد بود که 
س��ایرین صرفا باید شنونده باشند. درواقع شما باید افراد را با خود 
درگی��ر کنید. در غیر این صورت به س��ادگی مورد بی توجهی قرار 

خواهید گرفت. در این رابطه توصیه می ش��ود تا در بین س��خنان 
خود، افراد دیگر را مورد خطاب قرار داده و فرصتی را برای صحبت 
دیگ��ران ایجاد کنید، با این حال باید ب��ه نحوی مدیریت را انجام 
دهی��د که با معضل کمبود زمان نیز مواجه نش��وید. همچنین این 
نکته را به خاطر داش��ته باشید که شما باید آستانه تحمل صدای 
مخالف را نیز داش��ته باشید. در غیر این صورت تصور ذهنی بسیار 
بدی را در ذهن افراد به وجود خواهید آورد. سوال کردن نیز یکی 
از راهکارهای مناسب در راستای ایجاد تعامل محسوب می شود. 

6-نمایش 
این امر که به جای نش��ان دادن ی��ک ویدئو، از خود افراد برای 
بازسازی فرآیندی اس��تفاده کنید، نه تنها جذابیت فوق العاده ای را 
به همراه خواهد داش��ت، بلکه به جا افت��ادن کامل مفاهیم کمک 
شایانی را می کند. نحوه اجرای آن نیز به میزان خالقیت و امکانات 

شما بستگی داشته و دستورالعمل مشترکی وجود ندارد. 
7-شوخ طبعی

این امر که از طنز برای خارج کردن و از حالت رس��می استفاده 
کنید، بدون ش��ک مورد پس��ند مخاطبان خواهد بود، با این حال 
توجه داش��ته باشید که مرز میان ش��وخ طبعی و گستاخی بسیار 
باریک بوده و الزم اس��ت تا دقت عمل کافی را داشته باشید. برای 
اطمینان از مناس��ب بودن ش��وخی های خود، توصیه می ش��ود تا 

تمرینی را با حضور چند نفر داشته باشید. 
8-انیمیشن 

اس��تفاده از انیمیشن نه تنها به کاهش هزینه ها منجر خواهد شد، 
بلکه قدرت نمایش شما نیز افزایش پیدا می کند. برای مثال شما برای 
نمای��ش نحوه به حرکت درآمدن موتور یک خودرو، گزینه دیگری به 
جز ساخت انیمیشن نخواهید داشت. در نهایت این امر کمک خواهد 
کرد تا دیگر نیازی به مراجعه به محل و تهیه فیلم وجود نداشته باشد. 
همچنین تهیه برخی از ویدئو ها بسیار سخت بوده ولی با یک انیمیشن 
می توانید با هزینه ای اندک به خواسته خود دست پیدا کنید. مخاطب 
نیز از این بخش به علت دید متفاوتی که می دهد، استقبال می کنند. 

۹-نظرسنجی
این امر که در پایان س��خنرانی خود از افراد نظرسنجی کرده و 
بازخوردها را مورد بررس��ی قرار دهید، باعث خواهد شد تا عملکرد 
شما به صورت مداوم پیشرفت داشته باشد. همچنین توجه داشته 
باشید که شما باید در سخنرانی افراد دیگر نیز حضور داشته باشید 

تا بتوانید از آن به عنوان یک کالس درس استفاده کنید. 
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