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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

از مرداد 1400 اولین مالیات از خانه های خالی گرفته می شود

کروکی مالیاتی 
خانه های خالی

فرصت امروز: طبق گفته رئیس س��ازمان امور مالیاتی، مردادماه ۱۴۰۰ اولین مالیات از خانه های خالی دریافت 
می شود. ماجرا به تصمیم سال گذشته مجلس برمی گردد که در دوفوریت با ۱۱ تبصره تصویب شد و براساس آن، 
خانه های خالی مشمول مالیات می شوند. اگرچه محور اصلی این طرح، دریافت مالیات از صاحبان خانه های خالی 
است، اما جزییات فراوانی هم در طرح وجود دارد.  براساس این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای باالی 

۱۰۰ هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور خانه خالی شناسایی شوند، چنانچه...

بورس تهران در پایان هشتمین روز کاری سال جدید نیز قرمزپوش ماند

روز پرنوسان بورس

5

2
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نگاهی به پرترافیک ترین سامانه ها در سالی که گذشت

رشد 10 برابری کسب وکارهای آنالین در بحران کرونا

8

مدیریتوکسبوکار

3

در یک سـالی که از شـیوع کرونا می گـذرد، صندوق بین المللی پول بیـش از 100 میلیارد دالر در قالب 
طرح های مختلف برای مقابله با بحران کرونا اختصاص داده اسـت؛ رقمی که در مقایسـه با ابعاد بحران 

کرونا، بسیار ناچیز به نظر می رسد. به گزارش »اکونومیست«، یک سال قبل وقتی بحران ناشی 
از همه گیری ویروس کرونا، اقتصاد جهانی را فرا گرفت، صندوق بین المللی پول به عنوان یک...

عملکرد صندوق بین المللی پول در بحران کرونا چگونه بوده است؟

قطره چکانی نقدینگی

یادداشت

2
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8 صفحه - 5۰۰۰ تومان

Wed.7 Apr 2021

عملک��رد بی نظیر بان��ک پاس��ارگاد در بازارهای مختلف 
به خصوص بازار س��رمایه همچن��ان ادامه دارد و نتیجه این 
عملکرد منجر به صدرنشینی این بانک در ارزش بازار سهام 
در گروه بانک ها و موسسات اعتباری شده است. به گزارش 
»نبض بورس«، بانک پاسارگاد بهار ۱۴۰۰ را با صدرنشینی 

در ارزش بازار سهام آغاز کرد، بدین ترتیب با گذر از میانه 
فروردی��ن ماه، این بانک گوی س��بقت را در ارزش بازار از 
س��ایر بانک های حاضر در بازار س��رمایه ربود و روند مثبت 
عملکردی خود را تداوم بخش��ید. بدون شک حمایت های 
گس��ترده بانک پاسارگاد از س��هام و مدیریت آینده نگرانه، 

این بانک را به ارزش��مندترین بانک بورس��ی تبدیل کرده 
است. درخصوص فعالیت ماهانه منتهی به 3۰اسفند۱399 

نیز اهم موارد قابل توجه به شرح زیر است:
رش��د 5۰درص��دی س��پرده های جذب ش��ده، رش��د 
55درصدی تسهیالت اعطایی و رشد 5۰درصدی درآمد 

تسهیالت اعطایی نسبت به ابتدای سال۱399
رش��د ۱۰درص��دی س��پرده های جذب ش��ده و رش��د 
۴درصدی تسهیالت اعطایی نسبت به مانده پایان ماه قبل

رش��د 256درصدی ت��راز بانک نس��بت ب��ه عملکرد 
مش��ابه س��ال قبل )تراز بانک در س��ال ۱399 مجموعا 

56۱۱میلیارد تومان مثبت بوده است.(
ب��ا در نظر گرفتن عملکرد عملیاتی بانک، پتانس��یل و 
تداوم روند مثبت بانک، پیش بینی می شود در دوره های 
آتی نیز ش��اهد عملکرد درخش��ان تری از بانک پاسارگاد 

باشیم.

یک س��ال بعد از آنکه ن��ام ویروس کرونا در همه دنیا بر س��ر 
زبان ه��ا افت��اد و قربانی گرفت، ما هنوز اینجایی��م و در این مدت 
توانس��ته ایم جای پای ویروس بر چهار گوشه دنیا و تحولی را که 
در نظم جهانی به وج��ود آورد ببینیم. ویروس کرونا زندگی های 
زی��ادی را به هم ریخت، اقتصاده��ا را دچار اختالل کرد، بر نتایج 
انتخابات در نقاط مختلف دنیا تاثیر گذاشت و البته باعث تحوالت 
عظیم و پایدار سیاس��ی و اقتصادی در ساختار کشورها شد. برای 
آنکه از این تغییرات بیشتر سر دربیاوریم، »فارن پالیسی« از چند 
متفکر و صاحب نظر بین المللی خواسته که پیش بینی های خود را 

درخصوص نظم جهانی در دوران پساکرونا ارائه بدهند.
* خب��ری از نقط��ه  عطف نبود: برایم عجیب اس��ت که بگویم 
هیچ ارتباط معناداری بین نظام سیاس��ی کشورها و عملکرد آنها 
در مدیریت بحران کرونا وجود نداش��ته اس��ت. بعضی نظام های 
دموکراتی��ک و بعضی نظام های دیکتاتوری در این بحران بهتر از 
بقیه عمل کردند. آنچه که اهمیت داشته، وجود رهبری و قدرت 
اجرایی است. شوک وحشتناک عملکرد دولت آمریکا را هم شاهد 
بودی��م. بخش زی��ادی از ضرر و زیانی که آمری��کا در این پاندمی 

متحمل شد کامال قابل اجتناب بود.
پاندمی کرونا شکاف بین آمریکا و چین را تعمیق کرد و باعث 
بازنگری در مورد زنجیره های تامین شد. پاندمی کرونا از یک سو 
جلوی رش��د اقتصادی کش��ورها را گرفته و از سوی دیگر، آنها را 
واداش��ته که در سطحی بی سابقه مش��وق های مالی ارائه بدهند 
و مجموع این عوامل به افزایش ش��دید بدهی در سراس��ر جهان 
منجر شده است، اما مثال حاال که آلمان و فرانسه دارند با هم کار 
می کنند و بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپایی شفاف تر عمل 
می کنند، اروپا هم قوی تر به نظر می رسد. بزرگترین تاثیر سیاسی 
را می توان در آمریکا مشاهده کرد؛ جایی که واکنش ناکافی فدرال 
رزرو در برابر پاندمی کرونا و تبعات اقتصادی آن عمال در شکست 
دونالد ترامپ در انتخابات نقش مهمی ایفا کرد. اگر پاندمی کرونا 
رخ نداده بود یا با مهارت مدیریت ش��ده ب��ود، احتماال ترامپ در 
انتخابات پیروز می شد و کشور در مسیری بسیار متفاوت در داخل 
و خارج می افتاد. پاندمی کرونا به صورت اصولی باعث ساختاردهی 
مجدِد مناسبات بین المللی نخواهد شد و بعید است که در آینده 
واقعا به عنوان نقطه عطفی در تاریخ از آن یاد ش��ود. )ریچاردس، 

رئیس شورای روابط خارجی(
* کرونا یعنی اقتصاد: مهمترین تغییرات پاندمی کرونا، اقتصادی 
خواهند بود. نابرابری به شدت افزایش یافته و خواهد یافت، چون 
دسترسی به خدمات درمانی، منابع سرمایه و مشاغلی که امکان 

دورکاری داش��ته باشند برای همه فراهم نیست. تقاضا برای مواد 
خام به دلیل رکود اقتصادی کشورها همچنان کاهش نشان خواهد 
داد. با کندشدن جهانی سازی، پروژه های عظیم مثل جاده ابریشم 
جدید چین به زوال کش��یده خواهند ش��د. اقتصادهای نوآور که 
بتوانند از فرصت ها استفاده کنند و بازار کار را تغییر بدهند گام های 

بزرگی به جلو برخواهند داشت.
این تح��والت طبعا تبعاتی ه��م در امنی��ت بین المللی به جا 
خواهند گذاش��ت. هزینه پاندمی آنقدر باالست که باعث تشویق 
همکاری های بین المللی برای شناس��ایی و مدیریت پاندمی های 
آینده خواهد ش��د. در بودجه های دولتی توجه بیشتری به بخش 
بهداش��ت و درمان صورت خواهد گرفت و ممکن است این بخش 
به بخش مهمی از امنیت ملی بدل شود. تنش های درون کشوری 
ب��ه خاطر افزایش نابرابری باعث خواهد ش��د که دولت ها مجبور 
ش��وند راهی برای بهبود پایه اقتصادی جمعیت خود و گسترش 
انس��جام اجتماعی پیدا کنند. اتحادهای امنیتی مثل ناتو چاره ای 
نخواهند داش��ت جز آنکه اهداف اقتصادی پیدا کنند و مثال روی 
حصول اطمین��ان از تداوم زنجیره های تامی��ن کار کنند و راهی 
برای تقس��یم بار پاندمی روی اعضا نیز داش��ته باشند. همچنین 
قدرت های در حال ظهور احتماال در مسیرش��ان توقف نخواهند 
داش��ت و اقتصادهای آزاد نیز به حرکت خ��ود ادامه خواهند داد. 
)کوری شاکه، مدیر بخش مطالعات خارجی و دفاعی در انستیتو 

امریکن اینترپرایز(
* قرن پرتوان آسیایی: آمار و ارقام دروغ نمی گویند. نرخ تلفات 
کرونا در کش��ورهای شرق و جنوب شرق آسیا از بقیه کشورهای 
دنیا پایین تر است. این تصویر خیلی واضح است و نشان از قابلیت 
دولت های آسیایی در برابر ناکارآمدی دولت های غربی دارد. زمانی 
نه چن��دان دور، جوامع غرب��ی به خاطر احترام ب��ه علم و منطق 
شناخته می شدند، اما چهره ای مثل دونالد ترامپ باعث افتادن آن 
نقاب توهمی شد. تصویر طرفداران بی ماسک ترامپ در رسانه ها از 

نظر مردم آسیا اصال قابل قبول نبود.
در همین حال، تصور عمومی بر این بود که بهترین حکمرانی و 
مدیریت را می توان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشاهده کرد، 
اما موج دوم و شدید کرونا در این کشورها این توهم را نیز از بین 
برد. تنها توضیحی که برای این وضع وجود دارد یک کلمه است: 
بی خیالی. کش��ورهای غربی صرفا تصور کردند که نبرد با کرونا را 
هم به راحتی خواهند برد، اما کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا 
که از نبرد قبلی خود با س��ارس درس های زی��ادی گرفته بودند 
می دانس��تند که باید با سرس��ختی و نظم با این موضوع برخورد 

کنند. از سوی دیگر، مردم در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا 
حکومت را به سیاق ریگانی ها مشکل نمی دانند بلکه آن را حالل 
مشکل می دانند. درنتیجه وقتی دولت ها سختگیری های الزم برای 
مقابله با کرونا را اعمال کردند مردم در برابر آنها مقاومت نکردند و 
کنترل ویروس آسان تر شد. وقتی در آینده تاریخ نگاران بخواهند 
این دوران را بررسی کنند به این نتیجه خواهند رسید که دوران 
کرونا زمان��ی بود که قابلیت حکومت های آس��یایی برای کنترل 
بحران ثابت شد. )کیشور محبوبانی، عضو ارشد انستیتو تحقیقاتی 

آسیا در دانشگاه ملی سنگاپور(
* جه��ان دکتر جکیل و مس��تر هاید: پاندم��ی کرونا تاثیری 
همیشگی روی تصور جهانی ما نسبت به قرن بیست و یکم خواهد 
گذاش��ت. کرونا باعث ش��د خطرات ع��دم همکاری های جهانی، 
امتی��ازات حکمرانی موثر، آس��یب پذیری نهادهای دموکراتیک و 
واقعیت اجتناب ناپذیر سرنوش��ت انس��انی را ببینیم و بپذیریم. با 
گذشت یک س��ال از پاندمی کرونا می دانیم که درد اصلی جهان 
امروز اصال آن چیزهایی که ما فکر می کردیم نیست. تصور عمومی 
بر این بود ک��ه رقابت های امنیتی، جن��گ، ملی گرایی افراطی و 
مس��ائلی از این دست دارند برای جهان مشکل درست می کنند، 
اما در یک سال اخیر متوجه شدیم که مسئله جهان امروز مدرنیته 
است. ما همچنان قابلیت آن را نداریم که با تحوالت جهانی عمیق 
ک��ه از راه های علمی، صنعتی و تکنولوژی��ک دارند جوامع مان را 

تغییر می دهند کنار بیاییم.
پاندمی کرونا که خود را در چهار گوشه جهان نشان داده است 
درواقع راهی اس��ت برای یادآوری اینکه ما انس��ان ها نتوانسته ایم 
ب��ر طبیعت غلبه داش��ته باش��یم و نمی توانیم ض��رری را که از 
به هم پیوستگی زندگی خود با دیگران در جوامع مدرن می خوریم 
کنت��رل کنیم. پاندمی کرون��ا به ما ثابت کرد ک��ه مدرنیته یک 
پدیده دکتر جکیل و مستر هایدی است: در جهان مدرن همواره 
قابلیت هایی برای پیشرفت بیشتر و رفاه انسانی ایجاد می شود اما 
همراه آن، مصائب بزرگ و فجایع تمدنی هم خواهد آمد. پاندمی 
کرونا در کنار گرمایش زمین، انرژی هسته ای و مسائل دیگر ما را 
به نظمی جهانی می رساند که در آن باید ضمن استفاده از امتیازات 
جهان مدرن، خ��ود را در برابر خطرات آن نیز حفظ کنیم. )جان 

ایکنبری، استاد دانشکده امور عمومی و بین المللی پرینستون(
* موتور چین روشن تر شد: نحوه مدیریت بحران کرونا توسط 
چین را به نوعی می توان سرکوب دیسیپلین دار خواند؛ روشی که 
باعث شد این کشور بتواند زودتر از بقیه جهان رشد اقتصادی خود 
را احی��ا کند. این دوران احتماال به موتور محرکی برای دوره گذار 

چین از دومین به اولین اقتصاد بزرگ جهان بدل ش��ده است. از 
آنجا که همس��ایگان چین نیز با سرعت در حال احیای اقتصادی 
در دوران پساکرونا هستند، به نظر می رسد که شرق آسیا به مرکز 

اصلی رشد اقتصاد جهانی بدل شده است.
اقدامات ترامپ برای مقابله با ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت 
تکنولوژیک جهانی باعث ش��د س��رعت حرکت چین به س��وی 
خودمختاری تکنولوژیکی بیشتر شود. احتماال جو بایدن به دنبال 
برنامه هایی خواهد بود تا مناسبات دوجانبه با چین را دوباره بسازد 
و از ای��ن راه، به مقابل��ه با ظهور چین بپردازد، اما حاال دیگر برای 
آنکه کنترلی روی توسعه اقتصادی چین پیدا کند دیر شده است. 
در این میان، کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و استرالیا احتماال 
تالش خواهند کرد نظر آمریکا را برای تامین امنیت خود در برابر 
چین جلب کنند؛ اما این کش��ورها برای مقابله با قدرت اقتصادی 
چین هیچ کاری نخواهند کرد چون در آن صورت، وابستگی شدید 
اقتصادهای خودشان به چین باعث زمین خوردن شان خواهد شد. 

)رابین نیبلت، رئیس چتهام هاوس(
* دولت اینجا تنهاس��ت: در دوران کرونا بیش��تر به این درک 
رس��یدیم که دیواره��ا و تعرفه ها نمی توانند جل��وی تهدیدهای 
اکولوژیک جهانی را بگیرند و هرچه هم مانع بر س��ر راه سفر قرار 
بگی��رد و هرچه اقتصادها راکد ش��وند، از حجم این تهدیدها کم 
نخواهد شد. واقعیت این است که هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی 
با مشکالت بزرگ کنار بیاید. من انتظار نداشتم که این همه کشور 
در جهان در زمینه واکنش به کرونا تا این حد ضعیف عمل کنند 
و این قدر در درس گرفتن از آن ُکند باش��ند. )جوزف نای، اس��تاد 

افتخاری دانشکده کندی در هاروارد(
* زمانی برای رهبری: بعید اس��ت که کش��ورهای زیادی از 
دل بحران س��المت جهانی امروزی موفق بیرون بیایند. علتش 
این نیست که بیماری کرونا از کنترل ما خارج بوده؛ بلکه نکته 
این اس��ت که اکثر کش��ورهای دنیا ق��ادر نبودند آن رهبری و 
دیس��یپلین اجتماعی الزم برای کنترل بیماری را از خود نشان 
بدهند. ویروس کووید-۱9 خیلی سریع به یکی از عوامل فشار 
ش��دید بر نظام بین المللی بدل ش��د؛ نظامی ک��ه پیش از این 
هم آس��یب پذیری های مختلفی را از خود به نمایش گذاش��ته 
ب��ود. در دوران کرون��ا، تمام ضعف های مدیریت��ی و رهبری و 
تمام مش��کالت فرساینده قدیمی بیش��تر خود را نشان دادند. 
در س��ال گذش��ته میالدی وقتی برای اولین بار مش��خص شد 
که برخی کش��ورهای جهان در چالش اخالقی انتخاب بیماران 
برای دریافت خدمات و تجهیزات پزشکی قرار گرفته اند، بیش 

از پیش متوجه ش��دیم که مفهوم شهروندی و دریافت خدمات 
از بابت آن چقدر ناکافی بوده اس��ت. از آن بدتر اینکه ش��اهد 
بودی��م که برخی کش��ورها به جای آنکه ب��ه ایجاد ائتالف های 
بین المللی ب��رای مقابله بهتر با بیم��اری بپیوندند، تک روی را 
ترجی��ح دادند و حتی در سیاس��ت های حمای��ت از داخل هم 
موفق ظاهر نش��دند. مهمترین نمونه ای��ن ناکامی را در آمریکا 
دیدیم. کرونا باعث شد به مجموعه ای از مشکالت به هم پیوسته 
و فراملیت��ی در جه��ان پی ببریم و بفهمیم ک��ه هنوز چقدر از 
راه حل های چندجانبه فاصله داریم. اگر قرار باشد چاره اندیشی 
برای تمام چالش های جهانی مهم مثل گرم ش��دن زمین را به 
همین ترتی��ب پیش ببریم، به هیچ جا نخواهیم رس��ید. )جان 

آلن، رئیس انستیتو بروکینگز(
* عصر جدید فعالیت حکومت ها: مرحله بعدِی جهانی ش��دن 
از طریق تجارت یا س��رمایه گذاری یا گس��ترش ویروس ها شکل 
نمی گی��رد؛ بلکه ژئوپلیتیک و فعال ش��دن دولت ها آن را ش��کل 
خواه��د داد. زنجیره ه��ای تامی��ن جهان��ی به ص��ورت عمده از 
ش��وک های اقتصادی ش��دید پاندمی کرونا - که هم عرضه و هم 
تقاض��ا را کاهش داده بود - گذر کرده اند، اما حاال چالش جدیدی 
که پیش روی ش��ان قرار دارد مربوط به فعالیت دولت ها می شود. 
مثال آمریکا و چین را در نظر بگیرید. از یک سو تشدید تنش های 
سیاس��ی بین آنها و از سوی دیگر، جدا شدن بخش های صنعتی 
آنها از یکدیگر دارد مناسبات دو کشور را شکل می دهد. همچنین 
تسلیحاتی شدِن قدرت اقتصادی و مالی برای کسب دستاوردهای 
ژئوپلیتیک از روش های مختلفی مثل تحریم و سایر محدودیت ها 

ادامه یافته است.
در ش��رایطی که اقتصاد جهانی دارد ب��رای رهایی از پاندمی و 
احیا تالش می کن��د، دولت ها خود را به وس��ط میدان اقتصادی 
افکنده ان��د و تالش دارن��د روی س��رمایه گذاری ها تاثیر بگذارند، 
جرقه ابداعات صنعتی را روش��ن کنند، امنیت ملی را در جهانی 
دیجیتال مدیریت کنند و البته اقتصادهای ملی را با اس��تفاده از 
انواع ابزارهای سیاس��ت گذاری شکل بدهند. اینجاست که نیاز به 
سیاست های صنعتی هوشمند برای مقابله با مشکالتی که بازارها 
قادر به حل ش��ان نبوده اند - مثل گرمایش زمین - به کار می آید. 
جهان مشکالت مش��ترکی را تجربه می کند و رهبران جهان نیز 
بهتر اس��ت با روش های هوشمندانه برای حفظ رقابت و باز بودن 
فضا تالش کنند. این درس��ی است که از بحران کرونا برای آینده 
گرفته ایم. )ش��انون کی اونیل، قائم مقام و پژوهشگر ارشد شورای 

روابط خارجی(

همه تغییراتی که بحران کرونا در 4 گوشه جهان به جا گذاشت
عصر نااطمینانی

بانک پاسارگاد بهار 1400 را با صدرنشینی در ارزش بازار سهام آغاز کرد

6 اصل فروش اینترنتی
ف��روش اینترنت��ی ب��ه علت مزیت ه��ای فوق الع��اده ای ک��ه دارد، در حال حاض��ر به عن��وان مهمترین 
اق��دام در زمین��ه بازاریاب��ی تلق��ی می ش��ود. در این رابط��ه اگرچه بس��یاری از برندها نس��بت به اهمیت 
ای��ن موض��وع ب��ه خوبی آگاه هس��تند، ب��ا این ح��ال تنه��ا تع��دادی از کس��ب و کارها موفق ش��ده اند 
ت��ا در ای��ن زمین��ه درخش��ان ظاهر ش��وند. ب��ه صورت ی��ک اس��تاندارد کلی، از ه��ر ۱۰ کس��ب و کار، 
تنه��ا یک م��ورد از آنه��ا می تواند به موفقیت ب��اال از طریق فروش اینترنتی دس��ت پیدا کن��د. تحت این 
ش��رایط س��وال اصلی این اس��ت که چه دالیلی باعث می ش��ود تا موفقیت در این زمینه بس��یار کمتر از 
آنچ��ه باش��د که انتظار داریم؟ در این راس��تا ش��ش راز موفقی��ت برندهای برتر را بررس��ی خواهیم کرد...

پرسش صنعتی قرن

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

روزه��اي  آغازی��ن  ای��ن  در 
س��ال ۱۴۰۰ خورش��یدي و ب��ا 
گ��ذر از بیش یک ق��رن فرآیند 
صنعتي شدن کش��ورمان، اکنون 
در کجاي این فرآیند قرار داریم و 
تهدید و فرصت هاي مان چیست؟! 
س��والي دش��وار در ان��دازه یک 
یادداش��ت، اما در یک نگاه گذرا 
ش��اید بتوان موض��وع را اینگونه 
تبیین، تحلیل و جمع بندي کرد 

و پیشنهادهایی ارائه داد.
بي ش��ک از نظر اع��داد و ارقام 
در ح��وزه صنعت بس��یار پیش 
رفته ای��م؛ از چند ح��وزه محدود 
به تولید صابون، شیش��ه، شکر، 
کبریت و منسوجات و... در چند 
ده کارخان��ه با ش��اغالن پانزده، 
بیس��ت نفري و سهم بس ناچیز 
و غیرقابل ذکر در تولید ناخالص 
داخلي در سال هاي ابتداي سده 
۱3۰۰، ب��ه اکن��ون و وج��ود ده 
ها رش��ته صنعتي در حدود 9۰ 
هزار بن��گاه کوچک و متوس��ط 
و بزرگ و چن��د میلیون نیروي 
شاغل مس��تقیم در این بنگاه ها 
و س��هم ح��دود 2۰ درصدي در 
بعضي س��ال ها در اقتصاد کشور 
رس��یده ایم، که مي ت��وان آن را 
نش��انه موفقیت حوزه صنعت در 
نظر گرف��ت. این اع��داد و ارقام 

صرفا صنعت در معناي 
بنگاهي و تعریف شده...



فرصت امروز: طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، مردادماه ۱۴۰۰ 
اولین مالیات از خانه های خالی دریافت می ش��ود. ماجرا به تصمیم سال 
گذش��ته مجلس برمی گردد که در دوفوریت با ۱۱ تبصره تصویب ش��د 
و براس��اس آن، خانه های خالی مش��مول مالیات می شوند. اگرچه محور 
اصل��ی این طرح، دریافت مالیات از صاحبان خانه های خالی اس��ت، اما 

جزییات فراوانی هم در طرح وجود دارد. 
براس��اس این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای باالی ۱۰۰ 
هزار نفر جمعیت که به اس��تناد سامانه ملی امالک و اسکان کشور خانه 
خالی شناس��ایی شوند، چنانچه بیش از ۱2 ماه از پایان عملیات ساخت 
)برای واحدهای نوس��از( یا بیش از ش��ش ماه از آخری��ن نقل و انتقال یا 
آخرین زمان سکونت )برای واحدهای غیرنوساز( گذشته باشد، در سال 
نخست مشمول مالیاتی به ازای هر ماه دو  برابر ارزش اجاره ماهانه ملک 
می ش��وند که این مالیات در سال های بعد 5۰ درصد بیش از سال قبل 

خواهد بود. 
همچنین این مالیات از س��ال دوم اجرا و مش��مول تمام ش��هرها نیز 
می ش��ود. براساس قانونی که مجلس نوش��ته و به تأیید شورای نگهبان 
رس��یده است، اگر خانه ای بیش از چهار ماه خالی بوده و ساکن نداشته 
باش��د، پس از آن به ازای هر ماه در س��ال اول ش��ش برابر، س��ال دوم 
۱2برابر و سال سوم ۱8برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد شد.

امالک چگونه مشمول مالیات می شوند؟
طب��ق ماده 53 قانون مالیات های مس��تقیم، درآمد مش��مول مالیات 
امالکی که به اجاره واگذار می شود، عبارت است از کل مال االجاره، اعم 
از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر 25 درصد بابت هزینه ها و استهالکات 
و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره. پس از اصالحات صورت گرفته در 
این الیحه، س��رانجام و با تصویب مجل��س و انجام دیگر مراحل قانونی، 
ای��ن الیح��ه به قانون تبدیل ش��د و ب��ه مرحله اجرا رس��ید و به دنبال 
عملیاتی شدن سامانه امالک و اسکان از 28 مرداد سال گذشته معادل 
۱.5 میلیون واحد مس��کونی خالی از س��کنه شناس��ایی و برای مالکان 
آنها پیامک ارس��ال ش��د و صاحب خانه ها باید با توجه به لینکی که در 
پیامک قرار داش��ت، نسبت به اعالم وضعیت س��کونت خانه خود اقدام 
می کردند که بنا بر گفته محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی، 
ع��دم اصالح و تغییر وضعیت س��کونتی به معنای خالی بودن خانه تلقی 

می شود.

همچنین براس��اس آخرین اعالم وزیر راه و شهرسازی، از ۱.5 میلیون 
واحد خالی که تا کنون شناس��ایی ش��ده اند، حدود 3۰۰ هزار مسکن به 
س��ازمان امور مالیاتی معرفی و به موجب قانون، این س��ازمان می تواند 
ب��رای اخذ مالیات اق��دام کند. در تازه ترین خبر حاال قرار اس��ت اولین 
مالیات از خانه خالی در تابستان ۱۴۰۰ عملی شود. به  تازگی هم رئیس 
کل س��ازمان امور مالیاتی در این باره گفته که نخس��تین مالیاتی که از 
خانه ه��ای خالی دریافت می ش��ود، در مرداد ۱۴۰۰ و ب��ه اندازه نصف 
ارزش اج��اره ماهانه آن خواهد بود. طبق اعالم او، برای مواجه نش��دن با 
مالیات های بسیار سنگین، خانه های خود را اجاره دهید. هدف از مالیات 
بر خانه های خالی کس��ب درآمد نیس��ت؛ بلکه هدف این است که افراد 

خانه های خود را خالی نگذارند.
عالوه بر این، چند روز پیش نیز وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد جالبی را 
مطرح کرد. محمد اس��المی با اشاره به اجرای مالیات بر خانه های خالی 
از ۱9 فروردین گفت: کسانی که خانه خالی زیاد دارند، در صورت عرضه 
به بازار، آمادگی داریم به آنها زمین مرغوب ش��هری جهت ساخت وساز 

بدهیم.
اس��المی از تکلیف همه ایرانیان به ثبت اطالع��ات ملکی خود از ۱9 
فروردین س��خن گف��ت و درباره تأثی��ر ثبت اطالعات ملکی اش��خاص 
حقیقی و حقوقی در س��امانه امالک و اس��کان کش��ور اف��زود: ما روند 
شناس��ایی واحدهای خالی را انجام داده ایم، ام��ا در قانون هم آمده که 
باید همه افرادی که ملکی دارند، آن را در سامانه اسکان ثبت کنند. ما 
یک میلی��ون  و 3۰۰ هزار خانه خالی را به س��ازمان امور مالیاتی معرفی 
کرده ای��م؛ همچنین طب��ق اصالحیه جدید قانون مالی��ات بر خانه های 
خالی، قانون گذار مردم را به ثبت اطالعات ملکی خود در س��امانه جامع 
امالک و اس��کان و وزارت راه و شهرس��ازی را به تهیه زیرساخت های آن 

مکلف کرده است. 
به گفته اس��المی، همین تکلیف قانونی موجب ش��ده تا شرایطی در 
وزارت راه و شهرس��ازی فراهم ش��ود که م��ردم از ۱9 فروردین اطالعات 
ملکی خود را در س��امانه امالک و اس��کان درج کنن��د. دیتابیس ما در 
وزارت راه و شهرس��ازی کامل اس��ت و اگر مردم اطالع��ات ملکی را وارد 
نکنن��د، م��ا می دانیم ک��ه آنها چه تعداد ام��الک در اختی��ار دارند، اما 
فراخوانی ک��ه از ۱9 فروردین داریم، در حقیق��ت نوعی تأیید گرفتن از 
آنهاست. داشتن مس��کن برای زندگی و همچنین یک اقامتگاه در شهر 

دیگر برای آنها مجاز اس��ت،  اما افزون بر آن، مش��مول مالیات مضاعف 
خواهد شد.

قابل توجه کسانی که خانه خالی زیاد دارند
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین روز گذشته )سه شنبه( در مراسم آغاز 
عملیات س��اخت ۱3۰ هزار واحد مس��کونی برکت و بهره برداری از 3۰ 
هزار واحد مس��کن محرومین توسط ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با 
تأکید بر اینکه درج اطالعات ملکی افراد در سامانه اسکان تأثیر بسزایی 
بر کنترل قیمت در بازار مس��کن خواهد داش��ت، توضیح داد: براساس 
اطالعات سامانه امالک و مستغالت، به محض اینکه اجرای قانون مالیات 
بر خانه های خالی را ش��روع کردیم، در س��ه ماه پایانی سال گذشته 25 
درصد قیمت مس��کن کاهش یافت و عرضه نیز فراوان تر شد. بنگاه های 
معامالتی، مملو از فایل هایی اس��ت که برای فروش در اختیار امالکی ها 
قرار گرفته است. در هر صورت عرضه باالتر از طاقت بازار مسکن، حتما 

به تعدیل قیمت ها کمک می کند. 
او با بیان اینکه در کش��ورمان قیمت مس��کن همچن��ان دچار حباب 
اس��ت و قیمت ها واقعی نیست، گفت: تا کنون درخواستی از دولت برای 
تجمیع درآمدهای حاصل از انواع مالیات های بخش مس��کن در وزارت 
راه و شهرس��ازی نداش��ته ایم؛ چون دولت به دنبال کسب درآمد از مسیر 
مالیات های مس��کن نیس��ت، بلکه به دنبال تعادل بخشیدن به بازار بوده 
و دنبال این اس��ت که مس��کن کاالی سرمایه ای نباشد و از سوداگری و 

بورس بازی خارج شود. 
به اعتقاد اس��المی، مسکن باید به  عنوان کاالی مصرفی در سبد مالی 
مردم قرار گیرد. برای ما هم تمام هدف این است که تمام پول هایی که 
برای سرمایه گذاری در مسکن وارد می شود، به بخش تولید هدایت شود 

نه در بخش سوداگری.
وی درباره اینکه آیا بخش هایی از مردم می توانند از پس رقم مالیاتی 
س��نگینی که برای خانه ه��ای خالی تعیین می ش��ود، بربیایند یا خیر؟ 
گفت: نکته مهم این اس��ت که مالکان خانه ه��ای خالی یا واحد خود را 
به بازار اجاره بیاورند یا با فروش آن، برای س��رمایه گذاری به بخش های 
دیگر مانند سایر بازارها منتقل کنند. باید کاری کنیم که سرمایه گذاری 
در بخش مس��کن، صرفا به سمت تولید برود. کسانی که واحد مسکونی 
خال��ی زیادی دارند، در صورت عرضه این واحدها به بازار آمادگی داریم 

در مقابل آن، زمین مرغوب شهری برای ساخت وساز بدهیم.

از مرداد 1400 اولین مالیات از خانه های خالی گرفته می شود

کروکی مالیاتی خانه های خالی

برخی از کس��ب وکارهای آنالین در دوران کرونا و با وجود مش��کالت 
بس��یار توانس��تند رش��د ۱۰ برابری را تجرب��ه کنند ک��ه در بین آنها، 
فروشگاه های آنالین، س��امانه های نوبت دهی آنالین خدمات درمانی و 

سوپرمارکت های آنالین در صدر قرار داشتند.
با ش��یوع کرونا در سال گذشته بود که صنایع مختلف ایران و جهان 
به دلیل تبعات این همه گیری با رکود مواجه شدند. شیوع این ویروس 
مش��کالت زیادی را رقم زد، اما در این میان کس��ب وکارهای آنالین به 
دلیل ماهیتی که داش��تند توانس��تند جایگاه خود را در بین مردم پیدا 
کنند. مردمی که شاید قبال اعتقادی به خرید اینترنتی نداشتند در این 
وضعیت به اجبار برای تامین مایحتاج، حمل و نقل و آموزش به فضای 
مجازی روی آوردند. در س��ال 99 همچنین برخی از کسب و کارها به 
نقطه پایان فعالیت خود رس��یدند و برخی با افت رو به رو ش��دند، اما 
برخی دیگر از کس��ب وکارها از همه گیری این ویروس منتفع شدند و 

درآمدشان افزایش پیدا کرد.
در این ارتباط، مجموعه »ابرآروان« که به 65 هزار کسب و کار آنالین 
در کش��ور زیرس��اخت ابری ارائه می دهد، در گزارش عملکرد خود در 
س��الی که گذشت به بررسی وضعیت کس��ب وکارهای آنالین پرداخت. 
بنابر این گزارش توس��عه زیرساخت های ابری کشور با اضافه کردن ۱3 
پاپ سایت خارجی، تقویت شش پاپ سایت خارجی و چهار پاپ سایت 

داخلی توسعه پیدا کرده است. در ادامه این گزارش می خوانیم:
* پرترافیک ترین س��امانه ها: آمار ترافیکی این مجموعه ابری نش��ان 
می دهد س��امانه های بورسی و سرمایه گذاری و س��ایت خرید خودرو، 
پرترافیک ترین س��ایت ها در س��ال ۱399 بوده اند. با توجه به نوسانات 

بازار بورس و خودرو البته این انتظار می رفت که ترافیک حضور کاربران 
در این حوزه بیش��تر باش��د. به واس��طه  بحران کرونا همچنین خدمات 
الکترونی��ک دولت��ی افزایش پیدا ک��رد و به همین دلیل س��امانه های 
نوبت دهی آنالین خدمات درمانی هم به جمع پرترافیک ترین سامانه ها 
وارد ش��ده اند. نکته جالب این است که با توجه به شیوع این ویروس و 
کاهش س��فرها، خدمات سفر که تا سال گذشته با اقبال باالیی روبه رو 
بودند در سال ۱399 به آخرین رتبه در بین این سامانه های پرترافیک 
رسیدند. در عین حال، براساس ترکیب داده های حوزه های کسب وکاری، 
سامانه های آنالین سفارش غذا و تاکسی توانستند از رکود عبور کرده و 

به رکودشکنی جدیدی در سال 99 دست پیدا کنند.
* رش��د ۱۰ برابری سوپرمارکت های آنالین: در این بین سامانه های 
بورس��ی و ف��روش خودرو با پیک ه��ای مقطعی رکوردش��کنی کردند. 
فروش��گاه های آنالین رش��د دو برابری، س��امانه های نوبت دهی آنالین 
خدمات درمانی رش��د سه برابری و س��وپرمارکت های آنالین رشد ۱۰ 
برابری را رقم زدند. این در حالی  است که سامانه های فروش بلیت سفر 
و رزرو هتل در بهترین حالت توانس��تند به ترافیک س��ال گذشته شان 
دس��ت پیدا کنند و س��ال کرونا را در رکود سپری کردند. طبق آمارها، 
س��امانه های حمل و نقل، خرید خودرو، خدمات بانکی و بازار سرمایه، 
فیلم و س��ریال آنالین، رس��انه ها، خرید اینترنتی، دول��ت الکترونیک، 
نوبت دهی آنالین خدمات درمانی، سفارش غذا و خدمات سفر به ترتیب 

توانسته اند رتبه یک تا ۱۰ از نظر ترافیک را به دست بیاورند.
ترافیک س��امانه های مربوط به تاکس��ی  و س��فارش غذای آنالین که 
در زمس��تان 98 و آغاز کرونا با افت ش��دید به یک س��وم رس��یده بود، 

از فص��ل بهار با ش��یب مالیم رو به افزایش گذاش��تند و س��فارش غذا 
در فصل تابس��تان و تاکس��ی آنالین در فصل پاییز به ترافیک مش��ابه 
سال قبل رسیدند. با ادامه این روند، پیک ترافیکی سامانه های سفارش 
آنالین غذا در فصل پاییز و س��امانه های تاکسی آنالین در فصل تابستان 

شکسته شد.
* ۴ میلیارد درخواست در یک روز: با افزایش خریدهای آنالین پس 
از کرونا، فروش��گاه هایی که به فروش آنالین محصوالت می پرداختند با 
روند افزایش��ی، رشد دو برابری نسبت به س��ال قبل را تجربه کردند و 
در بلک فرای��دی )حراج جمعه( به پیک ترافیکی ۴میلیارد درخواس��ت 
رسیدند. س��ال کرونا برای س��امانه های نوبت دهی خدمات درمانی نیز 
سالی پررونق بود و آنها را به ترافیک سه برابری نسبت به سال گذشته 

رساند.
* یکش��نبه ها، بیش��ترین ترافیک آنالین: در این گ��زارش همچنین 
الگوی ترافیک آنالین کاربران ایران نیز مورد بررس��ی قرار گرفت. جمع 
داده های کاربران مش��تریان نشان می دهد که بیشترین ترافیک آنالین 
کاربران در روزهای یکش��نبه و در ساعات پیش از ظهر اتفاق می افتد و 
کمترین ترافیک آنالین مربوط به ساعت چهار صبح در تمام روزهاست.
* ۴۱8 دقیقه قطعی کامل اینترنت در س��ال گذش��ته: اما دش��واری 
کسب وکارهای آنالین در سال ۱399 تنها از کرونا و مشکالت اقتصادی 
متأثر نبود. اطالعات سامانه  رادار نشان می دهد که در یک سال گذشته، 
کمت��ر از یک دهم  درصد )۴۱8 دقیقه( قطعی کام��ل اینترنت رخ داده 
اس��ت، اما با 8 هزار و 87۱ دقیقه اختالل، زیرس��اخت اینترنت کش��ور 

5درصد از کل سال با اختالل مواجه بوده است.

نگاهی به پرترافیک ترین سامانه ها در سالی که گذشت

رشد 10 برابری کسب وکارهای آنالین در بحران کرونا

یادداشت

پرسش صنعتی قرن

حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

در این آغازین روزهاي س��ال ۱۴۰۰ خورش��یدي و با گذر از بیش یک 
قرن فرآیند صنعتي ش��دن کش��ورمان، اکنون در کجاي این فرآیند قرار 
داریم و تهدید و فرصت هاي مان چیس��ت؟! سوالي دش��وار در اندازه یک 
یادداشت، اما در یک نگاه گذرا شاید بتوان موضوع را اینگونه تبیین، تحلیل 

و جمع بندي کرد و پیشنهادهایی ارائه داد.
بي ش��ک از نظر اعداد و ارقام در حوزه صنعت بس��یار پیش رفته ایم؛ از 
چند حوزه محدود به تولید صابون، شیشه، شکر، کبریت و منسوجات و... 
در چند ده کارخانه با ش��اغالن پانزده، بیست نفري و سهم بس ناچیز و 
غیرقابل ذکر در تولید ناخالص داخلي در س��ال هاي ابتداي سده ۱3۰۰، 
به اکنون و وجود ده ها رشته صنعتي در حدود 9۰ هزار بنگاه کوچک و 
متوس��ط و بزرگ و چند میلیون نیروي شاغل مستقیم در این بنگاه ها و 
سهم حدود 2۰ درصدي در بعضي سال ها در اقتصاد کشور رسیده ایم، که 
مي توان آن را نشانه موفقیت حوزه صنعت در نظر گرفت. این اعداد و ارقام 
صرفا صنعت در معناي بنگاهي و تعریف شده در قالب وزارت صمت است، 
اما اگر صنعت در معناي بسیط تر و شامل حوزه هاي ساخت و ساز و نفت 
و پتروش��یمي و از آن وسیع تر و در قالب حمل و نقل و بیمه و بانکداري 
معنا شود، آنگاه مي توانیم از این گذار حتي رضایت خاطر بیشتري داشته 
و احساس موفقیت و پیروزي کامل تري کنیم، چراکه در این حوزه ها هم 

کشورمان رشدهاي بزرگي را طي یک قرن اخیر تجربه کرده است.
ام��ا به نظر قضیه به این س��ادگي نیس��ت و هن��وز نمي توانیم خود را 
کشوري صنعتي بدانیم و در تکاپوي صنعتي شدن و در داالن هاي تو در 
توي آن به س��ر مي بریم، چرا؟! این سوال مهمترین سوال و شاید پرسش 
قرن کش��ورمان است. مس��ئله را مي توان اینگونه دید که متاسفانه زاده 
شدن صنعت و آغاز صنعتي شدن در کشورمان به دو مولفه گره زده شد؛ 
گره های��ي که در طول یک قرن به هزاران هزار گره تبدیل و همچون تار 
عنکبوتي صنعت را در خود اسیر و دست و پاي صنعتگران را به سختي 

بست. آن دو گره دولت محوري و نفت زدگي است.
پهلوي اول در قالب دولت مطلقه و مقتدر اگرچه برخي از مباني اقتصاد 
مدرن نظیر س��رمایه گذاري و تولید صنعت��ي و اصالحات بوروکراتیک را 
براي توس��عه اقتصادي و صنعتي فراه��م آورد، اما همزمان ایجاد فضاي 
انحص��اري و غیررقابتي و حاکمیت دول��ت و طرد بخش خصوصي را نیز 
ایجاد ک��رد. معضلي که اکنون به ابرچالش توس��عه اقتصادي و صنعتي 
ایران تبدیل ش��ده اس��ت. در همان دوره و پس از پاگرفتن صنعت، نفت 
و درآمدهاي نفتي هم در اقتصاد کش��ورمان شروع به خودنمایي مي کند 
و این امکان را به دولت ها مي دهد تا مس��تقل و بي نیاز از س��رمایه بخش 
خصوصي اقدام به حضور گسترده و ایجاد و اداره بنگاه هاي صنعتي کنند. 
نفت همچنین چوب جادویي مي شود براي تحقق بلندپروازي ها و توزیع 
انواع رانت ها و امتیازات براي سرپوش نهادن بر شکست ها و ممنوعیت ها 
و محدودیت ه��ای اقتصادي و تجاري و در یک کالم، س��یطره مالحظات 

سیاسي بر عقالنیت اقتصادي.
در چارچوب این فرآیند زایش و رش��د، اراده سیاسي دولت ها و قیمت 
نفت، عناصر تعیین کننده سرنوشت صنعت و توسعه صنعتي مي شوند و 
ب��ا تغییر دولت ها و مانده به میزان عالقه و توجه آنها و افزایش یا کاهش 
درآمدهاي نفتي، کش��تي صنعت هر دم در س��احلي پهلو مي گیرد؛ گاه 
همچون دهه ۴۰ )برنامه هاي س��وم تا پنجم عمراني( و دهه 7۰ و اواسط 
دهه 8۰ )برنامه هاي دوم و س��وم توسعه( ش��اهد رونق و رشد عقالني و 
منس��جم صنعتي و محوریت این بخش در روند توسعه اقتصادي کشور 
هستیم و گاه همچون دهه 5۰ )برنامه پنجم( و از اواسط دهه 8۰ به بعد 
)برنامه هاي چهارم به بعد( در خالف این جهت و در مسیر  صنعتي زدایي 

و عقبگردهاي توسعه اي ره سپرده ایم.
براي غلبه بر این دو معضل اساسي سرشته شده با ذات توسعه صنعتي 
در کشورمان، حدود یک قرن است که یک خواست از سوي کارشناسان 
و فع��االن اقتصادي و صنعت��ي  فریاد زده مي ش��ود و آن ضرورت وجود 
»قطب نما« یا »نقش��ه راهی« است براي حرکت در مسیر صحیح و گذر 
از تالطم��ات و خدمت به منافع ملي. از صداي مهندس جواني در ۱3۰9 
شمسي که از ضرورت وجود پروگرام صنعتي سخن گفته و اینکه »موقع 
مقتضي اس��ت که کلیه عملیات صنعتي ما تحت پروگرام جامع و روشن 
تنظیم ش��ود. ارتباط��ات صنایع مختلفه را کامال رعای��ت و مقدمات هر 
موسسه را قبال تهیه نمایند« تا درخواست هاي مکر در مکرر و مواد قانوني 
دو سه برنامه توسعه )مواد 2۱ و ۱5۰ برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه( و 
فریادهاي کارشناسان و فعاالن اقتصادي و صنعتي که بر خواست تدوین 
استراتژي توسعه صنعتي پاي فشرده اند. فریادهایي که اگرچه گاها شنیده 
و اقداماتي هم براي عمل به آن برداش��ته شد )مهمترین آنها، استراتژي 
توسعه صنعتي- نیلي و همکاران ۱382( اما هرگز نهایي و مصوب و قطب 

نما و چراغي فرا راه توسعه صنعتي کشور نشد.
چرا؟ به سبب همان دو معضل اصلي: دولتي و نفتي بودن، اما نه فقط 
دولتي و نفتي بودن اقتصاد و صنعت بلکه دولتي و نفتي شدن فکر و ذهن 
سیاس��تگذار  طي یک قرن. »توس��عه صنعتي« در جهان امروز برآمده از 
تحول در ذهنیت و عینیت و فرهنگ جامعه و بر بستري از امنیت حقوق 
و مالکیت فردي، مناسبات خوب خارجي، ارتقاي سطح دانش و مهارت، 
وجود زیرساخت هاي نهادي و فیزیکي مناسب، برقراري فضاي مناسب در 
اقتصاد کالن و محیط مناس��ب کسب و کار و نظایر آنهاست. فرو کاستن 
این امر بس مهم و ساختاري به ایجاد چند کارخانه و نصب ماشین آالت 
و تولی��د چند میلیون تن از یک یا چند محصول آن هم متکي به منابع 
طبیعي، درکي ماقبل مدرن و ضد توسعه صنعتي است. صنعت و توسعه 
صنعتي در جهان مدرن، مرحله اي از توس��عه اقتصادي و گذار به توسعه 
همه جانبه و عامل کلیدي براي ارتقاي بهره وري دیگر بخش هاي اقتصادي 
و افزایش درآمد ملي، ایجاد اش��تغال پایدار و توسعه مناسبات اجتماعي 

محسوب مي شود.
پیشنهاد مي شود شوراي راهبردي براي تدوین سند استراتژي )راهبرد( 
توسعه صنعتي کش��ور با عضویت وزارتخانه ها و سازمان هاي اقتصادي و 
صنعتي و شخصیت هاي فرهیخته و تاثیرگذار بخش خصوصي و نمایندگان 
تشکل هاي ذي ربط تشکیل و با استفاده از مطالعات و پژوهش هاي قبلي و 
تجارب موفق سایر کشورها در این زمینه )از جمله ترکیه و مالزي( اقدام 
به تهیه این سند ملي توسعه اي شود و آرزوي دیرینه فعاالن صنعتي کشور 
در چارچوب یک همکاري بلندمدت تعریف و افقي نو در منظر توسعه و 
پیشرفت کشور گشوده شود. باور کنیم که راهي جز این نیست و امکان 
توس��عه صنعتي کش��ور را در فقدان قطب نما یا همان استراتژي توسعه 

صنعتي هر روز سخت تر و شاید ناممکن مي سازیم.
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در یک سالی که از شیوع کرونا می گذرد، صندوق بین المللی پول بیش 
از ۱۰۰ میلیارد دالر در قالب طرح های مختلف برای مقابله با بحران کرونا 
اختصاص داده است؛ رقمی که در مقایسه با ابعاد بحران کرونا، بسیار ناچیز 

به نظر می رسد.
به گزارش »اکونومیست«، یک سال قبل وقتی بحران ناشی از همه گیری 
ویروس کرونا، اقتصاد جهانی را فرا گرفت، صندوق بین المللی پول به عنوان 
یک نهاد جهانی که از آن به عنوان آخرین امید کشورهای نیازمند وام یاد 
می شود، وارد عمل شد. چندی پیش کریستالینا گئورگیوا، رئیس صندوق 
بین الملل��ی پول با تمجید از اقدامات »بی س��ابقه« این نهاد بین المللی از 
جمله اعطای وام های جدید به 85 کش��ور و امهال بدهی 29 کشور فقیر 
اعالم کرد که کمک های دیگری از س��وی صندوق بین المللی پول در راه 

است، اما آیا این اقدامات کافی بوده اند؟
ب��ه  طور کل��ی، صندوق بین المللی پ��ول وقتی اعضای��ش دچار بحران 
نقدینگی می شوند، با استفاده از منابع مالی خود به کمک آنها می شتابد، 
اما حمایت های صندوق بین المللی پول از کشورهای عضو معموال با تعیین 
الزاماتی برای اصالحات سیاستی و یا تجدید ساختار بدهی ها همراه می شود 
تا اطمینان حاصل شود که وام گیرندگان قادر به بازپرداخت بدهی های خود 
هستند. آسان گرفتن شرایط برای اعطای وام می تواند باعث بروز مشکالت 
جدی در آینده شود و خطر بروز بحران های تازه در کشورهای وام گیرنده 

را تشدید کند.
اما کووید-۱9 یک بحران عادی نبود. این بحران باعث شد که کشورهای 
زی��ادی نی��از به دریافت کمک ف��وری از صندوق بین المللی پول داش��ته 
باش��ند و بعید به نظر می رس��ید که اعطای کمک به این کش��ورها بدون 
تعیین شروط سنگین باعث تش��ویق آنها به ادامه سیاست های اقتصادی 
نامناسب در آینده شود بنابراین صندوق بین المللی پول شرایط را برای ارائه 
تسهیالت ارزان قیمت فوری به این کشورها تسهیل کرد. به کشورهایی که 
توانایی بازپرداخت وام های خود را داشتند، وام های تازه ای ارائه شد؛ بخشی 
از بدهی های کشورهای فقیر بخشیده و یا مهلت بیشتری برای بازپرداخت 
آن در نظر گرفته شد؛ و برای اقتصادهایی که بنیان قوی تری داشتند نیز 

خطوط اعتباری کوتاه مدت طراحی و اجرا شد.

از ماه مارس س��ال 2۰2۰ تاکن��ون صندوق بین المللی پول 32 میلیارد 
دالر در قال��ب طرح های تأمین مالی اضطراری و 7۴ میلیارد دالر در قالب 
سایر طرح ها به کشورهای عضو کمک کرده است، اما این میزان کمک در 

مقایسه با شدت و گستره بحران کووید-۱9 ناچیز به نظر می رسد.
یکی از دالیلی که باعث ش��د صندوق بین الملل��ی پول نیاز چندانی به 
اس��تفاده از منابع خود احس��اس نکند، این بود که در حالی که این نهاد 
مش��غول تزریق قطره چکانی نقدینگی به کشورهای فقیر بود، فدرال رزرو 
)بانک مرکزی آمریکا( سیس��تم آتش نش��انی خود را فع��ال کرده و حجم 
عظیمی از نقدینگی را از طریق خطوط معامالت پایاپای ارز به اقتصاد آمریکا 
تزریق کرد. این اقدام فدرال رزرو )که کاهش نرخ بهره و کاهش نرخ دالر 
در برابر سایر ارزهای معتبر را به دنبال داشت( باعث شد که سرمایه گذارانی 
که از اقتصادهای نوظهور گریخته بودند بار دیگر سرمایه های خود را به این 
کش��ورها بازگردانند تا نیاز کمتری به کمک های صندوق بین المللی پول 
احس��اس شود. در برخی موارد نیز صرفا پیش��نهاد ارائه کمک از صندوق 
بین المللی پول موجب تقویت اطمینان سرمایه گذاران شده و نیاز به تزریق 

منابع را کاهش داد.
البت��ه یک��ی دیگ��ر از عواملی ک��ه موجب اس��تفاده ان��دک صندوق 
بین المللی پول از منابع مالی خود در جریان بحران کرونا ش��د، به خود 
ای��ن نهاد بین المللی و مقررات آن مربوط می ش��ود. برخی کش��ورها به 
دلیل مش��کالت مربوط به بدهی های کنونی خود واجد شرایط دریافت 
وام ه��ای جدید نبودند و برخی دیگر نیز در نهایت وام کمتری نس��بت 
به آنچه درخواس��ت کرده بودند، دریافت کردند، زیرا استنباط صندوق 
بین الملل��ی پ��ول این بود که آنها ب��ه وام کمتری نی��از دارند. برخی از 
وام گیرندگان بالقوه نیز به این نتیجه رس��یدند که درخواس��ت کمک از 
صندوق بین المللی پول برای آنها هزینه های سیاس��ی س��نگینی در بر 
خواهد داش��ت و یا باعث خواهد ش��د که وام دهندگان خصوصی )یعنی 
بانک ها یا خریداران اوراق قرض��ه دولتی( به توانایی آنها در بازپرداخت 

بدهی های شان شک کنند.
اینکه در یک سال اخیر دست کم در ظاهر تقاضای چندانی برای خدمات 
صندوق بین المللی پول وجود نداش��ته، باعث بروز نگرانی هایی شده است. 

یک مسئله این است که آیا صندوق بین المللی پول باید الگوها و برنامه های 
خ��ود را تغییر ده��د یا اینکه الگوهای کنونی را حفظ کن��د. در ماه ژوئیه 
گذشته عدنان مزارعی از مؤسسه اقتصاد بین الملل پیترسون و متیو فیشر از 
مقامات سابق صندوق بین المللی پیشنهاد راه اندازی یک سازوکار حمایتی 
ویژه بحران کرونا را مطرح کردند؛ این سازوکار حمایتی می توانست اثرات 
نامطلوبی که اس��تقراض از صندوق بین المللی پول بر وجهه کش��ورهای 
وام گیرن��ده دارد را کاه��ش دهد. عثمان ماندنگ از دیگر مقامات س��ابق 
صندوق بین المللی پول نیز طی یادداش��تی در فایننشال تایمز تأکید کرد 
که ش��روط صندوق بین المللی پول برای اعطای وام به کشورها باید مورد 
بازبینی و تغییر قرار گیرد تا از هزینه های سیاسی کاسته شود. هیأت مدیره 
صندوق بین المللی پول ایجاد تس��هیالت جدید برای مقابله با همه گیری 

کرونا را در دست بررسی دارد، اما هنوز با آن موافقت نکرده است.
در عوض، صندوق بین المللی پول در روز 22 مارس )دوم فروردین( سال 
گذش��ته سقف تسهیالت تأمین مالی س��ریع و استقراض برای کشورهای 
فقیر را باالتر برد. به نظر می رس��د که ای��ن اقدام صندوق بین المللی پول 
باعث خواهد ش��د کش��ورهایی که ب��ه دنبال دریافت وام ه��ای اضطراری 
هستند به سمت برنامه های س��ازمان یافته تر )که در آنها شروط و نظارت 
نرمال صندوق بین المللی پول برقرار اس��ت( کشیده شوند. از ماه سپتامبر 
)ش��هریورماه گذش��ته( این برنامه ها در کنار برنامه های حمایت احتیاطی 
حدود نیمی از وام ها و تسهیالتی که صندوق بین المللی پول با آنها موافقت 

کرده است را تشکیل داده اند.
ع��الوه بر ای��ن، هیأت مدیره صن��دوق بین المللی پ��ول حمایت خود از 
تخصی��ص 65۰ میلیارد دالر به کش��ورهای عضو در قالب حق برداش��ت 
ویژه را نیز ابراز داش��ته اس��ت. با این راهکار، کش��ورهای کم درآمد و نیز 
کش��ورهای با درآمد متوس��ط می توانند کمک های بیش��تری در مقایسه 
ب��ا کمک هایی که تاکنون در قالب برنامه ه��ای مرتبط با همه گیری کرونا 
از طرف صندوق بین المللی پول به آنها ارائه ش��ده اس��ت، دریافت کنند. 
اگر صن��دوق بین المللی پول راهی برای بازتخصیص حق برداش��ت ویژه 
از کشورهای ثروتمند به کش��ورهای فقیر باز کند، منابع بیشتری نصیب 

کشورهای فقیرتر خواهد شد.

عملکرد صندوق بین المللی پول در بحران کرونا چگونه بوده است؟

قطره چکانی نقدینگی

رئیس  کل بانک مرکزی در نشست گروه 2۴ بر برخورد منصفانه و فارغ از 
فشارهای سیاسی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در حمایت مالی از 
کشورهای عضو تاکید کرد و خواستار گسترش همکاری ها در زمینه انتقال 
دانش فنی تولید واکسن و توزیع عادالنه آن و تأمین سرمایه و اعطای منابع 

برای توسعه کشورهای کم درآمد شد.
در نشست گروه 2۴ که دوشنبه شب به ریاست دکتر عبدالناصر همتی، 
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و با حضور رئیس صندوق 
بین الملل��ی پول، رئیس بانک جهانی، روس��ای بانک های مرکزی و وزرای 
اقتصادی کش��ورهای عضو این گروه به صورت مجازی برگزار شد، همتی 
به بروز نش��انه های بهبود اقتصاد جهانی اش��اره کرد و گفت: امروز نزدیک 
به یک س��ال پس از شروع کووید-۱9 گردهم آمده ایم و شاهد نشانه های 
اولیه بهبود اقتصاد جهانی هستیم. اگرچه نگران طوالنی  شدن روند بازیابی 
اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و معکوس شدن روند چندین 

دهه گذشته در زمینه همگرایی بین کشورهای ثروتمند و فقیر هستیم.
رئی��س  کل بانک مرکزی، ارتقای وضعیت دسترس��ی به واکس��ن را در 
س��رعت بهبود اقتصادی کشورها موثر دانس��ت و ادامه داد: در این مقطع 
زمانی آنچه که بس��یار حیاتی و حائز اهمیت اس��ت، هم��کاری جهانی و 
انتق��ال دانش فنی در تولی��د و امکان تهیه و توزیع عادالنه واکس��ن ها با 
قیمت های معقوالنه است. به دالیل اخالقی هم جای هیچ گونه محدودیتی 
برای صادرات واکس��ن و تجهیزات پزشکی مرتبط با آن وجود ندارد. ما در 
یک بحران بهداش��تی جهانی قرار داریم و هیچ کش��وری از این بحران در 

امان نیست.
ب��ه گفت��ه  همت��ی، در کش��ورهای درحال توس��عه و توس��عه نیافته، 
آس��یب پذیرترین اف��راد و فعاالن بخش غیررس��می اقتصاد ش��دیدترین 

خسارات را متحمل شده اند. در طول چند ماه کوتاه، بسیاری از کشورهای 
کم درآم��د، دس��تاوردهای اقتصادی که به س��ختی در طول چندین دهه  

گذشته به دست آورده بودند، از دست داده اند.
او بر قرارگیری کشورهای در حال توسعه در مسیر بهبود اقتصادی تاکید 
کرد و گف��ت: همکاری جهانی و به اش��تراک گذاری تجربه، برای واکنش 
موثر به بحران ضروری اس��ت و باید با رویکردی منعطفانه، تمام ابزارهای 
سیاستی الزم را در راستای پرورش محیطی مناسب برای تجارت و انتقال 

فناوری و سرمایه به کار بست.
همتی ادامه داد: صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقش اساسی در 
حمایت از کشورهای عضو برای تعدیل آثار بهداشتی و اقتصادی همه گیری 
و مراحل گوناگون بهبودی پس از آن دارند. درستی و حسن رفتار این دو 
نهاد به رعایت اصل برخورد یکنواخت و فارغ از فش��ارهای سیاسی با همه 
اعض��ا، بس��تگی دارد. از این رو از صندوق بین المللی پ��ول انتظار می رود 
که بدون تبعیض و اثرگذاری البی های سیاس��ی به تقاضاهای قانونی اعضا 

پاسخ دهد.
رئی��س گروه 2۴ با بیان اینکه انعطاف پذی��ری در واکنش ها به بحران و 
متناسب سازی آنها با شرایط کش��ور، باعث هموارشدن راه بهبودی پایدار 
و بازگش��ت س��ریع به شرایط قبل از همه گیری می ش��ود، گفت: صندوق 
بین المللی پول باید به میزان کافی منابع داش��ته باش��د تا بتواند نیازهای 

کالن مالی اعضای خود را هنگام خروج از بحران برآورده کند.
وی با تاکید بر این مهم که تأمین س��رمایه و اعطای منابع برای توسعه 
کش��ورهای کم درآمد باید بخش مهمی از واکنش جهانی به بحران باشد، 
افزود: گروه 2۴ به شدت از نحوه پیشنهادی صندوق برای تخصیص منابع 
حق برداش��ت مخصوص )SDR( اس��تقبال می کند و کشورها را به اتخاذ 

رویکردهای موثر برای بازیافت SDR های بالاس��تفاده خود در راس��تای 
کمک به سایر کشورها تشویق می نماید. همچنین در این جلسه کریستالینا 
گئورگیوا، رئیس صندوق بین المللی پول ضمن همدردی به خاطر افرادی 
که در همه گیری بیماری کرونا جان خود را از دس��ت دادند، بر این نکته 
تاکید کرد که اگر سیاس��ت های پولی و مالی کش��ورها نبود، رکود جهانی 

ناشی از کووید-۱9 می توانست بسیار عمیق تر از این باشد.
رئیس صندوق بین المللی پول با بیان اینکه نش��انه های بهبود اقتصادی 
وجود دارد، اما این بهبود در کش��ورهای جهان متعادل و فراگیر نیس��ت، 
گفت: واکسیناسیون کرونا در شرایط فعلی یک سیاست مهم است و تمرکز 
بر آن برای تس��ریع روند بهبود بسیار کلیدی است. این در حالی است که 
پیش بینی ما این است که برخی از کشورها حتی تا نیمه دوم سال 2۰22 

میالدی هم نتوانند واکسیناسیون را شروع کنند.
دیوید مالپ��اس، رئیس بانک جهانی نیز در این نشس��ت، بانک جهانی 
را صدای کش��ورهای در حال توس��عه خواند و گفت: بانک جهانی صدای 
کش��ورهای در حال توسعه است و این س��ازمان در طول دوره همه گیری 
کرونا بیشترین وام دهی خود را به کشورهای در حال توسعه داشته است، 
با این وجود بسیاری از کشورهای با درآمد پایین نیازمند کمک های مالی 
برای کنترل آثار ناشی از همه گیری کووید-۱9 برای مدت طوالنی هستند.
به گفته رئیس بانک جهانی، با مش��اهده بهبود اقتصادی الزم است راه 
حل هایی دنبال ش��ود که رشد گسترده جهانی بدون آثار منفی بر محیط 

زیست پیگیری شود.
در ای��ن جلس��ه همچنی��ن وزرای اقتصاد و روس��ای بانک های مرکزی 
عضو، نظرات خود را در مورد ش��رایط اقتصاد جهانی و روند بهبود پس از 

همه گیری ویروس کرونا بیان کردند.

رئیس  کل بانک مرکزی در نشست گروه 24 مطرح کرد

همکاری جهانی برای مقابله با بحران کرونا

بانکنامه
باالخره دولت از بانک مرکزی استقراض کرد یا نه؟ 

اختالف همتی و دژپسند بر سر چاپ پول
درحالی که پیش از این رئیس کل بانک مرکزی از استقراض دولت 
از این بانک و چاپ پول در دو سال گذشته خبر داده بود، وزیر اقتصاد 
می گوید که دولت حتی یک ریال هم از سیس��تم بانکی قرض نگرفته 
اس��ت. در این بین، صحبت های فرهاد دژپس��ند این س��وال را ایجاد 
می کن��د که دریافت پول از بانک مرکزی به پش��توانه ارزی که معلوم 
نیس��ت چه زمانی به دست ایران می رس��د و ریال به دولت داده شده 

است، اگر استقراض از بانک مرکزی نیست، پس چیست؟
به گزارش ایسنا، چند روز پیش بود که صحبت های جنجالی رئیس 
کل بانک مرکزی درباره چاپ پول در دو س��ال گذشته خبرساز شد و 
گفته های او حاکی از آن بود که در س��ال های ۱398 و ۱399 بخشی 
از بودجه دولت از تس��عیر منابع صندوق توسعه ملی تامین شده و در 
ش��رایطی که منابع این صندوق در خارج مس��دود است، این اقدام به 
معنای چاپ پول اس��ت و حداقل در کوتاه مدت به افزایش تورم منجر 

خواهد شد.
این در حالی است که وزیر اقتصاد بارها استقراض از بانک مرکزی را 
تکذیب کرده و سال گذشته نیز در سخنانی گفته بود که دولت هیچ گاه 
به دنبال پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع نبوده است. عالوه 
بر این، روز دوش��نبه این هفته فرهاد دژپسند در پاسخ به صحبت های 
اخیر عبدالناصر همتی اعالم کرد که دولت یک ریال برای اجرای بودجه 
سال گذشته از بانک مرکزی استقراض نکرده و بانک مرکزی تنها برای 
ایفای تعهدات برخی از اجزای بودجه، ارز را خریداری کرده و در مقابل، 

پول تزریق کرده است.
وزی��ر اقتصاد ادامه داد: اگر بتوانیم هرچه زودتر آن وجوه را به داخل 
کشور منتقل یا قابل حواله و معامله کنیم، همان مقدار ارز قابل معامله 
و مبادله شده و به تاجر ما حواله داده می شود و متناسب با آن هم ریال 

جمع خواهد شد؛ بنابراین استقراض از بانک مرکزی صحیح نیست.
پیش از این نیز وزارت اقتصاد اعالم کرده بود که با انتش��ار اوراق در 
سال گذشته مانع از خلق ۱7۰ هزار میلیارد تومان پول و افزایش پایه 
پولی شده است.  حاال گفته های دژپسند در حالی تعجب برانگیز شده 
اس��ت که کارشناسان اقتصادی معتقدند دریافت پول از بانک مرکزی 
به پش��توانه ارزی که معلوم نیست چه زمانی به دست ایران می رسد و 
دالری به حساب بانک مرکزی ریخته نشده و ریال به دولت داده شده 
اس��ت، اگر استقراض از بانک مرکزی نیس��ت، پس چیست؟ از سوی 
دیگر، اگر نرخ تس��عیر ارز هم افزایش یابد، دولت در زمان تس��ویه هم 
بایستی مقداری دیگر پول از بانک مرکزی مطالبه کند که این موضوع 
هم تبعات خاص خودش را دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که 
اگر ارزهای ذکرش��ده در دس��ترس بود، بانک مرکزی با فروش آنها نه 
تنها موجب افزایش پایه پولی نمی شد، بلکه مقداری از میزان نقدینگی 
اقتصاد کاس��ته می شد که حال به وضوح می توان علت تشدید تورم و 
نوسانات بازار ارز در شرایطی که انتظارات تورمی کاهش پیدا کرده بود 
را درک کرد.  برای س��ال جاری نیز دولت پیشنهاد برداشت ۱8درصد 
سهم ارزی صندوق توس��عه ملی از درآمدهای نفتی را در بودجه ارائه 
کرد و اگرچه مقام معظم رهبری با دریافت کامل این میزان از س��هم 
ارزی فروش نفت موافقت نکردند و این درصد محدودتر ش��د، ولی در 
هر حال همچنان برداشت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی در بودجه 
پابرجاس��ت و احتماال در ادامه بار دیگر بحث چاپ پول و تورم مطرح 
خواهد ش��د؛ به  گونه ای که رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: اعداد و 
ارقام بودجه مصوب و تبصره های متعدد آن دربرگیرنده احکامی برای 
تکلیف به بانک مرکزی و سیس��تم بانکی است که نتیجه آن می تواند 

انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.

روحانی: دولت از مردم در برابر تکانه های 
اقتصادی حمایت می کند

دویس��ت و پانزدهمین جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت روز 
سه شنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه رئیس کل 
بانک مرکزی به عنوان رئیس دوره ای گروه 2۴ گزارش��ی از جلسه این 
گروه که دوش��نبه شب با حضور وزیران اقتصاد و روسای بانک مرکزی 
28 کش��ور جهان و روس��ای صندوق بین المللی پ��ول و بانک جهانی 

تشکیل شد، ارائه کرد.
براس��اس آنچه عبدالناصر همتی در این جلسه توضیح داد، گزارش 
گروه 2۴ حاکی از اثرات شدید اقتصادی کرونا بر اقشار کم درآمد جامعه 
و ایجاد فقر و بیکاری و همچنین مش��کالت جدی کشورهای عضو در 
تامین واکس��ن موردنیاز اس��ت. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، در 
مقایسه با رشد منفی تولید در اکثر کشورهای جهان، عملکرد جمهوری 
اسالمی ایران در سال گذشته در مدیریت آثار کرونا و مثبت کردن نرخ 
رشد تولید به رغم فشارهای مضاعف تحریمی، ممتاز ارزیابی شده است.
حس��ن روحانی نیز در این جلس��ه با بیان اینکه حمایت از معیشت 
مردم همواره اولویت دولت تدبیر و امید بوده است، گفت: دولت در سال 
۱399 طرح های حمایتی مختلفی را اجرا کرد و در بودجه سال ۱۴۰۰ 

نیز منابع قابل توجهی برای این امر اختصاص یافته است.
رئیس جمهور با اش��اره به اینکه دولت در آستانه ماه مبارک رمضان 
برای گروه های آسیب پذیر بسته معیشتی تدارک دیده است، افزود: این 
کمک ها تداوم خواهد یافت تا دولت در برابر تکانه های اقتصادی یاریگر 
مردم باش��د و مردم عزیز باالخص اقشار آس��یب پذیر اطمینان خاطر 

داشته باشند که دولت هیچ گاه آنها را فراموش نکرده و نخواهد کرد.
در ادامه این جلسه طرح پیشنهادی »سامانه الکترونیکی نظام بانکی 
کشور در زمینه کارت اعتباری« مورد بررسی قرار گرفت. سپس رئیس 
جمهور با قدردانی از اقدامات انجام شده در طول یک سال گذشته برای 
آماده سازی بستر ارائه تسهیالت بانکی با استفاده از کارت اعتباری گفت: 
بی شک الگوی تسهیالت دهی نظام بانکی کشور نیز تغییر می کند که 
امید اس��ت با آماده سازی س��امانه امضای دیجیتال در نظام بانکی گام 
جدیدی در راستای رونق بازار و افزایش تولید و راهبرد کلی ساماندهی 

نظام الکترونیک کشور توسط نظام بانکی برداشته شود.
ب��ه گفت��ه روحانی، ب��ا اج��رای این طرح گش��ایش مهم��ی برای 
تولیدکنن��دگان در زنجیره تامین صورت خواهد گرفت و هزینه تامین 
مالی برای تولید کاهش قابل توجهی خواهد یافت که یکی از مصادیق 

بارز مانع زدایی از تولید در آغاز سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
همچنین در این جلسه رئیس سازمان بورس گزارشی از وضعیت بازار 
س��رمایه در س��ال ۱399 و تحلیل عوامل نوسان در این بازار ارائه کرد 
و برنامه های این سازمان برای ثبات بخشی به بازار و تداوم تامین مالی 

تولید از طریق بازار سرمایه را توضیح داد.
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کارشناسان به سهامداران توصیه کردند
چگونگی کسب بازدهی از بورس در 1400

ب��ورس از س��ال 98 ب��ه دلی��ل رش��دهای غافلگیرکنن��ده، نگاه 
سرمایه گذاران را به این بازار تغییر داد که منجر به هجوم گسترده ای 
از س��هامداران به بازار سرمایه شد. این س��هامداران بدون هیچ گونه 
تحلیل، با گمان کس��ب بازدهی ۱۰۰درصدی و با تصور دائمی بودن 
روند صعودی شاخص بورس اقدام به فروش کاالهای سرمایه ای خود 
کردن��د تا به بهانه ورود به بورس بتوانن��د دارایی های خود را تا چند 

برابر افزایش دهند.
در نیمه نخست سال99، شاخص بورس در مسیر رشد قرار داشت، 
اما به تدریج روند، تغییر کرد. برخی عوامل مرتبط با بازار س��رمایه و 
همچنین عوامل اقتصادی و سیاس��ی سبب ش��دند که بازار از مسیر 
اصلی خود جدا شود و برخی از سهام با ارزندگی پایین به قیمت هایی 

برسند که فاصله بسیار زیادی را با ارزش ذاتی خود داشتند.
ورود ش��اخص بورس به مدار نزولی از مردادماه چنان ترسی را در 
دل س��هامداران ایجاد ک��رد که باز هم در این زم��ان فقط به دنبال 
خ��روج هیجانی از این بازار بودند و ت��داوم روند نزولی در بازار باعث 
س��لب اعتماد سهامدارانی شد که در ابتدای سال جاری همه سرمایه 

خود را بدون هیچ تحلیل و بررسی وارد این بازار کرده بودند.
کارشناس��ان از همان ابتدا و به دنبال رش��د طالیی شاخص بورس 
بارها این موضوع را به سهامداران گوشزد کردند که سهامداران حاضر 
در بازار به خصوص افراد تازه وارد نباید از کمک و توصیه های فعاالن 
بازار غافل ش��وند و بهتر اس��ت ضمن مش��ورت با صاحب نظران بازار 
سرمایه با سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های 
سبدگردان ریسک س��رمایه گذاری خود در این بازار را کاهش دهند 
و مان��ع از کاهش ضرر و زیان های احتمالی در مواقع اصالح ش��دید 

بازار شوند.
 ای��ن موضوع بارها در بازار اعالم ش��ده بود که ب��ا توجه به وجود 
جذابیت و ایجاد بازدهی معقول در معامالت بورس اما ممکن اس��ت 
سهامداران در این بازار در زمان ریزش شاخص بورس با ضرر و زیان 
سنگین مواجه ش��وند و همچنین در صورت سرمایه گذاری اشتباه و 
انتخاب س��هام بی ارزش در بازار نه تنها سودی در اختیار سهامداران 
قرار نمی گیرد بلکه این امکان وجود دارد که کل سرمایه های خود را 

در این بازار از دست بدهند.
استراتژی خروج، بدترین نوع استراتژی است

در این زمینه، جواد عش��قی نژاد، نایب رئیس هیأت مدیره شرکت 
ب��ورس تهران می گوید: در اس��تراتژی تصمیم گیری ب��رای برخی از 
س��هامداران عجول جهت س��رمایه گذاری در بورس، خ��روج از بازار 
ب��ود و باره��ا اع��الم کرده ایم که اج��رای بدترین نوع اس��تراتژی در 
بازار، اس��تراتژی خروج است. او با اشاره به اینکه کسب سود، پاداش 
س��هامدارانی است که با دید بلندمدت اقدام به سرمایه گذاری در این 
بازار می کنند، به ایرنا گفت: این مسائل مربوط به سهامداران حرفه ای 

و آشنا به بازار با میزان سرمایه های چشمگیر است.
ب��ه گفت��ه عش��قی نژاد، س��هامدارانی که ب��ا مبالغ کم ب��ه دنبال 
سرمایه گذاری در این بازار هستند و تجربه زیادی را از کسب بازدهی 
در این بازار ندارند باید از طریق ابزارهای واس��ط مانند صندوق های 
سرمایه گذاری با میزان ریسکی که می پذیرند صندوق خود را انتخاب 
کنند تا بتوانند وارد این بازار شوند و در بورس سرمایه گذاری کنند.

نایب رئیس هیأت مدیره ش��رکت بورس تهران افزود: س��هامداران 
در صورتی که دارای س��رمایه باال هس��تند و به دنبال سرمایه گذاری 
در بازار هس��تند باید به طور حتم آن را به افراد حرفه ای بسپارند که 
مشغول  فعالیت در شرکت های س��بدگردان هستند. سرمایه گذاری 
به صورت مس��تقیم در بازار فقط مخصوص افرادی است که از تجربه 
کاف��ی در این بازار برخوردارند و بعد از س��ال ها س��رمایه گذاری در 
این بازار با ریس��ک های تهدیدکننده آشنا شده اند، اما به هیچ عنوان 

سرمایه گذاری از این طریق را به سهامداران توصیه نمی کنیم.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در انتها گفت: بررسی روند 3۰ ساله 
بازارهای سرمایه گذاری این را نشان می دهد که همیشه بازدهی بازار 
سرمایه نسبت به سایر بازارهای سرمایه گذاری باالتر بوده است. البته 
این موضوع باید مدنظر باش��د که میزان س��ود دریافتی در معامالت 
امروز بورس قابل مقایس��ه با روز گذشته نیست، انتخاب درست سهم 
و انتظار از بازدهی بهترین اقدامی اس��ت که میتواند به س��هامداران 

کمک کند.
پرهیز سهامداران از سرمایه گذاری مستقیم

علیرضا تاج بر، کارشناس بازار س��رمایه نیز سهامداران تازه وارد را 
برای ورود به بازار س��هام مورد خطاب قرار داد و گفت: س��هامداران 
بهتر اس��ت روند معامالت بورس در سال گذشته را مالک عمل خود 
برای س��رمایه گذاری در بورس قرار دهند و از ورود مس��تقیم به این 
بازار پرهیز کنند. س��هامداران با توجه به ضرر و زیان هایی که س��ال 
گذش��ته متحمل ش��دند باید تخصص را مالک عمل خود برای ورود 
س��رمایه های خود به بازار س��هام قرار دهند. آنها برای کسب بازدهی 
معق��ول از بازار و جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی باید اقدام به 
س��رمایه گذاری در این بازار از طریق نهادهای واس��ط مانند نهادهای 

مالی کنند.
وی ب��ا بیان اینکه این نکت��ه باید مدنظر قرار گی��رد که به آرامی 
به س��مت کارایی بازار س��هام پیش خواهیم رفت، گفت: پارامترهای 
بنیادی اثر خود را در بازار نش��ان خواهند داد و ش��اهد تاثیر افزایش 

نرخ های جهانی بر معامالت بورس خواهیم بود.
تاج بر با بیان اینکه همیش��ه بازار س��هام در فاز اصالحی نمی ماند، 
اف��زود: در صورتی که اعتماد به م��ردم بازنگردد، فعاالن قدیمی بازار 
می توانن��د دوباره بورس را به دوران رونق بازگردانند، اما این موضوع 
نیازمند زمان است و به زودی شاهد این اتفاق در بازار نخواهیم بود.

ای��ن کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره ب��ه اینک��ه در آن زمان، 
ش��اخص های بنی��ادی منجر ب��ه تصمیم گیری می ش��ود، ادامه داد: 
بس��یاری از ش��رکت های کامودیتی محور که تولیدکننده در زمینه 
پتروشیمی، فلزات اساسی و معدن هستند اکنون با نرخ بسیار زیادی 
به فعالیت می پردازند و س��ود تقس��یمی جذابی را برای س��ال آینده 

خواهند داشت.
ب��ه اعقاد وی، س��هامداران باید در کنار تحلیل های انجام ش��ده در 
انتخاب س��هام، دقت نظر داشته باش��ند، ارزش سودآوری شرکت ها 
را مدنظ��ر ق��رار دهن��د و زمان بیش��تر را ب��رای صرف ب��ازار برای 
سرمایه گذاری کنند. سهامداران نباید چنین تصوری را داشته باشند 
ک��ه مانند گذش��ته با خرید هر س��همی قادر به کس��ب بازدهی های 

معقول در بازار هستند.

نگـــاه

فرص��ت امروز: رنگ غالب نقش��ه بازار س��رمایه در نخس��تین روزهای 
س��ال۱۴۰۰ قرمز بوده و به نظر می رس��د ریزش های سال ۱399 حاال به 
سال ۱۴۰۰ نیز سرایت کرده است. بورس تهران در هشت روز کاری که از 
سال جدید می گذرد، هنوز نتوانسته سبزپوش شود و شاخص کل بورس در 
روندی نزولی در حال نزدیک شدن به مرز یک میلیون و 2۰۰ هزار واحد 
است. این روند در روز گذشته )سه شنبه ۱7 فروردین ماه( نیز ادامه یافت و 
پس از آنکه شاخص بورس در سه روز نخست هفته در مجموع حدود 3۰ 
هزار واحد افت کرد، در چهارمین روز هفته نیز حدود 2 هزار واحد کاهش 
یافت. البته شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی معامالت سه شنبه روندی 
صعودی داش��ت و تا رقم یک میلیون و 267 هزار واحد هم افزایش یافت، 
اما در ساعات میانی و پایانی معامالت، ورق برگشت و شاخص کل روندی 
نزولی به خود گرفت. نهایتا ش��اخص کل بورس تهران در پایان معامالت 
هفدهمی��ن روز فروردین ماه یک هزار و 93۴ واحد افت کرد و تا رقم یک 

میلیون و 26۰ هزار واحد عقب نشینی کرد.
س��وال این اس��ت که این روند نزولی بورس تا کجا ادامه خواهد یافت و 
چه عواملی به ریزش های پیاپی بازار س��رمایه دامن زده است؟ بسیاری از 
کارشناسان، دورنمای بورس را تحت تاثیر مذاکرات احیای برجام می دانند 
و از س��وی دیگر به نظر می رسد به دلیل چشم انداز کاهشی نرخ ارز، روند 

شاخص بازار سرمایه نیز نزولی خواهد بود.
دامنه ریزش بورس چطور به سال 1400 رسید؟

ش��اخص بورس در این روزها پله به پله در حال عقب نشینی است و به 
م��رز کانال یک میلی��ون و 2۰۰ هزار واحد نزدیک می ش��ود. در این باره، 
یک کارش��ناس بازار س��رمایه در پاس��خ به اینکه چرا دامنه ریزش بورس 
به س��ال ۱۴۰۰ رس��ید، می گوید: ورود مستقیم و به  دور از تحلیل بخش 
قابل  توجهی از س��رمایه  گذاران جدید و بی تجربه در اوج بازار باعث ش��د 
اصالح و روند ریزش��ی قیمت سهام ادامه دار شده و به بی اعتمادی و ترس 
سرمایه گذاران دامن بزند اما با این حال نباید بازار بدهی را در ریزش قیمت 
سهام متهم کرد. مهدی اسالمی بیدگلی، خروج نقدینگی و ترس هیجانی 
سرمایه گذاران خرد را ازجمله عوامل ریزشی بازار سرمایه در نیمه دوم سال 
گذشته برشمرد و گفت: جنس سرمایه ها و نقدینگی های بازار بدهی کامال 
متفاوت از بازار س��هام است و نمی توان این بازار را عامل افت قیمت سهام 
دانست. او بازار بدهی را ابزار کارآمدی برای کنترل ریسک سرمایه گذاران 
دانس��ت و افزود: این بازار در کنار بازار س��هام قرار دارد و سرمایه گذاران با 
تکیه  بر دانش می توانند با تشکیل پرتفویی متنوع از سهام و اوراق بدهی، 
ریسک های خود را مدیریت کنند. از ویژگی های مهم این بازار البته برای 
سرمایه گذاران حقیقی دور بودن از هیجان هاست به همین دلیل در شرایط  
خاص، بازار جذابی اس��ت که س��ودی باالتر از نرخ سپرده های ثابت بانکی 

را به همراه دارد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه در پاسخ به این س��وال که آیا بازار بدهی 
عامل ریزش بازار سهام است یا خیر، گفت: این بازارها هر کدام مزیت های 

مختص خودشان را دارند و ماهیت شان کامال متفاوت است، این در حالی 
اس��ت که قرار گرفتن آنها در کنار هم می تواند پتانس��یل های خوبی برای 

کلیت بازار سرمایه به همراه داشته باشد.
ب��ه اعتقاد اس��المی بیدگلی، بازار بده��ی با وجود جوان ب��ودن و عمر 
کوتاهش طی سال های اخیر توسعه خوبی داشته است و این بازار همچنان 
ظرفیت های باالیی برای رشد دارد، اما مهم ترین نقطه  ضعف و خأل موجود 

در این بازار، نیاز به فرهنگ سازی و آموزش است.
همچنین یک کارش��ناس دیگر بازار سرمایه، مجموع ابهامات حاکم در 
بازار مانند تصمیم گیری در زمینه دامنه نوسان و عدم ورود نقدینگی به این 
بازار را باعث ترس س��هامداران و رکود در معامالت بورس دانست و گفت: 
اکنون نمی توان نظر قطعی درباره وضعیت فعلی بازار س��هام اعالم کرد و 
تاکنون نظرهای مختلفی درباره علت افت شاخص بورس ارائه شده است.

نوید خاندوزی با بیان اینکه به نظر می رس��د تا زمان ورود ش��وک هایی 
مانند تزریق نقدینگی یا تغییر دامنه نوس��ان چنین روندی بر بازار حاکم 
باش��د و فقط در آن زمان می توان شاهد تغییر روند و بهبود وضعیت بازار 
باشیم، افزود: براس��اس پیش بینی اکثر کارشناسان، ممکن است شاخص 
بورس تا کانال یک میلیون و 2۴۰ هزار واحد افت کند و بعد از آن در این 

کانال باقی بماند.
او با اش��اره به تصمیمات اتخاذشده در زمینه تغییرات دامنه نوسان نیز 
گف��ت: دامنه نوس��ان نامتقارن از جمله تصمیماتی ب��ود که عجوالنه و به 
صورت غیرمنطقی اتخاذ شد و از همان ابتدا با ایرادهایی همراه بود، اما این 
نکته نباید فراموش شود که چنین قانونی زمانی در بازار اعمال شد که بازار 
با روندی غیرمنطقی همراه ش��ده بود. به نظر می رسد تغییر دامنه نوسان 
در محدوده مثبت و منفی 6 یا مثبت و منفی ۱۰ به همراه افزایش حجم 

مبنا بتواند تا حدودی در شتاب سرعت ایجاد تعادل بازار تاثیرگذار باشد.
به گفته این کارش��ناس بازار سرمایه، بازار سهام به دلیل بهبود وضعیت 
اقتصادی کشور به طور حتم با رشد همراه می شود و شاهد روزهای بهتری 
در ای��ن بازار خواهیم بود. اکنون با توجه به وضعیت ایجادش��ده در بازار و 
تداوم روند نزولی در بازار نمی توان  توصیه چندان دقیقی را به سهامداران 

ارائه کرد.
خاندوزی همچنین به تاثیر انتخابات ریاست جمهوری بر روند معامالت 
بورس اشاره کرد و افزود: اکنون زود است که بخواهیم در مورد انتخابات و 
تاثیر آن بر بازار اظهارنظر کنیم، اما براساس پیش بینی ها به نظر می رسد 
بازار از اواخر اردیبهش��ت تحت تاثیر فضای انتخاب��ات قرار بگیرد و مانند 
انتخابات ریاس��ت جمهوری آمری��کا وارد مرحله رکود ش��ود بنابراین در 
صورتی که شرایط بازار رو به بهبود پیش برود می توان در انتظار رشد بازار 

سهام حتی در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بود.
عملکرد نزولی بورس همچنان ادامه دارد

شاخص کل بورس در پایان معامالت روز سه شنبه یک هزار و 93۴ واحد 
اف��ت ک��رد و تا رقم یک میلیون و 26۰ ه��زار واحد عقب رفت. همچنین 

ش��اخص کل )هم وزن( ب��ا 6۰6 واحد کاهش به ۴38 ه��زار و 37۰ واحد 
و ش��اخص قیمت )هم وزن( با 395 واح��د افت به 285 هزار و 6۰۰ واحد 
رس��ید. ش��اخص بازار اول 2 هزار و ۴82 واحد و ش��اخص بازار دوم 23۱ 
واحد کاهش داشت. در معامالت این روز بیش از 3 میلیارد و 53۱ میلیون 
سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 55 هزار و 8۱3 میلیارد ریال داد 

و ستد شد.
نماده��ای معدن��ی و صنعتی چادرمل��و )کچاد( با 833 واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( با ۴62 واحد، پاالیش نفت تهران 
)شتران( با 356 واحد، آلومینیوم ایران )فایرا( با 233 واحد، بانک پاسارگاد 
)وپاس��ار( با 2۱3 واحد، پرداخت الکترونیک س��امان کیش )سپ( با ۱27 
واحد، تراکتورس��ازی ایران )تایرا( با ۱۰3 واحد، صنعتی بهشهر )غبشهر( 
با 96۱ واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران )حکشتی( با 8۰ واحد و 
پتروشیمی فناوران )شفن( با 65 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص 

بورس داشتند.
در سوی مقابل نیز نمادهای نفت و گاز پتروشیمی تامین )تاپیکو( با 367 
واحد، ف��والد مبارکه اصفهان )فوالد( با 3۱3 واحد، س��رمایه گذاری غدیر 
)وغدی��ر( با 23۴ واحد، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 228 واحد، ایران 
خودرو )خودرو( با 226 واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 22۴ واحد، صنایع 
پتروش��یمی خلیج فارس )فارس( ب��ا 2۱5 واحد، پاالیش نفت بندرعباس 
)ش��بندر( با ۱86 واحد و بانک صادرات ایران )وبصادر( با ۱75 واحد تاثیر 

منفی بر شاخص گذاشتند.
همچنین گ��روه دارویی برکت )برکت(، پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا(، 
ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا(، پاالی��ش نفت تهران 
)ش��تران(، ایران خودرو )خودرو(، ملی صنایع م��س ایران )فملی( و فوالد 
مبارکه اصفه��ان )فوالد( ازجمله نمادهای پُرتراکنش بودند. گروه فرآورده 
نفتی هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت ش��د و در این گروه 268 
میلیون و 6۰6 هزار برگه س��هم به ارزش 3 هزار و ۴33 میلیارد ریال داد 
و س��تد شد. در آن سوی بازار سرمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از سه  
واحد کاهش داش��ت و بر روی کانال ۱7 هزار و 9۱6 واحد ایستاد. در این 
بازار 59۰ میلیون و 556 هزار برگه سهم به ارزش 7 هزار و 9۰۰  میلیارد 
ریال داد و ستد شد. نمادهای هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو(، 
پلیمر آریا ساسول )آریا(، سنگ آهن گهرزمین )کگهر(، پتروشیمی زاگرس 
)زاگرس(، بیمه اتکایی ایرانیان )اتکای(، سرمایه گذاری صبا تامین )صبا(، 
فوالد هرمزگان جنوب )هرمز(، نفت ایرانول )شرانل( و اعتباری ملل )وملل( 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر ش��اخص این بازار داشتند. همچنین سهامی 
ذوب آهن اصفهان )ذوب(، پتروش��یمی تندگویان )شگویا(، تولید نیروی 
برق دماوند )دماوند(، گروه توسعه مالی مهر آیندگان )ومهان(، توسعه مولد 
نیروگاهی جهرم )بجهرم(، بیمه دی )ودی(، س��یمان ساوه )ساوه(، توسعه 
مس��یر برق گیالن )بگیالن( و پاالیش نفت شیراز )شراز( با تاثیر منفی بر 

شاخص فرابورس همراه بودند.

بورس تهران در پایان هشتمین روز کاری سال جدید نیز قرمزپوش ماند

روز پرنوسان بورس

یک کارش��ناس بازار سرمایه، س��بد سهام عدالت را متنوع و مناسب 
دانست و به سهامداران توصیه کرد که از فروش شتابزده بپرهیزند. به 
اعتقاد او، هم اکنون س��بد س��هام عدالت شرایط مناسبی دارد و شامل 
سهام ش��رکت های پاالیش��ی، پتروشیمی و بانکی اس��ت بنابراین اگر 
س��هامداران به این نتیجه برس��ند که می توانند از این تنوع به بازدهی 
مناس��بی دس��ت یابند باید پرتفوی خود را نگه��داری کنند و درگیر 

هیجانات برای فروش آن نشوند.
مه��دی دلبری با بیان اینکه تا این لحظ��ه قیمت های جهانی و نرخ 
دالر و طال با ش��رایط پرنوس��انی رو به رو نبوده اس��ت، به سنا گفت: 
گزارش هفتگی تولید و فروش شرکت ها تاکنون مناسب بوده و با توجه 
به اینکه دالر نیمایی کاهش خاصی نداش��ته و در حدود نرخ 25 هزار 
تومان متعادل ش��ده، به نظر می رس��د ادامه گزارش شرکت ها معقول 
باش��د. در این شرایط به نظر می رس��د برآوردهای سود سه ماهه آخر 
س��ال 99 به سهامداران کمک می کند که میزان تحقق کل سود سال 

99 را بتوانند پیش بینی کنند.
به گفته دلبری، از طرفی احتمال گشایش اقتصادی نیز وجود دارد، 

بر این اساس می توانیم امیدوار باشیم که در سال ۱۴۰۰ هم دست کم 
به اندازه س��ود محقق شده در سال 99، ش��رکت ها سودسازی داشته 
باش��ند. همچنین با توجه به افت قیمتی که در نیمه دوم سال گذشته 
شاهد بودیم، اکنون سهام شرکت ها دارای قیمت های جذابی هستند.

این کارش��ناس بازار سرمایه با اش��اره به ریسک های موجود در نگاه 
کوتاه مدت بازار، ادامه داد: نرخ سود بانکی همچنان به عنوان مهمترین 
رقیب و ریسک بازار سرمایه ایفای نقش می کند، هنوز صدور واحدهای 
سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت وجود دارد 
و این نش��ان می دهد که افراد حقیقی همچن��ان منابع خود را به این 

سمت سوق می دهند.
او دخالت و اظهارنظرهای نهادهای غیرمرتبط در بازار سرمایه را یکی 
دیگر از ریس��ک های این حوزه دانس��ت و افزود: ضروری است که این 
قبیل مداخالت به طور منصفانه تری انجام ش��ود. همچنین الزم اس��ت 
قوانین در بازه های پنج س��اله تغییراتی داشته باشند تا سرمایه گذاران 

بتوانند بهتر در نگاه بلندمدت خود به سرمایه گذاری بپردازند. 
ب��ه اعتقاد وی، ب��ازار در کوتاه مدت دارای ش��رایط متعادلی خواهد 

بود و پس از کاهش ریس��ک های مورد اشاره، سرمایه گذاران می توانند 
حداقل به اندازه تورم بازده کسب کنند، هرچند که در مقطع بلندمدت 
)حداقل 9 ماهه( امیدواری برای کسب میزان سود بیشتر وجود دارد.

وی همچنین به س��هامداران س��هام عدالت توصیه کرد: سهامداران 
قبل از اتخاذ هر تصمیمی و در درجه نخست به فراگیری برخی اصول 
مقدماتی و ادبیات بازار س��رمایه بپردازند، زیرا اغلب این افراد از سواد 
مالی مناسبی برخوردار نیستند و به این دلیل ممکن است با تصمیمات 
اش��تباه متحمل زیان در این بازار ش��وند. البته باید در نظر داشت که 
س��رمایه گذاری در بازار سرمایه با سرمایه گذاری در سایر بازارها فاصله 
معنا داری دارد و به این ترتیب نیازمند دانش متفاوتی اس��ت. با توجه 
به اینکه در مقایس��ه بازار س��رمایه و دیگر بازارهای موازی ثابت شده 
اس��ت که این بازار در بلندمدت از بازدهی مناسب تری برخوردار است 
بنابراین اگر نیاز به نقدینگی دارند فروش س��هام عدالت را در آخرین 
مرحله قرار دهند، زیرا این پورتفوی بازده بلندمدت و میان مدت بسیار 
مناسبی خواهد داش��ت، ضمن اینکه از قابلیت نقدشوندگی برخوردار 

است.

توصیه به دارندگان سهام عدالت

از فروش شتابزده بپرهیزید

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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عذرخواهی وزیر جهاد کشاورزی از مردم
 خاوازی: آرامش به بازار مرغ سراسر کشور

باز می گردد
وزیر جهاد کش��اورزی با بی��ان اینکه در پی اقدام��ات اخیر دولت، 
گوش��ت مرغ فراوان وارد اس��تان تهران شده به طوری که با مازاد این 
کاال روبه رو هس��تیم، گفت به  زودی آرامش به بازار مرغ سراسر کشور 

بازخواهد گشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، »کاظم خاوازی« روز سه شنبه در 
صحن علنی مجلس ش��ورای اسالمی در تشریح وضعیت فعالیت های 
وزارت جهاد کشاورزی در ماه های اخیر، ضمن عذرخواهی از مردم به 
نمایندگی از دولت به دلیل اتفاقاتی که بازار محصوالت کشاورزی طی 
ماه های اخیر رخ داد، ابراز امیدواری کرد: با تشکیل قرارگاه ساماندهی، 

در یک فرصت کوتاه آرامش را به بازار کل کشور تعمیم دهیم.
وی اضافه کرد: براساس اقدام های انجام شده قرارگاه ساماندهی مرغ 
کشور، اکنون روزانه یک هزار و 85۰ تن گوشت مرغ وارد استان تهران 
می ش��ود، در حالی که پیش از این حجم ورودی مرغ به این اس��تان 

۴۰۰ تن در روز بود.
خاوازی اظهار داشت: با توجه به حجم ورودی کنونی گوشت مرغ به 

استان تهران، با مازاد این کاال روبه رو هستیم.
تقلب شرکت های بسته بندی و صنوف، بازار را ملتهب کرد

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: اکنون 88۱ هزار تن گوشت قرمز، 
۱۱ میلی��ون تن ش��یرخام، 2 میلیون و 5۰۰ هزار تن گوش��ت مرغ، 
تخم مرغ و عسل در کشور تولید شده و مشکلی در تولید محصوالت 
پروتئینی نداریم، اما اتفاق نامیمونی در روزهای گذشته افتاد که فضا 

را ملتهب کرد.
وی اضاف��ه  کرد: طبق آمارهای موجود، از ابتدای س��ال 99 تاکنون 
در هیچ دوره ای به اندازه بهمن ماه گذش��ته جوجه ریزی نداش��تیم و 
جوجه ریزی هم توسط سازمان دامپزشکی کشور و بیمه تحت کنترل 
است، زیرا به ازای هر جوجه ریزی باید بیمه انجام شود و افراد ناظری 

هستند که این کار را انجام می دهند.
خ��اوازی گفت: براس��اس اطالعات میدان��ی ما، می��زان انحراف از 
جوجه ریزی ۱.3 دهم درصد است بنابراین جوجه ریزی و تولید گوشت 
مرغ به اندازه کافی انجام ش��ده اس��ت زیرا ما در برخ��ی دوره ها 9۰ 
میلیون، ۱۰۰ میلیون یا ۱۱۰ میلیون قطعه جوجه ریزی داش��تیم، اما 

چنین مشکل و التهابی در بازار گوشت مرغ کشور را شاهد نبودیم.
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه مدیریت خرید گوشت مرغ توسط 
مردم هم کمکی به این بازار ملتهب نکرد، افزود: پس اتفاقات دیگری 
در بازار افتاد که منطبق با تولید نبود، امروز آمار احتکار و منجمدکردن 
گوشت مرغ را داریم به  طوری که در تهرانی که حداکثر نیاز روزانه اش 
به گوش��ت مرغ یک هزار و 2۰۰ تن اس��ت مشخص شد فقط نزدیک 

یک هزار تن در سه شیفت بسته بندی اتفاق افتاده است.
وی اظهار داش��ت: تقلب های بس��یار گس��ترده ای در ش��رکت های 

بسته بندی و در سطح صنوف انجام شده است.
خ��اوازی تصریح کرد: در این زمینه باالخ��ره دولت تصمیم گرفت 
کارگروهی را با مس��ئولیت وزیر جهاد کش��اورزی و همکاری س��ایر 
دس��تگاه ها ایجاد کند که در س��ه روز کاری با هماهنگی استانداران 

قیمت ها مناسب شده است.
رفع مشکل مرغ 3 استان دیگر در دست پیگیری است

وی گفت: اکنون سه استان کهگیلویه و بویراحمد، آذربایجان شرقی 
و سیستان و بلوچستان با مشکل کمبود گوشت مرغ روبه رو هستند که 
برای رفع این معضل  استان های معینی تعریف کردیم و این موضوع 

در حال پیگیری است.
خودکفایی در کره 

وزیر جهاد کش��اورزی در بحث تامین کره کشور افزود: اتفاق خوبی 
که در سال 99 افتاد بی نیازی از واردات کره بود، به طوری که پیش از 

این ۴5 تا 5۰ هزار تن کره به کشور وارد می شد که رفع شد.
وزارت جهاد کشاورزی فقط متولی تولید است 

وی گفت: براس��اس تصمیم روسای س��ه قوه، همه مسئولیت های 
تجارت در بخش کش��اورزی از جمله ص��ادرات، واردات و تنظیم بازار 
داخلی از وزارت جهاد کشاورزی گرفته شد و طبق تبصره یک مصوبه 
هیأت وزیران، مسئولیت تنظیم بازار و ذخایر راهبردی کاالهایی چون 
گوشت مرغ، گوش��ت قرمز، روغن، برنج و گندم برعهده وزارت جهاد 

کشاورزی نیست.
توسعه دیمزارهای کشور و  افزایش 300 هزارتنی تولیدات

وزیر جهاد کش��اورزی گفت: اکنون به صورت نمونه و پایلوت در 6 
استان و 7۰ شهرستان در سطح 7۴ هزار هکتار بهره برداری را شروع 
کردیم و پیش بینی می شود با تثبیت اشتغال و درآمدزایی بیشتر برای 
کشاورزان در همین سطح 3۰۰ هزار تن به تولیدات کشاورزی اضافه 

شود که نوید خوبی برای توسعه دیمزارها است.
بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی

خاوازی درباره تراز تجاری بخش کش��اورزی نیز اظهار داشت: تراز 
تجاری بخش کش��اورزی در س��ال زراعی 98 منفی 6 میلیارد و 767 
میلیون دالر بود که در س��ال زراعی 99 به منف��ی 2 میلیارد و ۴63 
میلیون دالر ارتقا یافت که همه اینها به زحمات کشاورزان برمی گردد. 

39۰ هزار تن سیب درختی در انبارها موجود است 
وی وضعیت تولیدات باغبانی را مناس��ب دانست و گفت: در سیب 
درخت��ی هنوز 39۰ هزار تن از تولیدات ما در انبارها موجود اس��ت و  

83۰ هزار تن سیب درختی به کشورهای هدف صادر شد.
وزیر جهاد کشاورزی اضافه  کرد: 275 هزار تن پرتغال و 6۴ هزار تن 
کیوی در انبارها و س��ردخانه های کشور موجود است و از نظر پسته، 

کشمش و خرما و سایر محصوالت وضعیت مناسبی داریم.
افزایش هزینه های تولید در قیمت نهایی محصول موثر است

خاوازی با تاکید بر اینکه وزارت جهاد کش��اورزی مس��ئول قیمت 
محصوالت کش��اورزی و تنظیم بازار نیس��ت، گفت: بخش کشاورزی 
مانند همه بخش های دیگر بخش رقابتی و متأثر از قیمت سایر کاالها 
از جمله نهاده ها و عوامل تولید اس��ت. وی افزود: میانگین دس��تمزد 
روزان��ه نیروی کار از س��ال 98 تا س��ال 99 نزدیک ب��ه ۴9 درصد و 
هزینه ه��ای حمل و نق��ل 3۰ درصد و خدمات ماش��ینی 68 درصد 
افزایش یافته و همه اینها در قیمت نهایی که کشاورز کاالیش را باید 
بفروشد تاثیرگذار است. وزیر جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: در بخش 
کشاورزی فقط چهار نهاده ذرت، کنجاله، جو و سویا ارز ۴2۰۰ تومانی 
دریافت می کنند و بقیه نهاده های بخش کش��اورزی همگی با قیمت 

آزاد و متأثر از اتفاقات دیگر  اقتصاد کشور هستند.

نماگربازارسهام

ستاد تنظیم بازار در آخرین جلسه خود بر حمایت از تصمیمات قرارگاه 
س��اماندهی مرغ، میزان و قیمت کاالها در سهمیه ویژه ماه مبارک تأکید 

کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، کارگروه تنظیم بازار 
در یکصد و س��ی  و دومین جلسه خود به ریاس��ت عباس قبادی برگزار و 
در این جلس��ه، موضوعات مربوط به تأمین و توزیع گوش��ت مرغ براساس 

مصوبات و تصمیمات قرارگاه تخصصی ساماندهی مرغ مطرح و بر حمایت 
ستاد تنظیم بازار از مصوبات این قرارگاه، تأکید شد؛ همچنین گزارش هایی 
درباره میزان و نحوه توزیع گوش��ت مرغ در س��طح اس��تان تهران و سایر 

استان ها ارائه شد.
در این جلسه رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
گزارش��ی درخصوص وضعیت بازار اقالم پرمصرف در سبد خانوار ارائه داد 

که براس��اس آن 67 قلم از ۱۰۰ قلم کاالی رصدش��ده با کاهش و یا ثبات 
قیمت همراه بوده است.

در بخش دیگر این جلس��ه نیز موضوع تأمین کاالهای س��همیه ویژه 
ماه مبارک رمضان مطرح و با اس��تناد به آمار و گزارش ارائه شده در این 
زمین��ه، میزان 3۰ ه��زار تُن برنج وارداتی هن��دی و تایلندی به ترتیب 
ب��ا قیمت ۱8 ه��زار و 5۰۰ تومان و ۱2 ه��زار و 5۰۰ تومان در اختیار 
مصرف کنن��ده قرار خواهد گرفت؛ همچنین مقدار 3۰ هزار تُن ش��کر با 
قیمت 8 هزار و 7۰۰ تومان برای بس��ته های یک کیلوگرمی، 3 هزار تُن 
گوش��ت قرمز منجمد با قیمت 8۰ هزار توم��ان و حدود ۱8۰ هزار تُن 
روغن با قیمت مصوب به عنوان سهمیه ویژه ماه مبارک رمضان در نظر 

گرفته شده است.
در این جلس��ه همچنین با اش��اره به موجودی ۱36 هزار تُنی خرما در 
کشور، گزارشی درخصوص نحوه توزیع خرما در سراسر کشور نیز ارائه شد.

ستاد تنظیم بازار تصویب کرد

عرضه ۲۴۳ هزار تن کاالی اساسی با قیمت مصوب برای ماه رمضان

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران تاکید کرد

استمرار حمایت ها و مشوق های 
صادراتی در سال 1400

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۰ 
به »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« از سوی رهبر معظم انقالب، گفت 
برنامه ریزی برای توسعه تولید صادراتی و ارتقای فرهنگ صادراتی اولویت 

اصلی این سازمان است.
به گزارش روز سه ش��نبه ایرنا از س��ازمان توسعه تجارت ایران، »حمید 
زادبوم« در تش��ریح اقدامات این سازمان در سال 99 در حوزه مشوق های 
صادراتی، اظهار داش��ت: بیش از 5۰۰ صادرکننده به صورت مس��تقیم و 
تعداد بیش��تری از صادرکنندگان به صورت غیرمس��تقیم از مش��وق های 
صادراتی استفاده کردند که بیشترین پرداخت در دو حوزه زیرساخت های 

تجاری و کمک سود تسهیالت صادرات است.
وی اف��زود: با همکاری کارگروه توس��عه صادرات اس��تان ها و همچنین 
س��ازمان های صنعت، معدن و تجارت اس��تان ها، بیش از 3۰ زیرس��اخت 
تجاری در حوزه های س��ردخانه، انبار مکانیزه، بسته بندی، پایانه صادراتی 
و مراکز نمایش��گاهی در سراسر کش��ور با اولویت استان های مرزی مورد 
حمایت قرار گرفتند که این مس��ئله در کاهش هزینه های صادرکنندگان 

نقش بسزایی ایفا می کند.
رئیس کل س��ازمان توسعه تجارت ایران با اش��اره به تمهیدات در نظر 
گرفته ش��ده در قانون بودجه س��ال ۱۴۰۰ کش��ور، گفت: بر این اس��اس 
نزدی��ک به 8۰۰ میلیارد تومان به منظور پرداخت مش��وق های صادراتی 
توس��ط سازمان توسعه تجارت در نظر گرفته ش��ده است که برنامه ریزی 
الزم برای پرداخت مشوق ها با هدف توسعه هرچه بیشتر تولید صادراتی و 
پشتیبانی و مانع زدایی از جامعه صادرکنندگان انجام شده و پس از ابالغ و 

تخصیص بودجه الزم در این خصوص اقدام خواهد شد.
زادبوم، بر اس��تمرار حمایت ها و تش��ویق صادرکنن��دگان تاکید و ابراز 
امی��دواری کرد: با تالش بخش خصوصی و حمایت همه جانبه بخش های 
دولتی، شاهد نیل به اهداف از پیش تعیین شده توسعه صادرات غیرنفتی 

باشیم.
ب��ه گزارش ایرنا، امس��ال رهبر معظم انقالب با انتخاب ش��عار »تولید، 
پش��تیبانی ها، مانع زدایی ه��ا« ب��ر اهمی��ت جه��ش تولی��د و حمایت از 

تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان تاکید کردند.
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اخبار

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: رییس اتاق بازرگانی تبریز در 
دیدار با رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی گفت: واحدهای صنعتی 
و تولیدی اســتان نه تنها تعدیل نیرو نکــرده بلکه کار خود را رونق نیز 
بخشــیده اند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، جمعی از اعضای هیات 
رییسه، هیات نمایندگان و دبیرکل اتاق تبریز با حضور در دفتر کار موسی 
خلیل الهی، رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی با وی دیدار کردند. 
رییس اتاق بازرگانی تبریز در این دیدار با قدردانی از همکاری صمیمانه 
رییس کل دادگستری استان در جهت پیشبرد اهداف شورای گفتگوی 
دولت و بخش خصوصی اســتان و همچنین رفع مشــکالت واحدهای 
صنعتی و تولیدی اســتان گفت: امیدواریم در ســال جدید نیز شاهد 
افزایش این نوع همکاری ها باشیم. یونس ژائله با اشاره به شرایط سخت 
برای صاحبان صنایع در ســال ۹۹ گفت: با وجود تمامی این مسائل و 
مشکالت، واحدهای صنعتی و تولیدی استان نه تنها تعدیل نیرو نکرده 
بلکه کار خود را رونق نیز بخشیده اند. وی ادامه داد: امیدواریم در سال 
جدید دســت در دست یکدیگر جلو رفته تا به کمک یکدیگر مشکالت 
بخش تولید را حل و فصل کنیم که البته خوشــبختانه در این راســتا 
فرهنگ تعامل مناسبی در استان وجود دارد و تنش خاصی مابین بخش 
های مختلف دیده نمی شود. رییس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به لزوم 
مانع زدایی از مسیر فعالیت واحدهای تولیدی و صنعتی گفت: متاسفانه 
گاه بــه جای کمک به واحدهای تولیدی، عرصه برای این افراد تنگ تر 
می شود. وی با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر بانک های استان با بخش 
خصوصی گفت: متاســفانه میزان حمایت و تسهیالت اختصاصی بانک 
ها به بخش تولید و صنعت بسیار پایین بوده و باید در این زمینه تدبیر 

مناسبی صورت گیرد.
بانک های آذربایجان شرقی باید منابع خود را در 

استان هزینه کنند
رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با قدردانی 
از تمامی تالش های فعاالن حوزه صنعت و تولید و کارآفرینان اســتان 

گفت: در وضعیت کنونی کشور، اشتغالزایی یکی از مهم ترین دغدغه ها و 
موضوعات مورد توجه جامعه است که در این راستا از تمامی کارآفرینان 
استان قدردانی می کنیم. موسی خلیل الهی با اشاره ای به لزوم همکاری 
بیشــتر بانک های اســتان با بخش تولید گفت: برای حل این مشکل، 
آماده برگزاری جلسات اختصاصی مابین بانک ها و فعاالن بخش تولید و 
صنعت هستیم. اینکه بانک ها، منابع خود را از استان جذب کرده اما آن 

را در منطقه ای دیگر هزینه کنند، درست نیست.
دیدار نوروزی هیات رییسه و هیات نمایندگان اتاق با 

دادستان تبریز
همچنین جمعی از اعضای هیات رییسه، هیات نمایندگان و دبیرکل 
اتــاق تبریز با حضور در دفتر کار بابک محبوب علیلو، دادســتان تبریز 
با وی دیدار کردند. رییــس اتاق بازرگانی تبریز در این دیدار با تبریک 
فرا رســیدن سال ۱۴۰۰ اظهار داشــت: در طول سال گذشته در سایه 
زحمات واحدهای تولیدی، خوشبختانه شاهد افزایش اشتغالزایی، تولید 
و صادرات از استان بودیم. در سال گذشته، بخش تولید با تمام توان پای 
کار بود که امیدواریم در سال جدید نیز شاهد بهبود فضای کسب و کار 
اســتان باشیم. یونس ژائله با اشاره به جلسات شورای گفتگوی دولت و 
بخش خصوصی اســتان و مصوبات آن گفت: در صورتی که هر یک از 

این مصوبات به درستی اجرایی می شد، امروز شاهد کاهش بسیاری از 
مشکالت و دغدغه های اقتصادی در استان بودیم اما متاسفانه برخی از 

این مصوبات، به مرحله اجرا نرسیده است.
موانع تولید را در داخل استان از میان برداریم

وی ادامه داد: خوشبختانه هم اکنون همدلی خوبی بین بخش های 
مختلف استان وجود دارد اما باید در کنار آن، موانع و مشکالت پیش پای 
تولید و تولیدکنندگان را به درستی تشخیص داده و بیابیم. نباید تصور 
کرد که مشــکالت را باید از پایتخت و یا نقطه دیگری حل کنیم، بلکه 
حتی در خود استان نیز باید به دنبال برداشتن موانع باشیم. ژائله با تاکید 
بر لزوم همکاری بانک ها با بخش تولید و صنعت گفت: بانک ها باید طبق 
قانــون درصدی از منابع خود را صرف بخش تولید و صنعت کرده و در 

صورت عمل نکردن به این قانون مورد مواخذه قرار گیرند.
چالش ها و مشکالت سر راه تولیدکنندگان استان 

شناسایی شود
دادستان تبریز نیز در این دیدار با قدردانی از فعالیت صاحبان صنایع 
و واحدهای تولیدی اســتان گفت: به میزان اشتغالزایی انجام شده، آمار 
ناهنجاری ها در جامعه پایین خواهد آمد. اگر اقتصاد ما به درستی تنظیم 
نشــود، در حوزه های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز دچار مشــکل 
خواهیم شد. بابک محبوب علیلو با اشاره به شعار سال و لزوم حمایت از 
تولید نیز گفت: امسال مجموعه دادستانی تبریز نیز با حساسیت باال و 
به صورت برنامه ریزی شده در این حوزه گام برخواهد داشت. وی ادامه 
داد: از اتاق بازرگانی تبریز نیز می خواهیم مشکالت، چالش ها و موانع 
سر راه تولیدکنندگان استان را به صورت دقیق و علمی شناسایی کند؛ 
به خصوص مشکالتی که راهکاری بومی داشته و مسئوالن استانی قادر 
به حل و فصل آن باشند. علیلو افزود: هماهنگی موجود در بین مدیران 
اســتان، بهانه ای برای حل نکردن مشکالت مرتبط باقی نمی گذارد و 
در این زمینــه از تمامی بخش ها انتظارحمایت همه جانبه و عملی از 

بخش تولید را داریم.

اراک - خبرنگار فرصت امروز: شرکت پتروشیمی شازند موفق شد 
با شکستن کلیه رکودهای فروش پیشین خود، عملکرد فروش ۱۴۸۱ 

میلیارد تومانی از فروش اسفند ماه خود کسب کند.
بدین ترتیب در آمد حاصل از فروش محصوالت تولیدی پتروشیمی 
شازند در ســال ۱۳۹۹ به رقم بی سابقه ۱۱۱۴۹ میلیارد تومان رسید 
که نســبت به مدت ۱۲ ماهه مشابه سال قبل رشد ۶۴ درصدی نشان 

می دهد.
در اسفند ماه پتروشیمی شازند توانست به تنهایی حدود ۹۵۰ میلیارد 
تومان در امد از فروش محصوالت در بازار داخلی به میزان حدود ۴۲۶۰۰ 
تن از طریق هوشمندی در عرضه و تولید محصوالت مورد نیاز مشتریان 
کسب نماید. در همین ماه نیز حدود ۵۳۱ میلیارد تومان در آمد از فروش 
حدود ۲۷ هزار تن محصول در بازارهای صادراتی حاصل شــده اســت. 
استفاده حداکثری از فرصت افزایش قیمت های جهانی بویژه در بازار ترکیه 
و منطقه CIS در اثر افزایش قیمت نفت خام که با یک تصمیم گیری بجا 

و فوری با فروش محصوالت در قیمت هایی باالتر از قیمت های جهانی 
نشریات به دست امد یکی از دالیل این رکورد قابل تامل تلقی می شود .
این در حالی اســت کــه معموال میزان فروش در اســفند ماه به علت 
نزدیکــی به تعطیالت نــوروز و اختــالل در امر حمل و لجســتیک 
محصوالت، با کاهش نســبت به بهمن ماه مواجه می شــود و شرکت 

های پتروشــیمی در این مقطع بر فروش سلف جهت برداشت و حمل 
در فروردین ماه تمرکز می کنند ولی پتروشــیمی شــازند تنوانســت 
برخــالف روال، در اســفند ماه نیز امار حمل محصــوالت فروش رفته 
خود را در مقادیر باال حفظ نماید به طوریکه فروش اســفند ماه نسبت 
 بــه بهمن ماه نیــز افزایش حدود ۸ درصدی نیز نشــان داده اســت.
ذکر این نکته ضروری اســت که پتروشیمی شازند تولید کننده متنوع 
ترین محصوالت پتروشیمیایی در کشور است که دربین آنها محصوالت 
انحصاری همچون دی اتیل هگزانول، وینیل استات مونومر و اتانول آمین 
ها وجود دارد. خوراک مصرفی مجتمع پتروشیمی شازند نیز از نوع مایع 
است که سبب می شود طیف وسیعتری از محصوالت با ترکیب درصد 
نسبتا باال در عملیات کراکینگ واحد الفین این مجتمع حاصل شود. در 
عین حال باالتر بودن نرخ قیمتی خوراک مایع نســبت به خوراک گاز 
سبب می شود جهت کسب سوداوری بیشتر، امر فروش با وسواس قابل 

توجه جهت فروش با باالترین قیمت کارکردی دنبال گردد.

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: رییس شورای اسالمی تبریز 
با بیان اینکه عملکرد شــورای پنجم به طور دقیق بررسی می شود 
گفت: تا آخرین روز مسوولیت تالش کرده و کارنامه خود را به طور 
شفاف تقدیم مردم می کنیم. شهرام دبیری، در اولین جلسه شورای 
شهر در ســال جدید، با انتقاد از نبود ایمنی کار در تبریز و رعایت 
نشدن آن افزود: اگر در خیابان های شهر قدم بزنیم شاهد عدم رعایت 
ایمنی کار خواهیم بود که بخشی از آن مربوط به رانندگان و بخشی 
نیز بــه دلیل عدم رعایت ایمنی کار از ســوی نیروهای خدماتی و 
پارکبانان است که باید هرچه سریعتر نسبت به خرید جاروب مکانیزه 
از سوی شهرداری اقدام شــود. وی با اشاره به اینکه بعد از اپیدمی 
کرونا، احتیاج بیشــتری به حمل و نقل عمومی پیدا خواهیم کرد، 
اظهار کرد: در زمان کنونی شهرداری ۱۲ دستگاه اتوبوس خریداری 

کرده که این تعداد برای این شهر کافی نیست. 

کالنشهر تبریز از دیگر کالنشهرهای کشور عقب مانده است
رییس شورای اسالمی تبریز گفت: باید با عرضه اوراق مشارکت و 
خرید چندین دستگاه اتوبوس برای تبریز در اولویت قرار گیرد چراکه 

این کالنشهر در بین دیگر کالنشهرها از این لحاظ عقب مانده است 
.دبیری همچنین با قدردانی از اقدامات انجام شده در زمینه گلکاری 
پارک ها و جنگل کاری ها به خصــوص در تفرجگاه عباس میرزا، 
یادآوری کرد: شهرداری در پارک عباس میرزا اقدامات خوبی انجام 
داده است که می تواند این محل را به قطب گردشگری تبدیل کند. 
رییس شورای اسالمی تبریز با ابراز امیدواری برای ریشه کنی ویروس 
کرونا گفت: برای جلوگیری از شیوع پیک جدید موارد بهداشتی را 
رعایت شود. دبیری با بیان اینکه کمتر از نیم درصد جمعیت کشور 
در برابر این ویروس واکسینه شده اند، افزود: باید این میزان ارتقا یافته 
و پروتکل های بهداشتی نیز به صورت کامل رعایت شود تا اپیدمی 
کنترل شود. وی با اشاره به فوت پاکبان شهرداری در اولین روزهای 
ســال جدید، این ضایعه را به خانواده وی تسلیت گفت و خواستار 

رسیدگی به نیازهای خانواده این پاکبان شد.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: سرپرست منطقه دو شهرداری 
قزوین گفت: پس از بررســی های الزم برای اســتقرار دست فروشان 
حاشــیه خیابان و وانت بارهای میوه فروش ۳ محل برای آنها مشخص 

شده است.
به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، سلیمان بهرامی 
با اشــاره به این خبر اظهار کرد: این سه محل در ایستگاه الموت غربی، 
شــرق بلوار آزادگان و شرق بلوار باهنر قرار دارد و می تواند کمک ویژه 

ای را برای سازماندهی وانت بارهای میوه فروش به همراه داشته باشد.
وی افزود: وانت بارهای میوه فروش پس از اعتراض مکرر شــهروندان 
منطقه دو شــهرداری قزوین از حاشیه خیابان ها جمع آوری شده و به 

محل های مشخص شده منتقل شده اند.
این مسوول گفت: امیدواریم با این تدابیر شاهد کاهش سد معبر در 
این منطقه و نیز افزایش ســهولت برای شهروندان قزوینی برای تامین 

مایحتاج خود باشیم.
بهرامــی اضافه کرد: البته با توجه به اجرای این طرح شــاهد بهبود 
سیمای شــهری و کاهش ترافیک در بسیاری از بخش های منطقه دو 
شهرداری بوده ایم که منجر به افزایش رضایتمندی شهروندان شده است.
سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین اظهارکرد: در زمینه ساماندهی 
دست فروشان حاشیه خیابان ها و وانت بارهای میوه فروش سعی شده 

موضوعات معیشتی و اقتصادی ا

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

واحدهای صنعتی و تولیدی آذربایجان شرقی  در سال 99 تعدیل نیرو نداشتند

افزایش رکورد فروش شاراک در اسفند ۹۹

رییس شورای اسالمی تبریز:

احتیاج بیشتری به حمل و نقل عمومی پیدا خواهیم کرد

بهرامی: محل استقرار وانت بار های میوه فروش در منطقه دو شهر قزوین مشخص شد

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
پست 1۳۲ کیلو ولت پاک چوب در شوش برقدار شد

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
عملیات احداث پســت ۱۳۲ به ۳۳ کیلو ولت پاک چوب به همراه خط ورودی 
آن، در شهرستان شوش به پایان رسیده و برقدار شده است. محمود دشت بزرگ 
اظهار کرد: این پســت در منطقه هفت تپه شهرستان شوش واقع شده و دارای 
دو دســتگاه ترانسفورماتور با مجموع ظرفیت ۸۰ مگاولت آمپر و چهار بی خط 
ورودی است. وی با بیان اینکه خط ورودی دومداره آن حدود یک کیلومتر طول 
دارد، افزود: ارزش سرمایه گذاری پست و خط پاک چوب بالغ بر یک هزار و ۴۰۰ 
میلیارد ریال بوده که توسط شرکت پاک چوب متقاضی تامین برق دیماند ۱۵ 
مگاوات، انجام شده است. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: پست مذکور آماده بارگیری و در رینگ شبکه قرار گرفته 
و بهره برداری، تعمیر و نگهداری بخش ۱۳۲ کیلو ولت آن بر عهده این شرکت است و در صورت نیاز منطقه، فضای توسعه پست برای دو 

دستگاه ترانسفورماتور ۱۳۲.۳۳ کیلو ولت و فیدرهای خروجی نیز پیش بینی شده است.

مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه:
۳ هزار و ۷۰۰ خودرو در گیالن رایگان گاز سوز شدند 

رشت - خبرنگار فرصت امروز: مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن ، کورش باالدست ، از گازسوز شدن رایگان ۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه 
خودرو ؛ با اجرای طرح دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی در استان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن 
؛  مدیر منطقه با اشــاره به اجرای طرح دوگانه ســوز کردن رایگان خودرهای 
عمومی از ۲۴ خرداد ماه ســال جاری اظهار کرد : » از زمان شروع اجرای طرح 
دوگانه ســوز کردن رایگان خودروهای عمومی تاکنون تعــداد ۳ هزار و ۷۰۰ 
دســتگاه  خودرو در گیالن گازسوز شد و این رقم حاکی از رشد ۱۲,۱ درصدی 
اجرای این طرح نسبت به ماه گذشته و ۱.۲ درصدی نسبت به هفته گذشته است «. باالدست با اعالم اینکه بیشتر خودروهای عمومی 
اســتان گاز ســوز شــده اند و مابقی نیز در حال انجام  می باشند افزود : » تعداد ۵۵۵ دســتگاه  خودرو نیز تایید شده و در صف انتظار 
برای اعمال این طرح هســتند.« وی از مالکان خودروهایی که تاکنون برای ثبت نام اقدام ننموده اند و متقاضی اســتفاده ازطرح دوگانه 
 سوزکردن رایگان خودروهای عمومی هستند خواست که هر چه سریعتر نسبت به ثبت مشخصات و تکمیل فرآیند ثبت نام خود درسامانه  
HTTPS://GCR.NIOPDC.IR   اقدام نمایند. مدیر منطقه گیالن ضمن تشکر از همراهی کلیه ارگان ها و سازمان هایی که درخصوص 
اطالع رسانی به موقع اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی با این شرکت همکاری داشتند افزود : » اطالع رسانی درسطح 
 استان بخصوص در میادین اصلی ، مکان های پرتردد خودروها همچنین در جایگاههای عرضه سوخت انجام شده و همچنان نیز ادامه دارد  « .  

دیدار کارکنان شرکت گاز مازندران با خانواده شهید مدافع حرم محمود رادمهر
ســاری – دهقان : سرپرســت،اعضای هیئت مدیره و جمعی از مدیران و 
کارکنان شرکت گاز مازندران با مادر شهید محمود رادمهر دیدار و گفتگو کردند.  
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان مازندران، »حمزه امیرتیموری« 
سرپرســت شــرکت گاز مازندران در این دیدار با بیان اینکه ملت ایران همواره 
قدردان ایثار و فداکاری شــهدا و خانواده های معزز آنان هستند و حفظ نظام و 
انقالب مدیون خون شهداء و ایثار عزیزان رزمنده و جانبازان گرانقدر است ،گفت: 
آســایش و امنیتی که اکنون در میهن عزیزمان است از وجود این ایثارگری ها 
است. وی شهادت را ســعادتی برای شهدا و خانواده های آنان دانست و گفت: 
امروز زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا و حفظ حرمت و جایگاه خانواده های معظم آنها برای تداوم انقالب اسالمی و عزت و عظمت نظام 
اســالمی ایران و ایرانیان الزم و ضروری اســت . در این دیدار مادر شهید به بیان خاطراتی از سجایای اخالقی، صبر، حلم و رشادت های 

فرزند شهیدش پرداخت.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان:
طی یک سال گذشته بیش از ۲ میلیون تن کاال در ایالم جا به جا شده است 
ایالم – منصوری: مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای ایالم گفت: طی 
یکسال گذشته ۲ میلیون و ۳۱۹ هزار تن انواع کاال از طریق ناوگان حمل ونقل 
در  اســتان جابجا شده است.  نوراهلل دلخواه اظهار داشت: این میزان حمل کاال 
توســط ۱۳۲هزار و ۷۲۵ سرویس )بارنامه( ناوگان حمل و نقل در سطح استان 
جابجا شده است.  وی افزود: سیمان، گندم، مصالح ساختمانی، انواع گاز مایع، 
کلینگر، ماسه و پلی اتیلن بیشترین میزان کاالهایی بوده که در این مدت توسط 
ناوگان حمل و نقل عمومی استان جابجا شده است. مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان ایالم با بیان اینکه در قالب کمیسیون ماده ۱۱ و ۱۲ نظارت 
ویژه ای نیز بر فعالیت شرکت های حمل و نقل و رانندگان انجام می شود، تصریح کرد: مردم، کاربران جاده ای و صاحبان کاال هم می توانند 

هرگونه شکایت و انتقاد از ناوگان حمل و نقل کاال را از طریق سامانه ۱۴۱ جهت رسیدگی به این اداره کل اطالع دهند.

افتخاری دیگر برای قم:
رتبه نخست خدمات مددکاری کشور به کمیته امداد استان قم اختصاص یافت

قم - خبرنگار فرصت امروز: کمیته امداد استان قم با ارتقاء سطح تخصصی 
مددکاری و افزایش خدمت رســانی به خانواده های تحت حمایت، رتبه نخست 

خدمات مددکاری در کشور را به خود اختصاص داد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، اکبر میرشکار، مدیرکل کمیته 
امداد استان قم با اشاره به اینکه حوزه حمایت و سالمت خانواده، به عنوان پیشران 
فعالیت های اجرایی این نهاد است گفت: با نیازسنجی، توان سنجی و مددکاری 
تخصصی این نهاد در سال های اخیر زمینه ارتقاء خدمت رسانی به خانواده های 
معّزز تحت حمایت بیش از گذشته فراهم شده است. وی تالش جهادی مددکاران 
کمیته امداد استان قم و دلسوزی آن ها را زمینه ساز توفیقات این نهاد در مقابله با فقر و محرومیت در استان عنوان و اظهار کرد: در آخرین 

ارزیابی دفتر مرکزی این نهاد، کمیته امداد استان قم، در سال ۹۹ رتبه نخست خدمات مددکاری را در کشور کسب کرد.

افزایش ۶ درصدی مصرف سی ان جی در استان گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر شرکت ملی پخش فراروده های نفتی منطقه گلستان از افزایش ۶ درصدی مصرف سی ان جی 
در این استان خبر داد.عیسی افتخاری گفت: در سال ۹۹ علی الرغم محدودیت در سفرهای درون و بیرون شهری بدلیل بیماری کرونا، حدود 
۲۴۸ میلیون متر مکعب )معادل سوختگیری ۱۶ میلیون و ۵۰۰هزار خودرو( سی ان جی در استان گلستان مصرف شده که نسبت به سال 
۹۸  افزایش ۶ درصدی داشته است. وی سپس با اشاره به قیمت سی ان جی افزود: استفاده از این سوخت پاک از لحاظ اقتصادی به صرفه 
 است، ضمن اینکه سبب کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از اتالف سرمایه های ملی نیز خواهد شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گلستان تاکید کرد: در استان گلستان ۵۸ جایگاه فعال سی ان جی با پراکندگی مناسب وجود دارد که توان عملیاتی آنها فروش 

روزانه یک میلیون مترمکعب است که بصورت شبانه روزی آماده ارایه خدمات به شهروندان و مسافرین عزیز می باشند.

مدیرکل  اوقاف وامور خیریه استان بوشهر خبر داد:
 مزین بودن  ۲۲5 باب مسجد و حسینیه 

در استان بوشهر به نام حضرت صاحب الزمان )عج( 
رشت - خبرنگار فرصت امروز:  ۲۲۵ باب مسجد و حسینیه در استان بوشهر به نام حضرت 
صاحب الزمان )عج( مزین اســت که تمامی مشــخصات این اماکن موقوفه انتفاعی در ســامانه 
الکترونیکی موقوفات انتفاعی این سازمان ثبت شده است. حجت االسالم محمدرضا اسماعیل پور، 
عضو شورای فرهنگ عمومی و مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر، در گفتگو اختصاصی با 
خبرنگار افتخاری روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر، ضمن تبریک فرارسیدن 
ایام میالد منجی عالم بشریت، اظهار کرد: آماده سازی جامعه بر پایه خوش اخالقی، رفتار متعالی، 
تقوامداری و ترویج فرهنگ مهدوی و تبیین انتظار ظهور، موجب خودســازی معنوی و سازندگی 
ایمانی می شــود. مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان بوشــهر افزود: خودسازی بر محور عرفان و 
معنویت و داشــتن ســبک زندگی قرآنی و عترتی و عمل به این سیره و دستورات الهی در زندگی یکی از راه های آماده سازی صالحین 
و منتظران حجت خدا است.  حجت االسالم اسماعیل پور در ادامه عنوان کرد: یکی از موضوعات مهّمی که باید درباره آنها تفکر کنیم 

مقایسه دنیا و آخرت است. 
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رشــت - خبرنگار فرصت امروز: به گــزارش روابط عمومی ، فریبرز 
ســعیدی کیا مدیرعامل شرکت شــهرک های صنعتی استان گیالن 
طی بازدیدی از شــهرک صنعتی سفیدرود رشــت با اشاره به مزایای 
این  شهرک صنعتی خاطرنشــان کرد: قرار داشتن در مرکز استان به 
عنوان بزرگ ترین شهرک صنعتی و نزدیکی به فرودگاه بین المللی سردار 

جنگل مزایای این شهرک است.
ســعیدی کیا در ادامه تصریح کرد: در اســتان هزاران هکتار عرصه 
شالیزاری و زراعی وجود دارد این در حالی است که عرصه های صنعتی 
موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی گیالن ۱۸۵۸ هکتار می باشد که  
از این میزان ۳۰ درصد از آن نیز به تأسیســات و فضای عمومی داخل 

شهرک ها اختصاص یافته است.
رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن  لزوم 
حفظ محیط زیست در استان را الزمه ی توسعه دانست و تصریح کرد: 

با توجه به این امر مهم، از سوی دیگر گیالن باید واجد حداقل های الزم 
برای استقرار صنایع باشد تا عالوه بر تضمین تولید و اشتغال برای استان 
و  نیل به موفقیت های صنعتی مباحث زیست محیطی و حفظ منابع 

طبیعی استان را نیز مدیریت کند. سعیدی کیا تجمیع صنایع در شهرک 
ها و نواحی صنعتی را تنها راه علمی و عملی در حفظ محیط زیســت 
اســتان عنوان کرد و افزود: در غیراینصورت پراکندگی صنایع می تواند 

مشکالت بسیاری را برای استان ایجاد نماید.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی گیالن با اشاره  به پتانسیل های 
موجود درگیالن اظهار داشــت :اجرای زیر ساختها در شهرکها ونواحی 
صنعتی، موجب پویایی وفعال شدن شهرک ها ونواحی صنعتی گردیده 
ورغبت ســرمایه گزاران جهت سرمایه گذاری،تولید واشتغال را بدنبال 
خواهد داشت . وی در ادامه بیان داشت : تکمیل وتوسعه زیر ساخت ها 
در شهرک ها و نواحی صنعتی ورفع نیاز صنعتگران ازجمله مهم ترین 
اهداف شرکت شهرک های صنعتی استان بوده که امید است با افتتاح 
وبهره برداری از این پروژه ها گامی مناسب در جهت رشد وتعالی صنعت 

استان برداریم.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن:

 شهرک صنعتی سفیدرود رشت ظرفیت های فراوانی 
برای راه اندازی صنایع مادر و صنایع کوچک دارد
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به قلم: جک بریتایسر
نویسنده حوزه بازاریابی و کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

فروش اینترنتی به علت مزیت های فوق العاده ای که دارد، 
در حال حاضر به عنوان مهمترین اقدام در زمینه بازاریابی 
تلقی می شود. در این رابطه اگرچه بسیاری از برندها نسبت 
ب��ه اهمیت این موضوع به خوبی آگاه هس��تند، با این حال 
تنها تعدادی از کسب و کارها موفق شده اند تا در این زمینه 
درخش��ان ظاهر شوند. به صورت یک استاندارد کلی، از هر 
۱۰ کسب و کار، تنها یک مورد از آنها می تواند به موفقیت 
باال از طریق فروش اینترنتی دس��ت پی��دا کند. تحت این 
شرایط سوال اصلی این است که چه دالیلی باعث می شود 
ت��ا موفقیت در این زمینه بس��یار کمتر از آنچه باش��د که 
انتظار داریم؟ در این راستا شش راز موفقیت برندهای برتر 

را بررسی خواهیم کرد. 
1-شبکه سازی کنید 

بس��یاری از برنده��ا به یک باره به دنب��ال فروش می روند. 
ای��ن امر در حالی اس��ت که ش��ما باید قب��ل از این مرحله، 
اعتمادس��ازی را انجام دهید. در این راس��تا توصیه می شود 
ک��ه تا مدتی تنها به دنبال نمایش خود و انتش��ار محتواهای 
ارزشمند باشید. در این زمینه از نمایش تصور خودتان غافل 
نش��ده و همواره با تحلیل اقدامات انجام ش��ده از سوی سایر 
رقب��ا، به دنبال ایجاد مزیت رقابتی باش��ید. از نکات بس��یار 
مهم��ی که معموال مورد بی توجهی قرار می گیرد، تفاوت های 
میان صفحات ش��خصی و تجاری است. در این زمینه مطالعه 
مداوم مقاالت، کمک خواهد کرد تا ظاهری حرفه ای را داشته 
باش��ید. برای مثال یکی از نکات مهم این اس��ت که حتما به 
کیفیت کار خود توجه داش��ته باش��ید. برای مثال در صفحه 
ش��خصی خود ممکن است هر عکسی، حتی بی کیفیت ترین 
موارد را نیز به اش��تراک بگذارید. با این حال جذابیت بصری 
برای صفحات تجاری یک اصل بسیار مهم محسوب می شود. 

2-به مخاطب بیشترین توجه را داشته باشید
ب��رای درک درس��ت این موض��وع که ش��ما چگونه باید 
مخاطب هدف را تحت تاثیر قرار دهید، هیچ راهکاری بهتر 
از توجه به س��الیق نخواهد بود. تحت این ش��رایط توصیه 

می شود که رفتارهای مش��تری را مورد تحلیل قرار دهید. 
در این راستا شبکه های اجتماعی و بستر اینترنت می تواند 
در این زمینه ش��ما را کمک بس��یاری نماید. برای مثال از 
نظرات اف��راد در صفحات مختلف، می توانید نتایج بس��یار 
جالبی را به دس��ت آورید. در این زمینه توصیه می شود که 
از نرم افزارهای تخصصی نیز اس��تفاده نمایید. این موارد با 
بررس��ی داده های موجود، آمارهای الزم را در اختیار ش��ما 
قرار می دهند که بدون ش��ک در تصمیم گیری های ش��ما 
تاثیر بس��زایی را دارند. در این راستا یکی از آمارهای بسیار 
مه��م این اس��ت که بدانید بی��ش از 9۰ درصد خریدها در 

شیوه B2B به واسطه پیشنهادات انجام می شود.
3-تمامی شبکه ها را بشناسید 

بدون ش��ک هر ش��بکه ویژگی های خاص خ��ود را دارد. 
در این زمینه ش��ما باید نس��بت به هر یک از آنها اطالعات 
الزم را داش��ته و اطالع��ات الزم را ب��ه دس��ت آورید. این 
موضوع باعث خواهد شد تا انتخاب های بسیار خوبی داشته 
باش��ید. به صورت کلی ش��ما به چهار بس��تر برای فعالیت 
نیاز خواهید داش��ت که بدون ش��ک اولویت هر یک از آنها 
یکسان نخواهد بود. تحت این شرایط تنها آمارهای جهانی 
برای ش��ما کاربرد نداش��ته و الزم است تا در سطح منطقه 
فعالیت خود نیز به دنبال جمع آوری اطالعات باشید، با این 
حال به صورت کلی فیس بوک و یوتیوب، پرطرفدارترین ها 
محسوب می شوند، با این حال شما همواره باید آینده نگری 
نیز داش��ته باشید. برای مثال حضور در تیک تاک و کالب 
هاوس، می تواند شما را در فضایی قرار دهد که با رقبای به 

مراتب کمتری مواجه خواهید بود. 
4-تنها محتواهای ارزشمند تولید نمایید 

اگرچه تقریبا تمامی افراد نس��بت به اهمیت محتواهای 
ارزش��مند آگاه هس��تند، با ای��ن حال تص��ور می کنند که 
می ت��وان محتواه��ای دیگر را نی��ز تولید ک��رد. همین امر 
باعث می ش��ود تا به س��مت موضوعات ک��م ارزش و حتی 
دروغین که صرفا تیترهای جذابی دارند، س��وق پیدا کنند. 
در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید 
این اس��ت که اگرچه چنین اقدامات��ی در کوتاه مدت برای 
شما دنبال کنندگانی را به همراه خواهد داشت، با این حال 
بدتری��ن نتایج را در طوالنی مدت به دس��ت خواهید آورد. 
در این راس��تا ش��ما باید به دنبال افزایش اعتبار برند خود 

باشید که بدون شک با چنین اقداماتی، به این هدف دست 
پی��دا نخواهید کرد. در این زمینه توصیه می ش��ود که تیم 
تخصصی برای تولید محتوا داشته باشید تا بتوانید بر روی 
محتواهای ارزش��مند و مفید، تمرکز کنید. به صورت کلی 
بهتر است که سرعت اش��تراک گذاری محتوای کندتری را 
داشته باشید تا آنکه بخواهید با مطالب تکراری و کم ارزش، 
خود را کامال فعال نش��ان دهید. در این زمینه بدون شک 
هرچه بیش��تر هزینه نمایید که شامل بودجه و زمان است، 

نتیجه بهتری را نیز به دست خواهید آورد. 
5-یک برنامه زمانی ایجاد نمایید 

ب��دون نظم حتی انجام س��اده ترین اقدام��ات نیز به یک 
چالش تبدیل خواهد ش��د. در این راس��تا توصیه می شود 
که ابت��دا اهداف و برنامه های حداقل ی��ک ماه آینده خود 
را مش��خص کرده و پس از آن زمان مناس��ب برای به اجرا 
درآوردن هر یک از آنها را مشخص نمایید. در کنار آن شما 
بای��د به دنبال ایجاد نظمی در اش��تراک گذاری محتواهای 
خود باش��ید. برای مثال ممکن است هر شنبه، مصاحبه ای 

را داشته باشید. 
6-اعتبار خود را افزایش دهید 

چه دلیلی وجود دارد که افراد به ش��ما اعتماد کنند؟ در 
این راس��تا فراموش نکنید که به محص تبدیل شدن به یک 
برند، دیگر نیازی به اثبات محصوالت خود نخواهید داشت. 
برای مثال اپل در جهان همواره طرفداران بسیاری را دارد و 
در این راستا محصوالت جدید آن با صف های خرید مواجه 
می شود. علت این امر نیز به خاطر برندسازی فوق العاده این 
ش��رکت اس��ت که باعث ایجاد اطمینان الزم شده است. به 
همین خاطر نیز اگر شما قبل از پرداختن به مبحث فروش، 
به خوبی اعتبار کس��ب کرده باشید، کار به مراتب ساده تری 
را خواهی��د داش��ت. در ای��ن راس��تا نمای��س موفقیت ها، 
کارمن��دان، مجوزه��ا و به صورت کلی هر چیزی که ش��ما 
را قابل اعتمادتر نش��ان دهد، کامال ضروری خواهد بود.  در 
نهایت با این ش��ش اقدام، شما ش��رایط خوبی برای فروش 
اینترنت��ی را پیدا خواهید کرد، با این حال نباید تصور کنید 
که این موارد، نقطه پایان اس��ت. درواقع شما باید به صورت 
مدام، در تالش برای بهبود باشید تا در بازار به شدت رقابتی 

حال حاضر، همواره در مسیر رشد گام بردارید.
business2community.com :منبع

به قلم: پولینا شینکویچ
ORD مدیر تولید محتوا در موسسه

ترجمه: علی آل علی

ش��روع فعالی��ت در حوزه رس��توران داری کار س��اده ای 
نیس��ت. برخی از کارآفرینان فقط اقدام به س��رمایه گذاری 
در حوزه رستوران داری می کنند، با این حال شماری دیگر 
در عمل مدیریت رستوران ها را نیز قبول می کنند. مدیریت 
رستوران حتی از راه اندازی این کسب و کار نیز سختی های 
بیشتری به همراه دارد. کارآفرینان در حوزه رستوران داری 
باید به نکات مختلفی توجه نمایند. امروزه رس��توران های 
بزرگ فقط به دلیل کیفیت باالی غذای ش��ان شناخته شده 
نیس��تند. هدف اصلی در ادامه مقاله کنونی بررسی برخی 
از اش��تباهات رایج در زمینه رس��توران داری است. این امر 
کمک ش��ایانی به کارآفرین��ان عالقه مند به این حوزه برای 
ورود بهت��ر به دنیای غذاها و مدیریت رس��توران ها خواهد 

کرد. 
مدیریت ضعیف کارکنان رستوران

رس��توران نیز درست مانند یک ش��رکت تجاری نیاز به 
مدیری��ت داخل��ی دارد. بس��یاری از کارآفرین��ان در حوزه 
رس��توران داری ب��ه وضعیت کارکنان ش��ان توج��ه الزم را 
نشان نمی دهند. این امر ش��امل ساعت های طوالنی کار و 
همچنین عدم آموزش های مناس��ب برای برخورد درست و 

حرفه ای با مشتریان است. 
گاهی اوقات برخی از عادت ها در میان اعضای رستوران ها 
موجب کاهش بهره وری می ش��ود بنابرای��ن در ابتدای کار 
باید نس��بت به آموزش تکنیک ه��ای کاری به طور عمومی 
اقدام نمایید. همچنین در دس��ترس بودن ش��ما به عنوان 
مدیر رستوران امری ضروری است. در غیر این صورت حل 
و فصل مش��کالت اعضای رس��توران مدت زمان زیادی به 
طول خواهد انجامید. اگر مش��کالت داخلی رستوران برای 
مدت زمانی طوالنی به درازا بکش��د، حل و فصل شان دشوار 
خواهد ش��د بنابراین مدیران باید به ای��ن نکته مهم توجه 

الزم را نشان دهند. 
ایجاد رابطه مناس��ب میان مدیریت رستوران و کارکنان 
یکی دیگر از نکات مهم اس��ت. این امر امکان هم اندیش��ی 
و همچنی��ن بهب��ود کیفی��ت کاری را ایج��اد خواهد کرد. 
کارکنان در صورت عالقه به کار و رستوران همیشه انگیزه 
بیشتری برای همکاری شان خواهند داد بنابراین در ابتدای 
ش��روع به کار باید طرح ه��ای مدیریتی و اهداف پیش روی 
رس��توران را به خوبی تش��ریح نماییم. در غیر این صورت 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی کارکنان نخواهیم داشت. 

آموزش درست کارکنان رستوران برای تعامل با مشتریان 
مهمترین مس��ئله در حوزه مدیریت داخلی رستوران است. 
بس��یاری از مش��تریان نه به دلیل کیفیت غ��ذا، بلکه نحوه 
رفتار کارکنان رس��توران دیگر به آنجا بازنمی گردند. رفتار 
حرفه ای اعضای رستوران تعریف دقیقی دارد. اگر رستوران 
ش��ما در این رابطه با مشکل مواجه اس��ت، باید نسبت به 
اس��تفاده از کم��ک کارش��ناس های حرفه ای یا دس��ت کم 

الگوبرداری از رستوران های بزرگ اقدام نمایید. 
انتخاب موقعیت مکانی نامناسب برای رستوران

شروع کسب و کار در حوزه رستوران داری به طور معمول 
هزینه بس��یار زیادی از کارآفرینان می گیرد بنابراین شاید 
آخرین س��رمایه گذاری هنگفت یک کارآفرین در این حوزه 
را شامل شود. برخی از کارآفرینان در این زمینه هزینه های 
بسیار س��نگینی را بر کسب و کارش��ان تحمیل می کنند. 
به عنوان مثال، اگر بودجه در دسترس ش��ان اندک اس��ت، 
انتخ��اب موقعیت های بی��ش از اندازه لوکس ب��رای ایجاد 

رستوران نادرست خواهد بود. 
گاهی اوقات رستوران دارها بدون توجه به موقعیت مکانی 
اقدام به خرید یک رستوران می کنند. انتخاب اشتباه در این 
راستا وضعیت رستوران را دچار چالش اساسی خواهد کرد. 
حتی با بودجه های محدود نیز امکان انتخاب موقعیت های 
مناسب برای خرید رستوران وجود دارد. مسئله اساسی در 
این میان انتخاب درس��ت و براس��اس مطالعه دقیق بازار و 
موقعیت های در دس��ترس اس��ت. در غیر این صورت دیگر 

هیچ راه برگشتی برای برندها باقی نخواهد ماند. 
وقتی قصد خرید یک مکان مشخصی برای رستوران تان 
را دارید، باید به سهولت دسترسی اش برای مشتریان توجه 
داشته باشید. آیا موقعیت موردنظر در نقشه به راحتی قابل 
پیدا ش��دن اس��ت. همچنین توجه به مح��ل پارک خودرو 
نیز ض��روری خواهد بود. در غیر این صورت دسترس��ی به 

رستوران برای مشتریان سخت خواهد شد. 
بی توجهی به نارضایتی مشتریان

راضی نگه داشتن مشتریان همیشه کار سختی است. این 
امر در عرصه رس��توران داری به معنای نیاز برای اختصاص 
زمان به هر کدام از مش��تریان است. شاید این امر در ابتدا 
غیرممکن به نظر برس��د، اما تمام رس��توران های موفق در 
عمل آن را مدنظر قرار می دهند. اگر مش��تریان نس��بت به 
کیفیت غذا یا هر نکته دیگری اعتراض دارند، باید در همان 
لحظه نسبت به شنیدن اعتراض شان اقدام کرد، در غیر این 

صورت نارضایتی آنها ادامه دار خواهد شد. 
اغلب اوقات مدیر رس��توران تمایلی برای حضور در کنار 
مش��تریان ناراضی ندارد. این امر باید از سوی کسب و کار 
ش��ما به ط��ور کامل تغییر کند. مدیر رس��توران همیش��ه 

مسئولیت کاس��تی ها را برعهده دارد بنابراین باید در کنار 
مشتریان برای پذیرش مسئولیت اشتباهات صورت گرفته و 

بیان پاره ای از توضیحات قرار گیرد. 
اگر اعتراض مش��تریان درس��ت اس��ت، باید در کمترین 
زمان ممک��ن آن را رفع کرد. درخواس��ت اطالعات تماس 
از مش��تریان ناراضی به منظور اطالع رسانی درباره مشکل 
پیش آمده امری ضروری خواهد بود. این نکته تاثیرگذاری 
بس��یار مطلوبی بر روی مشتریان و س��طح رضایت شان از 

رستوران دارد. 
فقدان امکانات مناسب در رستوران

اس��تفاده از امکانات به روز در رس��توران ها امری اساسی 
اس��ت. امروزه مشتریان براساس سطح امکانات رستوران ها 
اق��دام به انتخاب یکی بر دیگ��ری می کنند. هرچه امکانات 
عموم��ی مانن��د فضای مناس��ب، قیمت گ��ذاری مطلوب و 
همچنین تنوع منوی رستوران بیشتر باشد، توجه مشتریان 

بسیار بهتر جلب خواهد شد. 
ام��روزه برخ��ی از رس��توران ها در ابت��دای ش��روع ب��ه 
فعالیت ش��ان اقدام ب��ه س��رمایه گذاری هنگف��ت بر روی 
یک بخش، مانند اس��تخدام سرآش��پز حرفه ای، می کنند. 
مهمترین مس��ئله در این رابطه تالش برای توسعه متوازن 
کس��ب و کار است بنابراین باید این امر را به بهترین شکل 

مدنظر قرار دهیم. 
ضعف بازاریابی

عرص��ه رس��توران داری همیش��ه همراه با رقابت اس��ت 
بنابراین بازاریابی مناسب برای جلب نظر مشتریان ضروری 
خواهد بود. امروزه بسیاری از رستوران ها نسبت به بازاریابی 
توجه الزم را نش��ان نمی دهند. ایجاد حساب کاربری برای 
رس��توران در ش��بکه های اجتماعی و تالش برای تعامل با 
مش��تریان در این فضا یکی از الگوه��ای نوین بازاریابی در 

صنعت رستوران داری محسوب می شود. 
هم��کاری با برخی از آش��پزها و کارش��ناس های غذایی 
مش��هور برای معرفی رس��توران مان به مشتریان امر بسیار 
جالبی اس��ت بنابراین باید بودجه مناسبی برای این بخش 
اختصاص دهیم. متاسفانه بس��یاری از مدیران رستوران ها 
به بازاریابی توجه نش��ان نمی دهن��د. دلیل این امر ارزیابی 
رس��توران داری به عنوان عرصه ای بی نیاز از بازاریابی است. 
امروزه تمام کس��ب و کارها نیاز به بازاریابی دارند بنابراین 

رستوران ها نیز باید وارد این عرصه شوند. 
همکاری بازاریابی میان چند رستوران دارای سطح یکسان 
ایده جذاب دیگری اس��ت. نکته مه��م در این میان همکاری 
رس��توران ها با فاصله مکانی اس��ت. در غیر این صورت از نظر 

کسب و کار به طور مستقیم رقیب یکدیگر خواهند بود. 
smallbusinessbonfire.com :منبع

6 اصل فروش اینترنتی

اشتباهات رایج کارآفرینان حوزه رستوران داری

استراتژی بازاریابی جدید یام برندز در شبکه های اجتماعی 

به قلم: پیتر آدامز / کارشناس بازاریابی و تبلیغات
ترجمه: علی آل علی

ش��رکت یام برندز در تازه ترین اقدامش از خرید ش��رکت فناوری تیک توک )Tictuk( رونمایی کرده 
است. این شرکت فناوری در زمینه بازاریابی و ارائه راهکارهای مربوط به شخصی سازی برندسازی فعالیت 
دارد. اگرچه هنوز بحث مالی میان برندها به طور کامل حل و فصل نشده است، اما خبر رسمی این خرید 

طی چند روز گذشته به طور رسمی رسانه ای شد. 
ش��رکت تیک ت��وک در زمینه مدیریت ش��بکه های اجتماعی و ارائه توصیه های کارب��ردی به برندهای 
مختلف فعالیت دارد. نکته جالب در این میان تاسیس شرکت موردنظر در سال 2۰۱6 است، با این حساب 
تیک توک یک اس��تارت آپ نوپا محس��وب می شود. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای آگاهی از وضعیت 

همکاری میان یام برندز و این استارت آپ دارد. 
ی��ام برندز به عنوان یکی از غول های صنعت مواد غذایی و فس��ت ف��ود در بازارهای بین المللی فعالیت 
دارد. این ش��رکت دارای حق امتیاز برندهایی نظیر کی اف س��ی، تاکو بل و پیتزا هات است. محور اصلی 
همکاری میان یام برندز با خرید جدیدش مربوط به مدیریت شبکه های اجتماعی است. شاید این امر در 
نگاه نخس��ت ساده به نظر برس��د، اما توجه به وضعیت بحرانی یام برندز در زمینه بازاریابی در شبکه های 

اجتماعی این مسئله را توضیح خواهد داد. 
ی��ام برندز در طول س��ال های اخیر به طور قابل مالحظه ای در مقایس��ه ب��ا رقبایش ضعیف عمل کرده 
اس��ت. همین امر موجب بروز مش��کالت بس��یار زیادی در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شده 
است. مدیران ارشد این شرکت در پی خرید استارت آپ تیک توک امیدواری بسیار زیادی نسبت به تغییر 
در وضعیت بازاریابی ش��ان دارند. بدون تردید این تغییرات در ط��ول  مدت زمانی طوالنی روی خواهد داد 
بنابرای��ن نبای��د انتظار تغییر عملکرد بازاریابی یام برندز و برندهای زیرمجموعه اش در مدت زمان کوتاه را 

داشته باشیم. 
نخس��تین پلتف��رم مدنظر یام برن��دز برای ایجاد تحول بازاریابی واتس اپ اس��ت. ای��ن پلتفرم در طول 
س��ال های اخیر اهمیت بسیار زیادی برای بازاریاب ها داشته است. درست به همین خاطر دست اندرکاران 
واتس اپ نس��بت به ارائه نسخه مخصوص کس��ب و کارها اقدام کرده اند. درست به همین خاطر واتس اپ 
نخستین پلتفرم مدنظر مدیران ارشد یام برندز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. 
امروزه بازاریابی با اس��تفاده از اطالعات دقیق اهمیت بس��یار زیادی پیدا کرده اس��ت. درست به همین 
خاطر شمار باالیی از برندها نسبت به خرید شرکت های فناوری در حوزه بازاریابی داده محور تمایل نشان 
داده اند. این نکته با نگاهی عمیق به عرصه بازاریابی و خرید اس��تارت آپ های فناوری بازاریابی از س��وی 
برندهای بزرگ به خوبی قابل مش��اهده اس��ت. یام برندز نیز با اندکی تاخیر وارد این عرصه ش��ده اس��ت. 
براس��اس پیش بینی تیک توک در طول س��ه س��ال پیش روی وضعیت بازاریابی یام برندز و شرکت های 

زیرمجموعه اش بیش از 5۰ درصد تحول پیدا خواهد کرد. 
marketingdive.com :منبع

بررسی حذف المان های آزاردهنده از سوی اسپاتیفای
اسپاتیفای و به روز رسانی بزرگش برای کاربران

به قلم: ویل ستلبرگ / کارشناس فناوری
ترجمه: علی آل علی

اس��پاتیفای یکی از مشهورترین سرویس های پخش آنالین موسیقی در میان کاربران محسوب می شود. 
شهرت این سرویس بسیاری از کاربران را بدل به طرفداران پر و پا قرص این برند کرده است، با این حال 
چنین امری به معنای فعالیت بی عیب و نقص این پلتفرم نیست. اسپاتیفای در طول یک سال اخیر هدف 
انتقادات گسترده کاربران نسبت به نمایش محتوای تبلیغاتی پرشمار به صورت نامناسب بوده است. اگر از 
کاربران اسپاتیفای هستید، به احتمال زیاد نسبت به کیفیت پایین تبلیغات در این پلتفرم اعتراض دارید. 
اس��پاتیفای در به روز رس��انی جدیدش از شیوه نوین نمایش تبلیغات برای کاربران رونمایی کرده است. 
این ش��یوه برای تاثیرگذاری بر روی کاربران معترض این پلتفرم در طول یک س��ال اخیر طراحی ش��ده 
اس��ت. راه اندازی پلتفرم یوتیوب موزیک در طول س��ال های اخیر خطری بس��یار جدی برای اس��پاتیفای 
محس��وب می شود. درس��ت به همین خاطر این برند در نهایت پس از یک س��ال فکری به حال تبلیغات 

آزاردهنده اش کرده است. 
یک��ی از آپدیت های تازه اس��پاتیفای متوجه توصیه ترک های موس��یقی به کاربران اس��ت. این امر نوع 
تازه ای پیش��نهاد موسیقی براساس س��لیقه هر کاربر را شامل می ش��ود. بدون تردید یکی از منابع اصلی 
درآم��د اس��پاتیفای، در کنار نمایش تبلیغ��ات، مربوط به توصیه برخی از ترک های خاص اس��ت. این امر 
نوع توصیه موس��یقی از س��وی این پلتفرم را تحت تاثیر قرار می دهد. یکی از اهداف اسپاتیفای در زمینه 
رونمایی از گزینه توصیه موسیقی تازه اش کاهش چنین تاثیرگذاری هایی بر روی فهرست موسیقی هاست 
بنابراین در ادامه ش��اهد توصیه موس��یقی ها براساس سلیقه هر کاربر و میزان محبوبیت ترک ها در فضای 

کلی اسپاتیفای خواهیم بود. 
رابط کاربری اس��پاتیفای برای سیس��تم عامل اندروید و IOS در طول یک سال اخیر بدون تغییر بوده 
اس��ت. این امر با به روز رس��انی تازه اس��پاتیفای به طور کامل تغییر خواهد کرد. هدف اصلی در این میان 

بهبود کیفیت تجربه کاربران از کار با اپ های اسپاتیفای است. 
آپدیت های تازه اس��پاتیفای به طور یکس��ان برای کابران عادی و ویژه در دس��ترس خواهد بود، با این 
حساب به روز رسانی موردنظر برخی از تغییرات اساسی در برنامه نویسی اپ این برند را نیز شامل می شود. 
متاسفانه اطالعات جزئی در مورد به روز رسانی مهم پیش روی به طور کامل بیان نشده است بنابراین باید 

اندکی برای رونمایی از برخی تغییرات موردنظر صبر نماییم. 
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