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روزنـامه مدیریتـی  -اقتصــادی

افت شاخص بورس تهران در اولین روز هفته

 ۸میلیارد اوراق بهادار دست به دست شد

Sun.19 Sep 2021

فرصت امروز :عملکرد بورس تهران از ابتدای س�ال تاکنون نش�ان میدهد که از خردادماه شاخص کل
ب�ورس به مدار صعودی بازگش�ت؛ روندی که در ماههای تیر و مرداد تقویت ش�د .در حالی که پرونده
ش�اخص کل در سال گذش�ته با عدد یک میلیون و  307هزار و  707واحد بسته شده بود ،در
فروردین امسال شاهد افت بیش از  88هزار واحدی و  6.7درصدی شاخص بودیم .این روند4 ...

 12صفر  - 1443سـال هفتم

شماره 1863


 8صفحه  5000 -تومان

w w w . fo r s a tn e t. i r

یادداشت

واردات خودرو های لوکس برای خواص!

ظرفیتهای
بازار سرمایه برای
تامین کسری بودجه

طرح مجلس بازار خودرو را
آرام نمیکند

هادی جمالیان
کارشناس بازار سرمایه
دولت با کسری تراز عملیاتی مواجه
است؛ بنابراین باید از محل واگذاری
داراییهای مالی یا سرمایهای کسری
بودجه عملیاتی خود را پوشش دهد.
میزان کس��ری بودجه در شش ماهه
دوم به گونهای اس��ت که دس��تکم
ماهان��ه ب��ه  ۵۰تا  ۶۰ه��زار میلیارد
تومان منابع جدید نیاز اس��ت .محل
تامین این کس��ری به صورت بالقوه
یکی یا ترکیبی از منابع زیر است:
* افزای��ش صادرات نفت :اگرچه
ب��ه نظ��ر میرس��د اراده ای��ران و
طرفهای مذاک��ره همچنان بر باز
ماندن پنجره دیپلماس��ی است ،اما
اینکه در افق شش ماه آینده ،توافق
برجام نهایی ش��ود ،همه یا برخی
از تحریمها برداش��ته شود ،ایران به
س��هم خود از بازار نفت دست پیدا
کند و دولت بتواند از منابع حاصل از
صادرات نفت برای پوشش کسری
بودجه س��ال جاری اس��تفاده کند
با ابهام روبهروس��ت .گرچه مذاکره
مرحل��های و تواف��ق گام به گام نیز
میتواند دستکم بخشی از اهداف
یک توافق نهای��ی را زودتر در اختیار
طرفین ق��رار دهد ،اما با مواضعی که
تاکنون اعالم شده به نظر نمیرسد در
کوتاهمدت چنین برنامهای
4
در دستور کار باشد...

نظرسنجی پارلمان بخش خصوصی از فعاالن اقتصادی نشان میدهد

نمره  44دستگاه
در فضای کسب وکار

فرصت امروز :اسامی نهادهای متولی صدور مجوز که میلی به تسهیل فضای کسب وکار ندارند ،بهروز شد .آنطور
که نظرس��نجی اتاق بازرگانی ایران از فعاالن اقتصادی سراس��ر کش��ور در مورد عملکرد سازمانها و دستگاههای
اجرایی مرتبط با محیط کس��بوکار نش��ان میدهد ،فعاالن اقتصادی در سال  99از بانک مرکزی ،شهرداریها و
س��ازمان تأمین اجتماعی کمترین میزان رضایت را داش��تهاند .عدد این شاخص بین یک تا  ۱۰است که براساس
میزان رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد دستگاههای اجرایی در فعالیتهای مرتبط با حوزه کسب و کار...
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نقدينگي و پايه پولي در میانه تابستان به  3922و  516هزار ميليارد تومان رسيد

وضعیت متغیرهای پولی در پایان دولت دوازدهم
3

بوکار
مدیریت و کس 

چطور یک گزارش مطبوعاتی جذاب برای برندتان بنویسید؟
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بانک پاسارگاد پیشگام در مسئولیت اجتماعی
امروزه س��ازمانها براي دس��تيابی به موفقيت در همه زمينهها ،بايد
به انتظارات اجتماعی و احکام اخالقی واکنش مناس��ب نش��ان دهند و
ب��ا رعايت اخالق کار و مس��ئوليت اجتماعی ،به بهتري��ن نحو اينگونه
انتظ��ارات را ب��ا اهداف اقتصادی س��ازمان تلفيق کنند تا دس��تيابی به
آرمانهای باالتر و واالتری را امکانپذير سازند.
بانک پاس��ارگاد معتقد است س��ازمانی که پایبند به مسئولیتهای
اجتماع��ی خود اس��ت ،باید وظای��ف و تعهدات��ی را در جهت حفظ،
مراقب��ت و کمک به جامعهای که در آن فعالی��ت میکند انجام دهد
و با خلق ارزش مش��ترک برای همه ذینفعان ،نویدبخش پیشرفت و
تعالی خود و جامعه باش��د .این بانک «مسئولیتهای اجتماعی» را به
بوکار همواره مدنظر قرار داده است
عنوان رویکردی متعالی به کس�� 
و به صورت پیوس��ته اقدامات و فعالیتهای متنوع و گستردهای را در
بخشهای مختلف علمی ،فرهنگی ،آموزش��ی و ورزشی و نیز اعطای
کمکهای انساندوس��تانه و خیرخواهانه باهدف مشارکت سازنده در
توسعه اجتماعی انجام داد ه است؛ به طوری که در این سالها در این
زمینه بس��یار موفق عمل کرده اس��ت .با نگاهی گ��ذرا به فعالیتهای
این بانک میتوان متوجه اقدامات گس��ترده ای��ن بانک در حوزههای
مختلف مسئولیتهای اجتماعی و به نتیجه رساندن طرحهای متعدد
در این حوزه شد.
مسئولیتاجتماعی در بخش سالمت و بهداشت
بانک پاس��ارگاد در بخش سالمت و بهداش��ت ،اقدامات ارزشمندی را
انجام داده است و برنامههای قابل توجهی را نیز در دست اقدام دارد .از
جمله این اقدامات عبارتند از:
-1س��اخت بیمارستان و مراکز بهداشت :بانک پاسارگاد برنامه احداث
هفت ش��هرک س�لامت با ظرفیت  7هزار تخت بیمارس��تانی به همراه
امکانات جانبی و همچنین مجموعه دانش��گاه علوم پزشکی در باالترین
س��طح استانداردهای بینالمللی را در ش��هرهای مختلف در دستور کار
قرار داده اس��ت .در حال حاضر اولین پروژه شرکت نسیم سالمت خاتم،
ش��هرک درمانی ،آموزشی و سالمت خاتم است که در شهر قم در حال
ساخت است .در این راستا بانک پاسارگاد مرکز بهداشتی درمانی را نیز
در روستای جوشین از توابع ورزقان تبریز احداث کرده است.
-2حمایت از کادر درمان و عموم جامعه در زمان شیوع ویروس کرونا:
ای��ن بانک ،با نگاه مس��ئوالنه در حوزه مس��ئولیت اجتماعی و توجه به
س�لامت عمومی جامع��ه از روزهای آغاز پاندمی کرون��ا ،در بخشهای
مختل��ف از جمل��ه حمایت از کادر درم��ان ،حمای��ت از اقدامات تولید
واکس��ن و داروی مقابله با بیماری کووید ،19-اهدای ۳۵۰هزار ماسک
 N95و ۱۰ه��زار لباس مخصوص ،اهدای کیتهای تش��خیص بیماری
کرونا و ...فعالیت کرده است.
-3حمایت از انجمنهای مختلف از جمله انجمن بیماران اوتیسم:

درم��ان بیماری اوتیس��م و یا کنترل آن عالوه ب��ر هزینههای فراوان،
مش��کالت زیادی را ب��رای خانوادهها ایج��اد کرد ه که آنه��ا را نیازمند
به حمایت و همراهی از س��وی س��ازمانها و نهادها کردهاس��ت .بانک
پاس��ارگاد در راستای ایفای مس��ئولیتهای اجتماعی خود ،با همکاری
انجمن اوتیس��م ایران اقدامات ارزش��مندی را برای کاهش دردها و آالم
ای��ن گروه از افراد جامعه انجام داده اس��ت .اقداماتی که بیش��ک برای
سامان دادن وضعیت این افراد و ایجاد زمینه برای رسیدگی بهتر از آنها
میتواند بس��یار مؤثر باش��د .همچنین بانک پاسارگاد در طول سالهای
ت خود همواره حمایت از انجمنهای مختلف در حوزه س�لامت و
فعالی 
بیماران خاص را در برنامههای خود مورد توجه قرار داده است .از جمله
این انجمنها میتوان به انجمن اوتیس��م اشاره کرد .بانک پاسارگاد طی
برنامهای جامع در ابعاد مختلف اقدامات قابلتوجهی را جهت حمایت از
این انجمن انجام داده است.
راهاندازی سامانه ثبتنام (رجیستری) افراد دارای اوتیسم یکی از این
اقدامات ارزشمند اس��ت .این سامانه به آدرس  irautism.irمیتواند
مشکل نبود آمار صحیح را تا حد قابلتوجهی برطرف کند .مزیت بسیار
خوبی که این س��امانه دارد ،اتصال این سامانه به نیروی انتظامی (ناجا)
است .متأسفانه میزان گم شدن کودکان اوتیسم بهشدت باال است؛ زیرا
این گروه از افراد درک درس��تی از فضا و اطرافیان ندارند و بنابراین گم
شدن کودکان طیف اوتیسم ،مسئلهای بسیار شایع و یافتن آنان یکی از
آسیبزنندهترین مشکالت خانوادههای آنان است.
خدمات دیگری که از طریق سامانه رجیستری به افراد دارای اوتیسم
ارائه میشود ،عبارتند از :تس��هیل در معافیت از نظاموظیفه ،ارائه بیمه
س�لامت و تکمیلی و دیگر خدمات آموزش��ی با تأیید انجمن اوتیس��م
و ...از دیگ��ر خدم��ات ارائه ش��ده به انجمن اوتیس��م ای��ران ،راهاندازی
نخس��تین سامانه کشوری مش��اوره تلفنی اوتیسم (هلپالین) با شماره
 02148085اس��ت که نیازهای مش��اورهای خانوادههای دارای کودک
اوتیسم را پاسخگو خواهد بود .گفتنی است ارائه خدمات مشاوره تلفنی
درخصوص این بیماری به صورت رایگان انجام میگیرد.
ادامه در صفحه 2

یونان باس��تان یک الهه خاص برای انتقال پیام داش��ت ،اما امروزه در دنیای کس��ب و کار شما باید به دنبال
ابزارهای حرفهای برای انتقال پیام برندتان باش��ید ،در غیر این صورت شاید حتی یک نفر هم به برندتان توجه
نشان ندهد .عصر کنونی بیش از هر نکته دیگری با سهولت ارتباطات میان افراد شناخته میشود با این حساب
ابزارهای ارتباطی بس��یار زیادی در دس��ترس شما و البته برندتان برای ایجاد ارتباط با دیگران قرار دارد .یکی از
کاربردهای اساسی ابزارهای ارتباطی در حوزه کسب و کار مربوط به ارائه گزارشهای مطبوعاتی است .مشتریان
در دوره کنونی بیش از هر زمان دیگری نسبت به آگاهی از شرایط برندها تمایل نشان میدهند .بنابراین شما
باید گزارشهای دقیق و مداومی برای آنها آماده نمایید ،در غیر این صورت شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر
روی مخاطب هدفتان نخواهید داشت .بدون تردید استفاده از ابزارهای حرفهای بازاریابی امکان ایجاد جلوهای...
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یادداشت
چرا آموزش خصوصی در چین ممنوع شد؟
محمدحسین عمادی  /مدرس دانشگاه شاندونگ چین
خردادماه امسال سرشماری سراسری نفوس چین انجام شد و نتایج
منتشرشده بالفاصله بر بسیاری از تصمیمات و سیاستهای ملی این
کش��ور تأثیر گذاش��ت .در اولین اقدام و در پاسخ به نرخ کاهنده رشد
جمعیت و روند پیر شدن جامعه چین ،حق داشتن سه فرزند سریعا در
این کشور قانونی اعالم شد .در فاصله کوتاهی و در پی ارزیابی دالیل و
ریشههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی عدم تمایل به فرزندآوری در
زوجهای جوان ،سیاستهای جدیدی در تمامی حوزههای اقتصادی و
اجتماعی توسط دولت مرکزی اتخاذ شد.
در ح��وزه مس��کن ،در بخش مس��اعدتهای مال��ی و اخذ وام و
کلیه م��واردی که میتواند بر کاهش هزینهه��ای فرزندآوری تأثیر
مثبت داشته باش��د ،تصمیمات و سیاستهای جدیدی اتخاذ شد،
اما کمتر کس��ی انتظار داش��ت که در ح��وزه آموزشوپرورش این
کشور ،تصمیمات رادیکال و انقالبی گرفته شود ،به حدی که نهتنها
خانوادهه��ای چینی بلکه ب��ازار بورس را نیز با بزرگترین ش��وک
تاریخی خود روبهرو س��اخت .دولت چی��ن در اوایل مردادماه اعالم
ک��رد که برای «کاهش هزینههای زندگی» و ترغیب فرزندآوری در
این کش��ور ،آموزش خصوصی و «انتفاعی» را در این کشور ممنوع
کرده است.
براساس قوانین جدید ،تمامی موسسات آموزشی خصوصی از این
پس باید بهعنوان س��ازمانهای «غیرانتفاعی» فعال و ثبت شوند و
هیچ مجوز جدیدی برای موسس��ات خصوصی صادر نخواهد ش��د.
تغیی��ر این قوانین نهتنها بخش خصوصی آموزش��ی این کش��ور را
شوکه کرده ،بلکه والدین چینی نیز نمیدانند این ممنوعیت چگونه
آینده فرزندانش��ان را در سیستم رقابتی تحصیلی تحت تأثیر قرار
خواهد داد .در س��الهای اخیر و با پیشبین��ی افزایش تقاضا برای
آموزش خصوصی در کش��ور پرجمعیت چین ،س��رمایهگذاریهای
عظیمی توسط بخش خصوصی آموزشی صورت گرفت و هماکنون
سرنوشت میلیاردها دالر سرمایه به مخاطره افتاده است.
ع��دم صدور مجوزهای جدید برای موسس��ات آموزش خصوصی
و غیرانتفاعی ش��دن فعالیت آنان در چین به نگرانیها دامن زده و
ارزش سهام موسسات آموزش��ی خصوصی این کشور (در بازارهای
بورس هنگکنگ و نیویورک) با افت ش��دیدی تا  ۵۰درصد مواجه
شده اس��ت .شاخص کل «صنعت آموزش��ی چین» نیز ظرف چند
روز با  ۱۴درصد افت روبهرو ش��د .البت��ه این تحوالت راهبردی در
سیس��تم آموزش��ی چین ،دالیل و ابعاد دیگری هم داشته است که
میتوان به بخشی از آن به شرح زیر اشاره کرد:
-1تعمی��م اص��ول سوسیالیس��م و اعم��ال عدالت آموزش��ی از
دلنگرانیهای اصلی مردم و دولت چین در دو دهه گذشته نسبت
به کیفیت و روند تحوالت سیستم آموزشی چین است .ظهور سریع
موسس��ات عظیم خصوصی که بس��یار س��ودآور نیز بودهاند ،موتور
محرکهای جهت اختالف س��طح آموزشی و ش��کاف روزافزون بین
خانوادههای تکفرزند چینی ش��ده است ،به طوری که ثروتمندان
چینی با تکیه بر ثروت خویش و تکنولوژی پیش��رفته آموزش��ی در
موسس��ات آموزشی خصوصی ،علیرغم سیاستهای تعدیلی دولت
در نظام آموزشی توانستهاند فرزندان خود را در مراکز آموزش عالی
برتر و رش��تههای پولساز این کش��ور وارد کنند .همین امر کمکم
طبق��ه برت��ری را در چین ایج��اد کرده که برتری مال��ی خود را از
طریق سیس��تم آموزشی به نس��ل بعد منتقل و اصول سوسیالیسم
و عدال��ت اجتماع��ی و زمینه رقابت اس��تعدادها را با چالش جدی
روبهرو ساخته است.
-2دلیل دیگر نگرانی از فشار تدریس و رقابتهای جانفرسا در بین
دانشآموزان این کش��ور است که باعث عوارض متعدد روانی و تربیتی
ش��دیدی در بین جوانان این کش��ور شده است ،به حدی که هر ساله
به خودکش��ی دهها دانشآموز در آستانه آزمون کنکور سراسری چین
(موسوم به گوکا) و ورود به دانشگاه در این کشور منتهی میشود.
-3وابستگی بیش از حد دانشآموزان (متوسطه و ابتدایی) چینی
به فضای مجازی و اختصاص درصد فراوانی از اوقات روزانه خود به
این امر باعث شده است که مهارتهای اجتماعی و تعامل با جهان
حقیقی و تجربی بهشدت کاهشیافته و برای خانوادههای چینی و
دولت این کش��ور ایجاد نگرانی کند ،موضوعی که توسط موسسات
خصوصی تبلیغ و ترویج میشود.
-4هزینههای بسیار گزاف موسسات آموزش خصوصی ،خانوارهای
طبقه متوس��ط چینی را هم از پرداخت آن ناتوان س��اخته اس��ت.
پایین آوردن هزینههای طاقتفرسای آموزش در مراکز خصوصی و
تسهیل روند فرزندآوری در بین خانوارهای فقیر و متوسط کماکان
انگیزه اصلی این تصمیم رادیکال تلقی میشود.
البته نظام آموزش��ی چین دس��تخوش تغییرات دیگری هم قرار
گرفته اس��ت .مواردی همچون ط��رح وزارت آموزشوپرورش چین
ب��رای رونق تعامل اجتماعی ،تقویت پش��تکار در بین دانشآموزان
و افزای��ش ویژگیهای «مردانه» در بین پس��ران جوان و همچنین
محدود ساختن موبایل در مدارس از دیگر موارد قابلذکر است .این
تحوالت حتی بهنظام آموزش عالی در این کش��ور نیز تعمیمیافته
است تا نقش حساس این مراکز را در صحنه رقابتهای تکنولوژیک
جهانی ارتقا بخشد .تأکید و توجه جدی بر عنصر نوآوری و خالقیت
در رقابت فش��رده بینالمللی بهمنظور دس��تیابی فناوریهای برتر
بهخصوص هوش مصنوعی ،دولت چین را بر آن داش��ته اس��ت که
مصران��ه از دانش��گاهها و مراکز آموزش عال��ی بخواهد تا ب ه صورت
جدی در این رابطه فعال ش��وند ،به نحوی که این موضوع توس��ط
رئیسجمهوری چین بارها مورد تأکید قرار گرفته است.
نکته قابلتأمل و درسآموز برای سیاس��تگذاران کشورمان ،میزان
عملگرایی و س��رعت مواجهه با واقعیتهای اجتماعی منعکسشده
در نظ��ام آم��ار و اطالعات این کش��ور اس��ت .توجه ب��ه واقعیتهای
میدانی و دی��دگاه مردم عادی در کنار تعهد ب��ه عدالت اجتماعی در
حوزه آموزشوپرورش (عدالت آموزشی) ،نشانگر اهمیت و نقش نظام
آموزشی در فرآیند توسعه ملی و رقابتهای بینالمللی است .تصمیمات
منس��جم ،دشوار و پرهزینه همیشه شرط تأمین منافع ملی بلندمدت
هر کشور است و پرهیز از تبلیغات با اتکا به شناخت واقعیتها بهعنوان
مرج��ع هدفگذاری و تأکید بر برنامهریزی جهت تحول در واقعیتها
ب ه دور از ش��عارهای ایدئولوژیک در یک کشور کمونیستی نیز شایان
توجه است.

اقتصادامروز

www.forsatnet.ir

تلفن مستقیم86073290 :

نظرسنجی پارلمان بخش خصوصی از فعاالن اقتصادی نشان میدهد

نمره  44دستگاه در فضای کسب و کار

فرصت امروز :اس��امی نهادهای متولی صدور مجوز که میلی به تسهیل
فضای کسب وکار ندارند ،بهروز شد .آنطور که نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران
از فعاالن اقتصادی سراسر کشور در مورد عملکرد سازمانها و دستگاههای
اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار نشان میدهد ،فعاالن اقتصادی در سال
 99از بانک مرکزی ،شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی کمترین میزان
رضایت را داشتهاند.
عدد این شاخص بین یک تا  ۱۰است که براساس میزان رضایت فعاالن
اقتصادی از عملکرد دس��تگاههای اجرای��ی در فعالیتهای مرتبط با حوزه
کسب و کار سازمانها ب ه دست میآید و امتیاز یک به معنای رضایت کامل
و امتیاز  ۱۰به معنای نارضایتی مطلق اس��ت .ارزیابی عملکرد دستگاههای
مرتبط با محیط کسبوکار نشان میدهد ،شاخص ملی عدد  ۴,۶۶به دست
آمده که نشاندهنده کاهش رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد دستگاههای
اجرایی در س��ال  ۱۳۹۹نسبت به سال قبل ( )4.47است .فعاالن اقتصادی
در س��ال گذشته از سه دس��تگاه اصلی صدور مجوزهای کسبوکار شامل
سازمان بهزیستی کل کشور ،سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی بیشترین میزان رضایت را داشتهاند و از سه دستگاه بانک
مرکزی ،ش��هرداریها و سازمان تأمین اجتماعی کمترین میزان رضایت را
نس��بت به سایر دستگاهها اعالم کردهاند .همچنین دستگاههای اجرایی در
سه استان مرکزی ،ایالم و مازندران به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعاالن
اقتصادی را جلب کردهاند و در مقابل دس��تگاههای اجرایی در س��ه استان
تهران ،خوزستان و کرمانشاه کمترین میزان رضایت فعاالن اقتصادی را به
خود اختصاص دادهاند.
عملکرد دستگاههای اجرایی در سال گذشته
ات��اق بازرگانی ایران در راس��تای اج��رای ماده  ۴قانون بهبود مس��تمر
کس��بوکار و پ��س از  ۱۹دوره اج��رای موف��ق طرح پای��ش ملی محیط
کس��بوکار ،مصمم شد تا برای س��ومین بار ،با اجرای طرح نظرسنجی از
فعاالن اقتصادی سراسر کش��ور ،عملکرد سازمانها ،نهادها و دستگاههای
اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار را مورد ارزیابی قرار دهد .در آمارگیری
طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط کسبوکار که به
صورت ساالنه برگزار میشود ،عملکرد دستگاههای استانی و ملی در زمینه
چهار مؤلفه« :س��هولت در فرآیندهای اداری و س��رعت در ارائه خدمات»،
«کیفیت رس��یدگی به درخواس��تهای قانونی مراجعان»« ،نحوه رفتار با
فعاالن اقتصادی و تکریم اربابرجوع» و «شفافیت و اطالعرسانی در زمینه
ارائه خدمات» مورد ارزیابی قرار میگیرد.
در س��ومین دوره از اج��رای این طرح که به م��دت  ۲۵روز در تیرماه و
مردادماه امسال اجرا شد ،عملکرد  ۴۴سازمان و نهاد ملی و استانی در سال

 99و در قالب دو گروه عمده دس��تگاههای اصلی و فرعی مرتبط با محیط
کس��بوکار ،توسط  ۲هزار فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه سه اتاق
بازرگانی ،اصناف و تعاون ایران مورد ارزیابی قرار گرفت .اینک پارلمان بخش
خصوصی کشور ،سومین گزارش ساالنه ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی
مرتبط با محیط کسبوکار را ارائه کرده که در آن دادههای پیمایشی حاصل
از ادراکس��نجی از عملکرد دستگاههای اجرایی با اس��تفاده از آمارگیری

تلفنی با کمک رایانه ( )CATIب ه صورت برخط جمعآوری و پردازش شده
اس��ت .اتاق ایران امیدوار اس��ت تا نتایج این طرح بتواند میزان پاسخگویی
دستگاههای اجرایی در قبال عملکرد خود در جهت بهبود فضای کسبوکار
را افزایش داده و با ایجاد رقابت بین دستگاههای اجرایی برای کسب رضایت
بیشتر فعاالن اقتصادی ،ضمن ارتقای جایگاه بینالمللی کشورمان ،موجبات
دس��تیابی به محیطی مناسب برای س��رمایهگذاری و انجام کسبوکار در
کشور را فراهم آورد.
براساس نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی مرتبط با محیط
کس��بوکار در سال  ،۱۳۹۹ش��اخص ملی عدد ( ۴,۶۶امتیاز  ۱به معنای
رضایت کامل و امتیاز  ۱۰به معنای نارضایتی مطلق است) به دست آمده
که نشاندهنده کاهش در رضایت فعاالن اقتصادی از عملکرد دستگاههای
اجرایی کش��ور در سال  ۱۳۹۹نسبت به س��ال قبل ( )۴.۴۷است .در سال
 ۱۳۹۹فعاالن اقتصادی مشارکتکننده در این طرح ،از سه دستگاه اصلی
صدور مجوزهای کسبوکار شامل سازمان بهزیستی کل کشور ،سازمان ملی
استاندارد ایران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بیشترین میزان رضایت را
داشتهاند و از سه دستگاه اصلی :بانک مرکزی ،شهرداریها و سازمان تأمین
اجتماعی کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاهها اعالم کردهاند.
همچنین از بین دس��تگاههای اجرایی فرعی (گروه ب) ،مجلس شورای

اس�لامی (نمایندگان استانها) ،قوه قضائیه (دادگاهها و دادسراها) و وزارت
راه و شهرسازی کمترین میزان رضایت و در مقابل سه دستگاه اجرایی :بیمه
خصوصی ،بانکهای خصوصی و سازمان ثبت احوال کشور ،بیشترین میزان
رضایت فعاالن اقتصادی را به خود اختصاص دادهاند .گفتنی است که به غیر
از دو دستگاه اجرایی سازمان امور مالیاتی و مجلس شورای اسالمی ،شاخص
ارزیابی تمامی دستگاههای اجرایی نسبت به سال قبل بدتر شده است.
بهترین و بدترین جغرافیای کسب و کار
براس��اس یافتههای این طرح در سال  ۱۳۹۹دستگاههای اجرایی در سه
اس��تان مرکزی ،ایالم و مازندران به ترتیب بیشترین میزان رضایت فعاالن
اقتصادی را جلب کردهاند و در مقابل دس��تگاههای اجرایی در س��ه استان
تهران ،خوزستان و کرمانشاه کمترین میزان رضایت فعاالن اقتصادی را به
خود اختصاص دادهاند .پیش از این رئیس اتاق ایران در نامهای به استانداران
مرکزی ،آذربایجان غربی ،زنجان ،س��منان و مازن��دران از اقدامات صورت
گرفته توس��ط آنها و دستگاههای اجرایی مرتبط بابت ارتقای شاخصهای
محیط کسبوکار مربوط به فصل بهار سال جاری تقدیر کرده بود.
براس��اس نتایج طرح در سال  ،۱۳۹۹میزان رضایت فعاالن اقتصادی در
بخش کشاورزی از عملکرد دستگاههای اجرایی در مقایسه با رضایت فعاالن
اقتصادی در بخشهای خدمات و صنعت ،بهتر ارزیابی شده است .در بین
اعضای اتاقهای سهگانه نیز اعضای اتاق بازرگانی ،اتاق تعاون و اتاق اصناف
ایران به ترتیب بیش��ترین میزان رضایت از عملکرد دستگاههای اجرایی را
اعالم کردهاند .همچنین در بین  ۴۴دس��تگاه اجرایی ،سازمان و نهاد مورد
پرس��ش (اصلی و فرعی) در این طرح در سال  ،۱۳۹۹سه دستگاه اجرایی
س��ازمان انرژی اتمی (فرعی) ،مرکز آمار ای��ران (فرعی) و وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی (اصلی) به ترتیب دارای کمترین میزان ارتباط کاری با فعاالن
اقتصادی و س��ه دس��تگاه اجرایی بانکهای دولتی (فرعی) ،س��ازمان امور
مالیاتی (اصلی) و س��ازمان تأمین اجتماعی (اصلی) دارای بیشترین ارتباط
کاری با فعاالن اقتصادی ش��رکتکننده در ای��ن طرح بودهاند .ارزیابی اتاق
بازرگانی ایران در حالی است که مجلس شورای اسالمی در روزهای گذشته
کلیات طرح «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را به تصویب رساند که
در صورت تصویب جزییات طرح در صحن مجلس و تایید آن در ش��ورای
نگهبان ،صدور مجوز بسیاری از مشاغل از جمله کارگزاریهای بورس ،دفاتر
رسمی ،داروخانهها و ...از انحصار خارج خواهد شد .آنچه که میتوان از آن به
«انقالب مجلس در صدور مجوزهای کسبوکار» تعبیر کرد .در همین حال،
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در فروردین ماه  ۱۴۰۰نش��ان میدهد
که تنها ۲درصد از مجوزهای موجود در پایگاه مجوزهای کسبوکار ،توسط
هیأت مقرراتزدایی تسهیل شدهاند.

«رویترز» گزارش داد

رونق صادرات سوخت و پتروشیمی ایران با وجود تحریمها
«رویترز» با اشاره به افزایش صادرات سوخت و محصوالت پتروشیمی
ایران در س��الهای اخیر با وجود تحریمهای شدید آمریکا ،درآمد ایران
از ص��ادرات بنزین در س��ال  ۲۰۲۰میالدی را بالغ ب��ر  ۳میلیارد دالر
دانس��ت و نوش��ت صادرات س��وخت و محصوالت پتروشیمی ایران در
سالهای اخیر با وجود تحریمهای سختگیرانه آمریکا رونق پیدا کرده و
این موضوع ایران را در موقعیت خوبی قرار داده اس��ت تا در صورت لغو
محدودیتهای اعمالش��ده از سوی واشنگتن ،فروش خود را در آسیا و
اروپا به سرعت افزایش دهد.
«رویت��رز» در گزارش��ی با بیان اینکه وض��ع تحریمهای آمریکا علیه
صنعت نفت و گاز ایران در س��ال  ،۲۰۱۸این کش��ور را متأثر کرد ،اما
فروش سوخت و پتروشیمی که ردگیری آن دشوارتر است ،اینطور نبود،
ادامه داد :ایرانی بودن نفت براس��اس ن��وع گرید و ویژگیهای آن قابل
شناس��ایی اس��ت و نفتکشهای بزرگ به راحتی از طریق ماهواره قابل
شناسایی هس��تند .آمارهای وزارت نفت و بانک مرکزی نشان میدهد
ایران در س��ال  ۲۰۲۰در حوزه پتروش��یمی ،به ارزش  ۲۰میلیارد دالر
محصوالت پتروش��یمی صادر کرد که دو برابر ارزش صادرات نفت بود.
دولت ایران در آوریل اعالم کرد پتروش��یمی منبع اصلی درآمدش بوده
است.
در این باره حمید حسینی از اعضای هیأت مدیره اتحادیه صادرکنندگان
فرآوردههای نفت ،گاز و پتروش��یمی در ته��ران به «رویترز» میگوید:
«دنیا وس��یع اس��ت و راههای فرار از تحریم بیشمار است .قیمتهای
رقابتی و موقعیت ایران که نزدیک به خطوط کشتیرانی بزرگ دنیاست،
محصوالتش را جذاب کرده اس��ت .همچنین خری��داران فرآوردههای
پاالیشی بسیاری نس��بت به واردکنندگان با پاالیشگاههای مجهزشده
برای پاالیش نفت ایران وجود دارند .به عالوه ایران بخش��ی از صادرات

ادامه از صفحه اول
مسئولیتاجتماعی در حمایت از آموزش
بانک پاس��ارگاد همواره اقدامات و فعالیتهای متنوع و گستردهای را
در بخشهای مختلف علمی ،فرهنگی ،آموزش��ی ،ورزشی و نیز اعطای
کمکهای انساندوس��تانه و خیرخواهانه با هدف مش��ارکت سازنده در
توس��عه اجتماع��ی به انجام میرس��اند .از جمله ای��ن اقدامات میتوان
به س��اخت مدرس��ه و کتابخانه در مناطق آس��یبدیده از سیل و زلزله
و مناطق کمتر برخوردار اس��تانهای مختلف کش��ور اش��اره کرد .بانک
پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مس��ئولیتهای اجتماعی خ��ود در حوزه
س��اخت مدرسه و توسعه فضاهای آموزش��ی کشور ،تاکنون  ۲۵مدرسه
در اس��تانهای کهگیلویه و بویراحمد ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان،
خراس��ان رضوی ،البرز ،آذربایجان شرقی ،خوزستان ،لرستان و گلستان
س��اخته است و س��اخت  13مدرسه دیگر در استان لرس��تان را نیز در
دس��تور کار خود دارد .در حوزه س��اخت کتابخانه نی��ز 17کتابخانه در
اس��تانهای اردبیل ،هم��دان ،کهگیلویه و بویراحمد ،لرس��تان و فارس
توس��ط این بانک احداث شده اس��ت و این تنها بخشی از اقدامات بانک
در این حوزه است.
ع�لاوهب��ر این ،بان��ک پاس��ارگاد از س��ال  87تاکنون ،ب��ا تجلیل از
برگزیدگان آزمون سراس��ری توجه ویژهای به نخبگان کش��ور دارد .این
بان��ک تاکنون از  193نفر از جوانان و نخبگان آزمون سراس��ری تجلیل

نفت به همس��ایگانش را با استفاده از کامیونهای حمل سوخت انجام
میدهد که شناسایی آنها برای وزارت خزانهداری آمریکا دشوار است».
تهران از آوریل س��رگرم مذاکره برای احیای توافق هس��تهای با ش��ش
قدرت جهانی بوده اس��ت و اعالم کرده تنها در صورتی که تحریمهای
آمریکا برچیده ش��وند ،به تعهدات برجامی بازمیگردد .در این بین اگر
تدابیر خصمانه آمریکا علیه ایران تسهیل شوند ،ایران در موقعیت خوبی
قرار گرفته اس��ت .در حالی که اکثر نقاط جهان تولید پاالیش��گاهی را
در دوران همهگی��ری کووید 19-کاه��ش دادند اما طبق اعالم گمرک،
صادرات بنزین ایران در س��ال  ۲۰۲۰به میزان  ۶۰۰درصد رشد کرد و
به  8میلیون تن معادل  ۱۸۰هزار بشکه در روز رسید در حالی که ایران
تا س��ال  ۲۰۱۸واردکننده بنزین بود .به گفته حسینی ،درآمد ایران از
صادرات بنزین  3میلیارد دالر در سال  ۲۰۲۰برآورد میشود.
همچنین یک منبع آگاه در وزارت نفت به «رویترز» میگوید« :تولید
نفت ایران اکنون بین  2تا  2.5میلیون بش��که در روز اس��ت و حدود 2
میلیون بشکه به پاالیشگاههای داخلی و حدود  ۵۰۰هزار بشکه در روز
به صادرات اختصاص یافته است .اگر تحریمها رفع شوند ایران میتواند
در مدت دو تا سه ماه تولید نفت را 2میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
تا پیش از وضع تحریمها ،صادرات نفت منبع اصلی درآمد ایران بود که
در سال  ۲۰۱۸به  2تا  ۲.۸میلیون بشکه در روز میرسید».
«رویت��رز» در ادامه به نق��ل از یک منب��ع آگاه در وزارت نفت ایران
مدعی ش��د که بنزین با کامیون به افغانس��تان و پاکستان حمل شده
و از آنج��ا به امارات متحده عربی منتقل میش��ود .همچنین صادرات
س��وخت ایران به افغانس��تان در اوت به درخواست طالبان ازسرگرفته
شد .بازرگانان میگویند عراق و بعضی از کشورهای آفریقایی هم بنزین
ای��ران را خری��داری میکنند در حالی که چن��د محموله بنزین هم به

ونزوئال ارس��ال ش��ده که مانند ایران عضو اوپک اس��ت .براساس بولتن
وزارت نفت ،صادرات پتروشیمی از حدود  ۲۰میلیون تن در سال ۲۰۱۹
ب��ه  ۲۵میلیون تن در س��ال  ۲۰۲۰افزایش یافت در حالی که ظرفیت
پتروش��یمی ایران در همین مدت از  ۷۷میلیون تن به  ۹۰میلیون تن
افزای��ش یافت و در س��ال  ۲۰۲۱از  ۱۰۰میلیون ت��ن فراتر میرود .به
گفته منابع بازرگانی ،ایران گاهی برای تش��ویق خریداران قیمتهایی
را پیشنهاد میدهد که هزینههای حمل و بیمه را به همراه هزینههای
اضافی برای مبادالت بانکی پوشش میدهد .این موارد هزینه محصوالت
ایرانی را حدود  ۲۵درصد افزایش میدهد .حتی کشورهایی که به دنبال
اجرای تحریمهای آمریکا هس��تند گاه��ی برای توقف تمامی تجارت با
ایران به مشکل برمیخورند .هند واردات اوره ایران را تحت فشار آمریکا
ممنوع کرد ،اما آقای حس��ینی به «رویترز» گفت« :فرآوردههای ایرانی
همچنان از طریق واسطهها عرضه میشوند».
ش��رکتهای چینی خریداران اصل��ی گاز مای��ع ( ،)LPGمتانول و
بس��یاری از فرآوردههای دیگر ایران ماندهان��د .وزارت خارجه چین در
بیانیهای به «رویترز» اع�لام کرد :چین و ایران همواره اصول همکاری
برابر ،منصفانه و برد-برد را دنبال کرده و در چارچوب قانونی بینالمللی
فعالیت کردهاند .چین ب��ا تحریمهای یکجانبه آمریکا مخالف بوده و از
آمریکا خواسته اس��ت این تحریمها را رفع کند .جف مالت ،متخصص
متان��ول در ش��رکت تحقیقات��ی  IHSب��ه «رویترز» میگوی��د« :اگر
تحریمهای بینالمللی به طور کامل رفع ش��وند صادرات ایران به جای
اینکه عمدتا به چین روانه شود به بازارهای سنتی بازمیگردد که شامل
تایوان ،ژاپن ،کره جنوبی و اروپاست ».یک تحلیلگر ارشد در این شرکت
نیز گفت« :اگر تحریمها رفع شوند ،صادرات ایران به خصوص نفت کوره
و  LPGبه آسیا افزایش خواهد یافت».

بانک پاسارگاد پیشگام در مسئولیت اجتماعی
ب��هعمل آورده و با پرداخت مبالغی بهصورت ماهیانه و تا هر زمانی که
در داخل کش��ور ادام��ه تحصیل دهند ،آنها را تح��ت حمایت خود قرار
داده است.
مسئولیتاجتماعی در حوزه ورزش و فرهنگ
بانک پاس��ارگاد در حمایت از تولید فیلمهای فاخر نیز س��ابقه خوبی
دارد .حمای��ت از فیل��م س��ینمایی جدایی نادر از س��یمین ،اولین فیلم
برنده جایزه اس��کار سینمای ایران ،حمایت از فیلمهای سینمایی طبقه
حساس ،بهمن ،ملبورن ،مرگ ماهی ،ساعت صفر ،یک قناری یک کالغ
از جمله این اقدامات هس��تند .برگزاری چهار دوره فیلم کوتاه پاسارگاد
نیز از دیگر اقدامات این بانک جهت حمایت از فرهنگ و هنر اس��ت .در
این جش��نوارهها محور موضوعات ساخت فیلمها مواردی چون :حمایت
از تولید ملی در بس��تر اقتصاد مقاومتی ،حمایت از تولید ملی و رش��د
اقتصاد ملی ،حفظ محیطزیست و منابع طبیعی ،تکریم خانواده و حقوق
اجتماعی و اهدای عضو بوده اس��ت .عالوهبر این ،بانک پاسارگاد امکان
چاپ و بازنش��ر کتابهای نفیس ،مانند کتابهای ارزش��مند شاهنامه
شاهطهماس��بی ،مصحف شریف طباخ ،رنج و رنگ و… ب ه عنوان بخشی
از گنجینه فرهنگی و هنری ملی کشور را نیز فراهم کرده است؛ اقدامی
که در حوزه فرهنگ بسیار ارزشمند است.
اقدام در راستای فضاسازی ،مرمت و بازسازی ساختمان هزار مترمربعی
موزه زندهیاد دکتر حسن حبیبی در سه طبقه نیز از جمله فعالیتهای

فرهنگی بانک پاس��ارگاد اس��ت .این موزه در دو بخش کتابخانه شامل
۳۰ه��زار مجلد کتابهای ش��خصی و اهدای��ی و همچنین گنجین ه آثار
شامل نقاشیهای قهوهخانهای ،پارچههای دستباف ،مجموعههای سکه،
م��دال ،تمبر ،لوح ،ظروف و هدایایی اس��ت که مرحوم دکتر حبیبی در
دیدارهای دیپلماتیک از اش��خاص و ملل مختلف دریافت کردهاند .این
موزه در محله باغ فردوس تهران ،بوستان قلمستان واقع شده است.
بانک پاس��ارگاد ،اقدامات حمایتی مهمی را نیز در حوزه ورزش کشور
انجام داده اس��ت .بهعن��وان مثال حمایت از ورزش کش��تی بهعنوان
ورزش ملی کشور ،ساخت آکادمی ملی کشتی ایران ،حمایت از تیم ملی
کوهنوردی ،اه��دای جوایز به قهرمانان مدالآور در بازیهای آس��یایی
اینچئ��ون کره جنوب��ی و المپیک لندن ،حمایت از فدراس��یون فوتبال،
حمایت از دانشآموزان تیم فوتس��ال دانشآموزی لرس��تان ،حمایت از
فدراس��یون ملی ورزشهای دانش��گاهی ایران و… از اقدامات نیک این
بانک در حوزه حمایت از ورزش کشور است.
بانک پاسارگاد همواره مسئولیتهای اجتماعی را بهعنوان رویکردی
متعال��ی به کس��بوکار مدنظ��ر ق��رار داده و مجموعه اس��تراتژیها و
سیاس��تهای کالن خ��ود را مبتن��ی بر مدل��ی خ��اص در حوزههای:
مش��تریان ،س��هامداران ،کارکنان ،جامعه و… در چارچ��وب این نگاه
مس��ئوالنه تعریف کرده اس��ت تا نویدبخش پیشرفت و تعالی برای خود
و جامعه باشد.
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نقدينگي و پايه پولي در میانه تابستان به  3922و  516هزار ميليارد تومان رسيد

وضعیت متغیرهای پولی در پایان دولت دوازدهم

3

افزایش  ۴۰هزار تومانی قیمت سکه

بازار ارز صعودی شد

قیمت دالر در بازار آزاد تهران افزایش یافت و هر اس��کناس سبز آمریکایی
ب��ا افزایش  ۱۵۳تومان��ی ۲۷ ،هزار و  ۴۸۱تومان قیمت خورد .در همین حال،
قیمت دالر در صرافیهای بانکی برای سومین روز کاری متوالی (از چهارشنبه
هفته گذش��ته تاکنون) تغییری نکرد و همان  ۲۶ه��زار و  ۷۶۱تومان قیمت
خ��ورد .قیمت فروش یورو نیز در این صرافیها ثابت مان��د و  ۳۱هزار و ۵۳۲
تومان تعیین ش��د .قیمت خرید هر دالر  ۲۶ه��زار و  ۲۳۱تومان و نرخ خرید
هر یورو نیز  ۳۰هزار و  ۹۰۷تومان اعالم شد .همچنین قیمت هر قطعه سکه
تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با افزایش  ۴۰هزار تومانی در اولین
روز هفته به رقم  ۱۱میلیون و  ۷۵۰هزار تومان رس��ید .سکه تمام بهار آزادی
طرح قدیم نیز  ۱۱میلیون و  ۳۰۰هزار تومان معامله شد .نی م سکه بهار آزادی
 5میلیون و  ۹۵۰هزار تومان ،ربع س��که  3میلیون و  ۵۰۰هزار تومان و سکه
یک گرمی  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار تومان قیمت خورد .در بازار طال نیز نرخ هر
گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون و  ۱۳۹هزار تومان رسید .قیمت هر مثقال
طال نیز  4میلیون و  ۹۳۸هزار تومان شد .هر اُنس جهانی طال نیز یک هزار و
 ۷۵۵دالر و  ۵۱س��نت قیمت خورد که در مقایس��ه با روز قبل  ۲۹دالر و ۴۲
سنت کاهش داشت.
در تیرماه 1400

فروش سفته و برات کم شد

فرصت امروز :با انتشار گزارش «تحليل تحوالت اقتصاد كالن و اقدامات
بان��ك مركزي در مردادماه  »1400عمال پرونده تغييرات متغيرهاي كالن
اقتصادي در دولت دوازدهم بسته شد و با توجه به دادههاي بانك مركزي،
نقدينگي و پايه پولي در پايان مردادماه امسال به ترتيب به  3922و 516
هزار ميليارد تومان رسيد .اين دو رقم در پايان خردادماه  1392و زماني كه
حسن روحاني به عنوان رئيسجمهور انتخاب شد ،به ترتيب  473و 92.7
هزار ميليارد تومان بوده اس��ت .بنابراین در مدتي كه دولتهاي يازدهم و
دوازدهم بر س��ر كار بودند و در ش��رايطي كه اقتصاد ایران هم در ابتداي
دولت يازدهم و هم در پايان دولت دوازدهم با تحريم دست به گريبان بود،
نقدينگي و پايه پولي حدود  729و  456درصد رشد داشته است.
نگاه��ی به گزارش بانک مرکزی از تح��والت اقتصاد کالن در مردادماه،
از «تعدی��ل انتظ��ارات تورم��ی» خبر میدهد .ن��رخ ب��ازده اوراق دولتی
معامالت بازار ثانویه در سررسیدهای مختلف کاهشی بوده که این موضوع
نشاندهنده تغییر مسیر انتظارات تورمی در مرداد است .نرخ رشد نقطه به
نقطه نقدینگی نیز در ماه میانی تابس��تان نسبت به ماه قبل از آن کاهش
داش��ته است .همچنین نرخ س��ود بازار بین بانکی نیز بدون مداخله بانک
مرکزی ،در داالن سیاس��تی قرار گرفته است .بانک مرکزی تایید میکند
با توجه به کاهش انتظارات تورمی و کاهش ش��دت منفی بودن نرخ سود
حقیقی ،ضرورتی برای تغییر نرخ س��ود سیاستی دیده نشده است ،اما اگر
س��یگنالی از افزایش انتظارات تورمی در بازارهای دارایی مش��اهده شود،
امکان تغییرات سود سیاستگذاری وجود دارد.
بار تورم مرداد بر دوش «مسکن ،آب و برق»
گزارش بانک مرکزی نش��ان میدهد که در پنج ماهه نخس��ت امس��ال
ارزش ص��ادرات گمرکی حدود  17.7میلیارد دالر بوده که در مقایس��ه با
مدت مشابه سال  ،1399رشد  62.6درصدی داشته است .در بازار داراییها
نیز مس��کن با  3درصد و شاخص کل بازار سهام با  15درصد رشد همراه
بودهاند .همچنین نرخ تورم در مردادماه عمدتا تحت تأثیر گروه «مسکن،
آب ،برق و گاز و سایر سوختها» قرار داشت؛ به طوری که این گروه 44.3
درصد از تورم این ماه را شامل شده است .در رتبههای بعدی نیز گروههای
«خوراکیها و آشامیدنیها» و «حمل و نقل» قرار دارند که بیشترین سهم
از تورم مرداد را به خود اختصاص دادهاند.
بانک مرکزی در این گزارش با اش��اره به بررسی بازار داراییها از جمله
سهام و مسکن نوشته است که قیمتها در بازار مسکن در مردادماه سال
جاری با افزایش مواجه شده و نشانههای بهبود وضعیت در بازار سهام نیز
قابل مشاهده است .بر این اساس ،متوسط قیمت خرید و فروش یک متر
ن ماه نسبت
مربع زیربنای واحد مسکونی معاملهشده در شهر تهران ،در ای 
به ماه قبل  3.1درصد افزایش را تجربه کرد .همچنین شاخص کل بورس
در پایان مردادماه در مقایس��ه با روز پایانی ماه گذشته حدود  15.6درصد
افزایش یافت .باید توجه داش��ت چنانچه مس��یر صعودی قیمت داراییها
داللتی بر تغییر در سطح انتظارات تورمی داشته باشد ،ممکن است نیاز به
انجام اقداماتی از سوی سیاستگذار پولی وجود داشته باشد.

در مردادماه همچنین ش��اهد افزایش قیم��ت دالر در بازار آزاد بودیم و
بانک مرکزی به عنوان نهاد رس��می حفظ ارزش پول ملی در مورد چرایی
این رشد میگوید :در مرداد تحت تأثیر انتظارات فعاالن اقتصادی نسبت به
تحوالت سیاست خارجی ،متوسط نرخ دالر در بازار آزاد نسبت به تیرماه با
افزایش همراه بود و در ماه مورد گزارش ،متوسط قیمت این ارز در بازار به
حدود  ۲۵۵هزار ریال رسید .این افزایش در شرایطی رقم خورده است که
از نقطه نظر عوامل بنیادین مؤثر بر بازار ارز ،در سالجاری ارزش صادرات
و واردات گمرکی دارای توازن نس��بی بوده و صادرات نفتی نیز نس��بت به
س��ال گذش��ته افزایش یافته اس��ت .در این ماه ،بانک مرکزی در راستای
ن بانکی در داالن سیاستی با استفاده از ابزارهای
کنترل نرخ س��ود بازار بی 
خود از جمله س��پردهگذاری قاعدهمن��د بانکها نزد بانک مرکزی و توافق
بازخرید معکوس ،منابع مازاد در بازار بین بانکی را تا حد امکان جمعآوری
کرد .یادآور میش��ود ،این امر در حالی تحق��ق یافت که بانک مرکزی در
دوره مورد بررس��ی هیچگونه دخالت مس��تقیمی در بازار بین بانکی انجام
نداد .این مس��ئله به معنای اصالح ارتباط میان بانک مرکزی با بانکها در
بازار بین بانکی بوده ،به طوری که در حال حاضر بانکهای دارای کسری
مناب��ع تنها میتوانند با توثیق اوراق مالی دولت و در نرخ س��قف داالن از
این منابع استفاده کنند که این امر موجب بهبود نسبی مدیریت نقدینگی
در این بانکها شده است .بر این اساس نرخ بازده اسناد خزانه اسالمی در
سررس��یدهای یک ،دو و سهس��اله ،در مردادماه  1400روندی کاهشی را
تجربه کرد؛ به نحوی که نرخ بازده اسناد با سررسیدهای یکساله و دوساله
در این ماه با کاهش��ی بهترتیب معادل 0.74و  0.9واحد درصد نسبت به
ماه قبل به ترتیب به  20.98و  20.93درصد رسید.
آخرین تحوالت نقدینگی در میانه تابستان
در حالی که اکبر کمیجانی ،رئیس کل بانک مرکزی ،میزان نقدینگی در
پایان مردادماه را معادل  3980هزار میلیارد تومان اعالم کرده بود ،گزارش
بانک مرکزی میگوید :براس��اس ارقام موجود ،رشد نقدینگی و پایه پولی
در  12ماه��ه منتهی به پایان مردادم��اه  1400به ترتیب به  39.1درصد
و  42.1درصد رس��ید .رش��د باالی پایه پولی در 12ماهه منتهی به پایان
مردادماه عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در پایان مردادماه ( 1399نسبت
به پایان خرداد  1399به میزان  5.3درصد) و ب ه دلیل فروش اوراق بدهی
دولت به بانکها و افزایش س��پردههای دولت نزد بانک مرکزی بوده است.
همچنین حجم نقدینگی در پایان مردادماه نس��بت به پایان سال 1399
معادل  12.8درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور
در دوره مشابه سال قبل ( 14.1درصد) به میزان  1.3واحد درصد کاهش
یافته اس��ت .از س��وی دیگر ،پایه پولی در پایان مردادماه  1400نسبت به
پایان س��ال  1399معادل  12.4درصد رشد نشان میدهد که در مقایسه
با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل ( 2.9درصد) به میزان 9.5
واحد درصد افزایش یافته است .افزایش رشد پایه پولی در مردادماه نسبت
به پایان س��ال  1399عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواهگردان
خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از  3درصد به  4درصد براساس

برای گرفتن وام جدید مسکن چقدر باید هزینه کنیم؟

آخرین قیمت اوراق مسکن

ف تسهیالت
هفته گذش��ته بانک مرکزی طی مکاتبهای ،افزایش س��ق 
ساخت و خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت
مس��کن را به بانک مس��کن ابالغ کرد که براساس آن ،هر شهروند متأهل
تهرانی برای اخذ این وام باید بیش از  ۵۸میلیون تومان بپردازند.
به گزارش ایس��نا ،بررس��ی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان
میدهد که هر برگ اوراق تس��هیالت مس��کن در فروردین ،اردیبهشت و
خرداد سال گذشته به ترتیب  ۶۰هزار و  ۶۰ ،۳۰۰هزار و  ۴۰۰و  ۶۰هزار
و  ۵۰۰تومان قیمت دارند .همچنین هر برگ از اوراق تس��هیالت مسکن
بانک مسکن در تیرماه و مردادماه و شهریورماه سال گذشته با قیمت ۶۰
ه��زار و  ۴۰۰تومان ۶۰ ،ه��زار و  ۳۰۰تومان و  ۶۰هزار و  ۱۰۰تومان داد
و س��تد میشود .این اوراق در هر کدام از ماههای مهر و آبان و آذر نیز ۶۰
هزار و  ۷۰۰تومان ۶۰ ،هزار و  ۲۰۰تومان و  ۶۰هزار و  ۴۰۰تومان قیمت
ی سال گذشته هم با قیمت  ۶۰هزار و
دارند .اوراق تسهیالت مسکن در د 
 ۳۰۰تومان ،در بهمنماه با قیمت  ۶۰هزار و  ۴۰۰تومان و در اسفندماه نیز
با قیمت  ۶۰هزار و ۶۰۰تومان معامله میشود.
همچنین قیمت اوراق مسکن در فروردین ماه  ۱۴۰۰با قیمت  ۶۰هزار و
 ۳۰۰تومان ،در اردیبهشت ماه سال جاری با قیمت  ۶۰هزار و  ۴۰۰تومان
و در خردادم��اه س��ال جاری نیز با قیمت  ۶۰ه��زار و  ۴۰۰تومان معامله
میش��ود .قیمت این اوراق در تیرماه و مردادماه امس��ال نیز به ترتیب ۶۰
هزار و  ۵۰۰و  ۶۰هزار و  ۴۰۰تومان اس��ت و این گزارش براس��اس قیمت
مردادماه نوشته شده است.
بر این اس��اس و با توجه به افزایش س��قف وام ساخت و خرید مسکن،
مجردهای ساکن تهران میتوانند تا  ۲۸۰میلیون تومان تسهیالت دریافت
کنند که شامل  ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت خرید مسکن و  ۸۰میلیون

تومان وام جعاله میش��ود .بنابراین مجردهای ساکن تهران برای دریافت
 ۲۰۰میلیون تومان تسهیالت باید  ۴۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری
کنند که هزینه این تعداد اوراق با تسه  ۶۰هزار و  ۶۰۰تومانی ۲۴ ،میلیون
و  ۲۴۰هزار تومان میشود .همچنین با در نظر گرفتن  ۸۰میلیون تومان
وام جعاله که برای آن باید ۱۶۰ورق به مبلغ  ۹میلیون و  ۶۶۴هزار تومان
خری��داری کنند ،مجموع هزینه خرید اوراق ب��ه  ۳۳میلیون و  ۹۰۴هزار
تومان میرسد.
از س��وی دیگر ،زوجهای تهرانی نیز بر همین اساس میتوانند تا سقف
 ۴۸۰میلیون تومان ش��امل  ۲۰۰میلیون تومان تس��هیالت خرید مسکن
برای هر نفر و  ۸۰میلیون تومان وام جعاله دریافت کنند؛ بنابراین زوجین
باید  ۸۰۰برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند که هزینه آن  ۴۸میلیون
و  ۴۸۰هزار تومان میشود که همراه با هزینه  ۹میلیون و  ۶۹۶هزار تومانی
وام جعاله که برای آن باید  ۱۶۰ورق تسهیالت مسکن خریداری کنند ،در
مجموع باید ۵۸میلیون و ۱۷۶هزار تومان پرداخت کنند.
همچنین قیمت اوراق مسکن برای مراکز استانها و شهرهای با جمعیت
بیش از  ۲۰۰هزار نفر برای مجردها به  ۱۶۰میلیون تومان و برای زوجین
به  ۳۲۰میلیون تومان رسیده است که با توجه به اینکه مجردها باید ۳۲۰
برگه تسهیالت مسکن و متأهلهای ساکن این شهرها نیز باید  ۶۴۰برگه
تسهیالت مس��کن خریداری کنند ،مجردها باید  ۱۹میلیون و  ۳۹۲هزار
توم��ان و متأهلها نیز باید  ۳۸میلیون و  ۷۸۴هزار تومان پرداخت کنند.
این وام برای مجردهای س��ایر مناطق شهری نیز به  ۱۲۰میلیون تومان و
برای زوجین این مناطق نیز به  ۲۴۰میلیون تومان رسیده است .بنابراین
مجرده��ا باید ب��ا پرداخت 7میلیون و  ۲۷۲هزار توم��ان و متأهلها نیز با
پرداخت  ۱۴میلیون و  ۵۴۴هزار تومان نسبت به اخذ این وام اقدام کنند.

مصوب��ه  26خردادماه  1400هیأت وزیران) بوده اس��ت (به میزان 529.6
هزار میلی��ارد ریال در پایان مردادم��اه  .)1400در پایان مردادماه ضریب
فزاین��ده نقدینگ��ی به رقم  7.601رس��ید .بدین ترتی��ب ضریب فزاینده
نقدینگی نسبت به پایان سال  ،1399برابر با  0.3درصد افزایش یافت که
در مقایس��ه با رشد دوره مشابه سال ( ،1399معادل  10.8درصد)10.5 ،
واحد درصد کاهش نش��ان میدهد .دلیل اصل��ی افزایش ضریب فزاینده
نقدینگی در پایان مردادماه نس��بت به پایان سال  ،1399ناشی از کاهش
نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به سپردهها و کاهش نسبت
ذخایر اضافی به س��پردهها بوده اس��ت؛ بهطوری ک��ه حجم ذخایر اضافی
بانکها از  304.1هزار میلیارد ریال در پایان س��ال  1399به  277.5هزار
میلیارد ریال در پایان مردادماه  1400رسیده است.
بررس��ی رش��د اجزای نقدینگی نشان میدهد که رش��د  12ماهه پول
از  61.7درص��د در پایان س��ال  1399به  36.4درص��د در پایان مردادماه
امس��ال کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری س��پردهها و استقبال
بیش��تر از سپردهگذاری بلندمدت در بانکها است .انتظار میرود با اعمال
سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانکها ،روند بهبود کنترل
رش��د متغیرهای پولی در ماههای آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی
در راس��تای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمتها) با موفقیت بیش��تری
همراه شود.

در تیرماه امس��ال بالغ بر  ۱۰میلیارد و  ۷۷۰میلیون تومان سفته و برات در
شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل  5.6درصد کاهش و نسبت به
دوره مش��ابه سال قبل  19.6درصد افزایش را نشان میدهد .طبق اعالم بانک
مرکزی ،بالغ بر  ۳۵میلیارد و  ۹۶۱میلیون تومان سفته و برات در چهار ماهه
اول امسال در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۴
درصد افزایش را نشان میدهد .همچنین در تیرماه معادل  ۷۰۰برگ سفته و
برات به مبلغی معادل  ۲۲میلیارد و  ۳۲۰میلیون تومان در شهر تهران برگشت
خورد که در این ماه شاخصهای تعداد و مبلغ سفته و برات برگشتخورده به
ترتیب به اعداد  85.7و  121رس��ید که در مقایس��ه با ماه قبل از لحاظ تعداد
 13.8درصد کاهش و از لحاظ مبلغ نیز  55.9درصد افزایش داش��ت .شاخص
متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیرماه سال جاری نیز
به عدد  141.2رسید که عدد شاخص مذکور در تیرماه  ۱۳۹۹معادل 169.3
بوده است .عالوه بر این ،در چهار ماهه اول سال جاری معادل  ۲۳۰۰برگ سفته
و برات به مبلغ  ۶۳میلیارد و  ۵۵۰میلیون تومان در شهر تهران برگشت خورد.
در این دوره متوسط شاخصهای تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به
ترتیب به اعداد  70.2و  86.1رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ
تعداد  9.3درصد و از لحاظ مبلغ  14.1درصد کاهش را نشان میدهد .از سوی
دیگر ،ش��اخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در چهار
ماهه اول س��ال به عدد  132.7رس��ید که عدد شاخص مذکور در دوره مشابه
سال قبل معادل  115.6بوده است.
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یادداشت
ظرفیتهای بازار سرمایه برای تامین کسری بودجه
هادی جمالیان  /کارشناس بازار سرمایه
دولت با کس��ری تراز عملیاتی مواجه اس��ت؛ بنابراین بای��د از محل واگذاری
داراییهای مالی یا سرمایهای کسری بودجه عملیاتی خود را پوشش دهد .میزان
کسری بودجه در شش ماهه دوم به گونهای است که دستکم ماهانه به  ۵۰تا ۶۰
هزار میلیارد تومان منابع جدید نیاز است .محل تامین این کسری به صورت بالقوه
یکی یا ترکیبی از منابع زیر است:
* افزایش صادرات نفت :اگرچه به نظر میرسد اراده ایران و طرفهای مذاکره
همچنان بر باز ماندن پنجره دیپلماس��ی است ،اما اینکه در افق شش ماه آینده،
توافق برجام نهایی شود ،همه یا برخی از تحریمها برداشته شود ،ایران به سهم خود
از بازار نفت دس��ت پیدا کند و دولت بتواند از منابع حاصل از صادرات نفت برای
پوشش کسری بودجه سال جاری استفاده کند با ابهام روبهروست .گرچه مذاکره
مرحلهای و توافق گام به گام نیز میتواند دس��تکم بخشی از اهداف یک توافق
نهایی را زودتر در اختیار طرفین قرار دهد ،اما با مواضعی که تاکنون اعالم شده به
نظر نمیرسد در کوتاهمدت چنین برنامهای در دستور کار باشد.
* انتشار اوراق بدهی :انتشار اوراق بدهی شاید محتملترین و در دسترسترین
گزینه برای تامین کسری بودجه دولت باشد ،اما دو نکته در استفاده از این راهکار
وج��ود دارد؛ یکی اینکه ایجاد بدهی در س��ال جاری به معنای افزایش بدهی در
س��الهای بعد است به ویژه اینکه میدانیم منابع حاصل از واگذاری اوراق عمدتا
صرف پرداخت هزینههای جاری خواهد شد ،زیرا هنوز با اصالح ساختاری بودجه
به مفهوم تفکیک عملیاتی مصارف ترازهای عملیاتی و مالی و سرمایهای فاصله
داریم .بنابراین انتشار اوراق به هر مبلغی طی سال جاری یعنی دستکم افزایش
 ۲۰درصد پرداختی در سالهای آینده و معادل کل آن در سررسید که باید دوباره
تامین مالی شود .این در حالی است که بدهیهای قبلی دولت به شبکه بانکی و
اوراق منتشرش��ده در سالهای قبل نیز به جای خود باقی است .نکته دوم اینکه
اگر قرار باشد کل کسری بودجه یا بخش قابل توجهی از آن از طریق انتشار اوراق
تامین شود الجرم دولت مجبور است برای حصول اطمینان از فروش موفقیتآمیز
اوراق ،نرخ س��ود را جذاب کند و این به معنای تعمیق رکود در س��ایر بخشهای
اقتص��اد خواهد بود که برای اقتصادی با نزدیک به یک دهه بدون رش��د ،پدیده
جالبی نخواهد بود .مگر اینکه مانند تجربه گذشته اوراق را نه با نرخ جذاب که با
دستورهای غیررسمی به شبکه بانکی واگذار کنند که در این صورت باید منتظر
رش��د پایه پولی از طریق انتقال این تامین مالی به ترازنامه بانک مرکزی توسط
شبکه بانکی باشیم که آثار تورمی آن در میانمدت ،دامن اقتصاد را خواهد گرفت.
* واگذاری سهام شرکتهای دولتی :دولت هنوز مالک بلوکهای ارزشمندی
از سهام شرکتهاست که واگذاری آنها میتواند بخشی از کسری بودجه را جبران
کند ،اما امکان واگذاری این س��هام از طرفی منوط به رونق بازار و از طرف دیگر
مش��روط به وج��ود اراده دولت به واگذاری در قیمتهای منصفانه اس��ت که در
بسیاری موارد وجود نداشته است .در عین حال اگر قرار باشد رونق بازار سرمایه به
منظور حصول اطمینان از امکان واگذاری سهام دولتی حفظ شود ،سیاستگذار
پولی باید از افزایش نرخ بهره جلوگیری کند و چنین تصمیمی ممکن است برنامه
انتش��ار اوراق دولت را با مخاطره روبهرو کند .از طرفی ،واگذاری تنها داراییهای
ارزش��مند دولت برای تامین هزینههای جاری ،چشمپوش��ی از درآمدهای آینده
این داراییهاس��ت ،در حالی که هزینههای دولت در س��الهای آینده نیز تکرار
خواهد شد.
* افزای��ش مالیات :وزیر اقتصاد بارها بر افزایش س��هم مالی��ات از درآمدهای
دولت تاکید داش��ته است .کاهش یا رفع کامل کس��ری تراز عملیاتی بودجه در
گ��رو افزایش درآمدهای پایدار و یا کاهش هزینههای عمومی اس��ت ،اما افزایش
مالیات فارغ از اینکه پایههای مالیاتی افزایش یابد یا چتر مالیاتی گستردهتر شود،
در نهایت برداشت دولت از اقتصادی است که نزدیک به یک دهه رشدی را تجربه
نکرده اس��ت .باید امیدوار باش��یم ضریب فزاینده کینزی در اقتصاد ایران بزرگتر
از یک باش��د ،اما آیا در کوتاهمدت افزایش مالیاتستانی و انقباض مالی میتواند
نتیجهای غیر از تعمیق رکود دربر داشته باشد؟ فارغ از این موضوع ،امکان افزایش
درآمدهای مالیاتی در کوتاهمدت تا سقف هزینههای جاری عمال وجود ندارد و باید
سهم سایر راهکارها را در کوتاهمدت همچنان باال در نظر گرفت.
* اس��تقراض از ش��بکه بانکی :فاجعهبارترین و در عین حال از نظر عملیاتی،
سادهترین راه برای تامین مالی پرداختهای دولت ،استقراض از شبکه بانکی است.
برداش��ت مس��تقیم از بانک مرکزی ،رشد بیواس��طه پایه پولی را در پی خواهد
داش��ت و استقراض از بانکها با توجه به سابقه دولت در بازپرداخت بدهیها ،در
نهایت به ترازنامه بانک مرکزی منتقل خواهد ش��د .بانک مرکزی مجبور خواهد
بود در مقابل تکالیفی که از سوی دولت یا مجلس به بانکها تحمیل میشود یا
با اضافه برداشت بانکها با تسامح برخورد کند یا اقدامات تسهیلگرایانه دیگری
مانند کاهش نرخ س��پرده قانونی یا اقدامات مشابه آن را در دستور کار قرار دهد
که همگی به معنای دمیدن بر آتش تورمی خواهد بود که هماکنون نیز به اندازه
کافی شعلهور و سوزان است.
اگرچ��ه دولت برای تامین مالی هزینههای کوتاهمدت خود کم و بیش مجبور
است گزینههای سادهتری چون واگذاری سهام یا انتشار اوراق و در بدترین حالت
استقراض از شبکه بانکی را انتخاب کند ،اما به نظر میرسد برای دولتی که هنوز
در ابتدای راه چهار ساله است و با یک رکود تورمی عمیق روبهروست ،اندیشیدن
به مدل جامع سیاستگذاری به جای درگیر شدن در روزمرگیهای تامین منابع
باید در دستور کار اتاق فکر اقتصادی دولت قرار گیرد.
پیش��نهاد مشخص ،اس��تفاده از ظرفیت «اوراق بهادارسازی» به ویژه و بهطور
مشخص ،طراحی و انتش��ار اوراق بدهی قابل تبدیل به دارایی (Convertible
 )Bondsبهجای انتش��ار اوراق بدهی س��اده یا فروش س��هام است .اوراق بدهی
قابل تبدیل به سهام که سالهاست در بازارهای مالی جهان و البته بیشتر توسط
شرکتها منتشر میشود ،نوعی از اوراق بدهی است که دارنده اوراق در سررسید
میتواند ب ه جای اصل پول خود (با ضریب مش��خصی ()Conversion Ratio
که در هنگام انتش��ار اوراق تعیین میش��ود) طلب خود را در قالب سهام دریافت
کند .این تبدیل را حتی میتوان به س��ودهای دورهای ( )Couponsنیز تعمیم
داد و میتوان روی سایر داراییهای دولت نیز اوراق مشابهی طراحی و منتشر کرد.
مزیت این روش چیس��ت؟ بزرگترین مزیت این روش در شرایط فعلی ،حل
تناقض نرخ بهره – رونق بازار است که دولت با آن روبهروست .همانطور که ذکر
شد ،باال بردن نرخ سود برای فروش اوراق به رکود بازار منجر خواهد شد و کاهش
نرخ سود برای حفظ رونق بازار احتماال جذابیت اوراق جدید را برای سرمایهگذاران
کاه��ش خواهد داد ،ام��ا اوراق بهادار قابل تبدی��ل از آنجا که یک اختیار معامله
( )Optionضمنی در خود دارد میتواند نرخ اسمی پایینتری نسبت به نرخهای
رایج بازار داشته باشد که در بازارهای مالی دنیا نیز چنین است ،چراکه نرخ سود
واقعی این اوراق ،افزون بر نرخ اسمی ،شامل ارزش اختیار معامله مستتر در اوراق
( )Option premiumنیز میشود .بنابراین دولت بدون اینکه نرخهای سود
رای��ج را افزایش دهد با واگذاری اوراق بدهی قابل تبدیل ،هم امکان جذب منابع
از بازار بدهی را دارد هم طی دوره انتشار تا سررسید اوراق ،مالک سهام (دارایی)
باقی مانده و از درآمدهای سهام (منافع دارایی) طی دوره نیز بهرهمند خواهد بود
و نیاز کمتری به تامین مالی مجدد طی دوره یا حتی در سررسید خواهد داشت.
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افت شاخص بورس تهران در اولین روز هفته

 ۸میلیارد اوراق بهادار دست به دست شد

فرصت امروز :عملکرد بورس تهران از ابتدای سال تاکنون نشان میدهد
که از خردادماه ش��اخص کل بورس به مدار صعودی بازگشت؛ روندی که
در ماههای تیر و مرداد تقویت ش��د .در حالی که پرونده ش��اخص کل در
سال گذشته با عدد یک میلیون و  307هزار و  707واحد بسته شده بود،
در فروردین امس��ال ش��اهد افت بیش از  88هزار واحدی و  6.7درصدی
شاخص بودیم .این روند منفی در اردیبهشت نیز با اندکی بهبود ادامه یافت
و ش��اخص کل با  5.3درصد افت ،بی��ش از  64هزار واحد عقب رفت ،اما
در سومین ماه سال با وجودی که همچنان شاخص در کانال  1.1میلیون
واحدی قرار داش��ت ،توانست با رشد بیش از  13هزار واحدی 1.1 ،درصد
به جلو قدم بردارد ،تا در مجموع فصل بهار ،بازدهی بورس تهران به منفی
 10.6درصد برسد.
این روند مثبت در تیرماه تقویت شد و با فتح کانال  1.3میلیون واحدی
شاهد رشد بیش از  142هزار واحدی و بازدهی  12.2درصدی شاخص کل
بودیم .در مرداد نیز این روند صعودی دنبال شد و شاخص کل با رسیدن به
کانال  1.5میلیون واحدی 204 ،هزار واحد باال رفت و بدین ترتیب 15.5
درصد رش��د کرد .در حالی که شاخص کل بورس در شهریورماه باالترین
رک��ورد خود را ثبت کرد ،اما بررس��ی عملک��رد  18روزه بورس تهران در
ششمین ماه سال (تا  24شهریور) حاکی از افت بیش از  27هزار واحدی
و  1.8درصدی شاخص دارد .در آخرین گام نیز شاخص بورس تهران روز
گذشته (شنبه)  37هزار و  991واحد دیگر افت کرد و به رقم یک میلیون
و  ۴۵۰هزار واحدی رسید.
در بازار بورس و فرابورس چه گذشت؟
در جریان معامالت دیروز بورس تهران ،شاخص کل با کاهش  ۳۷هزار
و  ۹۹۱واحدی به رقم یک میلیون و  450هزار واحد رس��ید و ش��اخص
هموزن با  ۱۰هزار و  ۵۳۳واحد کاهش ،رقم  ۴۳۹هزار و  ۹۳۲واحد را به
ثبت رساند .در معامالت روز شنبه ،بیش از  ۸میلیارد و  ۹۷میلیون سهم،
ح��ق تقدم و اوراق بهادار به ارزش  ۷۴هزار و  ۹۷میلیارد ریال دادوس��تد
شد .شاخص بازار اول کاهش  ۳۸هزار و  ۲۶۲واحدی و شاخص بازار دوم،
کاهش  ۴۴هزار و  ۹۹واحدی را تجربه کردند.
گ��روه خودرو با  ۷۷هزار و  ۲۴۰معامله به ارزش  ۵هزار و  ۳۰۳میلیارد
ریال ،گروه فلزات اساسی با  ۶۴هزار و  ۹۶۷معامله به ارزش  ۴هزار و ۷۸۴
میلیارد ریال ،گروه ش��یمیایی با  ۶۸هزار و ۷۸۹معامله به ارزش  ۴هزار و
 ۳۲۷میلیارد ریال ،گ��روه فرآوردههای نفتی با  ۴۳هزار و  ۷۶۴معامله به

ارزش  ۳هزار و  ۶۸۶میلیارد ریال و گروه بانکها با  ۳۰هزار و  ۳۱۴معامله
به ارزش  ۲هزار و  ۶۴۸میلیارد ریال در صدر برترین گروهها قرار گرفتند.
ش��رکت توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه با  ۷۶۱واحد ،شرکت
سرمایهگذاری تامین اجتماعی با  ۲۱۲واحد ،شرکت تامین سرمایه نوین با
 ۱۰۸واحد ،شرکت پارس فوالد سبزوار با  ۷۳واحد و گروه دارویی سبحان
با  ۷۲واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص کل داشتند .در سوی
مقابل ،شرکت فوالد مبارکه اصفهان با  ۳هزار و  ۷۱۸واحد ،شرکت معدنی
و صنعتی گلگهر با  ۲هزار و  ۸۸۶واحد ،ش��رکت ملی صنایع مس ایران
با  ۲هزار و  ۶۸۷واحد ،ش��رکت معدن��ی و صنعتی چادرملو با یک هزار و
 ۹۴۷واحد و شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان با یک هزار و  ۳۴۰واحد
بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
همچنین شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) ،فوالد مبارکه
اصفهان (فوالد) ،ایران خودرو (خودرو) ،سپید ماکیان (سپید) ،ملی صنایع
مس ای��ران (فملی) ،آریان کیمیا تک (کیمیاتک) و پاالیش نفت اصفهان
(شپنا) از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس بیش از  ۵۲۸واحد کاهش
داش��ت و بر روی کان��ال  ۲۱هزار و  ۴۶۸واحد ثابت مان��د .در این بازار 3
میلی��ارد و  ۱۶۵میلیون برگه س��هم به ارزش  ۲۰۱ه��زار و  ۱۳۵میلیارد
ریال داد و س��تد ش��د .در جریان معامالت فرابورس ایران ،مجتمع جهان
فوالد س��یرجان با  ۲۲واحد ،ش��رکت صنعتی مینو با  ۱۲واحد ،ش��رکت
تولید نیروی برق دماوند با  ۱۱واحد ،ش��رکت تولید برق عس��لویه مپنا با
سه واحد و شرکت ریلپرداز نوآفرین با دو واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر
رشد شاخص داشتند .همچنین شرکت سنگ آهن گهرزمین با  ۸۹واحد،
بیمه پاس��ارگاد با  ۶۵واحد ،شرکت پلیمر آریاساسول با  ۶۱واحد ،شرکت
پتروشیمی زاگرس با  ۵۳واحد و شرکت فوالد هرمزگان جنوب با  ۳۱واحد
بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس داشتند.
دورنمای بورس در هفته پایانی تابستان
کارشناسان میگویند بازار سرمایه با ریسکهای متعددی روبهروست که
مهمترین آنها ،رویکرد و موضع دولت به قیمتگذاری دس��توری برخی از
کاالهای اساسی نظیر سیمان و فوالد است که توانایی تأثیرگذاری بسیاری
در بازار دارد .از میان ریسکهای سیاسی نیز بهزعم صاحبنظران ،مذاکرات
احیای برجام به دلیل اثرگذاری در نرخ ارز و صادرات شرکتهای بورسی،
اهمیت باالیی دارد .با این وجود به گفته کارشناس��ان ،اگر متغیر جدیدی

وارد بازار س��رمایه نشود ،دورنمای آرامی برای بورس میتوان ترسیم کرد،
دورنمایی که در آن نه خبری از ریزشهای س��نگین اس��ت و نه رشدهای
شارپی که در سال گذشته تجربه شد.
در این باره یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است« :به نظر میرسد در
هفته جاری ،ثبات در بدنه بازار حاکم ش��ده و به دنبال آن تفکیکی میان
صنایع و سهام ایجاد شود که این موضوع به لحاظ تحلیلی منجر به جدایی
مسیر صنایع و س��هام از یکدیگر خواهد شد ».امیرعلی امیرباقری با بیان
اینک��ه «اکنون و در وضعیت فعل��ی ،نگاه تحلیلی در بازار برتری زیادی به
نگاه دارایی و تورمی دارد و از سرمایهگذاران انتظار میرود تا در این حوزه،
نگاه تحلیلی داشته باشند و از چیدمان مناسب برای پرتفوی خود استفاده
کنند» ،به «ایرنا» میگوید« :در معامالت هفته گذش��ته بازار سهام ،فشار
عرضه در بازار افزایش پیدا کرد که مهمترین علت آن ناشی از تاثیرپذیری
بازار از مسائل سیاس��ی بود .انتشار خبر احتمال مذاکرات برجام ،بر فشار
عرض��ه ارز در بازار تاثیرگذار بود که ای��ن اتفاق منجر به کاهش نرخ دالر
ش��د و به دنبال آن سهام دالریمحور و شاخصس��از با کاهش ارزش در
بازار مواجه شدند ».او با تاکید بر اینکه «سرمایهگذاران باید این موضوع را
مدنظر قرار دهند که قیمت ارز در کوتاهمدت نمیتواند بیانگر کلیت اقتصاد
کش��ور باش��د» ،میافزاید« :با توجه به فعالیت مستمر شرکتها در طول
سالها باید قیمت ارز را با توجه به واقعیات اقتصادی تخمین زد .اتفاقات
سیاس��ی تنها میتواند باعث برخورد قیمت ارز با برخی از نقاط ش��ود اما
نمیتواند زمینهساز تغییر روند کلی بازار ارز باشد».
امیرباقری همچنین به ورود خودرو در بورس کاال اشاره میکند و ادامه
میدهد« :بحث ورود خودرو به این بازار از مدتها قبل مطرح شده و قرار
اس��ت به مرور این بحث به عمل تبدیل و خ��ودرو وارد تابلوی بورس کاال
ش��ود .ورود خودرو به بورس کاال میتواند در شرایط حاضر اتفاقی مبارک
باشد؛ چراکه اکنون اختالف قیمت بازار و کارخانه رقمی است که به جیب
داللها و واس��طهگران سرازیر میشود؛ در حالی که ورود خودرو به بورس
کاال میتواند حاش��یه رفاه مصرفکننده و امنیت اقتصادی تولیدکننده را
تحت تاثیر قرار دهد».
به اعتقاد وی« ،براساس پیشبینیهای صورت گرفته به نظر میرسد در
معامالت هفته جاری ثبات در بدنه بازار حاکم باشد و به دنبال آن تفکیکی
میان صنایع و سهام ایجاد شود که این تفکیک به لحاظ تحلیلی ،منجر به
جدایی مسیر صنایع و سهام از یکدیگر خواهد شد».

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین مطرح کرد

دو روز قبل بود که ایران در جریان بیس��ت و یکمین نشس��ت س��ران
س��ازمان همکاریهای ش��انگهای با موافقت همه اعضا ،نهمین عضو دائم
این س��ازمان ش��د .عضویت ایران در این س��ازمان ،عالوه بر دستاوردهای
سیاسی و امنیتی ،فرصتهای اقتصادی گستردهای را نیز پیش روی فعاالن
اقتصادی کشورمان قرار میدهد و مسیر مبادالت تجاری با کشورهای عضو
را تس��هیل میکند .در همین زمینه ،رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران
و چین با اش��اره به عضویت قدرتهای اقتص��ادی جهانی و منطقهای در
س��ازمان همکاریهای شانگهای ،میگوید :عضویت ایران در این سازمان،
فرصتهای خوبی را برای توسعه مبادالت تجاری و افزایش صادرات فراهم
میکند.
مجیدرضا حریری با بیان اینکه پیمان شانگهای در آغاز برمبنای مبارزه
علیه تروریسم تعریف شد ،در گفتوگو با ایرنا ،ادامه میدهد :این سازمان
اه��داف امنیت��ی را در منطقه دنبال میکرد ،ام��ا همانطور که پیشبینی
میشد با توجه به توان کشورهای عضو ،این پیمان ،نقش اقتصادی پررنگی
را برعهده گرفت .بعد از گذشت حدود دو دهه اکنون سازمان همکاریهای
شانگهای دارای صندوق کنفرانس برای اعطای وامهای ارزان و بدون بهره
به کش��ورهای عضو است که یکی از راههای تسهیلگری تجاری محسوب
میشود.
او با بیان اینکه بس��یاری از همکاریهای این س��ازمان در قالب احیای

ایران در مسیر شانگهای

جاده ابریش��م توسعه پیدا کرد ،میافزاید :با استفاده از ظرفیت کشورهای
عضو ،برگزاری هر ساله نمایشگاه تجاری در چین برنامهریزی شده تا اعضا
بتوانند محصوالت خود را به نمایش بگذارند که ایران نیز طی س��الهای
اخیر مشارکت داشته است.
حریری با بیان اینکه کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای یک
س��وم جمعیت جهان را تشکیل میدهند ،میگوید :دو اقتصاد بزرگ دنیا
ش��امل چین و هند در کنار ایران و روس��یه با بیشترین ذخایر گاز و نفت
جهان در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند که نش��اندهنده تجمیع قدرتهای
جهان در یک سازمان است.
او همچنی��ن با اش��اره به اش��تراکات فرهنگی فراوان کش��ورهای عضو
خاطرنش��ان میکند :با توجه ب ه تمام پتانسیلها برای همکاری ،عضویت
دائم ایران در این س��ازمان فرصتی برای بهرهمندی از مزایای یک پیمان
منطقهای است .همچنین از دیگر مزیتهای عضویت ایران در این پیمان
چندجانبهای ،شناسایی نقاط ضعف و توسعه روابط برای عضویت در دیگر
سازمانها از جمله سازمان تجارت جهانی است که میتواند تمرینی برای
واردات و صادرات بدون تعرفه یا موافقتنامههای آزاد و ترجیحی باشد.
به گفته حریری ،عضویت دائم ایران در سازمان همکاریهای شانگهای
فرصت خوبی اس��ت تا نشانههای توسعه تجاری و افزایش صادرات تحقق
یابد .گفتنی اس��ت در س��ال  ۲۰۰۱ب��ا هدف همکاریه��ای چندجانبه

امنیتی ،اقتصادی و فرهنگی ،سازمان همکاریهای شانگهای تشکیل شد.
تاکنون کشورهای هند ،قزاقس��تان ،چین ،قرقیزستان ،پاکستان ،روسیه،
تاجیکس��تان و ازبکس��تان در این پیمان به عنوان اعضای اصلی شناخته
میشدند .سه کشور افغانستان ،بالروس و مغولستان به عنوان عضو ناظر و
شش کشور جمهوری آذربایجان ،ارمنستان ،پادشاهی کامبوج ،نپال ،ترکیه
و س��ریالنکا نیز از شرکای گفتوگوی این سازمان محسوب میشوند .روز
جمعه ( ۲۶ش��هریورماه) ایران نیز در بیس��ت و یکمین اجالس سران این
سازمان به عنوان نهمین عضو رسمی معرفی شد.
ی شانگهای با حدود  ۲۵درصد تولید ناخالص ملی
س��ازمان همکاریها 
دنیا از جمله معدود س��ازمانهایی با ماهیت همزمان اقتصادی و امنیتی-
نظامی اس��ت .براس��اس اعالم گمرک ،می��زان تجارت ای��ران با مجموعه
کش��ورهای عضو پیمان شانگهای در س��ال  ۹۹به  ۵۵میلیون تن کاال به
ارزش  ۲۸میلیارد دالر رس��ید که سهم صادرات  ۴۶میلیون تن به ارزش
 ۱۴میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر و سهم واردات  ۹میلیون تن به ارزش ۱۳
میلیارد و  ۴۰۰میلیون دالر بوده است .بیشترین حجم تجارت ایران با چین
به ارزش  ۱۸میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالر است و هند با  3میلیارد و ۴۰۰
میلیون دالر ،افغانس��تان با  ۲میلیارد و  ۳۰۰میلیون دالر ،روس��یه با یک
میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر و پاکستان با یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر
در رتبههای بعدی قرار دارند.
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واردات خودرو های لوکس برای خواص!

طرح مجلس بازار خودرو را آرام نمیکند

در ش��رایطی نمایندگان مجلس طرح آزادسازی واردات خودرو مبتنی
ب��ر صادرات قطعات و خودرو را دنبال می کنند که برخی از کارشناس��ان
نگران ادامه فضای انحصاری بازار خودرو هس��تند و این طرح را مش��کل
گشا نمی دانند.
به گزارش بازار ،خرداد س��ال  ۹۷ب��ود که وزیر صنعت ،معدن و تجارت
وقت طی نامهای شبانه به رئیس س��ازمان توسعه تجارت ،واردات خودرو
را ب��ه طور کامل ممنوع اعالم کرد .این درحالی بود که  ۱۴هزار دس��تگاه
خودرو پیشتر به گمرک کشور وارد شده بود و تصمیم ناگهانی مسئوالن
گرفتاری بس��یاری برای واردکنندگان و مال��کان خودروها ایجاد کرد .در
همین راس��تا تا مدتها خودروهای مردم زیر برف و باران ،آفتاب و توفان
ماندند تا آرام آرام ترخیص شوند .البته در نهایت بخشی از دارایی مردم در
گمرک ماند و دیگر ترخیص نشد.
حاال بعد از س��ه س��ال نمایندگان مردم در مجلس موضوع آزادس��ازی
واردات را مطرح کردهاند؛ طرحی که قرار اس��ت به صورت مشروط واردات
را آزاد کن��د .البته نماین��دگان این دوره از مجلس از ب��دو فعالیت برنامه
آزادس��ازی واردات خودرو را در لیست برنامههایشان قرار دادند .همانطور
که میدانیم آنها س��ال گذشته هم قصد داشتند واردات خودرو مبتنی بر
صادرات خودرو و یا قطعه را آزاد کنند؛ طرحی که آن موقع س��ر و صدای
زی��ادی به پ��ا کرد و تعدادی از نمایندگان مجل��س را به ایجاد رانت برای
خودروس��ازان و عدهای خاص متهم کرد .حاال ب��ا گذر چندین ماه دوباره
موضوع آزادسازی واردات مشروط خودرو مطرح شده است.

آزادسازی واردات با شرط و شروط
در این طرح آمده هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات
خودرو یا قطعات آن یا سایر کاالها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو
محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام
برقی ی��ا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازس��وز
با برچس��ب انرژی بی ( )bو باالتر و یا دارای ش��اخص ایمنی سه ستاره و
یا باالتر براساس گواهیهای استاندارد معتبر ،معادل ارزش صادراتی خود
اقدام کند.
البته واردات خودرو نباید هیچ تعهد ارزی جدید برای کشور ایجاد کند،
همچنین تعیین س��قف تعداد خودروهای مجاز وارداتی به شورای رقابت
س��پرده شده که پیش از این در مورد قیمتگذاری خودرو مورد نقد بوده
اس��ت .در این راستا شورای رقابت قرار است هر شش ماه یک بار براساس
میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال
گذشته س��قف واردات خودرو را تعیین کند .همچنین در تبصرههای این
طرح جایگاهی برای واردات خودروهای کارکرده در نظر گرفته ش��ده که
برمبنای آن واردات خودروهای کارکرده به شرطی که بیش از سه سال از
تاریخ تولید آنها نگذشته باشد ،مجاز است.
بقای بازار انحصاری خودروسازان
هرچند طرح آزادس��ازی واردات مشروط خودرو با  ۱۷۲رأی موافق۳۸ ،
رأی مخالف و سه رأی ممتنع از  ۲۴۳نماینده حاضر در صحن به تصویب
رس��یده و اکنون در انتظار تایید شورای نگهبان است ،اما اجرای این طرح

وزارت صمت خودتحریمیها را چاره کند
در حال��ي ك��ه خودروس��ازان و به خص��وص بخ��ش خصوصي همه
توانمندي و ظرفيتهاي خود را در س��ه س��ال گذش��ته ب��ه كارگيري
كردهاند تا چراغ توليد را روش��ن نگه دارند ،تصمیمات و بخش��نامههای
گوناگ��ون از نهادهایی که در ح��وزه خودرو تاثیرگذار هس��تند ،همان
آرامش نس��بی را نیز بر هم میزنند .از طرفی نوس��انهای قیمت ارز و
افزایش هر روز هزینه فرآیندهای مختلف داخلی باعث شده است قیمت
تمام ش��ده خودروها رو به افزایش حرکت کند و از طرف دیگر اجرايي
شدن طرح تغيير مبناي محاس��به قيمت ارز گمركي قطعات  CKDو
تبدیل آن به ارز آزاد موجب افزایش دوباره هزینههای تولید شده است.
به گ��زارش کارگر نیوز ،این مش��کالت در بخش دولت��ی تا اندازهای
متفاوت اس��ت .زیرا در نهایت حمایتهای مختلف دولتی از مس��یرهای
متفاوت این خودروسازان را حتی با حدود  80هزار میلیارد زیان انباشه
سرپا نگه میدارد .اما در بخش خصوصی خبری از این حمایتها نیست.
ب��رای مثال میتوان به بهمن موتور به عن��وان یک تولیدکننده قدیمی
بخش خصوصی نگاه کرد .شرکتی که با دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی
امسال توانسته سهم خوبی از بازار را به خود اختصاص دهد.
از مس��ائل کیفیت و مهندس��ی محصول در بهمن موتور که مباحثی
تکنیک��ی و فنی هس��تند اگ��ر بگذریم ،باید ب��ه قیمتگذاری بس��یار
هوشمندانه این شرکت به خصوص برای خودروی فیدلیتی اشاره کنیم.
در حال��ی فیدلیتی با قیمت حدود  655میلی��ون تومان برای اولین بار
روانه بازار ش��د که ب��ا توجه به قیمتگذاری محص��والت رقیبان ،اغلب
کارشناسان عقیده داشتند این خودرو با قیمتی نزدیک به  800میلیون
تومان به فروش میرسد ،اما عمق داخلیسازی باال و تالش بهمن برای
پایین نگه داش��تن قیمت تمام ش��ده فیدلیتی باعث شد ،این خودرو با
قیمتی غیرقابل رقابت به فروش برس��د و همین موضوع شوکی به بازار
کراساووره��ای  5و  7نفره داد تا ش��یب افزای��ش قیمت این خودروها
کاهش پیدا کند.
اما این همه ماجرا نیس��ت .اگر نگاهی ب��ه هزینههای تولید فیدلیتی
در ای��ران بیندازیم ،خواهیم دی��د قیمتگذاری این خ��ودرو به عنوان
الگویی از قیمتگذاری رقابتی در کش��ور ،نه تنها به دلیل حاش��یه سود
پایین س��ازنده کاری سخت به حساب میآید ،بلکه حفظ قیمت رقابتی

این خودرو نیز کاری بس��یار دشوار است .به طور مثال به گفته سازنده
هزینهه��ای حم��ل از کارخانه به بن��ادر در چین و از آنج��ا به گمرک
بندرعباس برای هر خودرو حدود  4500دالر است که 11درصد ارزش
اف��زوده ،هزینههای پ�لاک ،بیمه ،مالیات ،تعرف��ه  23درصدی واردات،
هزینههای اس��تاندارد ،THC ،انبارداری در بندر و حمل از بندرعباس
به تهران و س��پس برگشت کانتینر از تهران به بندرعباس به آن افزوده
میش��ود .همچنین هزینه مالی حدود  10درصد برای شش ماه از زمان
سفارشگذاری تا فروش و  ...نیز وجود دارد.
از دیگ��ر هزینههای تولی��د این خودرو باید ب��ه پرداخت بیش از 90
میلیون تومان توسط این شرکت به صورت مستقیم بابت ارزش افزوده،
مالیات ،بیمه ،ش��ماره گذاری و هزینه حمل به نمایندگیهای فروش و
س��ود  2.5درصدی نمایندگیهای فروش را نی��ز اضافه کرد .پکهای
 CKDفیدلیتی ارزش  22500دالری (براس��اس دالر  27000تومان)
دارد که عوارض گمرکی پکهای  CKDو هزینههای پروس��ه تولید در
ای��ران به همراه چند هزینه خُ رد دیگر همراه اس��تهالک صدها میلیارد
تومان س��رمایهگذاری ،پنج س��ال گارانتی و یک سال سرویس دورهای
رایگان قیمت تنهایی این خودرو را مش��خص میکند .از این رو سازنده
س��ودی پایینتر از حد رایج بین خودروسازان برای خود در نظر گرفته
اس��ت تا این خودرو با قیمتی مناس��ب ( با توجه به ش��رایط) به دست
خریداران برسد.
البته بخش��ی از مشکالت موجود در بخش تولید حاصل بخشنامهها و
دستورات یک شبه و نس��نجیدهای هستند که از سوی  32نهاد ،ارگان
و یا س��ازمانهای مختلف مرتبط برای صنعت خودرو صادر میش��وند.
این مش��کالت همان دس��تاندازهای راه تولید به حس��اب میآیند که
کارشناس��ان صنعت خودرو آنها را ب��ه خودتحریمی تعبیر میکنند ،اما
بخش دیگری از مشکالت نیز دامنگیر خودروسازان سراسر جهان است.
به طور مثال از زمان ش��یوع ویروس کرونا در دو سال گذشته که باعث
ش��ده تولید قطع��ات الکترونیکی در جهان کاهش پیدا کند ،بس��یاری
از تولیدکنن��دگان بزرگ جهان همچ��ون تویوتا ،فولکس واگن و جنرال
موت��ورز با کاه��ش تولید بر اثر کمبود تراش��ههای الکترونیکی رو به رو
شدهاند.

همچون گذشته س��واالت بسیاری را برای کارشناس��ان صنعت خودرو و
مخاطبان این حوزه ایجاد کرده که مهمترین آن این است که چه کسانی
حق واردات مشروط خودرو را خواهند داشت؟ سوالی هم سال گذشته هم
مطرح ش��ده و این ابهام را برای گروهی ایجاد کرده بود که آیا قرار اس��ت
برای خودروس��ازان و عدهای محدود رانت ایجاد شود؟ تمام این مسائل در
نهایت این سوال را مطرح میکند که آیا واردات اینچنینی از التهاب بازار
خودرو میکاهد یا خیر؟
در این راستا علیرضا حائری ،کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه طرح
مصوب مجلس برای واردات خودرو مش��روط به صادرات خودرو یا قطعات
آن اس��ت به «بازار» گفت :این سیاس��ت ،هدفی اس��ت که خودروسازان
دنبال آن هس��تند .مگر مردم عادی میتوانند ب��ه صورت انفرادی خودرو
ص��ادر کنند؟ آیا چنین اقدامی عملی اس��ت؟ خیر .پس نتیجه میگیریم
خودروس��ازان که گفته میشود صادرات اندکی دارند با این قانون در ازای
صادرات خودروهای خودشان میتوانند خودرو خارجی وارد کنند.
این فع��ال صنعتی اضافه کرد :بنابراین با اج��رای طرح مصوب مجلس
خودروسازان یا خودرو وارد میکنند و با قیمت گزاف میفروشند یا اینکه
امتیاز آن را میفروش��ند .در هر دو حالت این خوشبینی که االن در بازار
ایجاد شده که خودرو قرار است با واردات ارزان شود کاذب است .صادرات
خودرو ،فروش و امتیاز آن همچنان در دست خودروسازان و یک سری از
افراد خاص است که اجازه نخواهند داد که قیمت خودرو کاهش یابد و این
ارزش افزوده در جیب افراد دیگری برود.
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نماگر بازار سهام
شورای نگهبان طرح ساماندهی خودرو را
تأیید میکند؟

طرح مجلس برای س��اماندهی صنعت و بازار خودرو در حالی منتظر تأیید
شورای نگهبان است که به گفته مجلسیها ،اجرای آن باعث بهبود کیفیت و
قیمت خودروهای داخلی و تکمیل نیاز بازار از طریق واردات خودرو خواهد شد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری ایس��کانیوز ،نمایندگان مجلس هفته
پیش مصوبه مربوط به ضوابط واردات خودرو را در قالب طرح ساماندهی خودرو
در صحن اصلی مجلس به تصویب رس��انند .براس��اس این طرح ،هر ش��خص
حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا س��ایر
کااله��ا و ی��ا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و ی��ا از طریق واردات
بدون انتقال ارز نس��بت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی)
و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی  Bو باالتر و یا دارای
شاخص ایمنی سه ستاره و یا باالتر براساس گواهیهای استاندارد معتبر ،معادل
ارزش صادرات��ی خود اقدام کند .روحاهلل ایزدخواه ،عضو کمیس��یون صنایع و
معادن مجلس در مورد انگیزه مجلس برای تدوین طرح س��اماندهی خودرو با
بیان اینکه در  15س��ال اخیر کمتر از  5درصد نیاز بازار خودرو کشور از محل
واردات تأمین ش��ده اس��ت ،گفت :با توج ه به این آمار ،واردات خودرو لطمهای
به خودروسازان وارد نمیکند ،بلکه آنها را به افزایش تولید تشویق میکند.
وی ب��ا بی��ان اینکه عن��وان آزادس��ازی واردات خودرو ب��رای طرح مصوب
مجلس مناسب نیست و اس��م آن را تنظیم واردات خودرو گذاشتهایم ،افزود:
برای نخس��تینبار قانونی گذاشتهایم که قید و بندهای مشخصی برای واردات
خودرو تعیین میکند .در حال حاضر وضعیت مناس��ب نیس��ت و باعث شده
است خودروهای خارجی در ایران تا هشت برابر قیمت جهانی معامله شوند و
التهاب کاذبی به بازار وارد کند .وی واردات خودرو را براس��اس قانون جدید را
برای اشخاص حقوقی و حقیقی امکانپذیر دانست و اظهار داشت :این افراد باید
خودروهایی باکیفیت معین وارد کنند و در این راستا مصرف سوخت خودروها
باید درجه  Bبه باال باشد و نهایتا سه سال از کارکرد آنها گذشته باشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درباره منابع تأمین
ارز واردات خ��ودرو نیز گفت :ارز این خودروها باید از محل ارز صادراتی تامین
شود که تعهد ارزی جدید برای دولت ایجاد نکند .موضوع واردات مجاز خودرو
را برعهده شورای رقابت گذاشتهایم که هر شش ماه یکبار با توجهبه میزان
کمبود تقاضای داخلی و عرضه ،سقف مجاز واردات را تعیین کند.
وی افزود :اگر تقاضای مؤثر داخلی از میزان عرضه خودروسازان داخلی بیشتر
بود ،کمبودها از محل واردات خودرو از خارج از کشور جبران خواهد شد .با این
مالکها و مشخصات ،واردات خودرو امکانپذیر است.
در طرح مجلس ،ش��ورای رقابت در حالی به عنوان تنظیمگر واردات خودرو
انتخاب شده که سعید مدنی ،مدیرعامل اسبق سایپا معتقد است :شورای رقابت
عامل ایجاد انحصار و افزایش قیمت خودرو در بازار اس��ت و با محدود کردن و
جلوگیری از واقعی شدن قیمت خودرو ،جلوی رقابت را گرفته است.
وی ادامه داد :آنچه باعث ش��ده صنعت خودروس��ازی شرایط خوبی را طی
نکند و حال خوشی نداشته باشد ،دولتی بودن این صنعت و در واقع خصولتی
بودن آن است .وی افزود :شرکتهای خصولتی بدترین نوع بنگاهداری در دنیا
هستند که معایب هر دو بخش دولتی و خصوصی را دارند و بیبرنامگی زیادی
در مدیریت این شرکتها وجود دارد.
مدیرعامل اس��بق سایپا اظهار داشت :صنعت خودروسازی در کشور ما علی
رغم کم و کاستیها و حلقههای مفقوده ،با زیرساختهای موجود حدود  2تا 5
درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل میدهد که در سالهای گذشته این رقم
بین  1.5تا  2درصد بوده اس��ت که تا  5درصد قابل افزایش اس��ت .وی با بیان
اینکه صنعت خودروسازی از زمانی که دخالت دولت به خصوص در دولت نهم
و دهم در این صنعت بیشتر شد ،دچار مشکل شده است ،افزود :در سال ،90
یک میلیون و  600هزار خودرو در کشور تولید میشد که اگر با همان ظرفیت
و برنامه پیش میرفت ،در چش��مانداز  ، 1400ظرفیت تولید کشور باید به 2
میلیون خودرو در س��ال میرسید .وی افزود :صنعت خودروسازی ما به دلیل
اینکه تولید خود را با کمک تسهیالت مالی بانکها انجام میدهد و محصولش
را با قیمتی که دولت تعیین میکند باید بفروشد تنها به سرپا نگه داشتن خود
توجه دارد و به مقوله بهبود کیفیت و طرح و توسعه محصول فکر نمیکند.

6

یکشنبه
 28شهریور 1400

شماره 1863

www.forsatnet.ir

بوکار
مدیریتکس 

تلفن مستقیم86073290 :

88936651

تلفن مستقیم86073290 :

ایرانزمـین
ایرانزمـــین

شماره 1863

تلفن مستقیم86073298 :

اخبار

افزایش بی رویه مصرف آب در شهرهای استان بوشهر

بوشهر -سهیالکرمپورنیا :مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
گفت :با توجه به پیشبینی شدن پاییزی کم بارش از هماستانیها انتظار است
همچنان در مصرف آب نهایت صرفه جویی را داشــته باشــند .مدیرعامل این
شــرکت با اشاره به افزایش مصرف آب در شهرهای مختلف استان گفت :برای
جلوگیری از بروز بحران کمآبی و تنش آبی باید مدیریت مصرف و صرفهجویی
آب در دستور کار همه مشترکین آب استان بوشهر قرار بگیرد.
عبدالحمید حمزهپور با اشــاره به افزایش مصرف آب در استان بوشهر اظهار
داشــت :با توجه به اینکه  ۸۵درصد آب آشــامیدنی استان از دیگر استانها با
خطوط طوالنی و مشکالت خاص و تالش شبانهروزی کارکنان آب و فاضالب وارد شبکههای سراسری استان وارد میشود باید برای عبور
از بحران و تنش آبی باید مدیریت مصرف مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد :با توجه به پیش بینی ســازمان هواشناســی مبنی بر اینکه مهر و آبان ماه سالجاری کم بارشی را پیش رو داریم صرفه
جویی در مصرف آب ضرورت بیشتری می یابد و باید بپذیریم که صرفه جویی در مصرف با توجه به کاهش شدید نزوالت جوی در کشور
ما که دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک می باشد جزئی انکارناپذیر از زندگی وبه عنوان یک فرهنگ در جامعه باید نهادینه شود .دراستان
بوشهرنیزبا توجه به عدم برخورداری از منابع تامین آب مطمئن ،این موضوع ضرورت بیشتری پیدا می کند از مردم تقاضا میشود تنها با
 ۱۵تا  ۲0درصد صرفه جویی ،در گذر از این تنش با شرکت آب وفاضالب همکاری نمایند .مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
با اشاره به اینکه این استان نیز همچون سایر استانهای کشور با پدیده کمبود آب مواجه است افزود :گرمای شدید هوا و شرایط کرونایی
باعث افزایش مصرف و کمبود آب در شهرها و روستاهای استان بوشهر شده است .حمزهپور تصریح کرد :از مشترکین محترم تقاضا میشود
در این شرایط خاص ،آب را بیهوده هدر ندهند و از مصارف غیرضروری همچون شستشوی جلوی درب منازل و مغازه ها ،خودرو و آبیاری
باغات و باغچهها با آب شرب خودداری کنند و با استفاده از شیرآالت کاهنده در مصرف آب صرفه جویی کنند.

سرپرست شرکت گاز مازندران:

ظرفیت ایستگاه تقلیل فشار گاز برون شهری شهر نکا افزایش یافت

ساری – دهقان  :سرپرست شرکت استان گاز مازندران ،از افزایش ظرفیت
ایستگاه  TBSشهر نکا خبر داد و گفت :تعویض ایستگاه این شهر با هدف افزایش
ظرفیت انجام شده اســت .به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی،
"مقدم بیگلریان" تصریح کرد :نظر به این که تعداد مشــترکین اســتان اعم از
واحدهای خانگی ،تجاری و صنعتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته اســت
بنابراین حسب بررسی های مهندسی و کنترل شبکه  ،افزایش ظرفیت تعدادی
از ایســتگاه های تقلیل فشار گاز ،از جمله ایستگاه گاز شهرستان نکا در برنامه
قرار گرفت  .وی افزود :هم اینک با افزایش ظرفیت ایستگاه  TBSموصوف از ۱0
به  ۲0هزار مترمکعب در ساعت  ،ضمن پاسخ گویی به افزایش مصارف جدید  ،نیازهای آتی را نیز پاسخگو خواهد بود  .سرپرست شرکت
استان گاز مازندران اظهار داشت :با توجه به انجام تعمیرات اساسی تاسیسات  ،آمادگیهای فنی و عملیاتی کامل برای عبور از فصل سرما
و تامین گاز مشترکین عزیز استان وجود خواهد داشت .سرپرست گاز مازندران در پایان از تالش همکاران اداره گاز شهرستان نکا تشکر
و قدردانی کرد.

با هدف افزایش سرانه های ورزشی؛

یك سالن ورزشی دیگر در محله سعیدآباد باغستان در حال احداث می باشد

باغستان -خبرنگار فرصت امروز :اسالم محمدی ،سرپرست شهرداری
باغستان با اشاره به ضرورت توجه به ارتقاء سرانه های ورزشی در سطح شهر از
شروع اجرای اسکلت سالن ورزشی در پارک بانوان باغستان خبر داد
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورا و شهرداری باغستان ،سرپرست
شهرداری باغستان ضمن تاکید بر ضرورت احداث اماکن ورزشی اظهار داشت:
به منظور ارج نهادن به جایگاه ورزش،تحقق اهداف پیش بینی شــده در برنامه
های مدون شهرداری ،افزایش سطح آمادگی جسمانی و سالمت جامعه ،ترغیب
جوانــان و نوجوانان به ورزش همگانی و ترویج و توســعه امــور ورزش،احداث
مجموعه های ورزشی_ تفریحی در محالت مختلف شهر الزامی است .وی اظهار داشت :این سالن ورزشی در زمینی به مساحت  ۲۱00متر
مربع در مجاورت پارک بانوان سعیدآباد در حال احداث می باشد .همچنین رئیس شورای اسالمی شهر باغستان در سخنانی اظهارداشت:
عملیات لوله گذاری و احداث شبکه فاضالب در مجاورت کانال محمدیه توسط شهرداری درحال اجرا می باشد .وی افزود :این پروژه با هدف
ارتقاء سطح سالمت و رفع مشکالت ناشی از دفع و جمع آوری صحیح و استاندارد فاضالب شهری برای ساکنان نصیرآباد در حال احداث
می باشد .رحیمی اظهار داشت :قطعاً یکی از بزرگترین دغدغه های بهداشتی مدیریت شهری باغستان رفع مشکالت حوزه آب و فاضالب
شهری بوده و علی رغم اینکه شهرداری در موضوع احداث شبکه فاضالب شهری تعهدی ندارد و این امر بر عهده سایر ادارات خدمات رسان
میباشد ولی به منظور رفاه حال شهروندان احداث آن در محالت مختلف شهر شروع شده و تداوم خواهد داشت.

در بازدید سرپرست شهرداری رشت از منطقه چهار؛

امکانات شهرداری برای محرومیت زدایی از محالت کم برخوردار

رشت -خبرنگار فرصت امروز :علی بهارمست با حضور در منطقه چهار
شــهرداری رشت ضمن دیدار با مدیر و معاونین منطقه ،در جریان روند اجرایی
اقدامات و پیشــرفت های عمرانی ،خدمات شــهری ،درآمدی و  ...قرار گرفت.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشــت -
سرپرست شهرداری رشت در جلسه صبح امروز با مدیر و معاونین منطقه چهار
شهرداری رشــت با تاکید بر اتخاذ رویکردهای مناسب و انجام برنامه ریزیهای
الزم جهت تامین منابع درآمدی ،اظهار کرد :تامین درآمدهای شهرداری رشت،
به ویژه درآمدهای پایدار تالش جمعی مدیران و کارکنان شهرداری و مشارکت
شهروندان رشت را می طلبد .علی بهارمست ،بررسی وضعیت ماشین آالت مناطق شهرداری رشت را مورد اشاره قرار داد و اذعان داشت:
شناســایی و رفع نقص ماشین آالت فرسوده می بایست مورد توجه و اهتمام مدیران مناطق قرار گیرد.سرپرست شهرداری رشت ترمیم
آسفالت معابر شهر رشت را ضروری عنوان نمود و خاطر نشان کرد :قبل از شروع فصل سرما ،ترمیم معابر اصلی به صورت فوری انجام شود.

بیش از  3هزار کیلومتر از خطوط گاز در گیالن نشت یابی شد

رشــت -خبرنگار فرصت امروز :با هدف افزایش سطح ایمنی خطوط و
پایداری جریان گاز ،در مرداد امســال  ۳هزار و  ۲۳0کیلومتر از خطوط گاز در
گیالن نشت یابی شد .روابط عمومی گاز گیالن -حسین اکبر مدیرعامل شرکت
گاز استان گیالن درخصوص بازرسی و نشت یابی از خطوط و تاسیسات گاز در
استان گفت :در مرداد سال  ۱۴00هزار و  ۲۳0کیلومتر از خطوط گاز در گیالن
نشت یابی شد .وی با بیان این خبر افزود :این نشت یابی ها بیش از  ۱۱درصد از
کل خطوط گاز در استان را شامل می شود و در  ۸شهر اطاقور ،املش ،پره سر،
رستم آباد ،شفت ،فومن ،طاهرگوراب و چوبر انجام شده است .مدیرعامل شرکت
گاز استان گیالن اظهار داشت :هم اکنون بیش از یک میلیون و  ۱۵0هزار مشترک در استان ،مصرف کننده گاز طبیعی می باشند و با رشد
روز افزون متقاضیان گاز طبیعی و به تبع آن افزایش طول شبکه گاز در استان ،بازرسی و نشت یابی مستمر و ادواری از خطوط گاز ،بیش
از گذشته الزم و ضروری می باشد .حسین اکبر با ضروری برشمردن بازرسی و نشت یابی ادواری درجهت حفظ ایمنی و پایداری جریان
گاز مشترکین خاطرنشان کرد :در مرداد امسال عالوه بر نشت یابی شبکه های گازدار استان ۹6 ،ایستگاه تقلیل فشار گاز و بیش از  ۵۵هزار
انشعاب گاز مورد بازرسی و نشت یابی قرار گرفته است .وی در پایان گفت :شرکت گاز مسئول تامین ایمنی تاسیسات و خطوط گاز تا درب
منازل مشترکین می باشد و با بازرسی مستمر از تاسیسات ،شبکه و انشعابات گاز برای تحقق این مهم تالش می کند.

تفاهم نامه همکاری بین اداره منابع طبیعی گنبد با اداره محیط زیست
شهرستان منعقد شد

گرگان -خبرنگار فرصت امروز :طی جلسه ای،تفاهم نامه ی همکاری میان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گنبد و اداره
محیط زیست شهرستان منعقد شد.فرشید رحمانی طی اعالم این خبر گفت :این تفاهم نامه به موجب همکاری و مساعدت و با هدف
برگزاری نشست های فصلی ،گشت زنی های مشترک ،گزارش متخلفین در زمینه قاچاق چوب و تجاوز به عرصه های طبیعی انجام شد.وی
با اشاره به اهمیت تاالب ها و زیست بوم ها بیان داشت :در این زمینه همکاری های مشترک الزامی بوده و حفاظت از تاالب ها و مسائل
مربوط به زیست بوم و ذخیره گاه ها از مفاد این تفاهم نامه می باشد.رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود اجرای تعهدات دوطرف را
ضروری دانسته و تصریح کرد :معرفی یک نماینده جهت پیگیری امورات توافق نامه ،پیگیری برگزاری دوره های آموزشی و ارائه گزارش
های همکاری از مفاد تعهدات این توافق نامه می باشد.رحمانی افزود :هدف نهایی ما حراست و حفاظت از عرصه و منابع ملی بوده و تمامی
دستگاه های اجرایی باالخص دستگاه های مربوطه بایستی در این امر همیار ما باشند.شایان ذکر است این توافق نامه به مدت یک سال
اعتبار داشته و با توافق طرفین نیز قابل تمدید می باشد.
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مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم عنوان کرد:

نمایش ایثارگریهای شهدای قم در آثار جشنواره افالکیان

قم -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قم
با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان ،گفت :هنرمندان قم
تالش کردند جلوهای از ایثارگریهای شــهدای دفاع مقدس را در قالب
آثار این جشنواره به نمایش بگذارند.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســالمی استان
قم به نقل از ستاد خبری نخســتین جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان،
سیدموسی حسینی کاشانی دبیر جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان با اشاره
به برگزاری کنگره ملی شــهدای استان قم در سال جاری ،گفت :برای
برپایی این کنگره تالشهای زیادی انجام شــد و کمیتههای متعددی
شکل گرفت.
وی به تشــکیل کمیته فرهنگی و هنری در ستاد کنگره شهدای قم
اشاره کرد و گفت :این کمیته برنامههای متعددی را در حوزه هنرهای
نمایشی ،هنرهای تجسمی ،سرود ،کتاب و رمان تدارک دیده است که
بخشی از آنها در مرحله اجرا قرار دارد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی قم به برگزاری جشنواره تئاتر
خیابانی افالکیان اشــاره کرد و افزود :این جشــنواره به همت ادارهکل
فرهنگ و ارشــاد اسالمی قم و با مشارکت ســتاد کنگره شهدای قم،

سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم و بسیج هنرمندان اعالم فراخوان
کرد و مورد استقبال هنرمندان قم قرار گرفت.
حسینی کاشانی با اشاره به آثار ارسال شده به دبیرخانه جشنواره تئاتر
خیابانی افالکیان ،گفت :این آثار در دو مرحله بازخوانی نمایشنامهها و
بازبینی اجرای نمایش گروهها توســط استادان شناخته شده تئاتر قم،
آقایان فداییحســین ،رضا ابوذر ،اصغر نوبخت ،محمدرضا آزاد و احمد
سلیمانی بررسی و داوری شد.

دبیر جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان تصریح کرد :شش اثر «مهندس
مین» به کارگردانی ســیدمحمدرضا پیغمبری« ،لشــکر ۴۱ثاراهلل» به
کارگردانی میالد قرهداغی« ،دلتنگی درجنگ» به کارگردانی محمدجواد
زرنوش« ،امضا» به کارگردانی سید حسن محیط زاده« ،سرباز سردار» به
کارگردانی هومن پیری و «امانتی» به کارگردانی هادی افضلی به عنوان
آثار منتخب جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان معرفی شدند.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی قم افزود :این شــش اثر بعد از
برگزاری مراسم اختتامیه و معرفی برگزیدگان در هفته دفاع مقدس ،در
مجموع  60اجرا در سطح شهر خواهند داشت.
حسینی کاشانی با بیان اینکه هنرمندان و هنرجویان تئاتر قم با شوق
و عالقه در جشنواره تئاتر خیابانی افالکیان شرکت کردند ،گفت :با وجود
مشــکالتی که در جذب منابع مالی برای برپایی این جشنواره داشتیم
اما بســیاری از هنرمندان با روحیه بسیجی و جهادی در این جشنواره
مشارکت کردند و به مقام شهدای استان قم ادای دین کردند.
وی با بیان اینکه آثار راهیافته به مرحله نهایی میتواند با مردم ارتباط
برقــرار کند ،گفت :هنرمندان قم تالش کردند جلوهای از ایثارگریهای
شهدای دفاع مقدس را به نمایش بگذارند.

سرپرست معاونت اجتماعی دادگستری کل آذربایجانشرقی:

امضاهای طالیی مانع جدی افزایش تولید است

آذربایجان شرقی – ماهان فالح :سرپرست معاونت اجتماعی
و پیشــگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجانشرقی گفت:
وجود امضاهــای طالیی مانع جــدی و اصلی افزایــش تولید در
حوزههای مختلف به خصوص در بخش کشاورزی است.
احمد موقری در جلســه بررســی وظایف قانونی سازمان جهاد
کشاورزی در خصوص توزیع نهاده های دامی و سایر وظایف محوله،
اظهار کرد :هر گونه افزایش تولید با رفع تعارض منافع و جلوگیری
از امضاهای طالیی میسر است و باید همه دستگاه های اجرایی به
این سمت بروند.
وی با تأکید بر احیای حقوق عامه و رفع تعارض منافع موجود ،هر
تعدی ،تفریط
چیزی که منافع عمومی جامعه را در معرض تضییعّ ،
و آســیب قرار دهد را از مصادیق حقوق عامه دانست و با اشاره به
تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای دستورالعمل ها
و اعطای تسهیالت و امتیازات در راستای تسهیل روند تولید و توزیع
و رفع نیازمندی های مردم ،یکی از مصادیق تضییع حقوق عامه را
وجود تعارض در قوانین و مقررات و دســتورالعمل ها و اجرای این
قوانین توسط متصدیان و مأمورین و مسئولین دولتی عنوان کرد.

موقری اظهار کرد :تعارض منافع در مسائل پولی و بانکی ،مالیاتی،
واردات و صادرات و موضوع ســالمت شــهر و شهرسازی برجسته
تر اســت و با توجه به بررســی های انجام شده در دستگاه قضایی
تولید جوجه نژاد ایرانی(آرین) و موانع آن از مصادیق چنین تعارض
منافعی است.
وی یادآور شد :جهاد کشاورزی به تولید کننده بیش از چهار بار

در سال اجازه جوجه ریزی نمی دهد که علل این امر باید مشخص
شود زیرا افزایش تولید مرغ گوشتی در کشور ضرورت دارد.
مدیر امور دام ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در
این جلســه ،گفت :از جمله مهمترین مشکالت نژاد آرین ضریب
تبدیــل پایین و عدم وزن گیری مناســب پس از  ۴0روز وکیفیت
پایین الشه مرغ این نژاد نسبت به رقبای خارجی است که برطرف
کردن مشکالت نژاد آرین جزو تأکیدات است.
جاوید بهروزین افزود :حمایتهای دولتی تولید مرغ آرین شامل
اعطای تســهیالت ارزان قیمت با کارمزد پایین ،تأمین نهادههای
دامی به صورت مســتقیم توسط شرکت پشتیبانی ،حذف عوارض
صادراتی و تخفیف حق بیمه است.
وی ادامه داد :با توجه به اینکه نهاده های دامی یکی از مشکالت
اساسی در افزایش قیمت گوشت و مرغ بوده و تعارض منافع موجود
در این خصوص باعث می شــود که عده معدودی اقدام به واردات
این اقالم نموده و به دلخواه خود اقدام به توزیع کنند ،به عنوان یکی
از راهکارهای رفع تعارض منافع و به منظور جلوگیری از امضاهای
طالیی ،باید پیشنهادات استان به مرکز ارایه شود.

رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی:

بافت های فرسوده شهری مسجدسلیمان طی چهار سال بهسازی میشوند

اهواز -شبنم قجاوند :رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی گفت:
بافت های فرســوده و خطر آفرین شهر مسجدسلیمان با مشارکت
بنیاد مســکن و با محوریت مردم در مدت چهار ســال بهسازی و
نوسازی می شوند.
اکبر نیکزاد در جریان بازدید از بافت های فرسوده و روند عملیات
مناطق زلزله زده مسجدســلیمان در گفت و گو با خبرنگاران افزود:
عملیات بهسازی بافت های فرسوده این شهر نفتی با همکاری نزدیک
شهرداری و تسهیالت ارزان قیمت بانکی به زودی آغاز می شود.
وی با بیان اینکه زندگی در بافت های فرســوده مسجدسلیمان
خطرآفرین است ابراز امیدواری کرد در چهار سال آینده با یک عزم
همگانی پرونده بافت های فرسوده شهر مسجدسلیمان بسته شود
و مردم از زندگی در این شهر لذت ببرند و احساس آرامش کنند.
رییس بنیاد مســکن انقالب اســالمی همچنین از پیشرفت ۹۲
درصدی مجموعه  ۴۹۵واحدی مسجدســلیمان که با مشــارکت
وزارت نفت در حال بازســازی و نوســازی است خبر داد .وی گفت:
این واحدها طی یک ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید و تحویل
مردم خواهد شد.
نیکزاد همچنین گفت :تعمیرات هفت هزار و ۵00واحدمسکونی
زلزله زده که در جریان زلزله  6.۲ریشتری تیرماه  ۹۸مسجدسلیمان

آسیب دیدند به پایان رسیده است .وی افزود :از مجموع  ۱۴00واحد
تخریب شده زلزله تیرماه سال  ۹۸حدود  ۸60واحد درجاسازی شده
و مردم در خانه های خود ساکن شدند .رییس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی بیان داشت ۵۴0 :واحد دیگر به علت خطرساز بودن به یک
شــهرک جابجا شده و هم اکنون در حال ساخت و ساز هستند و تا
مرحله سفت کاری پیشرفت داشته اند .نیکزاد گفت  :زیرساختهای
این شهرک شــامل برق ،آب ،فاضالب و گاز با اعتبار ۳00میلیارد
ریال انجام شــده و قرار اســت یک وام تکمیلی بــرای مالکان این
شــهرک در نظر گرفته شود تا ســرعت ساخت و ساز بیشتر شود.

وی ابراز امیدواری کرد ساخت شهرک  ۵۴0واحدی سال آینده به
بهرهبرداری برسد و مردم در آنجا ساکن شوند.
رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی مسجدسلیمان نیز در جریان
این بازدید گفت :احیاء و بازآفرینی طرح بافت فرسوده مسجدسلیمان
نیازمند نگاه ویژه مسئولین ملی اســت و امیدواریم تا با تخصیص
اعتبارات بتوانیم تحول در این مناطق را شاهد باشیم.
محمد خســروی اظهار داشت :با توجه به شــرایط توپوگرافی و
محدودیــت های موجود امکان انتقال مصالح جهت درجاســازی و
بهسازی بســیاری از منازل در بافت فرسوده مسجدسلیمان وجود
ندارد و ایــن مناطق نیازمند اجرای طرح جابجایی هســتند .وی
افزود :مشــکالت روبنایی و زیرســاختی متعدد در بافت فرســوده
مسجدسلیمان موجب شده تا تمایل به سکونت و ماندگاری در این
مناطق کمتر شود .عالوه بر این کمبود امکانات و نارسایی در خدمات
رســانی به ساکنین لزوم طرح جابجایی را پراهمیت تر نموده است.
خسروی با ابراز امیدواری نسبت به تعامالت با شهرداری در خصوص
افزایش خدمات رسانی و احیاء بافت فرسوده شهری بیان داشت :نگاه
ویژه مسئولین استانی و ملی به بافت فرسوده شهری مسجدسلیمان
می تواند زمینه ساز برون رفت از وضعیت موجود باشد و امیدواریم
این مهم در دولت مردمی و خدمتگزار تحقق یابد.

مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز:

 11۰کیلومترازخطلولهگازتبریز-نوردوزبازرسیوپیگرانیشد

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح :مدیر منطقه هشت عملیات
انتقال گاز از انجام عملیات بازرسی و پیگرانی تمیزکننده حدود ۱۱0
کیلومتر از خط لوله  ۳0اینچ تبریز  -نوردوز ،با رعایت دقیق دستورالعمل
و استانداردها خبر داد.
فیروز خدائی با اشــاره به اهمیت ایــن عملیات در انجام پیگرانی
هوشــمند و شناســایی نقاط ضعف و قوت آن ،اظهار کرد :پیگرانی
هوشــمند این مســیر خط لوله نیز در پنج مرحله بعد از هماهنگی
های الزم جهت مدیریت مصرف و تامین ســرعت و فلوی الزم پیگ
( )Gauge Inspection Pipelineبر اســاس زمانبندی پیش
بینی شــده با حضور کارشناســان خارجی در آینــده نزدیک انجام
میشود.
وی خاطرنشــان کرد :با در نظر گرفتــن محدودیت فصل کاری در
مناطق سردسیر و کوهســتانی و همچنین بر اساس پیش بینی های
انجام شده در برنامه های تعمیرات و نگهداری خطوط لوله این منطقه،

تالش می کنیم که عملیات پیگ رانی هوشمند این خط را در کمتر از
 ۱0روز به پایان برسانیم .مدیر منطقه هشت عملیات انتقال گاز گفت:
مهم ترین مرحله این عملیات تمیز نمودن ،زدودن رســوبات جداره و
ســطوح داخلی لوله و خارج نمودن ضایعات ،اجســام احتمالی داخل

لولــه و میعانات گازی بود که این مرحله از اهمیت و ریســک پذیری
باالیی برخوردار است.
خدائی ،انجــام پیگ رانی را باعث افزایــش ضریب اطمینان انتقال
پایدار و مســتمر گاز و تحویل ســوخت پاک به مصرفکنندهها عنوان
کرد .شناســایی گرفتگی ها و بــاز نمودن مجــدد آن ها و همچنین
شناســایی ترک ها و خوردگی های شــیرآالت و لوله ها بســیار مهم
اســت و روش ها و تجهیزات فراوانی در این زمینه وجود دارد که پیگ
( )Gauge Inspection Pipelineیکــی از مهــم تریــن این
تجهیزات است و عملیاتی که به واسطه این وسیله انجام می شود پیگ
رانی یا توپک رانی نام دارد .منطقه هشــت انتقال گاز از مناطق دهگانه
شرکت انتقال گاز ایران است که با سه هزار و  ۷00کیلومتر خط انتقال
و  ۹تاسیسات تقویت فشار ،گاز تحویلی از مبادی تولید را به استان های
آذربایجان شرقی ،آذربایجان غربی ،اردبیل و بخشی از استان های زنجان،
کردستان و گیالن و پایانه صادراتی انتقال می دهد.

 1.7درصد از بیمه شدگان تحت پوشش کشور در استان همدان هستند
فاطمــه اعظمی  -همدان :در مفهوم کلــي ،تأمین اجتماعي،
حمایتي است که جامعه در قبال پریشانيهاي اجتماعي و اقتصاديِ
پدید آمده به واســطه قطع یا کاهــش درآمد بر اثر بیکاري ،بیماري،
بارداري ،از کارافتادگي ،سالمندي ،فوت سرپرست خانواده و غیره براي
افراد فراهم ميآورد .مبناي این حمایت نوعي قرارداد اجتماعي میان
افراد جامعه است .
مدیر کل تامین اجتماعی استان همدان سازمان تأمین اجتماعي را
سازمان بیمهگر اجتماعي ادانست و گفت مأموریت اصلي سازمان تأمین
اجتماعي پوشــش کارگران مزد و حقوق بگیر (بــه صورت اجباري) و
صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاري) است.
شــهناز حمزهلویــی ادامه داد :براســاس قانون ،ســازمان تأمین
اجتماعي یک سازمان عمومي غیردولتي است که بخش عمده منابع

مالي آن از محل حق بیمهها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین
ميشــود و متکي به منابع دولتي نیست .به همین دلیل ،دارایيها و

سرمایههاي آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسلهاي متوالي است
و نميتواند قابل ادغام با هیچ یک از ســازمانها و مؤسسات دولتي یا
غیردولتي باشد.
وی تکیهگاه اصلي ســازمان تامین اجتماعی را مشــارکت سهجانبه
کارفرمایان ،بیمهشــدگان و دولت درعرصههاي مختلف سیاستگذاري،
تصمیمگیريهاي کالن و تأمین منابع مالي عنوان کرد و افزود :مهمترین
محصول تامین اجتماعي براساس نظریه سرمایه اجتماعي ،ایجاد اعتماد
عمومي و امید به آینده است.
حمزهلویی با بیان اینکه تامین اجتماعي براي نیروي کار ،امید به آینده
را ایجــاد میکند گفت :کارگر در محیط کار با حس تعلق کار میکند،
انضبــاط کاري و بهرهوري نیــروي کار افزایش مییابد و زمینه تقویت
اشتغال را فراهم مي سازد.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
ایدههای کاربردی برای ارتقای سطح خالقیت در عرصه کسب و کار

چطور یک گزارش مطبوعاتی جذاب برای برندتان بنویسید؟

استفاده از ایدههای خالقانه در عرصه کسب و کار برای بسیاری از مردم کاری سخت و حتی دشوار است .این
امر وقتی پای طراحی محتوای بازاریابی و تبلیغاتی نیز به میان میآید ،سختتر از هر زمان دیگری خواهد شد.
اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان به طور حرفهای هستید ،باید راهکارهایی برای تقویت
خالقیتتان را بلد باشید ،در غیر این صورت نه تنها در عرصه کلی کسب و کار ،بلکه شاید در زندگی شخصیتان
نیز دچار مشکل شوید .هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از ایدههای کاربردی برای بهبود سطح خالقیت
در عرصه کسب و کار است .این امر به شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد.
در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
درباره احتماالت فکر کنید
اگر ش��ما فکر میکنید خالقیتتان از بین رفته و دنبال راهی برای بهبود آن هس��تید ،باید به س��ادگی
هرچه تمامتر یک س��وال درباره احتماالت پیش روی از خودتان بپرس��ید .اینطوری به س��ادهترین شکل
ممکن از چارچوب تفکرتان خارج شده و امکان پیدا کردن ایدههای تازه و خالقانه را خواهید داشت.
امروزه بسیاری از افراد به طور مداوم در چارچوب ذهنیشان گیر میافتند .همین امر سطح خالقیتشان
را به طور قابل مالحظهای کاهش میدهد .ش��ما با طرح یک س��وال ساده مبنی بر «چه میشد اگر فالن
اتفاق میافتاد» به راحتی امکان استقبال از ایدههای تازه را خواهید داشت.
ایدهپردازی سریع
ش��اید ایدهپردازی سریع از نظر شما کار اش��تباهی باشد ،اما دستکم این فرصت را فراهم میکند تا دامنه
وسیعی از ایدهها را مدنظر قرار دهید .بدون تردید بخش قابل مالحظهای از چنین ایدههایی غیرکاربردی خواهد
بود ،اما حتی اگر یک ایده خوب هم از دل این وضعیت بیرون بیاید ،شما باید راضی باشید .این امر شما را به
طور قابل مالحظهای در تعامل با مشتریان و همچنین بهبود وضعیت کسب و کارتان جلو خواهد انداخت .نکته
جالب اینکه شما برای بهبود وضعیت ایدهپردازیتان نیازی به زمان مشخص ندارید .هر فرصت خالی که در طول
روز پیدا کردید ،برای ایدهپردازی مناسب خواهد بود .این امر شما را به طور قابل مالحظهای مدنظر مخاطب
هدفتان قرار خواهد داد .به این ترتیب دیگر نیازی به نگرانی نسبت به کاهش توانایی خالقیتتان نخواهد بود.
استفاده از توفان ذهنی
اف��راد در اس��تفاده از توفان ذهنی در یک مدت زمان کوتاه اقدام به نوش��تن تمام آنچه در ذهنش��ان
میگذرد ،مینمایند .این امر به ش��ما برای پیدا کردن س��رنخهای مناس��ب به منظور تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدفتان کمک خواهد کرد .همچنین ش��ما را ب��ه طور قابل مالحظهای در زمینه مدیریت زمان
جلو خواهد انداخت .اغلب اوقات کارآفرینان مدت زمانی طوالنی برای پیدا کردن ایدههای مناس��ب وقت
صرف میکنند .این امر از نقطه نظر مدیریت زمان بدترین ش��کل ممکن فعالیت کاری خواهد بود .ش��ما
برای توفان ذهنی امکان تمرکز بر کلیدواژههای کاربردی یا حتی تصویرس��ازی را دارید .نکته مهم توجه
به ش��یوهای است که شما با آن احس��اس راحتی میکنید .به این ترتیب امکان تاثیرگذاری بر روی روند
ایدهپردازی و پیدا کردن نمونههای مناس��ب را خواهید داش��ت .بس��یاری از افراد برای تاثیرگذاری برای
استفاده از توفان ذهنی همیشه منتظر یک فرصت هستند .نکته مهم اینکه شما باید در هر زمانی از این
ایده استفاده کنید ،در غیر این صورت به طور مداوم آن را به تاخیر خواهید انداخت.
تفکر معکوس
شما با تکنیک تفکر معکوس خودتان را جای فردی دیگر قرار داده و از جایگاه وی درباره موقعیت کسب و کارتان
فکر خواهید کرد .شاید این ایده خیلی عجیب به نظر برسد ،اما دارای کاربردهای عملی بسیار زیادی است .بنابراین
ش��ما به س��ادگی هرچه تمام امکان غلبه بر محیط اطرافتان را پیدا کرده و براساس چارچوبهای ذهنی متفاوت
شرایط را مورد ارزیابی قرار خواهید داد .نتیجه این امر امکان پیدا کردن ایدههای بهتر و پردازش بهینهشان خواهد بود.
منبعcontentmarketinginstitute.com :

ش��ما باید برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدفتان اقدام
نمایید ،در غیر این صورت گزارشتان شاید به دست مخاطب
نادرستی برسد .اینطوری میزان تاثیرگذاری گزارش موردنظر
به طور قابل مالحظهای کاهش پیدا خواهد کرد.
تعریف مخاطب هدف به طور معمول کار سادهای محسوب
میشود .ش��ما حتی در صورت داش��تن ارتباطات مناسب با
رسانهها امکان هماندیشی با آنها برای انتخاب مخاطب هدف
را نیز خواهید داش��ت .به این ترتیب رسانهها نیز در پوشش
گزارشت��ان بر روی دامنه مش��خصی از خوانن��دگان تمرکز
خواهند کرد.
اینکه یک گزارش به طور اس��تاندارد نوشته شود ،فقط یک
روی س��که است .نکته مهم در این میان تالش برای رساندن
این گزارش به دس��ت مخاطب درس��تی اس��ت ،در غیر این
صورت تمام تالشهای شما در این راستا از بین خواهد رفت.

به قلم :دارن دیماتاس  /کارشناس کسب و کار  -ترجمه :علی آلعلی

آیفون  13در  4مدل معرفی شد
به قلم :برایان هیتر  /نویسنده حوزه تکنولوژی  -مترجم :امیر آلعلی
بدون شک یکی از مهمترین اتفاقات هر سال در حوزه تکنولوژی ،معرفی آیفون جدید است .در این زمینه اپل به قدری
موفق بوده که تولیدات آن ،انتخاب اول هر فردی محسوب میشود .تحت این شرایط طبیعی است که عرضه محصوالت
آن نیز با بیشترین استقبال همراه باشد .در این رابطه چند شب گذشته چهار مدل جدید معرفی شد که شامل آیفون 13
استاندارد ،مینی ،پرو و پرومکس است .اگرچه ظاهر آن بسیار شبیه به نسخه قبلی است .این امر نارضایتیهایی را به همراه
داش��ته ،با این حال روش��نایی صفحه نمایش به مقدار قابل توجهی افزایش پیدا کرده است .همچنین فضای ناپ دوربین
س��لفی نیز  20درصد کوچکتر ش��ده است .این امر در حالی است که براساس شایعات قرار بود تا آیفون جدید ،با دوربین
سلفی زیر نمایشگر همراه باشد .به همین خاطر در بخش طراحی ،این برند محبوب ابدا رضایتبخش عمل نکرده است .در
این رابطه درست به مانند نسخه قبل ،در بخش دوربین شاهد امکانات بسیار جذاب و جدیدی هستیم .در این رابطه ذکر
این نکته ضروری است که دوربین آیفون  12مورد تحسین بسیاری قرار گرفت که از جمله آنها میتوان به نظرات مثبت
بسیاری از فیلمبردارهای سینما ،اشاره کرد .لرزشگیر سنسور و حالت عکسبرداری و فیلمبرداری سینمایی ،از جمله امکانات
جدیدی است که توجهات بسیاری را به سمت خود جلب کرده است .فناوری  5Gدر این نسخه با بهبودهای جدی همراه
بوده و سرعت باالتری را در اختیار کاربران قرار میدهد .آیفون  13استاندارد با قیمت اولیه  799دالر و آیفون مینی با قیمت
اولیه  699دالر عرضه خواهد شد .همچنین ظرفیت نهایی آنها نیز  512گیگابایت است .با این حال بیشترین توجه به دو
محصول پیشرفتهتر به نام پرو و پرومکس  13است .در این بخش همچنان از سه لنز استفاده میشود که عملکرد آن در
شب ،با بهبودهای بسیار خوبی همراه شده است .همچنین امکان زوم شش برابر ،از دیگر نکات قابل توجه آن است .دوربین
آیفونهای جدید 47 ،درصد نور بیش��تری دریافت میکنند که خود پیشرفتی بزرگ است .برای عکاسی ماکرو نیز امکان
تصویربرداری از فاصله  2س��انتیمتری مهیا شده که خود یک پیشرفت قابل توجه است .در زمینه فیلمبرداری نیز ویژگی
جدید ،امکان در اختیار قرار دادن نسخه خام است که فرآیند ادیت را به مراتب راحتتر خواهد کرد .تراشه به کار رفته در
این دو نسخه نیز بسیار قدرتمند بوده و در حال حاضر هیچ رقیبی برای آن وجود ندارد .براساس آمارها این تراشه  30برابر
سریعتر از بهترین مدلهای موجود در بازار است .عملکرد باتری نیز با بهبود بسیار خوب همراه شده و در مقایسه با مدل
قبل ،بیش از  2ساعت به عمر آن اضافه شده و سرعت شارژ آن نیز ارتقا پیدا کرده است .در آخر ذکر این نکته ضروری است
که این دو نسخه با قیمتهای پایه  999و  1099دالر تا چند روز دیگر پیشفروش خواهند شد .یکی از نکات بسیار جالب
اپل ،توجه به محیط زیست در مدل جدید است .درواقع آنتن آن از بطریهای بازیافتی ساخته شده است که میتواند به
یک ترند جدید در این حوزه تبدیل شود.
منبعtechcrunch.com :
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به قلم :نینیشا پرادهام
طراح محتوای بازاریابی در موسسه G2
ترجمه :علی آلعلی
یونان باس��تان یک الهه خاص برای انتقال پیام داش��ت ،اما
امروزه در دنیای کس��ب و کار ش��ما باید به دنب��ال ابزارهای
حرفهای برای انتقال پیام برندتان باش��ید ،در غیر این صورت
ش��اید حتی یک نفر هم به برندتان توجه نش��ان ندهد .عصر
کنونی بیش از هر نکته دیگری با سهولت ارتباطات میان افراد
شناخته میشود با این حساب ابزارهای ارتباطی بسیار زیادی
در دسترس شما و البته برندتان برای ایجاد ارتباط با دیگران
قرار دارد .یکی از کاربردهای اساسی ابزارهای ارتباطی در حوزه
کسب و کار مربوط به ارائه گزارشهای مطبوعاتی است.
مش��تریان در دوره کنونی بیش از هر زمان دیگری نسبت
به آگاهی از ش��رایط برندها تمایل نش��ان میدهند .بنابراین
شما باید گزارشهای دقیق و مداومی برای آنها آماده نمایید،
در غیر این صورت ش��انس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدفتان نخواهید داشت.
بدون تردید اس��تفاده از ابزاره��ای حرفهای بازاریابی امکان
ایجاد جلوهای حرفهای کس��ب و کارتان را افزایش میدهد .با
این حال تا زمانی که ش��ما به طور قابل مالحظهای در تالش
برای انتش��ار گزارشهای کاری نباشید ،حتی طرفداران پر و
پاقرص برندتان هم توجه چندانی به شما نشان نخواهند داد.
بنابراین انتش��ار گزارشهای رس��انهای به نوعی به شما برای
جلب نظر مشتریان به کس��ب و کارتان کمک کرده و سطح
حرفهایگریتان را نش��ان میدهد .اگر شما به این نکته مهم
توجه نشان ندهید ،شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدفتان نخواهید داشت.
اگر ش��ما آش��نایی چندانی به مفهوم گ��زارش مطبوعاتی
ندارید ،باید اول از همه یک تعریف مناسب از آن پیدا نمایید.
این گزارش یک متن تهیه ش��ده از س��وی کسب و کارها به
منظور ارائه به رس��انههای مختلف است .محتوای مورد اشاره
در این گزارش براس��اس نیاز هر کس��ب و کار متفاوت است.
برخی از برندها به طور س��االنه گردش مالیش��ان را در قالب
یک گزارش مستقل منتشر میکنند .این امر برای برخی دیگر
از برنده��ا در رابطه با میزان جذب مش��تری تازه و همچنین
وضعیت سرمایهگذاریشان هم مصداق دارد .هدف شما هرچه
باشد ،تهیه این گزارش به طور حرفهای اهمیت باالیی دارد.
برخی از برندها در تهیه گزارش مطبوعاتی اشتباهات بسیار
زیادی انجام میدهند .ش��اید این امر از نقطه نظر مش��تریان
عادی هیچ ایرادی به همراه نداشته باشد ،اما در بلندمدت شما
را از چش��م کارشناسهای حرفهای و سرمایهگذارهای بزرگ
خواهد انداخت .با این حساب شما باید به طور قابل مالحظهای
در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با تهیه یک
گزارش حرفهای و بدون ایراد باشید.
ه��دف اصل��ی در این مقال��ه بررس��ی راهکاره��ای تهیه
گزارشه��ای حرفهای و جذاب برای انتش��ار در رس��انههای
مختلف است .این امر به شما کمک میکند تا عالوه بر انتشار
گزارش موردنظر در شبکههای اجتماعی ،نظر رسانههای دیگر
را نیز به گزارشتان جلب کنید .اینطوری شمار هرچه بیشتری
از مشتریان گزارش شما را مطالعه خواهند کرد.
هدف گزارشتان را تعیین کنید
هر گزارش مطبوعاتی باید یک هدف مشخص داشته باشد،
در غیر این صورت کمتر کس��ی حتی به آن نگاه خواهد کرد.
همچنین رسانههای مختلف نیز بیجهت گزارش مطبوعاتی
یک برند را بازنشر نخواهند کرد .هدف شما باید به طور روشن
و کوتاه در تیتر گزارش بیان ش��ود .هرچه تیتر ش��ما کوتاهتر
باشد ،در نهایت شانس باالتری برای جلب نظر مخاطب هدف
خواهید داش��ت .بسیاری از برندها در این رابطه همیشه تیتر
گزارششان را پیش از انتشار ارزیابی میکنند .این امر به آنها
برای کوتاهتر ساختن متن موردنظر کمک خواهد کرد.
ش��ما برای اینکه هدف اصلی گزارشت��ان را تعیین کنید،
نیازی به طی یک مس��یر طوالنی ندارید .همینکه از خودتان
بپرس��ید چرا دارید این متن را تهی��ه میکنید ،کافی خواهد
ب��ود .همچنین اگر خودتان را جای مش��تریان قرار دهید هم
امکان پیدا کردن دالیل مناس��ب برای یک گزارش جذاب را
خواهید داشت.
برای روزنامهنگارها بنویسید ،نه خودتان
گ��زارش مطبوعات��ی ش��ما در نهای��ت از س��وی برخ��ی
روزنامهنگارها م��ورد توجه قرار گرفته و در رس��انهها بازتاب
پیدا میکند .با این حساب هرچه حرفهایتر و براساس اصول
روزنامهن��گاری این متن را تهیه کنید ،خروجی نهایی کارتان
بهتر خواهد بود.
برخی از گزارشهای مطبوعاتی به دلیل اینکه برند موردنظر
هیچ نکته نگارشی حرفهای را رعایت نکرده است ،حتی مورد
توجه یک رس��انه هم قرار نمیگیرد .بنابراین ش��ما در اینجا
بای��د اندکی از حجم خودخواهیتان کم کرده و در راس��تای
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام نماید .یادتان باش��د
مخاطب هدف اصلی شما در این میان روزنامهنگارها هستند.
در مرحله بعد آنها خودشان گزارش شما را تبدیل به یک مقاله
حرفهای خواهند کرد .پس در تالش اول تمام توجه شما باید
معطوف به جلب نظر روزنامهنگارها باشد.
اگر ش��ما در نخستین بند از گزارشتان یک خالصه درباره
هدف نگارش و همچنین محتوای اصلی آن ارائه کنید ،توجه
اهالی رسانه به طور قابل مالحظهای جلب خواهد شد .به هر
حال کمتر خبرنگاری حوصله مطالعه تمام یک متن گزارش را
دارد .با این حساب شما با چنین تکنیکی امکان تاثیرگذاری بر
روی خبرنگارها و جلب توجهشان را پیدا میکنید.
تعریف مخاطب هدف
گزارش ش��ما هرچه باش��د باید یک مخاطب هدف داشته
باش��د .به عنوان مثال ،اگر گزارش ش��ما درباره گردش مالی
برندتان است ،به احتمال زیاد مخاطب هدفتان سرمایهگذارها
خواهند بود .همچنین توضیح نحوه ارتقای کیفیت محصوالت
نیز مشتریان مستقیمتان را هدف قرار میدهد .با این حساب

بیان دقیق نکات
ش��ما در گزارش مطبوعاتیتان قرار نیس��ت مثل محتوای
بازاریاب��ی کار کنید .یک گ��زارش حرفهای باید به طور دقیق
نکات اساس��ی را مورد پوش��ش قرار دهد ،در غیر این صورت
شما هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدفتان
نخواهید داش��ت .این امر ش��ما را به طور قابل مالحظهای از
نظر مخاطب هدفتان حرفهای نش��ان خواهد داد .بسیاری از
برندها در عمل گزارشهای مطبوعاتی را با محتوای بازاریابی
و تبلیغاتی اش��تباه میگیرند .درست به همین خاطر توانایی
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را ندارند.
وقتی ش��ما هدف اصلیتان در گزارش را مشخص کردید،
بای��د فقط درب��اره آن صحبت کنید .هرگونه اش��اره به نکات
جانبی باید به طور گذرا باشد ،در غیر این صورت کمتر کسی
حوصل��ه مطالعه گزارش طوالنی و بینتیجه ش��ما را خواهد
داشت .امروزه بسیاری از برندها حتی پس از تهیه یک گزارش
عالی نیز آن را به طور مداوم مورد بازخوانی قرار میدهند .این
امر با هدف کاهش حجم گزارش موردنظر و مطمئن شدن از
بیان تمام جزییات صورت میگیرد.
انتشار گزارشها به طور منظم
همانطور که محتوای بازاریابی باید به طور منظم منتش��ر
ش��ود ،در زمینه انتش��ار گزارشهای مطبوعاتی نیز شما باید
عملکرد ثابتی از خودتان نش��ان دهید ،در غیر این صورت به
س��ادگی هرچه تمامتر مش��تریانتان را از دست خواهید داد.
وظیف��ه اصلی در این بخش برعه��ده تیم روابط عمومی برند
است .این تیم باید تمام هماهنگیها با رسانهها را انجام دهد تا
گزارش شما در زمان انتشار خیلی سریع به دست آنها برسد.
هرچه گزارش ش��ما زودتر در رسانههای مشهور منتشر شود،
ش��مار باالتری از افراد بدان توجه نشان خواهند داد .این امر
اعتبار کس��ب و کار ش��ما را به طور قابل مالحظهای افزایش
میدهد .همچنین امکان توس��عه سریع کس��ب و کار را نیز
فراهم میسازد.
استفاده از اخبار تازه در گزارش
شما در گزارشتان باید به اخبار و دادههای تازه توجه نشان
دهی��د .این امر گزارشتان را برای مخاطب هدف و همچنین
روزنامهنگارها جذاب خواهد کرد .بسیاری از رسانهها همیشه
به دنبال اخبار تازه هس��تند .حاال اگر گزارش مطبوعاتی شما
هم دارای برخی از نکات ارزش��مند خبری باشد ،هر رسانهای
به آن جلب خواهد ش��د .این امر به ش��ما برای توسعه کسب
و کارتان در کنار بهبود رابطه با رسانهها کمک خواهد کرد.
یادتان باشد اگر خبر تازهای در عرصه کسب و کار روی داده
اس��ت ،شما باید اولین برندی باشید که نسبت به آن واکنش
نش��ان میده��د .این امر به ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی
مخاطب هدف کمک کرده و همچنین توجه تمام رس��انهها
را جلب خواهد کرد .بیش��ک برندی که پس از ماهها به یک
رویداد توجه نشان میدهد ،نه تنها مخاطبی را جلب نخواهد
کرد ،بلکه اعتبارش هم حسابی زیر سوال میرود.
انتخاب تیترهای جانبی مناسب
گزارشهای اساسی درباره برندها که هر سال یک بار منتشر
میشود ،به طور معمول حجم بسیار زیادی دارد .این امر برای
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف اهمیت باالیی داش��ته و
کارآفرینان باید تمام تالششان برای ارائه یک متن حرفهای
را انجام دهند.
اگر ش��ما قص��د جلب نظ��ر مخاطب هدف و رس��انهها به

گزارشت��ان را داری��د ،باید ع�لاوه بر یک موض��وع جذاب از
تیترهای جانبی درستی نیز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف استفاده نمایید .این امر به مخاطبتان برای پیدا کردن
بخش��ی که دنبالش اس��ت ،کمک خواهد ک��رد .بدون تردید
مشتریان به هنگام مواجهه با گزارشهای ساالنه برندها قصد
مطالعه تمام مت��ن آن را ندارند .در عوض فقط بخشهایی از
یک گزارش برای آنها مهم خواهد بود .شما با انتخاب تیترهای
جانبی به طور حرفهای و درس��ت امکان تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدفتان را پیدا خواهید کرد.
بزرگتری��ن اش��تباه در زمینه تهیه یگ گ��زارش در دنیای
کس��ب و کار مربوط به حذف تمام جزییات از آن اس��ت .این
امر به طور مش��خص به تیترهای فرعی اشاره دارد .اینطوری
مخاطبتان ب��رای پیدا کردن بخش موردنظ��رش باید تمام
گزارشتان را مطالعه نماید .بیتردید کمتر کس��ی در عرصه
کس��ب و کار چنین حوصلهای را خواهد داشت .بنابراین شما
باید بخشبندی درس��ت گزارشتان همراه با تیترهای فرعی
کاربردی را مدنظر قرار دهید.
افزودن جزییات مربوط به نحوه ارتباط رسانهای با
برند
ش��ما برای اینکه نظر روزنامهنگارها را به گزارشتان جلب
کنید ،باید در بخشی مشخص نسبت به درج راههای ارتباطی
با خودتان اقدام نمایید .استفاده از یک آدرس ایمیل و شماره
اختصاصی برای هماهنگی با رس��انهها نکته حرفهای در این
میان محسوب میش��ود .این امر به شما برای تاثیرگذاری بر
روی مخاطب هدف کمک ش��ایانی خواهد کرد .اگر اطالعات
تماس ش��ما به طور ناقص درج شده باش��د یا اینکه اصال به
این فکر نیفتاده باشید ،به احتمال زیاد رسانههای معتبر قید
پوشش رس��انهای گزارشتان را خواهند زد .بنابراین همیشه
باید نسبت به این نکته مهم واکنش نشان دهید.
حواستان به لحن گزارش باشد
لحن یک گزارش رس��انهای باید به ط��ور قابل مالحظهای
با محتوای بازاریابی و حتی نحوه گفتوگوی دوس��تانهتان به
مشتریان تفاوت داش��ته باشد ،در غیر این صورت شما هرگز
ام��کان تهیه یک گ��زارش حرفهای و جلب توج��ه دیگران را
نخواهید داشت.
ب��دون تردید بهترین راهکار برای آگاهی از لحن مناس��ب
برای تهیه یک گزارش مطبوعاتی مراجعه به عملکرد برندهای
بزرگ و حرفهای اس��ت .این امر به مثابه یک کالس آموزشی
برای شما خواهد بود .همچنین در هر مرحله از تهیه گزارش
موردنظ��ر در صورت نیاز یکبار متنتان را مورد ارزیابی دوباره
قرار دهید .این امر به ش��ما برای اص�لاح خطاهای احتمالی
کمک خواهد کرد.
همچنین در صورت امکان از برخی مشتریان وفادار برندتان
نیز کم��ک بگیرید .این ام��ر امکان رفع هرگون��ه ایرادی در
گ��زارش نهایی را از بین میبرد .به ع�لاوه ،بهانه خوبی برای
بهبود رابطه با مشتریان نیز خواهد بود .اگر در این میان برخی
از کارمندانتان هم برای همکاری تمایل نشان دادند ،بهترین
ایده استفاده از کمک آنها خواهد بود.
افزودن اطالعات مرتبط به گزارش
اطالعاتی که شما در اختیار مخاطب هدفتان قرار میدهید،
باید دقیق و کاربردی باشد .وقتی از اطالعات کاربردی صحبت
میکنی��م ،باید ارتب��اط میان آن با موض��وع اصلی گزارش را
مدنظ��ر قرار دهیم ،در غیر این صورت گ��زارش ما در نهایت
از هر نکتهای صحبت خواهد کرد .چنین گزارشهایی به طور
معمول توانایی جلب نظر مخاطب هدف را ندارند.
اگر ش��ما اطالعات مهمی برای بیان دارید ،ساماندهی یک
نشست خبری قبل یا بعد از انتشار گزارش ضروری خواهد بود.
این امر به ش��ما امکان بیان خالصهای از گزارشتان را خواهد
داد .همچنین شما به بهترین شکل ممکن فرصت جلب نظر
مخاطب هدف به گزارشتان را هم خواهید داشت.
نکته مهم برای ساماندهی یک نشست خبری درباره گزارش
برند ضرورت داش��تن رابطهای خوب با رسانههاست ،در غیر
این صورت ش��اید کمتر رس��انهای برای پوشش رویداد شما
داوطلب شود.
توجه به نکات سئو
وقتی شما در حال نگارش گزارش برندتان هستید ،دلیلی
ب��رای عدم رعایت نکات س��ئو وجود ندارد .ش��ما هر نکتهای
که درباره س��ئو محتوای بازاریابی بلد هستید ،باید در رابطه
ب��ا تهیه گزارش مطبوعاتی برندتان مورد توجه قرار دهید ،در
غیر این صورت به احتمال زیاد کمتر کس��ی حتی به گزارش
برندتان توجه خواهد کرد .بس��یاری از کارآفرینان برای تهیه
گزارششان به هر نکتهای به غیر از سئو توجه نشان میدهند.
این امر در نهایت گزارش برندها را کامال غیرکاربردی ساخته
و در موتورهای جس��توجو رتبه به شدت پایینی برای آن به
همراه خواهد داشت.
خودخواه نباشید
گزارش برند ش��ما باید به نکات عمومی در بازار نیز اش��اره
کند .یک��ی از اش��تباهات کارآفرینان تمرکز ص��رف بر روی
وضعیت برندشان و فراموش��ی دیگر نکات است .اگر شما در
متن گزارشتان اندکی درباره مشتریان هم صحبت کنید ،ایده
چن��دان بدی نخواهد بود .این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری
حرفهای بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد.
ارزیابی وضعیت کلی بازار و مش��تریان در طول یک س��ال
اخی��ر اغلب اوقات ایدهای مناس��ب برای ی��ک فصل گزارش
ساالنه شما خواهد بود .شما با چنین کاری توجه مشتریانتان
را نیز به طور قابل مالحظهای جلب خواهید کرد .به هر حال
کمتر مشتری نظرش به شیوه ارزیابی برندها نسبت به خودش
جلب نخواهد شد .این امر شما را به طور قابل مالحظهای در
مقایسه با رقبایتان در شرایط بهتری قرار خواهد داد.
گاهی اوقات همکاری با یک برند دیگر برای ارائه گزارشهای
مش��ترک نیز ایده بدی نخواهد بود .این امر سختیهای تهیه
یک گزارش را کاهش داده و به ش��ما امکان جلب نظر دامنه
وسیعتری از مشتریان را نیز میدهد .بنابراین در صورت امکان
این گزینه جذاب را نیز مدنظر داشته باشید.
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