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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

دالر به کانال 22 هزار تومان نزدیک شد

 سد مقاومتی دالر
در آستانه شکست

فرصت امروز: پس از انتش��ار خبرهای مثبت و اميدواركننده از مذاكرات وين بر س��ر احياي برجام، سير نزولي 
قيمت ه��ا در ب��ازار ارز همچنان ادامه دارد. افت قيمت دالر به كف كانال 23 هزار تومان در حالي اين روزها اتفاق 
افتاده كه در شش ماه گذشته بهاي دالر چند بار به اين سطح قيمتی نزديک شد، اما پس از آن مجددا با افزايش 
قيمت همراه ش��د، اما ح��اال گمانه زنی ها از ادامه كاه��ش قيمت دالر حکايت دارد و كارشناس��ان می گويند اگر 
مذاكرات وين به موفقيت برسد، دالر در مسيري تدريجي تا محدوده 2۰ تا 22 هزار تومان كاهش قيمت خواهد...

افزایش قیمت  خودرو در کشور 
طبیعی است
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ارکان بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری چه تغییری می کند؟

نقد بخش خصوصی به طرح بانکداری مجلس
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 فرصت امروز: در جریان دادوسـتدهای بازار سـرمایه در اولین روز هفته، شـاخص کل بورس بیش از
13 هزار واحد افت کرد و بار دیگر همچون شـنبه پیشـین به کانال یک میلیون و 100 هزار واحد وارد 

شد. شاخص کل بورس تهران که اواسط هفته گذشته وارد کانال یک میلیون و 200 هزار واحد 
شده بود، در یازدهمین روز اردیبهشت ماه دوباره روندی کاهشی به خود گرفت و به کانال...

بورس تهران با افت 13 هزار واحدی کف مقاومتی را از دست داد

سقوط دوباره بورس به کانال 1/1 میلیونی

سرمقاله
چالش های طرح 
جدید بانکداری

علی نظافتیان
دبير كميسيون حقوقی 

كانون بانک ها

طرح بانکداری مجلس مانند هر 
طرح ديگری دارای نوآوری و نکات 
مثب��ت و مفيدی اس��ت و از انصاف 
نبايد گذش��ت كه موضوعاتی نظير 
ساختار و تش��کيالت بانک مركزی 
و نظارت س��ه قوه بر آن، تش��کيل 
هيأت عالی در كنار حذف نهادهای 
سياس��ت گذار بان��ک مركزی مثل 
شورای پول و اعتبار و هيأت نظارت 
چاپ و نش��ر اس��کناس و... ازجمله 
مباحث جديدی هستند كه در اين 
طرح مفصال در مورد آنها بحث شده 
و بدون ترديد تصويب و اجرای اين 
مقررات، تحوالت زيادی در سيستم 
بانکی كش��ور ايجاد خواهد كرد، اما 
با توج��ه به آنکه در صورت تصويب 
نهاي��ی اين طرح، بان��ک مركزی و 
شبکه بانکی دچار تحوالت اساسی 
خواهند شد، بنابراين به نظر می رسد 
اين طرح در موارد متعددی نيازمند 
بازنگری اساسی است. در يادداشت 
قبلی به موارد س��ه گانه اس��تقالل 
بانک مرك��زی، موضوع تفکيک قوا 
و اس��تقالل ق��وه قضائي��ه و حذف 
هيأت نظارت اندوخته اسکناس در 
طرح »بانکداری جمهوری اسالمی« 
پرداخته ش��د. حاال در يادداش��ت 

حاضر ادامه بحث را پی می گيرم.
ادامه در همین صفحه

19 رمضان 1442 - س�ال هفتم
شماره   1771

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان

Sun.2 May 2021

ادامه از همین صفحه
چهارم؛ ابهام در شخصيت حقوقی بانک مركزی

ب��ا وج��ود آنک��ه در م��اده 7۰ طرح پيش��نهادی در 
مورد ش��خصيت حقوق��ی بانک مركزی تصريح ش��ده 
اس��ت: »بانک مركزی دارای شخصيت حقوقی مستقل 
اس��ت و منحصرا به   موج��ب اين قان��ون و مقررات آن 
اداره می ش��ود. ش��مول قواني��ن و مق��ررات مربوط به 
وزارتخانه ها، ش��ركت های دولتی و موسس��ات دولتی و 
وابس��ته به آنه��ا كه پس از الزم االجراش��دن اين قانون 
تصويب می شود، بر بانک مركزی، مستلزم ذكر نام بانک 
مركزی به صورت خاص است«، اما نکته ای كه در طرح 
مورد بحث در مورد ش��خصيت حقوق��ی بانک مركزی 
چندان شفاف نيس��ت، ماهيت شخصيت حقوقی بانک 
مركزی با توجه به قوانين فعلی اس��ت. سوال اين است 
كه آيا بانک مركزی يک ش��ركت س��هامی دولتی است 
يا يک موسس��ه دولتی زير نظر يکی از قوای س��ه گانه؟ 
ظاهرا اي��ده طراحان محترم اين طرح، آن بوده اس��ت 
كه همانند بانک مركزی انگلس��تان، شخصيت حقوقی 
بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران نيز نه يک شركت 
س��هامی دولتی اس��ت و نه موسس��ه دولتی، بلکه فقط 
 legal يک ش��خصيت كامال مستقل حقوقی )اصطالحا
entity( و غيروابس��ته به دولت است كه صرفا مشمول 

قوانين و مقررات خاص مختص به خود است.
در كش��ورهای غربی از نظر تئوری اين موضوع واجد 
اشکال حقوقی عمده ای نيست، اما از نظر حقوق اداری 
ايران، دس��تگاه های وابس��ته يا تح��ت مديريت يکی از 
قوای س��ه گانه در قالب وزارتخانه دولتی، شركت دولتی 
و يا موسس��ه دولت��ی هويت می يابند. بح��ث وزارتخانه 
بودن بانک مركزی كال منتفی است، اما براساس قانون 
خدمات مديريت كشوری و نيز قانون محاسبات عمومی 
كشور، در صورت ابهام حقوقی، شخصيت حقوقی بانک 

مركزی يا به عنوان ش��ركت سهامی دولتی و يا موسسه 
دولت��ی تلقی خواهد ش��د. موسس��ه دولتی ني��ز بنا به 
تعري��ف قانونگذار، تحت مديريت و نظارت يکی از قوای 

سه گانه قرار خواهد داشت.
در اين زمينه حسب اطالع در آخرين اصالح به عمل 
آمده، تركيب هيأت نظارت بر بانک مركزی بدين شرح 
اصالح ش��ده اس��ت: »هيأت نظار متش��کل از سه عضو 
اس��ت كه از ميان افراد متخص��ص در امور اقتصادی و 
بانکی با داش��تن حداقل 1۰ س��ال س��ابقه كاری مفيد 
توس��ط روسای قوای س��ه گانه )هر كدام يک نفر( برای 
مدت دو س��ال انتخاب می ش��وند. رئيس هيأت از ميان 
اعضا توسط رئيس جمهور انتخاب می شود. عزل اعضاي 
هيأت نظار قبل از اتمام دوره دو س��اله، مگر به واسطه 
ارت��کاب جرائم كيف��ری و صدور حکم قطع��ی دادگاه، 
ممنوع اس��ت. عضويت افراد در هي��أت نظار به  صورت 
تم��ام وقت اس��ت و انتخاب مجدد آنان بالمانع اس��ت. 
اعضای هيأت نظار مش��مول احکام مذك��ور در اجزای 
بنده��ای )ب( تا )ج(، )خ( و )د( م��اده )1۰( اين قانون 

هستند.«
بدين ترتيب، با اين تركيب هيأت نظارت، ش��خصيت 
حقوق��ی بانک مرك��زی از نظر حقوق داخل��ی ايران به 
عنوان يک موسسه دولتی تلقی خواهد شد. شايان ذكر 
اس��ت در آخرين اصالح به عمل آم��ده، تركيب هيأت 
نظار بانک مركزی، فرا قوه ای تعيين شده است كه خود 
تحولی مثبت است، اما با اين تركيب، هيأت نظار طبعا 
بايس��تی باالترين و يا اولين ركن بانک مركزی باش��د؛ 
درحالی كه در ماده 5، هيأت نظار سومين يا به عبارتی 

آخرين ركن بانک مركزی محسوب شده است.
پنجم؛ سياست های كلی نظام در مورد بانکداری

يکی از مهمترين سياست های كلی ابالغ شده توسط 
مق��ام معظم رهبری ك��ه با نظام بانکی كش��ور مرتبط 

است، سياس��ت های كلی نظام در مورد اصل 44 قانون 
اساسی مصوب خردادماه 1384 است. در اينجا به چند 
بند از مهمترين سياست های ابالغی مقام معظم رهبری 

در اين زمينه استناد می شود:
* دول��ت حق فعاليت اقتصادی جديد خارج از موارد 
صدر اصل 44 را ندارد و موظف اس��ت هرگونه فعاليت 
)ش��امل تداوم فعاليت های قبلی و بهره برداری از آن( را 
كه مش��مول عناوين صدر اصل 44 نباش��د، حداكثر تا 
پايان برنامه پنج ساله چهارم )ساليانه 2۰ درصد كاهش 
فعاليت( ب��ه بخش های تعاون��ی و خصوصی و عمومی 

غيردولتی واگذار كند.
* با توجه به مس��ئوليت نظام در حسن اداره كشور، 
تداوم و ش��روع فعاليت ضروری خ��ارج از عناوين صدر 
اصل 44 توس��ط دولت، بنا به پيشنهاد هيأت وزيران و 
تصويب مجلس شورای اسالمی برای مدت معين مجاز 

است.
* اداره و تولي��د محص��والت نظام��ی، انتظام��ی و 
اطالعاتی نيروهای مس��لح و امنيتی كه جنبه محرمانه 

دارد، مشمول اين حکم نيست.
* بانک��داری توس��ط بنگاه ه��ا و نهاده��ای عمومی 
غيردولت��ی و ش��ركت های تعاون��ی س��هامی ع��ام و 
ش��ركت های سهامی عام مشروط به تعيين سقف سهام 

هر يک از سهامداران با تصويب قانون.
* واگ��ذاري 8۰ درصد از س��هام بنگاه ه��اي دولتي 
مش��مول ص��در اص��ل 44 ب��ه بخش ه��اي خصوصي 
ش��ركت هاي تعاوني س��هامي عام و بنگاه هاي عمومي 
غيردولت��ي به ش��رح ذيل مج��از اس��ت: 1-بنگاه هاي 
دولت��ي كه در زمينه هاي معادن ب��زرگ، صنايع بزرگ 
و صنايع م��ادر )از جمل��ه صنايع بزرگ پايين دس��تي 
نفت و گاز( فعال هس��تند به استثناي شركت ملي نفت 
ايران و ش��ركت هاي اس��تخراج و توليد نفت خام و گاز. 

2-بانک هاي دولتي به استثناي بانک مركزي جمهوري 
اسالمي ايران، بانک ملي ايران، بانک سپه، بانک صنعت 
و معدن، بانک كش��اورزي، بانک مسکن و بانک توسعه 

صادرات.
در حالی كه س��مت و س��وی طرح جديد به س��وی 
دولتی سازی كامل سيستم بانکی كشور است، حتی در 
ماده 44 دولت مکلف ش��ده است: »دولت موظف است 
در صورتی كه نسبت كفايت سرمايه موسسات اعتباری 
دولتی يا موسس��ات اعتباری كه دولت س��هامدار موثر 
آنهاست، حسب اعالم بانک مركزی از حد مجاز پايين تر 
باشد، ظرف مدت يک سال از زمان اعالم بانک مركزی، 
اقدامات الزم را برای افزايش س��رمايه موسسه اعتباری 
موردنظر انجام دهد. همچنين س��ازمان برنامه و بودجه 
موظف اس��ت اعتبار موردني��از را در اليحه بودجه كل 
كشور پيشبينی نموده و به طور كامل تخصيص دهد.«
بررس��ی مواد مختلف طرح پيش��نهادی ظاهرا بيشتر 
حاكی از گس��ترش دولتيس��ازی در نظام بانکی كشور 
اس��ت. واقعيت را نمی توان انکار نمود و حضور هر س��ه 
بخش دولتی، خصوصی و تعاونی در عرصه بانکی كشور 
ضروری اس��ت. در ه��ر حال، پس از س��ال ها، اصالح و 
تغيير در قانون پولی و بانکی كشور مصوب سال 1351 
و تجديد ساختار و تش��کيالت بانک مركزی، موضوعی 
انکارناپذير اس��ت بنابراين اقدام مش��ترک و هماهنگ 
دول��ت، بانک مرك��زی و مجلس در اين زمينه بس��يار 
ضروری اس��ت، اما در اين راس��تا بايد توجه داشت كه 
هرگونه تغيير در ساختار و شرح وظايف و ماموريت های 
قانون��ی بان��ک مركزی بايس��تی در نهاي��ت منتهی به 
بهره مندی بيش��تر مردم به ويژه بخش توليد از خدمات 
و تس��هيالت بانکی كشور شود، زيرا قانون فعلی پولی و 
بانکی كشور پاس��خگوی تحوالت جديد در عرصه های 
بانک��داری داخلی و بين المللی و گس��ترش پرش��تاب 

بانکداری الکترونيکی نيست.
با اينک��ه ط��رح ابداعی جدي��د كميس��يون محترم 
اقتصادی مجلس حاوی نکاتی بس��يار جديد در عرصه 
بانکداری و ش��رح ماموريت های قانون��ی بانک مركزی 
اس��ت، اما عم��ده نگرانی محافل كارشناس��ی، مغايرت 
بخش هاي��ی از ط��رح با اصول قانون اساس��ی و تركيب 
هيأت عالی بانک مركزی است كه در عمل ممکن است 
منتهی به س��لب استقالل كارشناس��ی بانک مركزی و 
گس��ترش حضور دولت در عرصه بانکداری ش��ود، زيرا 
بس��يار بعيد و دور از ذهن اس��ت ك��ه منصوبان دولت 
بتوانن��د در عمل ب��دون تبعيت از نظري��ات اقتصادی 
دولت و صرفا برمبنای ديدگاه های علمی و كارشناس��ی 
خود به سياس��ت گذاری در امور بانکی مش��غول باشند. 
ضمن آنکه در طراحی قانونی با اين همه اهميت مسلما 
همراهی و موافقت دول��ت و بانک مركزی نيز ضرورتی 
اساس��ی است، چراكه تجربه نش��ان داده اجرای قانونی 
كه دولت ب��ا آن نظر موافق ندارد با مش��کالت اجرايی 
بسياری در ادامه راه مواجه خواهد شد. فراموش نکنيم 
كه در خود اين طرح تصريح ش��ده: »مسئوليت استقرار 
بانک��داری س��ازگار با ش��رع مقدس اس��الم و برقراری 
مناس��بات عادالنه در بخش پولی و بانکی اقتصاد كشور 

در چارچوب قانون، برعهده بانک مركزی است.«
بانک مرك��زی و سيس��تم بانکی كش��ور از دهه 6۰ 
تاكنون در پی استقرار بانکداری سازگار با شرع بوده اند. 
نمی توان بدون بررس��ی جامع كارشناسی در اين زمينه 
و ب��دون در نظر گرفتن موانع و مش��کالت بدين هدف 
دس��ت يافت. بنابراين ضرورتی برای تصويب ش��تابزده 
اين طرح نيس��ت. انجام مطالعات بيش��تر كارشناس��ی 
مس��لما در رفع نقايص احتمالی اين طرح و ارتقای آن 
بسيار موثر اس��ت و بر وسعت و پختگی كارشناسی آن 

خواهد افزود.

سخنگوی كميسيون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
تاكيد كرد كه 89 هزار ميليارد تومان رد ديون دولت به 
تامين اجتماعی به متناس��ب سازی حقوق بازنشستگان 
اختص��اص ندارد اما اي��ن موضوع در كنار بهبود س��اير 

خدمات سازمان به ذينفعان، در اولويت قرار دارد.
به گزارش ... متناسب س��ازی حقوق بازنشس��تگان در 
مرحله دوم با تصوي��ب رد 89 هزار ميليارد تومان ديون 
دولت به س��ازمان تامي��ن اجتماعی وارد ف��از و مرحله 
جديدی ش��د كه البته به گفته هم��ه متوليان دولتی و 
نمايندگان مجلس همه اين اعتبار در حال بازگش��ت به 
س��ازمان به متناسب سازی حقوق بازنشس��تگان تامين 

اجتماعی اختصاص ندارد.
عل��ی باباي��ی كارنام��ی در گفت وگ��و ب��ا ... درب��اره 

متناسب س��ازی حقوق بازنشستگان اظهار كرد: بر اساس 
محاس��باتی كه در س��ازمان تامين اجتماعی انجام شد، 
مطالب��ه اين س��ازمان از دولت مورد بح��ث قرار گرفت 
ك��ه البته در اي��ن زمينه نقدهايی نس��بت به دولت های 
قبلی نيز وارد ش��د چرا كه يکی از مهمترين فاكتورهای 
رفاهی كش��ور س��ازمان تامين اجتماعی بوده كه حدود 
42 ميلي��ون نف��ر خانواده تحت پوش��ش اين س��ازمان 
هس��تند و قبال به فکر اين جمعي��ت نبودند. وی افزود: 
حدود 37۰ هزار ميليارد تومان بدهی دولت به س��ازمان 
تامي��ن اجتماعی بود كه متاس��فانه پيش از اين دولت ها 
هي��چ فکری برای بازپرداخت آن نکرده بودند و امس��ال 
نيز عددی كه برای بازپرداخ��ت بدهی در اليحه بودجه 
در نظر گرفته شد، رقم خوبی نسبت به كل بدهی نبود.

كارنامی يادآور ش��د: دولت در بند )و( تبصره 2 اليحه 
بودجه 14۰۰ در كل  رقم 9۰ هزار ميليارد تومان آورده 
شد كه گمانه زنی ها حتی 4۰هزار ميليارد تومان بود كه 
فقط بخش��ی از اين 4۰ هزار ميليارد تومان اولويت برای 
متناسب س��ازی حقوق بازنشس��ته ها باش��د ولی مجلس 
اهميت موضوع را می دانس��ت و خوشبختانه تالش هايی 
از سوی هيات رييس��ه، فراكسيون كارگری و كميسيون 
اجتماعی و تلفيق صورت گرفت تا توانس��تيم اين رقم را 

به 89 هزار ميليارد تومان برسانيم.
رييس فراكس��يون كارگری مجلس ش��ورای اسالمی 
تصريح كرد: با تالش های ص��ورت گرفته در مرحله اول 
ب��ه 9۰ ميليارد توم��ان و در مرحله نهاي��ی به 89 هزار 
ميليارد تومان رس��يد كه در آن بند نيز قيد ش��ده است 

كه اولويت اين رقم، اجرای طرح متناسب س��ازی حقوق 
بازنشس��تگان است. البته اين ذهيت وجود دارد كه همه 
89 ه��زار ميليارد توم��ان برای اجرای متناسب س��ازی 
حقوق ها صرف می ش��ود اما چنين چيزی درست نيست 
بلکه در كنار بهبود س��اير خدمات س��ازمان به ذينفعان، 

مطالبات بازنشستگان در اولويت است.
وی گف��ت: درباره حقوق مس��تمری بگيران س��ازمان 
تامي��ن اجتماعی پي��ش از اجرای اين طرح نس��بت به 
بازنشستگان كشوری و لشکری عدالت رعايت نشده بود. 
در نتيجه فضا را بايد به س��متی می رفت كه شرايط برابر 

با ساير صندوق ها در اجرای اين قانون عملی می شد.
كارنامی تاكيد كرد: اين مصوبه آخر خط نيست بلکه بايد 
هر ساله اين فضا را ايجاد كنيم كه دائمی شده  و برای اجرای 

آن اس��تانداردی داشته باش��د. برای رس��يدن به استاندارد 
ثابت، بايد برنامه مدونی داشته باشيم. متناسب سازی حقوق 
بازنشس��تگان در سال 88 مصوب شد ولی طی اين 12 سال 
اتفاقی نيفتاد و نبايد انتظار داش��ته باش��يم كه همه آن در 
طول يکسال انجام ش��ود چرا كه امکان پذير نيست و منابع 
يکس��اله كش��ش دغدغه چندين س��اله را ندارد. سخنگوی 
كميس��يون اجتماعی مجلس شورای اس��المی با بيان اينکه 
مطالب��ه حقوق بازنشس��تگان يک مطالبه صنفی  اس��ت نه 
سياس��ی، عن��وان كرد: مجلس صادقانه پ��ای كار آمده و در 
كنار سازمان تامين اجتماعی و مستمری بگيران اين سازمان 
اس��ت. بايد اين موض��وع به صراحت توضيح داده ش��ود كه 
اختصاص كل رقم 89 هزار ميليارد تومان به متناسب سازی 

حقوق بازنشستگان درست نيست.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس:

89 هزار میلیارد تومان تنها برای متناسب سازی نیست

چالش های طرح جدید بانکداری

اصول حرفه ای رفتار با مشتری های جدید
مهمترين دارايی هر برندی، مش��تريان آن محسوب می شود. به همين خاطر هم شاهد تالش های زيادی 
در زمينه جذب مش��تری هس��تيم، با اين حال آيا تاكنون به اين موضوع فکر كرده ايد كه چه اقداماتی بايد 
انجام ش��ود تا از خريد مجدد مش��تری جديد خود اطمينان بااليی را داش��ته باش��يد؟ در ادامه مواردی را 
بررسی خواهيم كرد كه شانس شما را در اين بخش افزايش خواهد داد.  شما با ترفندهايی می توانيد حتی 
باعث شويد كه مشتری، به خريد محصوالت ديگر شما نيز تمايل پيدا كند. اين امر به ميزان جذابيت پيشنهادهای 
شما برمی گردد كه قبل و پس از اتمام خريد، ارائه شود. در اين راستا يکی از گزينه های محبوب اين است كه از 

مشتری بخواهيد تا با اشتراک گذاری محصول با دوستان خود و مشتری سازی، از تخفيف های ويژه در خريد...



فرص��ت امروز: اصالح قوانين پولی و بانکی عمری به قدمت دو دهه 
در اي��ران دارد. هرچند اين اصالح بانکی كمتر به واقعيت پيوس��ته و 
قان��ون پولی و بانکی مص��وب 1351 همچنان به  عنوان مرجع قانونی 
بر بانکداری كش��ورمان حاكم اس��ت، اما دس��ت كم زمزمه های آن در 
محاف��ل بانکی و بين دس��ت اندركاران نظام بانکی مطرح بوده اس��ت. 
تازه ترين نمونه آن، طرح »قانون بانکداری جمهوری اس��المی ايران« 
اس��ت كه در دستور كار مجلس قرار دارد و هفته گذشته مطالعه اتاق 
تهران در مورد ابعاد كارشناسی اين طرح در نامه ای به امضای مسعود 
خوانساری به مجلس ارسال شد. در اين مطالعه كه توسط فرهاد نيلی 
و چند تن از كارشناس��ان نظام بانکی انجام ش��ده، ابعاد مختلف طرح 
قانون بانکداری بررسی شده تا  به نمايندگان مردم برای تصميم گيری 
و اص��الح طرح مش��ورت داده ش��ود. اين طرح همچنين در س��ی  و 
ششمين جلسه كميس��يون بازار پول و سرمايه اتاق تهران به صورت 
وبينار مورد بحث و بررسی قرار گرفت و ساختار كنونی بانک مركزی 
)مطاب��ق با قانون پولی و بانکی مصوب 1351( با آنچه در طرح جديد 
بانکداری ترسيم شده است، از س��وی اميرحسين امين آزاد، مديركل 
س��ابق مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مركزي و 
حسن معتمدی، مديركل اسبق نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری 

و از اعضای تيم پژوهشی طرح مقايسه و ارزيابی شد.
آنچه بر طرح بانکداری مجلس گذشت...

س��ابقه طرح »بانکداری جمهوری اسالمی« به كميسيون اقتصادی 
مجل��س قبل )مجلس دهم( بازمی گردد. طرح��ی متنوع و مفصل اما 
پراكنده كه طبق قاعده قانون نويسی هر كدام از موضوعات آن بايستی 
به صورت طرح و يا اليحه ای مس��تقل تنظيم می ش��د. هرچند كليات 
اين طرح با وجود مخالفت شديد دولت و بانک مركزی در جلسه علنی 
26 آذرماه 1398 به تصويب نمايندگان مجلس رس��يد، اما اين طرح 
مفصل بيش از 3۰۰ ماده ای نهايتا به تصويب نهايی نرس��يد. حاال در 
مجلس يازدهم برخی از انتقادات واردش��ده به اين طرح پذيرفته شده 
و تقريب��ا ح��دود 8۰ ماده آن تحت عنوان اهداف، وظايف و س��اختار 
بانک مركزی با اعمال اصالحاتی در دس��تور كار كميسيون اقتصادی 

مجلس قرار گرفته است.
هرچند كه در اين طرح، مباحث تازه ای نظير س��اختار و تشکيالت 
بانک مركزی و نظارت س��ه قوه بر آن و تش��کيل هيأت عالی در كنار 
حذف نهادهای سياس��ت گذار بانک مركزی مثل شورای پول و اعتبار 
گنجانده شده، اما به اعتقاد فرهاد نيلی رئيس اسبق پژوهشکده پولی 
و بانکی، اين طرح در برخی موارد ساكت است كه البته مسائل كانونی 
بانک مركزی نيس��ت، اما باالخره مهم اس��ت. به عن��وان مثال، طرح 
مجلس در مورد توسعه  مالی، رقابت ميان بانک ها، منع انحصار، حقوق 
مش��تريان و ثبات مالی س��کوت اختيار كرده و به عالوه ارجاع طرح 
به س��اير قوانين زياد اس��ت. همچنين اين طرح در م��وارد متعددی، 
هدفی را ذكر كرده، اما ابزار متناس��ب با آن را در اختيار سياست گذار 
قرار نداده اس��ت، يا اختياری را اعطا كرده كه متناس��ب با مسئوليت 

متناظر نيست.
همچنين به گفته اميرحسين امين آزاد مديركل سابق مقررات بانک 
مرك��زي، باالترين ركن بان��ک مركزی در اين ط��رح، »هيأت عالی« 
در نظ��ر گرفته ش��ده و اعضای 9 نفره اين »هي��أت عالی« از تركيب 
اعضای »اجرايی« و »غيراجرايی« تشکيل شده است. اكثريت اعضای 
غيرش��امل شش عضو كه س��ه نفر آنها بايد اقتصاددان و سه نفر ديگر 
خبره  بانکی تغيير باش��ند. البته اين اعضای غيراجرايی كامال مستقل  
و ب��ه طور تمام وقت ش��اغل در بان��ک مركزی ب��وده و بايد صرفا در 
بان��ک مركزی فعاليت كنند و هيچ مش��غله و وظيف��ه  ديگری هم به 
عهده نگيرند. اعضای اجرايی هيأت عالی نيز مشتمل بر »رئيس كل«، 
»معاون سياس��ت گذاری پولی« و »معاون نظارتی« هس��تند كه اداره 

امور اجرايی بانک مركزی برعهده آنهاست.
در واقع، »هيأت عالی« در طرح مجلس، جايگزين سه ركن »مجمع 
عمومی«، »شورای پول و اعتبار« و »هيأت نظارت اندوخته  اسکناس« 
ش��ده اس��ت؛ يعنی عمال اركانی كه موضوعيت نداش��تند و منطبق با 
وضع موجود و شرايط فعلی نبودند و اصوال نمی توانستند اهداف بانک 
مرك��زی را محقق كنند، با نهادی جايگزين می ش��وند كه اعضای آن 
فق��ط در خدمت بانک مركزی خواهند بود. ركن هيأت عالی در طرح 

مجلس فاقد اعضای با تعارض منافع است و از اين حيث كامال متفاوت 
با طراحی ساختار قانون پولی و بانکی كشور است. اختيارات و وظايف 
هيأت عالی نيز گس��تردگی فراوانی دارد و از اي��ن منظر نيز می توان 
امي��دوار ب��ود كه بتواند تا ح��دود زيادی، اس��تقالل اداری، عملياتی، 
پرس��نلی و مالی را برای بانک مرك��زی فراهم نمايد. با توجه به اينکه 
سه ركن بانک مركزی در يک ركن ادغام شده می توان به چابک شدن 

بانک مركزی نيز اميد بيشتری داشت.
ب��ه اعتقاد امين آزاد، هي��أت عالی بانک مرك��زی همچنين به رغم 
اختيارات بااليی كه در راس��تای اس��تقالل بان��ک مركزی به آن اعطا 
شده، اما موظف به پاسخگويی به رئيس جمهور و مجلس است. رعايت 
ش��فافيت نيز از الزامات كاری هيأت عالی است چنانچه در متن طرح 
تصريح ش��ده كه اصل بر شفافيت بوده و مشروح مذاكرات، مصوبات و 
نظرات اعضای مخالف و موافق هيأت عالی نيز بايد برای اطالع عموم 
منتشر شود. يعنی با افشای محتوای گزارش ها و جلسات هيأت عالی، 
برخالف آنچه در مورد ش��ورای پول و اعتبار انجام می ش��ود، ديگران 
می توانند اين موضوع را مورد بررسی قرار دهند كه جنس موضوعاتی 
كه در هيأت عالی مطرح می ش��ود چگونه است و اعضای هيأت عالی 
درخصوص تحقق اهداف بانک مركزی چه تصميماتی اتخاذ می كنند.
از س��وی ديگر، در ش��ورای پول و اعتبار، هر عضو وزيری كه تغيير 
پي��دا كن��د، وزير بع��دی جايگزين او می ش��ود؛ يعنی آنها ب��ه اعتبار 
سمت ش��ان در شورای پول و اعتبار حضور می يابند؛ حال آنکه افرادی 
كه در هيأت عال��ی قرار می گيرند، كارمندان بانک مركزی هس��تند. 
حال اين س��وال مطرح می ش��ود كه آيا طرح مجلس، شرايط دشوار و 
صعبی كه برای حفظ استقالل نظرات اعضای هيأت عالی بايد رعايت 
ش��ود، در نظر گرفته است؟ به نظر می رسد تا حد بسياری اين توفيق 
حاصل ش��ده اس��ت، يعنی عزل اعضای اجراي��ی و غيراجرايی هيأت 
عال��ی امکان پذير نيس��ت، مگر آنکه قصور يا تقصير آنها محرز ش��ود. 
در عين ح��ال، وضعيت هايی كه منتج به عزل اعضای عالی می ش��ود 
بايد برای عموم هم منتش��ر ش��ود و از اين باب ديگرانی هس��تند كه 
ب��ه عنوان بازيگر می توانند قضاوت كنند كه آيا تصميمی كه توس��ط 
مقامات ارشد كشور برای عزل اعضای هيأت عالی گرفته شده، تصميم 

درستی بوده يا نه؟
مقایسه تطبیقی قانون کنونی و طرح جدید

در اين س��اختار جديد همچنين هيأت عالی به  عنوان سياست گذار 
پولی شناخته می شود، منتها دقت كرده كه عالوه بر »تصميم گيری«، 
»فرآيند تصميم س��ازی« سياس��ت گذاری پولی ني��ز از اهميت بااليی 
برخوردار است لذا شورای سياست گذاری پولی و ارزی را برای حصول 
اطمينان از طی صحيح فرآيند تصميم س��ازی در سياست گذاری پولی 
تعبيه كرده اس��ت. تركيب اصلی اعضای شورای سياست گذاری پولی 
و ارزی متش��کل از اش��خاص مستقل اس��ت؛ يعنی وزير، معاون وزير 
يا وكيل نبايد در آن حضور داش��ته باش��ند بلکه كس��انی بايد در اين 
ش��ورا حضور يابند كه بابت انجام وظايف ش��ان مسئول هستند و بايد 
پاس��خگو باشند. به اعتقاد امين آزاد، متاسفانه ايراداتی در اين قسمت  

به تركيب اعضای شورای سياست گذاری پولی و ارزی وارد است.
ام��ا از ديگر نکات قاب��ل توجه طرح مجلس، به روز ش��دن اركان و 
س��اختار بانک مرك��زی همپای مقتضيات زمان اس��ت. كما اينکه در 
طرح مجل��س، باالترين ركن بانک مركزی پس از هيأت عالی، رئيس 
كل اس��ت و اداره امور بانک مركزی برعهده او گذاش��ته ش��ده است. 
ع��الوه بر اختيارات اجرايی باال، رئيس كل بانک مركزی؛ رئيس هيأت 
عالی، رئيس ش��ورای سياس��ت گذاری پولی و ارزی، رئيس ش��ورای 
مقررات گ��ذاری و نظارت بانکی و رئيس هيأت عامل نيز هس��ت. لذا 
نق��ش هدايت كننده و هماهنگ كنن��ده فعاليت های بانک مركزی نيز 
برعهده اوس��ت. بنابراين از باب مقايس��ه می توان گفت كه رئيس كل 
در قانون پولی و بانکی كش��ور »ركن« نيست ولی باالترين اختيارات 
اجرايی را دارد، در حالی كه در طرح مجلس، رئيس كل باالترين مقام 

اجرايی بانک مركزی است و »ركن« هم محسوب می شود.
در طرح مجلس همچنين ش��ورای مقررات گ��ذاری و نظارت بانکی 
وج��ود دارد ك��ه در اينجا، نق��ش رگوالتور و در م��واردی نقش ناظر 
سيس��تم بانکی را به عهده گرفته است. از اين شورا به عنوان »ركن« 
نام برده نش��ده، ولی اختيارات بااليی در ح��وزه مقررات گذاری نظام 

بانکی برعهده دارد. در تركيب اعضای شورای مقررات گذاری و نظارت 
بانکی تالش ش��ده كه همانند تركيب هيأت عالی، از اشخاص مستقل 
استفاده ش��ود، اما ايراداتی هم به تركيب شورای مقررات گذاری وارد 
اس��ت كه بايد اصالح ش��ود، اما كليت آن قابل قبول است. شايد يکی 
از داليلی كه ش��ورای مقررات گذاری و نظ��ارت بانکی به عنوان ركن 
در نظر گرفته نش��ده، اين است كه تصميمات اين شورا در يک مهلت 

زمانی كوتاه، قابل استيناف و تجديدنظر در هيأت عالی است.
آنط��ور كه مديركل س��ابق مق��ررات بانک مركزي بي��ان كرده، در 
س��اختار طراحی شده توس��ط مجلس همچنين يک ركن ديگر تحت 
عنوان »هيأت نظار« وجود دارد كه نقش بازرس قانونی و حس��ابرس 
صورت های مالی را ايفا می كند. هيأت نظار وظيفه حصول اطمينان از 
رعايت قوانين و مقررات توس��ط بانک مركزی را برعهده دارد، هرچند 
برخی ايراداتی كه به ساختار هيأت نظار در قانون پولی و بانکی كشور 
وارد اس��ت، با اين ركن طراحی ش��ده در طرح مجلس نيز همپوشانی 
دارد. از سوی ديگر، وظايف و اختيارات شورای فقهی در طرح مجلس، 
كامال مشابه با اختيارات و وظايف شورای فقهی در شرايط فعلی است 

و در نتيجه مبنايی برای مقايسه وجود ندارد.
در مجموع، مقايس��ه ساختار و اركان بانک مركزی در قانون پولی و 
بانکی و آنچه در طرح مجلس آمده، نش��ان می دهد كه ساختار بانک 
مركزی در اين طرح با رعايت قواعد حاكميت ش��ركتی خوب چينش 
شده و به مراتب از ساختار قديمی بانک مركزی مناسب تر و پيشرو تر 
است. الگويی كه برای طراحی ساختار بانک مركزی در مجلس لحاظ 
ش��ده به جز برخی مس��تثنيات نظير ش��ورای فقهی و جايگاه آن، از 
ش��باهت كاملی با نمونه ه��ای فعلی طراحی س��اختارهای بانک های 

مركزی در ساير كشورهای جهان برخوردار است.
نقاط قوت و ضعف طرح جدید بانکداری

حسن معتمدی، مديركل اس��بق نظارتی بانک مركزي و از اعضای 
تيم پژوهش��ی ط��رح نيز معتقد اس��ت كه طرح مجل��س، خالصه و 
كلی نوش��ته ش��ده درحالی كه قوانين بانک مرك��زی و بانکداری در 
س��اير كش��ورها عموما با جزييات به مراتب بيشتری تدوين و تصويب 
می شوند. هرچند ما در اين بررسی بر آن نبوديم كه بگوييم قانونی كه 
قرار است برای بانکداری مركزی نوشته شود چه جزيياتی بايد داشته 
باشد. طرح مجلس در شروع مطالعه مشتمل بر 214 ماده بوده است 
ولی با تغييراتی كه به تدريج اعمال ش��ده، تعداد مواد آن كاهش پيدا 
كرده و بس��ياری از تنظيمات به دس��تورالعمل ها و راهکارهايی كه در 

هيأت عالی بايد تصويب شود، موكول شده است.
ب��ه گفته معتمدی، ما عادت كرده ايم كه بان��ک مركزی را در كنار 
دولت و تامين كننده منابع موردنياز آن ببينيم، اما وقتی از اس��تقالل 
بانک مركزی س��خن به ميان می آيد، ابتدا اس��تقالل از دولت به ذهن 
متبادر می ش��ود و البته اس��تقالل از ساير ارگان ها و نهادها نيز مطرح 
اس��ت، با اين وج��ود طرح مجلس به خوبی، بان��ک  مركزی را بانکدار 
دول��ت قرار داده و آنج��ا كه پرداخت تنخواه در آن پيش بينی ش��ده 
اس��ت، بانک مركزی منابع محدود تعريف ش��ده ای را در اختيار دولت 
قرار خواهد داد. اما به طور كلی، اين طرح، اس��تقالل بانک مركزی را 
مورد تاكيد قرار داده و بانک مركزی از جبران كمبودهای مالی دولت 
منع شده است. در عين حال، اين طرح بانک مركزی را مشاور دولت 
نيز معرفی كرده اس��ت؛ به اين معنا كه بان��ک مركزی، بايد در مورد 
لوايح، طرح ها و پيش��نهادات ارائه شده مرتبط در دولت، نظر مشورتی 

مستقل ارائه كند.
نکت��ه حائز اهمي��ت اينکه در بس��ياری از كش��ورها، نهادی تحت 
عنوان ش��ورای ثبات مالی در حال ش��کل گيری است. اين شورا محل 
هماهنگی نهادهای ناظر بازارهای مالی كش��ور است و به نظر می رسد 
طرح مجلس از اين منظر دارای ضعف بوده و بايد در پيش��نهادات به 
تشکيل چنين شورايی توجه شود. در عين حال، بخش عمليات بانکی 
در اين طرح، ضعيف ترين بخش آن قلمداد می ش��ود. تدوين كنندگان 
اي��ن طرح ت��الش كرده اند از قان��ون عمليات بانکی ب��دون ربا فاصله 
گرفت��ه، ايرادات آن را برطرف كرده و تعاريف جديدی در مورد برنامه 
تجهيز منابع و تسهيالت، با سود معين و غيرمعين ارائه كنند، اما اين 
اقدام راهگش��ا نبوده و مش��کالت را از آنچه كه در حال حاضر وجود 

دارد، بيشتر خواهد كرد.

ارکان بانک مرکزی در طرح جدید بانکداری چه تغییری می کند؟

نقد بخش خصوصی به طرح بانکداری مجلس
خبرخوان

با تصویب ستاد ملی مقابله با کرونا
چک ها تا 20 اردیبهشت برگشت نمی خورند

س��تاد ملی مقابله با كرونا تصويب كرد تا بيستم ارديبهشت ماه، تنفسی به 
مبادالت با چک داده شود و بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم 
پرداخت چک اجتناب كنند. به گفته محمد نهاونديان، معاون اقتصادی رئيس 
جمهور، صدور گواهی عدم پرداخت چک تا 2۰ ارديبهشت متوقف شد و ستاد 
ملی كرونا به اين تصويب رسيد كه برای بازه زمانی اول تا بيستم ارديبهشت ماه 
تنفسی به مبادالت با چک دهد و بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی 
ع��دم پرداخت چک اجتناب نمايند. آنطور كه نهاونديان از نتايج نشس��ت روز 
گذشته ستاد ملی مقابله با كرونا خبر داده، در اين ستاد با توجه به آثار اقتصادی 
ش��يوع كرونا تصميماتی برای واحد های توليدی گرفته ش��د كه قدری بتوانند 
سرپا باشند. يکی از موارد اين بود كه با توجه به تعطيلی اصناف و اينکه برخی 
از واحد ها امکان فروش محصوالت خود را نداش��تند، اما براساس روال متعارف 
چک هايی را صادر كرده اند كه عمال امکان پر كردن موجودی حساب و پرداخت 
چک را پيدا نمی كنند و اين به طور زنجيره وار مشکالتی را ايجاد می كند. معاون 
اقتص��ادی رئيس جمهور ادامه داد: تصميم گي��ری در اين مورد ابعاد مختلفی 
دارد، اما در مجموع س��تاد ملی كرونا به اين تصويب رسيد كه برای بازه از اول 
ارديبهشت ماه تا بيستم ارديبهشت ماه يک تنفسی به مبادالت با چک دهد و 
بانک ها و موسسات اعتباری از صدور گواهی عدم پرداخت چک اجتناب كنند 
و محاكم و ضابطين قضايی هم از صدور اجراييه و اجرای آنها خودداری كنند 
يعنی گويی كه يک فرصتی را ايجاد كرديم تا اين شرايط غيرعادی به شرايط 
ع��ادی برگردد. به گفته وی، تصميم ديگر در رابطه با بحث های مالياتی بود به 
سبب همين محدوديت ها ممکن است بعضی از واحد ها نتوانسته باشند ماليات 
بر عملکرد و ماليات بر ارزش افزوده س��ال 99 خود را پرداخت كنند و ممکن 
است اقساط معوق داشته باشند و سررسيد اقساط رسيده باشد، در نتيجه مهلت 

پرداخت تا پايان خرداد 14۰۰ امهال شد.

در فروردین ماه 1400
کدام خوراکی ها بیشتر گران شدند؟

براساس آمارهای رسمی در ماه گذشته مرغ، گوشت گاو يا گوساله و همچنين 
گوشت گوسفند بيشترين افزايش قيمت را در بين اقالم خوراكی داشته اند. مركز 
آمار ايران تغييرات متوسط قيمت اقالم خوراكی منتخب در فروردين ماه امسال 
را اعالم كرد. براس��اس اين گزارش در گروه نان و غالت اقالم ش��يرينی خشک 
با 6.8 درصد و برنج ايرانی درجه يک با 1.6 درصد بيش��ترين افزايش قيمت را 
نس��بت به ماه قبل داشته اند. گروه گوشت قرمز، سفيد و فرآورده های آنها نيز با 
5.9 درصد، گوشت گاو يا گوساله با 5.6 درصد و گوشت گوسفند با 5.2 درصد 
بيشترين افزايش قيمت را نسبت به ماه قبل دارد. همچنين در گروه لبنيات، تخم 
مرغ و انواع روغن بيش��ترين افزايش قيمت نسبت به ماه قبل مربوط به »روغن 
مايع« با 5.3 درصد، ش��ير خش��ک با 3.9درصد، كره پاستوريزه)كره حيوانی( و 
دوغ پاستوريزه با 2.1 درصد بوده است. همچنين در اين گروه قيمت تخم مرغ 
ماشينی با 6.1 درصد بيشترين كاهش قيمت را نسبت به ماه قبل داشته است. 
در گروه ميوه و خشکبار نيز باالترين افزايش قيمت مربوط به انار با 8.1 درصد 
افزايش نسبت به ماه قبل است. همچنين در اين گروه قيمت موز با 26.7 درصد 
و هندوانه با 15.9 درصد بيش��ترين كاهش قيمت را نس��بت به ماه قبل داشته 
است. در گروه سبزيجات و حبوبات نيز بيشترين افزايش قيمت مربوط به گوجه 
فرنگی با 18.2 درصد، نخود با 6.6 درصد، لپه با 4.8 درصد و عدس با 4.3 درصد 
افزايش نسبت به ماه قبل است. همچنين در اين گروه قيمت اقالم خيار با 14.2 
درصد، كدوس��بز با 11.3 درصد و پياز با 6.3 درصد بيشترين كاهش قيمت را 
نس��بت به ماه قبل داشته اس��ت. همچنين در گروه قند و شکر، آشاميدنی ها و 
ساير خوراكی ها بيشترين افزايش قيمت مربوط به شکر با 5.6 درصد، قند با 4.8 

درصد و نوشابه گازدار با 4.6 درصد افزايش نسبت به ماه قبل است.

 پرداخت وام ۷0 میلیونی ازدواج
به بانک ها ابالغ شد 

بانک مركزی با صدور بخشنامه ای پرداخت تسهيالت قرض الحسنه ازدواج 
7۰ ميليون تومانی را به بانک ها ابالغ كرد. بانک مركزی در بخشنامه ای خطاب 
به بانک ها و موسسات اعتباری اعالم كرد كه به استناد بند )الف( تبصره )16( 

قانون بودجه سال 14۰۰ كل كشور مقرر شده است:
1. به منظور حمايت از ازدواج جوانان، بانک مركزی جمهوری اسالمی ايران 
مکلف اس��ت از محل پس انداز و جاری قرض الحس��نه نظام بانکی، تسهيالت 
قرض الحس��نه ازدواج به كليه زوج هايی كه تاريخ عقد ازدواج آنها بعد از يکم 
فروردين سال 97 است و تاكنون تسهيالت ازدواج دريافت نکرده اند با اولويت 
نخست پرداخت كند. تسهيالت قرض الحس��نه ازدواج برای هر يک از زوج ها 

در سال 14۰۰ برابر 7۰ ميليون تومان و با دوره بازپرداخت 1۰ ساله است.
2. ب��ه منظور كاهش س��ن ازدواج، بانک مركزی جمهوری اس��المی ايران 
موظف اس��ت تس��هيالت قرض الحس��نه ازدواج برای زوج های زير 25 سال و 
زوجه های زير 23 سال واجد شرايط دريافت تسهيالت ازدواج را تا سقف يک 
ميليارد ريال افزايش دهد. بانک ها بايد برای ضمانت صرفا يکی از س��ه مورد 
اعتبارس��نجی، يا يک ضامن و سفته و يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندی 
را به منزله ضمانت بپذيرند. مس��ئوليت حس��ن اجرای حکم اين بند به عهده 
بانک مركزی و بانک های عامل و كليه مديران و كاركنان ذی ربط اس��ت. عدم 
اجرا يا تاخير در پرداخت تس��هيالت تخلف محسوب شده و قابل پيگيری در 
مراجع ذی صالح اس��ت. همچنين تمامی بانک ه��ا موظفند به صورت ماهانه، 
تعداد تس��هيالت قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دريافت 
اين تسهيالت را به صورت عمومی اعالم كنند. 3. مبلغ 2۰۰۰ ميليارد تومان از 
منابع اين بند برای تأمين جهيزيه كاالی ايرانی به ستاد اجرايی فرمان امام )ره( 
اختصاص می يابد. زوجين می توانند به جای استفاده از تسهيالت موضوع اين 
بند، از اين تسهيالت حسب مورد به همان ميزان، تمام يا بخشی از تسهيالت 
خود را از اين طريق دريافت كنند و به مصرف برسانند. ضمن اينکه با عنايت 
به مفاد ماده 5۰ قانون جامع خدمات رسانی به ايثارگران افراد مندرج در قانون 

مذكور مشمول اخذ قرض الحسنه ازدواج به ميزان دو برابر افراد عادی است.
اين بخش��نامه به بانک های ملی، صادرات، تجارت، ملت، س��په، كشاورزی، 
مسکن، صنعت و معدن، توسعه صادرات، رفاه كارگران، توسعه تعاون، اقتصاد 
نوين، كارآفرين، پارسيان، سامان، پاسارگاد، سرمايه، سينا، قرض الحسنه مهر 
ايران، دی، ش��هر، گردش��گری، ايران زمين، خاورميانه، آينده، قرض الحس��نه 
رس��الت، مش��ترک ايران - ونزوئال، صندوق كارآفرينی اميد، موسسه اعتباری 
ملل، موسس��ه اعتباری كاسپين و پس��ت بانک ابالغ شده است. گفتنی است 
بانک ها بايد برای ضمانت صرفا يکی از س��ه مورد اعتبارسنجی يا يک ضامن 

و سفته يا سهم فرد از حساب يارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذيرند.
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فرصت امروز: پس از انتش��ار خبرهای مثبت و اميدواركننده از مذاكرات 
وين بر س��ر احياي برجام، سير نزولي قيمت ها در بازار ارز همچنان ادامه 
دارد. اف��ت قيم��ت دالر به كف كانال 23 هزار توم��ان در حالي اين روزها 
اتفاق افتاده كه در ش��ش ماه گذش��ته بهاي دالر چند بار به اين س��طح 
قيمتی نزديک ش��د، اما پس از آن مجددا با افزايش قيمت همراه شد، اما 
ح��اال گمانه زنی ها از ادامه كاهش قيمت دالر حکايت دارد و كارشناس��ان 
می گويند اگر مذاكرات وين به موفقيت برسد، دالر در مسيري تدريجي تا 
محدوده 2۰ تا 22 هزار تومان كاهش قيمت خواهد داشت. هرچند برخي 
ديگر اين محدوده را هم رد مي كنند و مي گويند با توجه به احيای برجام 
و لغو تحريم ها قيمت دالر ممکن است تا 18 هزار تومان هم كاهش يابد.

در هر حال، اينکه توافق احتمالی ايران و غرب در وين چه تاثيری بر بازار 
ارز خواهد گذاشت، س��والی است كه اين روزها به كرات در افکار عمومی 
دنبال می شود و پاسخ های مختلفی برای آن مطرح می گردد. قيمت ارز در 
شرايط كنونی در كف كانال 23 هزار تومان قرار دارد و ماندگاری دالر در 
اين كانال در شرايطی رخ داده است كه بهای اسکناس آمريکايی در مهرماه 
به قله قيمتی رسيد و هر دالر با بهايی بيش از 3۰ هزار تومان معامله شد. 
تا جايی كه بس��ياری از صرافان در دوره كوتاهی، قيمت دالر را حدود 32 

هزار تومان اعالم كردند.
ح��اال اما كاهش بي��ش از 28 درصدی قيمت ارز در كمتر از هش��ت 
ماه س��بب شده است بس��ياری از كارشناس��ان بر اين اعتقاد باشند كه 
نگهداری ريال در اين فاصله زمانی س��ودآورترين اقدام ممکن در حوزه 
سرمايه گذاری بوده است چراكه تمامی بازارهای ايران در اين هشت ماه 
ري��زش قابل توجه قيمت را تجربه كرده ان��د. هرچند پيش از اين وعده 
دالر 15 ه��زار تومانی از س��وی رئيس جمهوری و ديگر دولتمردان داده 
شد، اما اغلب تحليلگران بر اين عقيده اند كه رسيدن دالر به اين قيمت 
در دوره زمانی كوتاهی ممکن است و توافق وين می تواند سيگنالی برای 
رسيدن بهای اسکناس آمريکايی به كمتر از 2۰ هزار تومان باشد اما اين 

نرخ در بازار چندان ماندگار نخواهد بود. در اين زمينه، علی سعدوندی، 
كارشناس اقتصاد بين الملل می گويد: توافق در وين می تواند باعث شود 
نرخ ارز به كمتر از 2۰ هزار تومان برس��د، اما اين قيمت پايدار نخواهد 
ب��ود. به اعتقاد وی، نرخ ارز در ب��ازار بايد در نقطه تعادلی قرار گيرد اما 
به نظر می رس��د ك��ه نرخ دالر در محدوده كمت��ر از 2۰ هزار تومان در 
نقطه تعادلی قرار نمی گيرد. او با اشاره به اينکه ايستادن قيمت در نقطه 
تعادلی دالر مهم اس��ت، می افزايد: وقتی كه ن��رخ ارز را پايين تر از نرخ 
تعادلی می آورند بديهی اس��ت كه با تغيير ش��رايط و ب��ا توجه به اينکه 

انباشت تورمی داريم دير يا زود جهش پيدا می كند.
براس��اس اين گزارش، قيمت دالر در صرافی های بانکی ديروز )ش��نبه( 
با حدود 2۰۰ تومان كاهش به 23 هزار و 35 تومان رس��يد تا ش��مارش 
معکوس برای ش��نيدن صدای شکسته ش��دن مرز حساس دالر به گوش 
برس��د. صرافان و تحليلگران بازارهای مالی، مرز حس��اس دالر را 23 هزار 
تومان می دانند و معتقدند به لحاظ روانی شکسته شدن اين مرز در شرايط 
كنونی می تواند روند ريزش بهای ارز را تقويت كند. حاال با افزايش تقاضای 
فروش دالر در بازار آزاد و افزايش تقاضای خريد دالر در صرافی های بانکی 

به نظر می رسد زمان شکسته شدن قيمت ها نزديک شده است.
همانطور كه اش��اره ش��د، دالر پيش از اين نيز به كانال 22 هزار تومان 
ورود كرده بود، اما ماندگاری آن در اين كانال چندان طوالنی نبود. برخی 
فعاالن ب��ازار ارز معتقدند دالر بازار در ش��رايط كنونی در حال پيش خور 
كردن خبرهای مثبت احتمالی از مذاكرات وين اس��ت و اقدامات بازارساز 
سبب شده است قيمت ها به شکلی قطره چکانی در حال عقب نشينی باشد. 
به نظر می رس��د معادالت بازار ارز در روزه��ای آتی با تغيير وزنه عرضه و 

تقاضا، دستخوش دگرگونی شود.
در اين بين، فعاالن بازار ارز از كاهشی بودن جو بازار سخن می گويند و 
تأكيد می كنند كه هر روز بر تعداد فروش��نده ها در بازار ارز اضافه می شود 
و همين امر نيز باعث شده تا سير نزول قيمت ها با شتاب بيشتری همراه 

ش��ود. به طوری كه صراف های خيابان فردوسی می گويند: هم در سامانه 
نيما و هم در بازار آزاد فروش��نده ها زياد شده اند و خريداری در بازار برای 
ارز وجود ندارد. اگر همين روال ادامه داشته باشد بايد منتظر كاهش شديد 
قيمت ها در بازار باشيم. همچنين بازاری ها می گويند كه در سامانه نيما نيز 
صادركنندگان و فعاالن اقتصادی كه نياز به ارز دارند،  دس��ت نگه داشتند 
تا بازار به ثبات برسد و بعد نسبت به خريد اقدام كنند. در بازار آزاد نيز از 
آنجايی كه اختالف خريد دالر آزاد و صرافی های بانکی به حداقل رس��يده 
ديگر ش��اهد صف خريد ارز دولتی به منظور كسب سود از محل آربيتراژ 

نرخ نيستيم.
از س��وی ديگر، در بازار سکه نيز ريزش قيمت ها در حالی ادامه دارد كه 
قيمت س��که كه پيش از اين در كانال 1۰ ميليون تومان در نوسان بود، از 
اواخر هفته گذش��ته با كاهش محسوس همراه شد و به كانال 9 ميليونی 
بازگش��ت. طبعا با ادامه روند نزولی قيمت دالر، قيمت س��که در روزهای 
آينده ش��اهد كاهش بيشتر خواهد بود. كما اينکه در روز شنبه نيز قيمت 
س��که با كاهش 21۰ هزار تومانی مواجه شد و بهای هر قطعه سکه تمام 
به��ار آزادی ط��رح جديد در بازار تهران به 9 ميلي��ون و 74۰ هزار تومان 
رس��يد. سکه تمام بهار آزادی طرح قديم نيز 9 ميليون و 6۰۰ هزار تومان 

معامله شد.
همچنين نيم س��که بهار آزادی 5 ميليون و 3۰۰ هزار تومان، ربع سکه 
3ميليون و 4۰۰ هزار تومان و س��که ي��ک گرمی هم يک ميليون و 9۰۰ 
ه��زار تومان قيمت خ��ورد. در بازار طال نيز نرخ هر گ��رم طالی 18 عيار 
به 964 هزار تومان رس��يد. قيمت مثق��ال طال هم 4 ميليون و 18۰ هزار 
تومان گزارش شد. اونس جهانی طال نيز يک هزار و 769 دالر و 49 سنت 
فروخته شد. به نظر می رسد به دليل تحوالت سياست خارجی و چشم انداز 
كاهشی نرخ دالر، قيمت ها در بازار سکه و طال تمايل زيادی به افت بيشتر 
دارد، به  طوری كه فعاالن اين بازار كاهش بيشتر قيمت ها را در ادامه هفته 

انتظار دارند.

دالر به کانال 22 هزار تومان نزدیک شد

سد مقاومتی دالر در آستانه شکست

روال اخ��ذ ماليات از خريداران س��که در س��ال 99 س��خت گيرانه تر و 
سنگين تر شده است، به گونه ای كه هم معافيت كم شده و هم مبلغ ماليات 
بيش از 2.4 برابر افزايش يافته اس��ت. طبق قانون ماليات های مس��تقيم، 
خريداران س��که از بانک مركزی بايد ماليات بپردازند كه طی س��ال های 
1397 و 1398 مش��موالن مکلف به ارائه اظهارنامه مربوطه در اين زمينه 
ش��ده اند و بايد ماليات خود را می پرداختند كه به تازگی نيز سازمان امور 
مالياتی چگونگی و ميزان دريافت ماليات از خريداران سکه در سال گذشته 
را اعالم كرده است. در اين زمينه، تمامی اشخاص حقيقی خريدار سکه از 
بانک مركزی كه در سال 1399 نسبت به دريافت حداكثر 1۰5 قطعه سکه 
اقدام كرده اند، بايد تا پايان خردادماه امسال ماليات متعلقه را بپردازند، اما 
كسانی كه تا پنج عدد سکه در اين زمان خريده باشند، از اين ماليات معاف 
هستند. در مجموع، جزييات اخذ ماليات از خريداران سکه در سال گذشته 
از بانک مركزی بيانگر آن است كه محاسبه اين ماليات برای مشموالن آن 
سختگيرانه تر و سنگين تر شده است؛ به اين صورت كه هم از تعداد خريد 
سکه هايی كه از ماليات معاف می شوند، كم شده و هم بر مبالغ اين ماليات 

افزوده شده است.
مالیات خرید 10 سکه چقدر می شود؟

نگاهی به ميزان ماليات درنظرگرفته شده برای خريداران سکه در سال 
گذش��ته حاكی از آن اس��ت كه نس��بت به مازاد 5 تا 15 سکه به ازای هر 
قطعه سکه بايد 96۰ هزار تومان ماليات پرداخت شود. يعنی اگر شخصی 
در س��ال گذشته 1۰ عدد س��که از بانک مركزی خريده باشد، بايد معادل 
9 ميليون و 6۰۰ هزار تومان ماليات بپردازد. همچنين نسبت به مازاد 15 
تا 25 س��که به ازای هر قطعه بايد معادل يک ميليون و 28۰ هزار تومان 
ماليات پرداخت شود. در اين راستا، اگر فردی 2۰ تا سکه از بانک مركزی 
خريده باش��د، بايد به ميزان 25 ميليون و 6۰۰ هزار ماليات دهد. از سوی 
ديگر، نسبت به مازاد 25 تا 1۰5 سکه به ازای هر قطعه معادل يک ميليون 
و 6۰۰ هزار تومان ماليات بايس��تی پرداخت شود و به اين ترتيب، خريدار 

65 سکه در سال گذشته از بانک مركزی بايد معادل 1۰4 ميليون تومان 
ماليات بپردازد.

در اين ميان، اگر خريداران سکه ماليات خود را تا پايان خردادماه امسال 
نپردازن��د، به ماليات متعلقه آنها به ازای هر ماه ديركرد معادل 2.5 درصد 
جريمه اضافه می شود. به عنوان مثال، خريدار 1۰ سکه با ماليات 9 ميليون 
و 6۰۰ ه��زار تومانی با يک ماه ديركرد در پرداخت بايد 9 ميليون و 841 
هزار تومان ماليات دهد. عالوه بر اين، مؤديانی كه امکان پرداخت ماليات 
مقطوع را به صورت كامل تا پايان خردادماه سال جاری ندارند، ماليات آنها 
حداكثر تا چهار ماه به صورت مس��اوی قسط بندی می شود. به اين صورت 
كه خريدار 1۰ سکه با ماليات 9 ميليون و 6۰۰ هزار تومانی بايد طی چهار 

ماه معادل 2ميليون و 4۰۰ هزار تومان ماليات بدهد.
تعداد سکه های معاف از مالیات کمتر شد

بررس��ی جزييات ماليات خريداران س��که از بانک مركزی در سال های 
1397 و 1398 بيانگر اين اس��ت كه مبالغ در نظر گرفته شده برای سال 
گذشته سنگين تر شده است. به گونه ای كه در سال 1398 خريداران 1۰ 
س��که معاف از ماليات بودند، اما برای سال گذشته خريداران پنج سکه از 
بانک مركزی معاف ش��ده اند. همچنين در س��ال 1398 كسانی كه بيش 
از 1۰ تا 3۰ س��که خريده بودند بايد 4۰۰ هزار تومان به ازای هر س��که 
می دادند، درحالی كه خريداران 5 تا 15 س��که در س��ال 1399 بايد 96۰ 
هزار تومان به ازای هر س��که ماليات بپردازند. در عين حال، خريداران در 
س��ال 1398 نس��بت به مازاد 3۰ تا 5۰ سکه به ازای هر قطعه سکه 52۰ 
هزار تومان مشمول پرداخت ماليات می شدند و نسبت به مازاد 5۰ تا 185 
عدد س��که به ازای هر قطعه سکه معادل 65۰ هزار تومان ماليات مقطوع 

برای آنها محاسبه می شده است.
اين در حالی اس��ت كه خريداران س��که در س��ال 1397 تا 2۰ سکه از 
پرداخت ماليات معاف بوده و نس��بت به مازاد 2۰ تا 6۰ س��که به ازای هر 
سکه معادل 15۰ هزار تومان و به مازاد 6۰ تا 1۰۰ سکه به ازای هر سکه 

بايد 2۰۰ هزار تومان ماليات می پرداختند و نس��بت به مازاد 1۰۰ تا 2۰۰ 
سکه، به ازای هر سکه مکلف به پرداخت 25۰ هزار تومان ماليات مقطوع 
بودن��د بنابراين مقايس��ه اين اعداد و ارقام نش��ان می دهد كه نحوه و نرخ 
ماليات از خريداران س��که در سال گذشته نس��بت به سال های 1397 و 
1398 سخت گيرانه تر شده و با افزايش قابل مالحظه ای مواجه شده است. 
به اين صورت كه در اين مدت هم از تعداد سکه هايی كه از ماليات معاف 
می ش��وند كم شده و هم بر مبالغ اين ماليات افزوده شده است. به عبارت 
ديگر، مبالغ ماليات از خريداران سکه در سال 1399 نسبت به سال 1398 

بيش از دو برابر با افزايش روبه  رو شده است.
مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال 139۷

ميزان ماليات به ازای هر سکه تعداد سکه خريداری شده 
معاف از ماليات 2۰ سکه 
15۰ هزار تومان 2۰ تا 6۰ سکه 
2۰۰ هزار تومان 6۰ تا 1۰۰ سکه 
25۰ هزار تومان 1۰۰ تا 2۰۰ سکه 

مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال 1398
ميزان ماليات به ازای هر سکه تعداد سکه خريداری شده 
معاف از ماليات 1۰ سکه 
4۰۰ هزار تومان 1۰ تا 3۰ سکه 
52۰ هزار تومان 3۰ تا 5۰ سکه 
65۰ هزار تومان 5۰ تا 185 سکه 

مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال 1399
ميزان ماليات به ازای هر سکه تعداد سکه خريداری شده 
معاف از ماليات 5 سکه 
96۰ هزار تومان 5 تا 15 سکه 
يک ميليون و 26۰ هزار تومان 15 تا 25 سکه 
يک ميليون و 6۰۰ هزار تومان 25 تا 1۰5 سکه 

جزییات مالیات خریداران سکه از بانک مرکزی در سال گذشته

مالیات خریداران سکه بیش از 2 برابر شد

بانکنامه

برای روز یکشنبه و پنجشنبه هفته جاری
ساعات کار واحدهای بانک پاسارگاد اعالم شد

بانک پاس��ارگاد ساعت كار شعب بانکی خود در روزهای يکشنبه 
12 ارديبهش��ت و پنجشنبه 16 ارديبهشت ماه )مصادف با روزهای 

نوزدهم و بيست وسوم ماه مبارک رمضان( را اعالم كرد.
ب��ه گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، ضم��ن آرزوی قبولی 
طاع��ات و عب��ادات، ب��ه منظ��ور بهره من��دی از بركات ش��ب های 
قدر، واحدهای س��تادی و ش��عبه های بانک  پاس��ارگاد در تهران و 
شهرس��تان ها به اين ش��رح آماده ارائه خدمات به هموطنان گرامی 
خواهند بود: كليه ش��عبه ها )به جز ش��عبه كيش و قش��م( در روز 
يکش��نبه 12 ارديبهشت از ساعت 9:3۰ الی 14 و در روز پنجشنبه 
16 ارديبهش��ت ماه از س��اعت 9:3۰ الی 12:3۰، همچنين ش��عبه 
كيش)4۰۰1( در روز يکش��نبه 12 ارديبهش��ت از س��اعت 1۰ الی 
14 و در روز پنجش��نبه 16 ارديبهش��ت ماه از س��اعت 1۰ تا 13 و 
شعبه قشم )4۰۰2( در روز يکشنبه 12 ارديبهشت از ساعت 9 الی 
13:3۰ و در روز پنجش��نبه 16 ارديبهشت ماه از ساعت 9 الی 12 

پذيرای مشتريان گرامی خواهند بود.

نظرسنجی کیتکونیوز نشان داد
خوش بینی به افزایش قیمت طال صفر شد

نظرسنجی هفتگی كيتکونيوز نشان داد در پی ناتوانی اونس طال 
در شکستن باالی مرز 18۰۰ دالر با وجود افزايش فشارهای تورمی، 
سياس��ت های پولی فوق تس��هيلی و تمايل دولت به هزينه بيشتر، 
عصبانيت زير پوس��ت بازار طال خزيده است. در نظرسنجی هفتگی 
كيتکونيوز، تحليلگران به س��رمايه گذاران هشدار دادند اگر طال در 
چني��ن فضايی نتواند صعود كن��د، در آن صورت منتظر قيمت های 
پايين تر باش��ند، با اين حال بس��ياری از تحليلگران می گويند تست 
مجدد س��طح حمايتی اخير می تواند نيروی خريد جديدی در بازار 
ايجاد كند. باب هابركورن، كارگزار ارش��د كاال در شركت آر جی او 
فيوچرز به كيتکونيوز گفت: »اكنون زمان آن رس��يده كه به ناكامی 
طال اذعان كنيم. طال اكنون به تقال افتاده است اما در مقطعی، نوبت 
درخش��ش اين فلز ارزشمند خواهد رس��يد.« بازار طال شاهد تغيير 
دراماتيک��ی در فضا بود زيرا قيمت ها نتوانس��تند از مرز 18۰۰ دالر 
عبور كنند. دو هفته پيش در نظرس��نجی كيتکونيوز برای نخستين 
ب��ار 1۰۰ درصد تحليلگران به افزاي��ش قيمت طال رأی داده بودند. 
اين هفته برای نخس��تين بار در تاريخ اين نظرس��نجی هيچ كس به 
افزايش قيمت طال رأی نداد. اوله هانس��ن، مدير اس��تراتژی كاال در 
ساكسو بانک در اين باره گفت: »طال هر آنچه در توانش است انجام 
می دهد و سرمايه گذاران طال را عصبانی كرده است.« در نظرسنجی 
هفته جاری كيتکونيوز از تحليلگران وال اس��تريت، 15 نفر شركت 
كردند كه از ميان آنها هشت نفر معادل 53 درصد به كاهش قيمت 
ط��ال رأی دادند و هفت نفر معادل 47 درصد نظری نداش��تند. در 
اين بي��ن، مجموعا 954 نفر در نظرس��نجی آنالي��ن كيتکونيوز از 
سرمايه گذاران غيرحرفه ای شركت كردند كه از ميان آنها، 512 نفر 
مع��ادل 54 درصد به افزايش قيمت و 249 نفر معادل 26درصد به 
كاهش قيمت طال رأی دادند در حالی كه 193 نفر معادل 2۰درصد 
نظر خنثی داشتند. بهای هر اونس طال در معامالت روز جمعه بازار 
آمريکا با 6۰ سنت معادل ۰.۰3 درصد كاهش در 1767 دالر و 7۰ 
س��نت بسته ش��د و برای كل هفته ۰.6 درصد كاهش ثبت كرد، اما 
طال در آوريل حدود 3درصد رش��د قيمت نش��ان داد كه نخستين 
رش��د ماهانه قيمت طال در س��ال 2۰21 بود. بعض��ی از تحليلگران 
خاطرنش��ان كرده اند اگرچه اونس طال نتوانس��ته است باالی سطح 
18۰۰ دالر را بش��کند، اما موفق ش��ده است حمايت قوی در باالی 
مرز 175۰ دالر پيدا كند. اگرچه احساسات در بازار طال منفی شده 
اما بس��ياری از تحليلگران قيمت های پايين تر را فرصتی برای خريد 
می دانن��د.  آدريان دی، رئيس ش��ركت مديريت دارايی آدريان دی 
گفته: »اونس طال بايد س��طح 1745 دالر را كه سقف قيمت در دو 
ماه گذش��ته بوده اس��ت و اوايل آوريل از آن صعود كرده بود، تست 
كن��د. هرچه طال زودتر اين كف قيمت را تس��ت كند، بهتر خواهد 
بود. بلندمدت برای طال بس��يار مثبت اس��ت زيرا رشد تورم اكنون 
كامال آش��کار اس��ت اما بانک مركزی آمريکا حاضر نيست در قبال 
آن اقدام��ی انجام دهد.« س��والی كه بس��ياری از تحليلگران اكنون 
می پرس��ند اين اس��ت كه طال در كوتاه مدت تا كجا می تواند پيش 
رود. مارک چندلر، مدير ش��ركت بانوک برن گلوبال فاركس در اين 
زمين��ه به كيتکونيوز گفت كه اگر طال س��طح 175۰ دالر را نتواند 
حف��ظ كند، وی انتظار دارد س��طح حمايتی بع��دی طال در 1724 
دالر باش��د. او اگرچه پتانس��يل بلندمدت برای ط��ال را پيش بينی 
می كند، اما اين فلز ارزش��مند با رقابت ش��ديد از سوی مس، الوار، 
بازارهای س��هام و حتی بيت كوين روبه روس��ت و اين بازارها شاهد 
روند صعودی قابل توجهی هس��تند. در حال حاضر ريس��ک پذيری 
قوی در ب��ازار وجود دارد و هيچ كس نمی خواه��د طال را نگه دارد. 
س��رمايه گذاران موقعيت ه��ای هيجان انگي��زی در بازارهای كاال به 

منظور سرمايه گذاری پول خود می بينند.

ارزهای دیجیتالی دوباره به پرواز درآمدند
بیت کوین در کانال 56 هزار دالری

ارزش ارزهای ديجيتالی مهم به ش��دت افزايش يافت. به گزارش 
سی ان بی س��ی، بانک های مركزی بزرگ جه��ان نظير بانک مركزی 
آمريکا و همتای چين��ی آن كار روی صدور ارز ديجيتال ملی خود 
را آغ��از كرده اند. در حالی كه مدت زم��ان زيادی تا راه اندازی ويان 
ديجيتالی باقی نمانده، هيرت پيرس كميس��ر مالی سازمان بورس و 
اوراق بهادار آمريکا گفته است ارزهای ديجيتالی نظير يوان ديجيتال 
قرار نيس��ت سلطه دالر بر بازارهای مالی را به چالش بکشند و دالر 

جايگاه ممتاز خود را در نظام مالی جهان حفظ خواهد كرد.  
با ورود هرچه بيشتر شركت های بزرگ به بازار ارزهای ديجيتالی، 
اي��ن بار  بانک س��رمايه گذاری اروپا اعالم كرد كه نخس��تين اوراق 
قرض��ه مبتن��ی بر فناوری بالک چي��ن اتريوم را صادر كرده اس��ت. 
معامله گ��ران ارزهای ديجيتالی اميدوارن��د ورود تدريجی بانک های 
بزرگ به بازار باعث شود تا جريانات سرمايه ای در نيمه دوم امسال 
افزايش زيادی پيدا كن��د و مقبوليت اين ارزها نيز به عنوان ابزاری 

برای پرداخت و حفظ ارزش افزايش پيدا كند.  
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آخرین خبرها از واریز بخش دوم سود سهام عدالت
هشدار به سهامداران عدالت

نخس��تين مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده شركت های 
س��رمايه گذاری سهام عدالت از روز ش��نبه درحالی با استان قزوين 
آغاز ش��د كه تاكن��ون به دليل حد نصاب نرس��يدن س��هامداران، 
انتخابات اعضای هيأت مديره برگزار نش��ده اس��ت. در اين راس��تا 
س��خنگوی آزادس��ازی س��هام عدالت به مشموالن هش��دار داد كه 

سهامدار شده اند و بايد به آگهی ها توجه كنند.
پس از آزادسازی سهام عدالت در ارديبهشت ماه سال گذشته، 3۰ 
ميليون نفر از حدود 5۰ ميليون مش��مول س��هام عدالت، با انتخاب 
روش غيرمس��تقيم برای مديريت سهام خود، سهامدار شركت های 
س��رمايه گذاری استانی سهام عدالت ش��دند. در اين راستا، چندی 
پيش فراخوان كانديداتوری برای عضو هيأت مديره شدن شركت ها 
برگزار و قرار شد مشموالن پس از سجامی شدن در مجامع شركت 
و اعمال رأی كنند. بر اين اساس استارت برگزاری مجمع با شركت 
س��رمايه گذاری قزوين زده شد كه تاكنون تعداد سهامداران به حد 
نصاب نرس��يده اس��ت. چنانچه برگزاری مجامع در مرتبه نخس��ت 
به حد نصاب نرس��د، 1۰روز ديگر ب��دون اينکه به حضور حدنصاب 

سهامداران نياز باشد، انتخابات برگزار خواهد شد.
در اين راس��تا، حس��ين فهيمی، مديرعامل شركت سپرده گذاری 
مركزی و سخنگوی سهام عدالت در نشست خبری برگزاری مجامع 
الکترونيکی شركت های سرمايه گذاری س��هام عدالت با بيان اينکه 
اطالعات برگزاری انتخابات هر ش��ركت در س��امانه ديما درج شده 
اس��ت، اظهار كرد: هر سهامدار بايد با ورود به سامانه ديما در زمان 

مقرر نسبت به اعمال رأی اقدام كند.
ب��ه گفت��ه وی، 6۰ درصد مش��موالنی كه روش غيرمس��تقيم را 
انتخاب كرده بودند، س��جامی ش��دند و اگر افراد فوت ش��ده و زير 
18 س��ال را در نظر بگيريم، 75 درصد اين افراد سجامی شده اند و 

می توانند وارد ديما شده و رأی دهند.
فهيم��ی با بيان اينکه به س��هامداران از طريق ارس��ال پيامک در 
مورد زمان برگزاری مجمع هر اس��تان اطالع رسانی می شود، افزود: 
رهبری تاكيد كرده اند دارايی س��هام عدالت بايد به مردم داده شود 
و سهامداران درحال حاضر مدير و مالک سهام خود هستند. وظيفه 
س��هامدار اين است كه به آگهی ش��ركت ها توجه كنند و به صورت 

مستمر پيگير اطالعيه های شركت باشند.
سخنگوی آزادسازی سهام عدالت با بيان اينکه بيش از 2۰۰۰ نفر 
كانديدای عضويت برای هيأت مديره شركت ها شده اند، گفت: از اين 

ميان بيش از 75۰ نفر تاييد صالحيت شده اند.
مديرعامل ش��ركت سپرده گذار مركزی همچنين آخرين وضعيت 
واريز بخش دوم س��ود سهام عدالت را اعالم كرد و گفت: به محض 
اينکه ش��ركت ها س��ود را واريز كنند، به حس��اب مش��موالن واريز 
خواهد شد. فهيمی با بيان اينکه هنوز پنج شركت سود سهامداران 
را واريز نکرده اند، گفت: فرصت اين ش��ركت ها تمام ش��ده اس��ت و 
اگ��ر واريز نکنند اس��امی آنها اعالم عمومی خواهد ش��د. البته اين 
اعالم عمومی عالوه بر پيگيری ها و جريمه های قانون توس��عه است 

و ضمانت اجرای قوی دارد.
او در م��ورد آزادس��ازی 4۰ درص��د باقی مانده س��هام عدالت نيز 
توضيح داد: امکان خريد و فروش سهام عدالت تابعی از شرايط بازار 
است. اگر شرايط طوری پيش رود كه امکان فروش همه متقاضيان 

فراهم شود، مابقی سهام نيز آزاد خواهد شد.

در سال گذشته
 تسهیالت بانکی صنعت و معدن

نزدیک به 2 برابر شد
جديدترين آمار منتشرش��ده از س��وی وزارت صمت نشان می دهد كه 
تسهيالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن 
در 11 ماهه سال 1399 نسبت به مدت مشابه در سال 1398 نزديک به دو 
برابر شده و بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی به ترتيب بيشترين 

سهم از تسهيالت بانکی را به خود اختصاص داده اند.
براساس اين آمار در 11 ماهه سال 1399 در مجموع بيش از 16۰6 هزار 
ميليارد تومان تسهيالت از سوی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش های 
كشاورزی، صنعت و معدن،  مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و ساير 
بخش های متفرقه پرداخت شده كه نسبت به تسهيالت 818 هزار و 6۰۰ 
ميليارد تومانی در مدت مش��ابه س��ال قبلش 96.2 درصد افزايش داشته 
است. در اين ميان تسهيالت پرداختی به بخش صنعت و معدن با افزايش 
91.1درصدی در 11 ماهه س��ال قبل، به 487 هزار و 9۰۰ ميليارد تومان 
رسيده است. مقدار اين تسهيالت در 11 ماه سال 1398 حدود 255 هزار و 
3۰۰ ميليارد تومان بوده است. همچنين سهم تسهيالت پرداختی بانک ها و 
موسسات اعتباری به بخش صنعت و معدن از كل تسهيالت پرداخت شده 
به بخش های كش��اورزی، صنعت و معدن،  مسکن و ساختمان، بازرگانی، 
خدمات و س��اير بخش های متفرقه در 11 ماهه ابتدای سال 1398 حدود 
31.2 درصد بوده كه سال قبل اين رقم به 3۰.4 درصد رسيده است. اين در 
حالی است كه طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مركزی )شورای پول 
و اعتبار( مکلف است سياست های پرداخت تسهيالت بانکی را به گونه ای 
تنظيم كند كه س��هم بخش صنعت و معدن از تسهيالت پرداختی ساالنه 

طی اجرای قانون برنامه حداقل 4۰ درصد باشد.
تس��هيالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به بخش بازرگانی نيز 
در 11 ماهه ابتدای س��ال 1398 ح��دود 161 هزار و 5۰۰ ميليارد تومان 
بوده كه با 77.2 درصد افزايش به 286 هزار و 1۰۰ ميليارد تومان در 11 
ماهه ابتدای سال 1399 رسيده است، با اين حال سهم بخش بازرگانی از 
كل تس��هيالت پرداختی به بخش های يادشده از 19.7درصد در 11 ماهه 
ماه ابتدای سال 1398 به 17.8 درصد در سال گذشته كاهش يافته است.

در اين ميان بيشترين تسهيالت پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری به 
بخش خدمات اختصاص يافته كه در 11 ماهه پارسال سهم 39.2 درصدی 
از كل تس��هيالت پرداختی، معادل 629 هزار و 7۰۰ ميليارد تومان را به 
خود اختصاص داده كه نسبت به مدت مشابه در سال قبلش، 131.6 درصد 
افزايش داش��ته اس��ت. بعد از بخش خدمات، صنعت و معدن و بازرگانی 
به ترتيب بخش كش��اورزی و مس��کن 6.9 و 5.7 درصد از كل تسهيالت 
پرداختی بانک ها و موسس��ات اعتباری را دريافت كرده اند. البته تسهيالت 
پرداختی به دو بخش كش��اورزی و مسکن به ترتيب 55.6 و 56.5 درصد 
نس��بت به 11 ماهه س��ال 1398 افزايش داش��ته و به 11۰ هزار و 3۰۰ 

ميليارد و 91 هزار و 4۰۰ ميليارد تومان رسيده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: در جريان دادوس��تدهای بازار سرمايه در اولين روز هفته، 
ش��اخص كل بورس بيش از 13 هزار واحد اف��ت كرد و بار ديگر همچون 
شنبه پيشين به كانال يک ميليون و 1۰۰ هزار واحد وارد شد. شاخص كل 
بورس تهران كه اواس��ط هفته گذشته وارد كانال يک ميليون و 2۰۰ هزار 
واحد شده بود، در يازدهمين روز ارديبهشت ماه دوباره روندی كاهشی به 
خود گرفت و به كانال يک ميليون و 1۰۰ هزار واحد عقبگرد كرد. اين در 
حالی بود كه بورس تهران در دو روز پايانی هفته گذش��ته سبزپوش شده 

بود و اميدواری ها برای تداوم اين روند صعودی افزايش يافته بود.
با اين حال، ش��اخص كل دي��روز 13  هزار و 547 واح��د افت كرد و تا 
رقم يک ميليون و 194 هزار واحد عقب نش��ينی كرد. همچنين ش��اخص 
كل )ه��م وزن( با يک هزار و 6۰7 واحد كاهش به 425 هزار و 664 واحد 
و ش��اخص قيمت )ه��م وزن( با يک هزار و 46 واحد اف��ت به 277 هزار و 
87 واحد رس��يد. ش��اخص بازار اول 1۰ هزار و 4۰7 واحد و شاخص بازار 
دوم 25 هزار و 694  واحد كاهش داش��تند. در معامالت اين روز بيش از 
4ميليارد و 979 ميليون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 37 هزار 
و 586 ميليارد ريال داد و ستد شد. در آن سوی بازار سرمايه نيز شاخص 
فرابورس بيش از 87 واحد كاهش داشت و بر روی كانال 17 هزار و 572 

واحد ايستاد.
افزایش فعالیت سهامداران خرد در جبهه خرید

بورس تهران در هفته ای كه گذش��ت، در حالی اولين هفته مثبت را در 
كارنامه س��ال 14۰۰ خود ثبت كرد كه به دنبال شرايط مثبت ايجادشده، 
سهامداران خرد نيز در سمت خريد فعال تر شده و تا حدودی از فروش های 
هيجانی خود عقب نش��ينی كردند. هرچند نقدينگ��ی همچنان در زمين 
سهامداران عمده باقی ماند، اما حجم آن نسبت به هفته های گذشته كمتر 
بود، به طوری كه خالص خريد حقوقی ها در هفته منتهی به 8 ارديبهشت 

ماه به بيش از 11۰۰ ميليارد تومان رسيد.
بورس تهران در حالی معامالت هفته گذش��ته را با رش��د هرچند اندک 
و ۰.۰5 درصدی ش��اخص كل سپری كرد و به اين ترتيب نخستين هفته 
سبز بورس در سال 14۰۰ به ثبت رسيد كه بسته 7+3 حمايت از بورس، 
تداوم رش��د قيمت ها در بازارهای جهانی و ارزنده ش��دن قيمت بسياری از 
س��هام صادراتی بورس و همچنين خوش بينی های ايجادشده درخصوص 
احيای برجام، س��بب ش��د تا ش��اهد افزايش تقاضا در نمادهای مرتبط با 
اين موارد باش��يم. كما اينکه بورس تهران در دو روز متوالی پايان هفته با 
رش��د شاخص كل همراه شد و سهامداران خرد نيز در زمينه خريد سهام 

فعال تر ش��دند. در نهايت هفته منتهی به 8 ارديبهش��ت ماه با انتقال يک 
هزار و 175 ميليارد تومان نقدينگی در مسير پرتفوی سهامداران حقيقی 

به حقوقی خاتمه يافت.
نخس��تين روز هفته گذشته )شنبه 4 ارديبهش��ت( ابتدا با ثبت نوسان 
منفی در كارنامه بورس تهران و تداوم عقب نش��ينی س��هامداران خرد در 
خريد سهام آغاز شد، به طوری كه شاخص كل بورس در جريان معامالت 
روز ش��نبه با افت 77۰۰ واحدی به س��طح پايين تر از 1.2 ميليون واحد 
عقب نشينی كرد. در اين روز بار ديگر حقوقی ها بيش از حقيقی ها خريدار 
س��هام بودند و با خالص خريد بي��ش از 336 ميليارد تومان، مالکيت های 

سهام را از آن خود كردند.
س��پس كاهش حدود يک درصدی شاخص كل بورس در معامالت روز 
يکشنبه در حالی رخ داد كه حقوقی های بازار همچنان به خريدهای خود 
ادامه دادند و خالص خريد بيش از 442 ميليارد تومانی را در كارنامه خود 
ثبت كردند. در ادامه معامالت روز دوشنبه بورس تهران با رونق دادوستدها 
در گروه فلزات اساسی و شيميايی خاتمه يافت، به طوری كه شاخص كل 
ب��ورس تهران كه در همان دقاي��ق ابتدايی افت 38۰۰ واحد را ثبت كرده 
بود از كف روزانه بازگشت و به افت ۰.۰8 درصدی اكتفا كرد. اين در حالی 
است كه معامله گران خرد بازار همچنان به فروش های پرحجم خود ادامه 
دادن��د و در نهايت 274 ميليارد تومان نقدينگی به پرتفوی س��هامداران 

عمده منتقل شد.
نهايتا ش��اخص كل بورس تهران در حالی معامالت روز سه ش��نبه را با 
رشد بيش از 15 هزار واحدی سپری كرد كه اين امر بازپس گرفتن مجدد 
م��زر يک ميليون و 2۰۰ هزار واحد را به دنبال داش��ت. به اين ترتيب در 
حالی شاخص كل دومين رشد بزرگ سال 14۰۰ را تجربه كرد كه افزايش 
خريدها از س��وی سهامداران خرد نيز تش��کيل شد. هرچند تغيير مسير 
نقدينگی به زمين حقيقی های بازار رخ نداد، اما خالص خريد س��هامداران 

عمده به عدد 93 ميليارد تومان رسيد.
آخرين روز كاری هفته نيز با سبزپوش��ی شاخص كل بورس به پايان 
رس��يد و برای اولين بار در اين س��ال دو روز پی درپ��ی مثبت را تجربه 
كرد، به طوری كه در جريان معامالت روز چهارش��نبه شاخص بورس با 
افزايش 5 هزار واحدی همراه ش��د. نکت��ه قابل توجه در اين روز كاهش 
فروش س��هامداران حقيقی ب��ود و خالص خريد اين گ��روه از بازيگران 
س��هام به 29 ميليارد تومان محدود شد. در اين ميان معامله گران خرد 
بازار بيش��ترين توجه را به جمع آوری س��هام گروه »بانکی« نشان دادند 

كه با خالص خريدی در حدود 11۰ ميليارد تومان دنبال شد. در مقابل، 
س��هام دو گروه »فرآورده های نفتی«  و »س��يمان« در صدر خريدهای 

سهامداران عمده قرار گرفت.  
صنایع مورد توجه معامله گران در هفته گذشته

بررسی صنايع مورد توجه معامله گران در هفته گذشته نشان می دهد كه 
گروه محصوالت فلزی بيش��ترين خريد را از سوی سهامداران خرد تجربه 
ك��رد و تنه��ا صنعتی بود كه حقيقی ها خالص خري��د مثبتی در آن ثبت 
كردند، چنانکه خالص خريد س��هامداران خرد در اين گروه به حدود 44۰ 
ميليون تومان رس��يد. در اين ميان تقريبا تمامی نقدينگی مزبور به خريد 

سهام »فاذر« تعلق داشت.
اما در ميان نمادهای معامله ش��ده، س��هامداران خرد تحركات بيشتری 
نشان دادند؛ بيشترين س��هام خريداری شده توسط اين گروه از بازيگران 
در هفته گذشته به جمع آوری سهام بانک ملت تعلق داشت، به طوری كه 
خالص خريد حقيقی ها در نماد »وبملت« به 36.5 ميليارد تومان رس��يد. 
حقيقی ها در ميان نمادهای ش��يميايی نيز خريدهای قابل توجهی در دو 
نماد پتروش��يمی نوری و گروه پتروشيمی سرمايه گذاری ايرانيان داشتند، 
چنانکه خالص خريد 21 ميليارد تومانی در نماد »نوری« و 18.7 ميليارد 
تومانی در نماد »پترول« را ثبت كردند. در گروه فلزات اساس��ی نيز خريد 
سهام دو نماد »فجر« و »فملی« در كانون بازيگران خرد بازار قرار گرفت، به 
طوری كه 12.8 ميليارد تومان از سهام فوالد اميركبيركاشان و 7.6 ميليارد 
تومان از سهام ملی مس ايران به پرتفوی معامله گران حقيقی منتقل شد. 
از سوی ديگر حقيقی ها در گروه خودرويی نيز بيشترين خريد را در سهام 
گروه بهمن داشتند كه با انتقال بيش از 6ميليارد تومان نقدينگی در مسير 

پرتفوی سهامداران حقوقی به حقيقی »خبهمن« همراه شد.
در سمت مقابل، س��هامداران عمده بيشترين خريد را در هفته گذشته 
در گروه بانکی داشتند كه با اختصاص خالص خريد بيش از 242 ميليارد 
تومانی همراه شد. در اين ميان بانک پاسارگاد در صدر خريدها جای گرفت 
و 124.5 ميليارد تومان نقدينگی در مسير پرتفوی سهامداران حقيقی به 
حقوقی در نماد »وپاس��ار« جابه جا ش��د. در همين راستا بانک تجارت نيز 
ش��اهد ثبت خالص خريد بيش از 55 ميليارد تومان از س��وی سهامداران 
عمده بود. از س��وی ديگر در اين هفته معامله گران عمده به خريد س��هام 
»بركت« نيز توجه نشان دادند و خالص خريد بيش از 79 ميليارد تومانی 
را در اين نماد ثبت كردند. نماد »افق« نيز خالص خريد بيش از 4۰ ميليارد 

تومانی را از سوی حقوقی ها تجربه كرد.

بورس تهران با افت 13 هزار واحدی کف مقاومتی را از دست داد

سقوط دوباره بورس به کانال 1/1 میلیونی

رئيس اس��بق س��ازمان بورس و اوراق بهادار با اش��اره به راه های تحقق 
شعار سال 14۰۰ گفت نقش بازار سرمايه در تامين مالی، بلندمدت است 
ام��ا در صورت ورود هرچ��ه زودتر اوراق گام به بورس می توان تامين مالی 
كوتاه مدت يا تامين سرمايه در گردش بنگاه های توليدی را در بازار سرمايه 

در دستور كار قرار داد.
علی صالح آبادی به راه های تحقق شعار سال 14۰۰ )توليد، پشتيبانی ها 
و مانع زدايی ه��ا( اش��اره كرد و به ايرنا، گفت: بازار س��رمايه می تواند نقش 
بس��يار مهمی در تحقق ش��عار سال داشته باش��د، حمايت از توليد دارای 
جوانب و زوايای مختلفی است كه يکی از اين زوايا وابسته به تامين مالی 

بخش توليد است.
به گفته وی، در بخش تامين مالی توليد، بازار پول و بازار سرمايه نقش 
مهم��ی را برعه��ده دارند تا بتوانند از اين طريق مس��ئله تامين مالی را به 

خوبی انجام دهند.
صالح آبادی با تاكيد بر اينکه ابزار مالی مختلفی در بازار س��رمايه وجود 
دارد و در كن��ار آن باي��د نوآوری در بخش مالی م��ورد تقويت قرار گيرد، 
افزود: س��رمايه گذارانی كه به دنبال خريد اوراق هس��تند، به دليل ساليق 
و درجه ه��ای ريس��ک پذيری مختلفی كه دارند بايد ق��ادر به انتخاب ابزار 
موردنظر خود باش��ند و همچنين ش��ركت ها بتوانند ب��رای نيازهايی كه 
متناس��ب با بخش توليد هس��تند ابزار متناسب را منتشر و بتوانند از بازار 

سرمايه تامين مالی كنند.

رئيس اس��بق سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت: اين موضوع به 
عنوان مس��ئله بسيار مهمی تلقی می شود، بازار سرمايه بايد نقش خود را 
در تامين مالی توليد بيش از گذش��ته تقويت كند كه اين موضوع نيازمند 

ابزارسازی است.
وی خاطرنش��ان كرد: اكن��ون ابزارهای موجود در بازار س��رمايه دارای 
صالحيت هس��تند و كمک زيادی را در تامين مالی ها داش��ته اس��ت، اما 

همچنان در بازار سرمايه نيازمند ابزارسازی هستيم.
صالح آبادی تاكيد كرد: اوراق گام به عنوان نکته مثبتی تلقی می شود كه 
نياز است تا از طريق آن مشکالت موجود مرتفع شود و در بازار سرمايه با 

همکاری بازار پول توسعه پيدا كند.
رئيس اس��بق س��ازمان بورس و اوراق بهادار با بي��ان اينکه اوراق گام 
می تواند كمک كننده در تحقق ش��عار س��ال باش��د اما متأسفانه با رواج 
چندانی همراه نبوده است، گفت: فعاليت اين اوراق بدين شکل است كه 
ش��ركتی مواد اوليه موردنياز خود را خريداری می كند اما فروشنده مواد 
اوليه اطمينان ندارد كه آيا تا دو ماه آينده به پول خود خواهد رسيد يا 
خير، با توجه به چنين مس��ئله ای آنها می توانند به بانک مراجعه كنند 
و بانک براساس شناختی كه از خريدار مواد اوليه دارد، خريدار را مقابل 
فروش��نده مواد اولي��ه تضمين می كند و اوراقی را در اختيار فروش��نده 

قرار می دهد.
وی اظهار داشت: فروشنده آن محصول می تواند اوراق را در بازار سرمايه 

تنزيل كند و پولی را كه قرار بود س��ه ماه آينده از خريدار دريافت كند به 
صورت نقد از طريق بازار سرمايه دريافت خواهد كرد.

ب��ه گفت��ه صالح آبادی، اين موضوع اتفاقی اس��ت كه بازار س��رمايه هم 
می تواند در بخش تامين سرمايه در گردش بنگاه های توليدی نقش موثری 

را ايفا كند.
رئيس اسبق س��ازمان بورس و اوراق بهادار گفت: نقش بازار سرمايه در 
تامين مالی، بلندمدت بوده است اما در صورت ورود هرچه زودتر اوراق گام 
به بازار سرمايه، می توان تامين مالی كوتاه مدت يا تامين سرمايه در گردش 

بنگاه های توليدی را در بازار سرمايه در دستور كار قرار داد.
وی ب��ا بيان اينکه نقش بازار س��رمايه در تامين مالی با اين ابزار تقويت 
خواهد شد، افزود: ايرادات واردشده به اين ابزار بايد از طريق تعامالتی كه 
بين س��ازمان بورس و بانک مركزی صورت می گيرد برطرف شود تا بتوان 

هرچه زودتر شاهد راه اندازی اين ابزار در بازار سرمايه باشيم.
گفتنی اس��ت امس��ال رهب��ر معظم انقالب ب��ا انتخاب ش��عار »توليد، 
پش��تيبانی ها، مانع زدايی ه��ا« ب��ر اهمي��ت جه��ش تولي��د و حمايت از 
توليدكنندگان و رفع موانع پيش روی توليدكنندگان تاكيد كردند. مزيت 
اصلی اوراق گام احيای خريد اعتباری در زنجيره های توليد بوده كه با توجه 
به اينکه كارمزد انتش��ار يک بار قابل پرداخت اس��ت، در صورت مديريت 
درست و شناسايی زنجيره ها امکان نقل و انتقال بدون كارمزد و در نتيجه 

كاهش هزينه های مالی بنگاه های توليدی فراهم می شود.

رئیس اسبق سازمان بورس مطرح کرد

مزایای ورود اوراق گام به بازار سرمایه

پول و بانـک تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
یکشنبه
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حذف فروش حواله ای تایر توزیع و فروش 
الستیک را تسریع خواهد کرد

دبير انجمن واردكنندگان تاير گفت تصميم وزارت صمت مبنی بر حذف الزام 
صدور حواله و رزرو تاير در سامانه فروش الستيک توزيع و فروش تاير را تسريع 
كرده و با توجه به سهل شدن فروش تاير، قاچاق الستيک را كاهش خواهد داد.

سيد محمد ميرعابدينی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن اشاره به 
اينکه حذف رزرو تاير در سامانه كاال صرفا شامل تايرهای نيمايی است، اذعان 
داشت: پيرو جلسه ای كه با قائم مقام وزير صمت داشتيم موانع فروش الستيک 
مانند رزرو و س��هميه بندی تايرهای سنگين )سقف 6 حلقه الستيک در شش 
م��اه برای رانندگان( حذف ش��د. كه مطمئنا از قبل هم ني��ازی به اجرای اين 
محدوديت ها نبوده ولی متاسفانه اجرا شد كه باعث قفل شدن و مشکل ايجاد 

شدن در چرخه كار گرديد.
وی ادامه داد: الزاماتی مانند وجود حواله رزرو و سهميه بندی موجب تسهيل 
فروش تايرهای قاچاق ش��ده بود كه با اين تصميم از اين پس فروش تايرهای 
قاچاق دش��وار ش��ده و ش��دت و حدت آن نيز كاهش خواهد يافت. همچنين 
محدوديت های فروش تاير موجب عدم خريد تاير توسط نمايندگان شركت های 
واردكننده و انباشت آنها در انبار توزيع كنندگان شده بود، اما اكنون با حذف اين 

فيلترها روند تراكنش فروش تاير تسريع خواهد شد.
دبير انجم��ن واردكنندگان تاير درباره وضعيت بازار الس��تيک عنوان كرد: 
تاي��ر واردات��ی در بازار موجود اس��ت اما به دليل موانع و مش��کالت گذش��ته 
بازرگانان به ثبت سفارش و واردات تاير تمايلی نداشتند كه اميدواريم با حذف 
محدوديت های مذكور واردات تاير رونق پيدا كند. همچنين قيمت الس��تيک 

با توجه به باال رفتن قيمت كائوچو بين 8 تا 13 درصد افزايش داشته است.
ميرعابدينی در پاس��خ به اين س��وال كه پيش بينی ش��ما از آينده بازار تاير 
چيست، گفت: در صورت ادامه روند فعلی تا سه چهار ماه آينده با چالش هايی 
مواجه خواهيم ش��د اما اگر واردات تسهيل و شرايط خوبی بر بازار حاكم شود 

مشکلی وجود نخواهد داشت.
وی ب��ا اش��اره به يکی از مس��ائل بازار تاير خاطرنش��ان ك��رد: برخی از 
شركت هايی كه ارز دولتی دريافت كردند و مهلت ترخيص تايرهای آنان به 
پايان رس��يده بود مجدد در حال تمديد آن هستند تا با ارز دولتی و بدون 
پرداخت مابه التفاوت تاير وارد كنند. اين امر موجب می ش��ود بازرگانانی كه 
با ارز نيمايی تاير وارد كردند ديگر رغبتی به واردات تاير نداشته باشند زيرا 
با توجه به اختالف زياد بين ارز دولتی 4 هزار و 2۰۰ تومانی و ارز نيمايی 
24 و 25 ه��زار تومانی قادر به فروش تايرهای با ارز نيمايی نخواهند بود و 

رقابت برای آنان سخت خواهد شد.
دبير انجمن واردكنندگان تاير در پايان اظهار داش��ت: در صورتی كه سامانه 
جامع تجارت و س��امانه كاال به روال عادی بازگردد واردات تايرهای س��نگين 
تس��هيل خواهد ش��د. تاير س��واری نيز به دليل تعرفه ب��اال )4۰ درصدی( و 
فيلترهای وزارت صمت ثبت س��فارش صورت نمی گيرد. به همين دليل سال 
گذشته واردات تاير 7۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش يافت 
كه چنين س��ختگيری هايی موجب دلس��ردی اندک بازرگانان تايری شده كه 

همچنان تمايل به واردات تاير داشته اند.

نماگربازارسهام

 مديرعامل گروه صنعتی ايران خودرو در تحليل وضعيت بازار خودرو، 
افزاي��ش قيمت خودرو را با وج��ود تالطم های اقتصادی امری طبيعی و 

فضای مجازی را نيز در مسير قيمت گذاری موثر دانست.
به گزارش خبرگزاری اقتصاد ايران، فرشاد مقيمی با حضور در برنامه 
تلويزيونی دس��ت خط در آس��تانه روز كارگر، از وضعيت صنعت خودرو 
كش��ور، بازار آن، فعاليت های اخير ايران خودرو و اقدامات آن در مس��ير 
خودكفاي��ی، تاثير تحريم ها بر اين صنعت، آينده اين صنعت در س��ايه 

برجام و... سخن گفت.
در ابت��دای اي��ن برنامه، مقيمی پ��س از صحبت در رابط��ه با خود و 
چگونگ��ی ورودش از معاونت وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( 
ب��ه جاده مخصوص به دعوت وزير وقت صم��ت )رضا رحمانی(، آن هم 
در س��ال ش��رايط س��خت ناش��ی از تحريم ها و اوضاع نامناسب صنعت 
خودروس��ازی كشور در شهريورماه س��ال 1398، در پاسخ به اظهارات 
مجری برنامه مبنی بر شرايط نامساعد آن زمان كه به طور مثال قيمت 
خ��ودرو جهش قيمتی ش��ديدی را تجربه می كرد، گف��ت: زمانی كه در 
تالطم های كالن اقتصادی قرار می گيريم، خودرو كه كااليی سرمايه ای 
به حس��اب می آيد، بيش��تر مورد تقاض��ا قرار می گيرد و اف��راد كثيری 

عالقه مند به سرمايه گذاری در اين بازار می شوند.
وی ضمن اش��اره به اينکه در گذشته نيز سرمايه گذاری هايی در قالب 
طرح های پيش فروش و فروش های آت��ی اتفاق می افتاد، اظهار كرد: اما 
بخش��ی از دليل فاصله قيمتی كه ميان دو قيمت كارخانه و بازار ايجاد 
می ش��د، به عرضه كم خودرو از خودروس��ازان نيز مرتب��ط بود؛ چراكه 
در اوايل س��ال 1398 نسبت به س��ال 1397، كاهش قابل توجه توليد 

خودرو ايجاد شد.
وی افزود: در اين ش��رايط مردم تا ح��دودی در بحث خريد و فروش 
خودرو ترديد می كنند و همين موضوع س��بب ايجاد ش��رايط نابسامان 
در بازار می ش��ود و بالطبع، قيم��ت آن افزايش پيدا می كند. راه حل اين 
موضوع هم اين است كه رشد توليد اتفاق بيفتد. به عبارتی عالوه براينکه 
بايس��تی بازار اشباع شود، بايستی ش��رايط اقتصادی هم به ثبات برسد. 
هرچه ش��رايط اقتصادی در كش��ور باثبات تر شود و توليد رشد كند، هر 

بازاری تثبيت می شود. مديرعامل ايران خودرو، افزايش قيمت خودرو در 
اين ش��رايط را امری طبيعی دانس��ت و اظهار كرد: در چنين شرايطی، 
افزايش قيمتی در بازار اتفاق می افتد كه بخشی از آن هم حباب بوده و 
ارزش واقعی كاال نيس��ت؛ بلکه ارزشی است كه در نتيجه حضور برخی 
افراد در اين بازار آش��فته، ش��کل می گيرد. افرادی در اين حوزه بازار به 
دنبال منافعی هس��تند كه اين منافع هم سبب ايجاد تغييراتی در بازار 

می شود.
تبعات هجوم افراد به بازار

مقيم��ی يادآور ش��د: زمانی در فضای مج��ازی خودرويی قيمت گذاری 
می شود اما مردم اطالع دقيق از اينکه خودرو مذكور با اين قيمت معامله 
ش��ده يا نه را ندارند، لذا اينها قيمت گذاری كاذب اس��ت تا فضای قيمتی 
خ��ودرو ي��ا كاال را در آن بازه قيمتی تثبيت كند. از س��وی ديگر مردم در 
چنين شرايطی، نگران افزايش قيمت روزانه خودرو هم هستند و بنابراين 
ب��رای حضور در بازار ترغيب می ش��وند و می خواهند ب��رای جلوگيری از 
مواجهه با قيمت باالتر، هرچه س��ريع تر وارد بازار ش��وند. از س��وی ديگر 
عرضه نيز محدود است يا در مقاطعی )عرضه( مديريت می شود بنابراين به 
صورت ناخودآگاه با مراجعه افراد به بازار، در شرايطی كه تقاضا متناسب با 
ميزان عرضه نيست، قطع به يقين افراد در امر قيمت گذاری، تعيين كننده 

می شوند.
وی ادامه داد: عالوه بر اين، تغييرات در شاخص های كالن اقتصادی نيز 
بی تاثير نبوده و همزمان با آنچه كه اشاره شد، افزايش نرخ ارز نيز در بازار 
ايجاد شد. طبيعتا با افزايش نرخ ارز، قطعات وارداتی هم با افزايش قيمت 
مواجه می شود؛ لذا اين تصور در مردم ايجاد می شود كه قيمت خودرو در 
آينده نزديک احتماال گران خواهد ش��د و اين خ��ود عاملی برای افزايش 

بيشتر قيمت می شود.
مديرعامل ايران خودرو، در رابطه با تاثير فضای مجازی بر قيمت خودرو 
در بازار، گفت: در حال حاضر فضای مجازی بسيار تعيين كننده قيمت شده 
است و مردم بسياری از اطالعات موردنياز خود را از فضای مجازی كسب 
می كنند و بر اين اس��اس خوراک بيش��تری هم در آن توليد می شود و در 

اختيار مردم قرار می گيرد و سبب جريان سازی می شود. 

وی ب��ا بيان اينکه در زمان فعاليت خود در وزارت صمت موضوع ميزان 
معامالت و تغييرات آن با ماه های پيش تر را از برخی دفترخانه ها پيگيری 
می كرده است، گفت: كامال مشهود بود كه نه خودروهای دست دوم معامله 
می ش��ود و نه خودروهای صفر. در حقيقت فضا برای افرادی كه خودرو يا 
منابع مالی در اختيار داش��تند، فراهم می شد كه به اين بازار ورود كرده و 

از آن استفاده كنند.
فرانسوی ها خیلی پیش تر از اجرایی شدن تحریم ها، چمدان ها را 

بسته و رفتند
در ادامه اين برنامه، مقيمی ضمن اشاره به اينکه خودروسازان فرانسوی 
بسيار پيش تر از آنکه تحريم بخواهد اجرا شود، ترک همکاری كردند يادآور 
ش��د: از 13 فروردين 1398 اعالم می ش��د كه از 13 آبان تحريم ها اعمال 
می ش��ود. در همان روزهای ابتدايی فرانس��وی ها چمدان خود را بستند و 
به تدريج از كشور خارج شدند. در نهايت هم اين مردم بودند كه در مقابل 

محصوالتی كه بايد توليد می شد، دست خالی ماندند.

افزایش قیمت  خودرو در کشور طبیعی است
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9 کتاب جدید در زمینه تجارت الکترونیک

به قلم: سايگ يالند / نويسنده حوزه كسب و كار
مترجم: امير آل علی

برای موفقيت در هر كاری الزم است تا به جديدترين منابع دسترسی داشته 
باشيد. علت اين امر نيز به خاطر همگام شدن با جديدترين تغييرات است. در 
اين راستا امروزه تجارت الکترونيک، به يکی از بخش های كامال حياتی در زمينه 
كس��ب و كار تبديل شده است. با توجه به تعداد كتابه ايی كه هر ساله منتشر 
می شود، بدون شک اگر بخواهيد تمامی آنها را مطالعه كنيد، زمان زيادی را از 
دست خواهيد داد. به همين خاطر در اين مقاله 9 مورد از جديدترين ها با ارزش 

مطالعه باال، گردآوری شده كه در ادامه آنها را بررسی خواهيم كرد. 
1-تمرين / نويسنده: ست گودين 

بدون ش��ک نويسنده اين كتاب، يکی از شناخته ش��ده ترين افراد در زمينه 
تجارت الکترونيک محسوب می شود. وی در جديدترين كتاب خود تالش كرده 
اس��ت تا اصول فروش خالق در بستر اينترنت را در قالب تمرين های مختلف، 
آموزش دهد. وی همچنين به خوبی داليل عدم موفقيت برندهای مختلف در 
كس��ب دنبال كننده و فروش باال در اينترنت و ش��بکه های اجتماعی را با ذكر 

مثال های متعدد، توضيح داده است. 
2-اليو ايجاد نماييد  / نويسنده: جفری گيتومر

در اين كتاب نويسنده با ذكر آمارهای مختلف اين نکته را به اثبات می رساند 
كه روش های رايج در زمينه بازاريابی اينترنتی با نتايج حداكثری همراه نيست. 
اين امر در حالی اس��ت كه افراد و برندهايی كه در زمينه توليد ويدئو خصوصا 
پخش زنده فعال هستند، نتايج به مراتب بهتری را به دست آورده اند. به همين 
خاطر نويس��نده توصيه كرده اس��ت كه از بس��ترهای پخش آنالين نظير اليو 
اينستاگرام، فيس بوک و يوتيوب استفاده نماييد. همچنين توصيه هايی مطرح 
شده است كه از اين اقدام خود بتوانيد باالترين سطح نتايج را به دست آوريد. 

3-اختراع م سرگردانی / نويسنده: جف بزوس 
اين امر كه ثروتمندترين فرد حال حاضر جهان كتابی را تأليف كرده باشد، 
خود اهميت مطالعه آن را بس��يار باال خواهد برد. در اين اثر جف بزوس تالش 
كرده اس��ت تا شما را با عقايد و تصميمات خود در اين چند سال، آشنا سازد. 
اطالع پيدا كردن از اتفافات و تصميمات مهم ابربرند آمازون، بدون شک برای 
ه��ر فردی همراه با نکاتی طاليی خواهد بود. در اين زمينه فراموش نکنيد كه 
آمازون، بهترين برند حال حاضر جهان اس��ت كه از طريق اينترنت موفق شده 

است تا امپراتوری خود را ايجاد نمايد. 
4-مديريت بالک چين / نويسنده: لورن النتز، دنيل كاوری

به صورت س��اده، بالک چين يک نوع سيس��تم ثبت اطالع��ات و گزارش ها 
محس��وب می شود كه به واسطه ش��يوه خاص خود، عمال امکان هک، حذف و 
دستکاری وجود نخواهد داشت. به همين خاطر نيز از آن به عنوان يک فناوری 
انقالبی نام برده می ش��ود، با اين حال هنوز هم بسياری از افراد نسبت به نحوه 
استفاده از آن در كسب و كار خود ناآگاه هستند. در اين كتاب نويسنده تالش 
كرده است تا با ذكر مثال های كاربردی، افراد را با اين فناوری سودمند و نحوه 
اس��تفاده از آن، آشنا سازد. همچنين نس��بت به آينده آن نيز پيش بينی های 

جالبی شده است. 
5-به سمت مذاكره پيش برو / نويسنده: جرمی هاربور

توانايی مذاكره به قدری برای برندها دارای اهميت است كه از آن تحت عنوان 
يک هنر نام برده می شود. در اين زمينه اگرچه ممکن است تصور نماييد برخی 
از افراد به صورت ذاتی، مذاكره كنندگان بهتری هس��تند، با اين حال آمارهای 
خالق اين امر را به اثبات می رساند. درواقع بسياری از افراد وجود دارند كه طی 
يک دوره آموزشی، تغييرات فوق العاده ای را داشتند، با اين حال اين كتاب تنها 
به آموزش ساده بس��نده نکرده و بسياری از تکنيک های طاليی را نيز معرفی 
می كند. با رعايت اين موارد، در هر زمينه ای حتی اس��تخدام نيروی كاری نيز 

بهترين مذاكره ممکن را خواهيد داشت. 
6-بازنگری در اصل رقابت / نويسنده: رم چاران

نويسنده در اين كتاب تالش كرده است تا مقوله رقابت در عصر حاضر را با 
گذش��ته مقايسه نمايد تا از دل آن اقداماتی كه بايد انجام شود را معرفی كند. 
نکته ای كه بايد به آن توجه داش��ته باشيد اين اس��ت كه ميزان اين تغييرات 
به حدی زياد اس��ت كه حتی در برخی از م��وارد نبايد برندهای ديگر را حتی 
رقيب خود بدانيد. درواقع امروزه برندهايی موفق تر هستند كه بتوانند با ديگران 
همکاری های الزم را ايجاد نمايند. با اين اقدام می توانيد قدرت مشتری س��ازی 
در ابعاد به مراتب بيش��تر را برای تصاحب جايگاه محدود حال حاضر يکديگر، 

پيدا كنيد. 
7-قوانين اينستاگرام  / نويسنده: جودی كوک 

امروزه اينس��تاگرام را بايد مهمترين شبکه اجتماعی حال حاضر به حساب 
آورد. حض��ور اكث��ر برندها و افراد مط��رح خود يکی از داليل اثب��ات اين ادعا 
محس��وب می شود. اگرچه ش��ما از امکانات متنوع نظير قابليت اليو، استوری، 
IGTV و ريلز در كنار كاربران ميلياردی برخوردار هستيد، با اين حال واقعيت 
اين است كه بيش از 6۰ درصد برندها موفق نمی شوند فروش خوبی را در اين 
ش��بکه داشته باشند. به همين خاطر هم نويسنده تالش كرده است تا در اين 
كتاب، ضمن بررسی اش��تباهات رايج، اصول موفقيت در اينستاگرام را مطرح 
نمايد. نکته جذاب اين كتاب، ذكر مثال های متعدد است. اين امر باعث خواهد 

شد كه دقيقا بدانيد هر يک از اصول، در عمل چه تاثيراتی را داشته است. 
8-نحوه كسب درآمد اينفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی

نويسنده: جاستين بالنی
در حال��ی كه برندها تالش می كنند تا محصول خود را به فروش برس��انند، 
اينفلوئنسرها بدون محصول و حتی كارمند، درآمدهای فراتر از حد تصوری را 
دارند. اين امر در حالی اس��ت كه بس��ياری از افراد اين حوزه را حتی به عنوان 
يک ش��غل ثابت نمی دانند. به همين خاطر نويسنده تالش كرده است تا افراد 
را به س��مت اين ش��غل نوظهور متمايل س��ازد و اقداماتی كه بايد انجام دهيد 
را تش��ريح كند. نکته جالب توجه اين اس��ت كه اگرچه بسياری از افراد تصور 
می كنند كه اينفلوئنسر بودن به دو شبکه اينستاگرام و يوتيوب محدود است، 
با اين حال بسياری از افراد در ساير شبکه ها كه رقبای كمتری وجود دارد هم 
كامال موفق ظاهر می ش��وند. درواقع اين كتاب ديد ش��ما را به اين حوزه كامال 

تغيير خواهد داد. 
9-اصول پادكست سازی / نويسنده: ديو جکسون 

آمارها حاكی از آن است كه پادكست با سرعتی خارق العاده در حال طی كردن 
مس��يرهای پيشرفت است. درواقع امروزه استفاده از زمان های مرده، به دغدغه 
بسياری از افراد تبديل شده كه برای آن هيچ گزينه ای بهتر از پادكست نخواهد 
بود، با اين حال مش��کل اصلی بس��ياری از افراد اين است كه دقيقا نمی دانند 
ك��ه چه اقداماتی را بايد انجام دهند. درواقع برخی از نکات اس��ت كه می تواند 
شانس موفقيت شما را چند برابر نمايد كه نويسنده در اين كتاب خود آنها را 
به خوبی توضيح داده است. همچنين نکات بسيار خوبی در زمينه قيمت گذاری 
پادكست ها، روش های پيداكردن اسپانسر و موضوعات محبوب ذكر شده است. 
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به قلم: زاهير دودهيا
كارآفرين و مديرعامل موسسه لوگو ديزاين

ترجمه: علی آل علی

بسياری از كارآفرينان دارای ايده های جذابی برای راه اندازی كسب و كار 
و تاسيس استارت آپ هستند، با اين حال متمايز ساختن يک استارت آپ و 
جلب نظر مخاطب هدف كار ساده ای نيست. امروزه ميليون ها استارت آپ 
در سراسر دنيا مشغول به فعاليت هستند. اين امر اهميت بسيار زيادی از 
نقطه نظر مديريت كسب و كار دارد. اگر شما قصد جلب نظر مشتريان و 
تاثيرگذاری بر روی بازار به شيوه ای متفاوت را داريد، بايد برندسازی را به 

عنوان يکی از مهمترين كارها مدنظر قرار دهيد. 
بس��ياری از اس��تارت آپ ها هرگز به دنبال برندس��ازی نيستند. اگر هم 
مديران ارشد استارت آپ ها خيلی به فکر باشند، شايد برخی از نکات ساده 
در زمينه برندسازی را پس از شروع به كار رسمی شركت مدنظر قرار دهند. 
اين امر بسيار ديرتر از زمان مناسب برای كسب و كارها خواهد بود بنابراين 
شما بايد تغيير اين شرايط را به طور قابل مالحظه ای در نظر داشته باشيد. 
اگر شما هم مثل ديگر مديران كسب و كارها و استارت آپ ها عمل كنيد، 
بی ترديد شانسی برای تاثيرگذاری بر روی بازار كسب و كار نخواهيد داشت 

بنابراين بايد همين حاال به فکر تغيير اين شرايط باشيد. 
هدف اصلی در اين مقاله بررس��ی برخی از نکات مهم برای برندس��ازی 
در استارت آپ هاس��ت. شايد اين امر عجيب به نظر برسد، اما همانطور كه 
گفتيم، اس��تارت آپ شما از همان روز نخس��ت نياز به برندسازی دارد. در 
ادامه برخی از مهمترين نکات و استراتژی ها در اين راستا را مورد بررسی 

قرار خواهيم داد. 
توسعه اهداف تازه استارت آپ

هر اس��تارت آپی با هدف تازه ای در دنيای كس��ب و كار ش��روع به كار 
می كند. اگر اس��تارت آپ ش��ما چنين ويژگی ای ندارد، بايد به طور كامل 
در نگاه تان به دنيای كسب و كار تجديدنظر نماييد. اين امر اهميت بسيار 
زيادی برای موفقيت بلندمدت كسب و كار شما خواهد داشت. وقتی يک 
كسب و كار با شعار و هدف تازه ای وارد بازار می شود، بايد نسبت به آگاهی 
دقيق مش��تريان از حض��ورش اطمينان حاصل كن��د. در غير اين صورت 

شرايط الزم برای تاثيرگذاری بر روی مشتريان را نخواهد داشت. 
بياييد با هم روراس��ت باشيم، هيچ مش��تری ای بدون شناخت دقيق از 
كسب و كار شما اقدام به خريد نخواهند كرد. اين امر كامال طبيعی است. 
مشتريان به هر حال بايد دست كم آگاهی از شما داشته باشند. در غير اين 

صورت تمايلی برای تعامل با شما نخواهند داشت. 
برندسازی براساس تالش برای توسعه و ترويج اهداف اصلی استارت آپ 

امر مناس��بی است. اين نکته به شما برای تاثيرگذاری هرچه بهتر بر روی 
مشتريان كمک خواهد كرد. امروزه مشتريان بيش از هر نکته ديگری تشنه 
اهداف و عملکردهای تازه در دنيای كس��ب و كار هستند بنابراين شما با 
ارائه چنين امری به آنها ميزان بااليی از رضايت شان را جلب خواهيد كرد. 

حضور مداوم در شبکه های اجتماعی
اس��تارت آپ ش��ما برای ديده ش��دن بايد به طور مداوم در ش��بکه های 
اجتماعی حضور داش��ته باشد. در غير اين صورت شانسی برای ديده شدن 
از سوی مشتريان نخواهيد داشت. امروزه شماره هرچه بيشتری از كاربران 
در ش��بکه های اجتماعی عضويت دارند. اين امر به معنای ضرورت حضور 
هر كس��ب و كار در اين فضاست. اگر استارت آپ شما دير اقدام به حضور 
در ش��بکه های اجتماعی نمايد، شانسی برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب 

هدف نخواهيد داشت. 
فضای شبکه های اجتماعی به اندازه كافی شلوغ هست بنابراين شما برای 
ديده شدن بايد ايده های متفاوتی را مدنظر قرار دهيد. اين امر جای هرگونه 
اشتباهی را از بين می برد بنابراين دقت نظر شما در بازاريابی و تاثيرگذاری 

بر روی مخاطب هدف بايد باال باشد. 
يکی از اش��تباهات هميشگی اس��تارت آپ ها در تعامل با مشتريان شان 
حضور كوتاه مدت در ش��بکه های اجتماعی است. اين امر شانس شما برای 
تاثيرگذاری بر روی مش��تريان در بلندمدت را به شدت كاهش می دهد، با 

اين حساب ش��ما بايد هميشه به اين نکته توجه نشان دهيد. در غير اين 
صورت شايد شانسی برای تعامل مناسب با مشتريان تان پيدا نکنيد. 

اگر ش��ما هم پ��س از يک موفقيت در زمينه برندس��ازی به طور كامل 
ش��بکه های اجتماع��ی را فراموش می كني��د، پس نبايد انتظ��ار دريافت 

نتيجه ای مطلوب از بازاريابی در شبکه های اجتماعی را داشته باشيد. 
توجه به المان های بصری برند

امروزه هر برندی با المان های بصری اش شناخته می شود. اگر شما به اين 
نکته مهم توجه نش��ان ندهيد، شانسی برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب 
هدف نخواهيد داشت. هر برند بايد لوگوی مشخصی داشته باشد. اين امر 
برای مخاطب هدف جذابيت بصری ايجاد خواهد كرد. همچنين شانس تان 
برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل مالحظه ای افزايش 

می دهد. 
اگر اكانت شما در شبکه های اجتماعی تصوير پروفايلی به غير از لوگوی 
برندتان را داش��ته باشد، هرگز نظر كاربران را جلب نخواهيد كرد. اين امر 
مش��کالت زيادی از نقطه نظر برندس��ازی به همراه دارد. وقتی مشتريان 
كس��ب و كار ش��ما را با لوگويش نشناس��ند، به طور م��داوم آن را با يک 
ش��خصيت حقيقی اش��تباه خواهند گرفت. اين امر مشکالت پيش روی 
كسب و كارها برای تعامل با مشتريان را به بيشترين حد ممکن می رساند. 
بدون ترديد بس��ياری از اس��تارت آپ ها برای طراحی المان های بصری 
كسب و كارشان با مشکالت ويژه ای دست و پنجه نرم می كنند. اين مشکل 
مانند هر مس��ئله ديگری در دنيای كس��ب و كار دارای راهکار مشخصی 
اس��ت. توصيه ما در اين بخش همکاری با برخی از موسسه های برندينگ 

است. اين امر شما را از تجربه باالی آنها بهره مند خواهد كرد. 
توجه به واکنش های عاطفی مشتریان

هر برند تاثيرگذاری عاطفی مش��خصی بر روی مشتريانش دارد. اين امر 
بايد هميش��ه مدنظر برندها قرار داش��ته باش��د. اگر استارت آپ شما هيچ 
واكنش عاطفی ای در ميان مش��تريان ايجاد نمی كند، يک جای كار ايراد 

دارد بنابراين شما بايد به سرعت دنبال حل و فصل اين مسئله باشيد.
تعامل نزديک با مشتريان هميشه واكنش های احساسی آنها را به همراه 
دارد. ش��ما برای توسعه اس��تارت آپ تان بايد با ش��ناخت دقيق از سليقه 
مخاطب هدف اقدام به تاثيرگذاری بر روی آنها نماييد. در غير اين صورت 

شانسی برای جلب تعامل شان نخواهيد داشت. 
بس��ياری از اس��تارت آپ ها هرگز به فکر برندس��ازی نمی افتند. اين امر 
تاثير بس��يار منفی بر روی وضعيت آنها دارد. اگر شما مايل به برندسازی 
برای استارت آپ تان هستيد، استفاده از نکات مورد بحث در اين مقاله راه 
شروعی برای شما خواهد بود. البته هرگز نبايد به توصيه های محدود اين 

مقاله اكتفا نماييد.
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اخبار

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: رییــس هیئت مدیره 
و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب آذربایجان شــرقی با اشاره به 
تصویــب اعتبار ۴۵ میلیارد تومانی هیــات دولت برای طرح های 
آبرسانی اســتان گفت: اگر تامین اعتبارات انجام نگیرد پروژه های 
آبرسانی تکمیل نخواهند شد و تنش آبی استان را نخواهیم توانست 
مدیریت کنیم.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیرضا ایمانلو اظهار 
کرد: نزدیک به یک هزار و ۴۵۰ روستا و ۶۴ شهر با جمعیت حدود 
۴ میلیون نفر تحت پوشــش شــرکت آب و فاضالب استان است. 
ایمانلو افزود: با توجه به کاهش بارندگی ها در ســال زراعی جاری 
در ۱۰ شهرســتان با مشکل روبرو خواهیم شد و در شهرهایی که 
امکان حفر چاه و یا اجاره چاه های کشــاورزی و مهندســی وجود 
دارد به دنبال به حداقل رساندن تنش آبی هستیم. وی با اشاره به 
اینکه بیش از ۷۰ درصد تامین آب کالنشهر تبریز از  سدهای زرینه 
رود و نهند تامین شد، گفت: میزان آب مخزن سد نهند زیاد است 
و اگر بتوانیم خط آبرسانی نهند را به اتمام برسانیم خواهیم توانست 
۳۰۰ لیتر در ثانیه آب دریافت کنیم و نقاطی که با مشــکل مواجه 
هســتیم را برطرف کنیم. ایمانلو ادامه داد: گره گشای مشکل آب 
شرب تبریز، خط آبرسانی نهند است که اگر این اعتبار تامین شود 
خواهیم توانســت این طرح را به اتمام برسانیم. مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به حفر ۳۰ حلقه 
چاه، افزود: از این تعداد ۲۰ حلقه چاه در محدوده کالنشــهر تبریز 
و ۱۰حلقه چاه در مسیر شهرهای حاشیه خط آبرسانی زرینه رود 
حفر شده ولی برای تجهیز این چاه ها باید اعتبار مصوب تامین شود 
تا بتوانیم به اتمام برسانیم. ایمانلو با اشاره به اینکه بطور معمول از 
ابتدای خرداد ماه میزان تولید نسبت به میزان مصرف کمتر می شود 
و حجم مخازن کاهش می یابد، خاطرنشــان کرد: اگر کوچکترین 

خللی در تامین آب ایجاد شود سیستم با مشکل مواجه خواهد شد. 
علیرضا ایمانلو اضافه کرد: در صورت عدم تامین آب پایدار و کاهش 
ســطح مخازن و آغاز پیک مصرف، تامین آب بعد از کاهش سطح 
مخازن به دلیل مصرف باالی مشترکین امکان پذیر نخواهد بود و 
باعث افت فشــار و قطعی موضعی در شبکه خوهد شد. وی با بیان 
اینکه اختالف ارتفاع شــهر تبریز بین پایین ترین نقطه و باالترین 
نقطه ۴۰۰ متر اســت، گفت: چرخاندن آب اگر بیش از ۱۰ درصد 

باشد سیستم آّرسانی بهم خواهد خورد.
قطع برق موجب عقب افتادگی در سیستم آب و فاضالب 

می شود
رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان 
آذربایجان شرقی ادامه داد: نیم ساعت قطعی برق در تبریز موجب 
عقب افتادگی ۸ ساعته در سیستم آب و فاضالب می شود زیرا ۱۰۰ 
حلقه چاه در این کالنشــهر وجــود دارد که با قطع برق راه اندازی 
مجــدد و هواگیری این چاه ها زمان بر اســت. گزارش خبرنگار ما 
حاکی است؛ کاهش بارندگی ها در یکسال اخیر در آذربایجان شرقی 
و بروز مشــکل کمبود آب به ویژه آب آشــامیدنی، ضرورت اتمام 

طرح های آبرسانی در این استان را دوچندان کرده و این طرح ها در 
انتظار تامین اعتبار ۴۵ میلیارد تومانی مصوب هیات دولت هستند. 
براساس اعالم اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی در سال زراعی 
جاری میزان بارندگی در اســتان ۲۷ درصد کمتر شده و براساس 
شاخص های استاندارد بارش و تبخیر، در بررسی یکساله حدود ۴۰ 
درصد مساحت استان در خشکسالی قرار دارد که با توجه به کاهش 
میزان بارندگی برنامه ریزی برای مدیریت منابع آبی ضروری است.

طرح های آبرسانی معطل تخصیص اعتبار
در این راســتا برای مدیریت تنش آبی آذربایجان شــرقی طرح 
های مختلفی از سوی شرکت های آب منطقه ای و آب و فاضالب 
اســتان در دست اجراســت و دولت برای سرعت بخشیدن به این 
طرح ها، ســال گذشــته مبلغ ۴۵ میلیارد تومان به صورت تملک 
دارایی سرمایه ای، تعریف کرد که متاسفانه تاکنون پرداخت نشده 
و این طرح ها معطل تخصیص این اعتبار هستند. این اعتبار برای 
اجرای خط انتقال آبرســانی از نهنــد به تبریز، حفر ۳۰ حلقه چاه 
و نیز افزایش ظرفیت ایســتگاه پمپاژ شماره ۵ آبرسانی زرینه رود 
در نظر گرفته شــده اســت. با وجود پیگیری های انجام شده، این 
مبلغ تا کنون در اختیار ســازمان برنامه و بودجه آذربایجان شرقی 
جهت تخصیص در طرح های مذکور قرار نگرفته اســت و به گفته 
کارشناسان امر در صورت عدم تامین اعتبار تابستان امسال با تنش 
آبی در آذربایجان شرقی و تبریز مواجه خواهیم بود. تبریز در سال 
های اخیر با مشــکالت عمده در زمینه آب مواجه و شاهد قطعی 
های مکرر آب شرب در فصل تابستان بوده که نیاز به تامین آب از 
منابع مختلف با افزایش ظرفیت های موجود و تســریع در تکمیل 
طرح های نیمه تمام با اعتبار پیش بینی شده برای کوتاه مدت گره 

گشای مشکالت آب شرب شهر تبریز خواهد بود.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: به گــزارش روابط عمومی 
شرکت شــهرک های صنعتی استان گیالن، کوچکی نژاد نماینده 
مردم شریف شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی 
و سعیدی کیا مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن 
طی نشســتی در خصوص وضعیت واحدهای صنعتی مســتقر در 
شهرک ها و نواحی صنعتی گیالن و اهمیت و جایگاه صنایع کوچک 
در اســتان به گفتگو پرداختند . در این نشست که با حضور اعضای 
هیئت مدیره شرکت شهرکهای صنعتی اســتان برگزار شده بود ، 
کوچکی نژاد در خصوص اهمیت و جایگاه شــهرک های صنعتی و 
جذب سرمایه گذار بیان داشت : شهرک های صنعتی نقش مهمی 
در اشــتغال و رونق اقتصادی منطقه دارند و با توجه به قابلیت های 
اســتان می بایست به دنبال جذب سرمایه گذاران صنعتی باشیم .  
وی در خصوص شناسایی و جذب سرمایه گذاران واقعی بیان داشت 
: جذب سرمایه گذار بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد اما سرمایه 
گذاری که ، از جنس و بدنه صنعت باشد به عبارتی یک سرمایه گذار 
واقعی باشــد و تمام توان خود را برای احیای صنعت استان به کار 
گیرد . نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای 
اســالمی در ادامه افزود : با توجه به ویژگیها و قابلیتهایی که استان 

گیالن دارد ، می بایســت به دنبال جذب ســرمایه گذاران صنعتی 
باشیم ، این در حالی می باشد که ، صنعتگر مورد حمایت همه جانبه 
مسئوالن استانی قرار گیرد و در حال حاضر صنایع کوچک بهترین 
راه حل برای رونق اقتصاد می باشد .  مدیر عامل شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان گیالن ضمن تشکر از زحمات و پیگیریهای جناب 
آقای کوچکی نژادنماینده محترم مردم شریف شهرستانهای رشت و 
خمام در مجلس شورای اسالمی و حضور ایشان در شرکت شهرک 
های صنعتی اســتان گیالن ، با اشــاره به اهمیت برقراري ارتباط 
مطلوب با نمایندگان محترم مجلس ابراز داشت: تعامل با نهاد بسیار 

مهم مجلس شوراي اسالمي با توجه به دیدگاه ها و نظرات مختلف 
نمایندگان محترم کاری بسیار مهم است .  وي در ادامه بیان داشت  
: ارتباط و تعامل مطلوبي با نمایندگان محترم مجلس براي تشریح 
وضعیت صنایع کوچک برقرار گردیده که جا دارد از لطف و عنایت 
و زحمات نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی تقدیر و تشکر 
داشته باشم . رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان 
گیالن در ادامه افزود : تالش جمعي مجموعه همکاران در شهرک 
هاي صنعتي در جهت ایجاد فضاي مناســب براي سرمایه گذاري 
است.الزم به ذکر میباشد در پایان این نشست مدیرعامل و اعضای 
هیئت مدیره شرکت شــهرک های صنعتی استان گیالن با اهداء 
لوح تقدیری از زحمات ، تالشها و پیگیریهای جناب اقای مهندس 
کوچکی نژاد نماینده محترم مردم شریف شهرستانهای رشت و خمام 
در مجلس شورای اسالمی در خصوص کسب اعتبارات الزم به جهت 
ایجاد زیرساختهای مناســب در شهرک صنعتی سفیدرود رشت و 
ناحیه صنعتی لشــت نشاء و پیگیریهای مســتمر  ایشان با وزارت 
جهاد کشاورزی در خصوص انتقال سند ناحیه صنعتی لشت نشاء و 
خدمات صادقانه و مجدانه ایشان به صاحبان صنایع این خادمین بی 

منت عرصه صنعت تقدیر و تشکرنمودند .

ایالم - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت پاالیش 
گاز ایالم از کاهش چشــمگیر مصرف مواد شیمیائی و هزینه های 
بهره برداری در این پاالیشگاه علیرغم افزایش تولید محصوالت خود 
خبــر داد و گفت: حفظ رویکردهای اقتصاد مقاومتی در واحدهای 
تولیدی پاالیشــگاه گاز ایالم به فرهنگ عمومی تبدیل شده است. 
به گزارش روابط عمومی،دکتر " روح اله نوریان" افزود: در ســال 
گذشته و در راستای تحقق شعار جهش تولید و حفظ رویکردهای 
اقتصــاد مقاومتی در واحدهای تولیدی پاالیشــگاه گاز ایالم، این 
مجتمع تولیدی توانسته اســت ضمن افزایش مقادیر محصوالت 
تولیدی خود نســبت به ســال ۱۳9۸، در مصرف مواد شیمیائی و 
مصرفی نیز صرفه جویی های چشــمگیری به عمل آورد. وی اظهار 
داشت: در ســال ۱۳99 مصرف آمین و اکتیویتور ۸۰ درصد، تری 

اتیلن گالیکول ۴۰ درصد، پروپــان ۳۲.۵۰ درصد، متانول ۲۱.۵۰ 
درصد، برداشــت آب از منابع ۱۷.۷۰ درصد، فسفات ۳.۸۰ درصد، 
فیلترهای شیرین ســازی ۳.۸۰ درصد، اکســیژن زدا ۵.۱۷ درصد 

و نمک یوتیلیتی ۵۱.۴۵ درصد نســبت به ســال ۱۳9۸ کاهش 
داشته است. مدیرعامل شــرکت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه با 
کاهش مصرف شــیمیایی و هزینه های بهره برداری ضمن تحقق 
نامگذاری ســال، اقدامات قابل قبولی در صرفه جویی انجام شــده 
است، تصریح کرد:عالوه بر آثار زیست محیطی مثبت، در مجموع 
رقمی معادل ۱۳۰ میلیارد ریال صرفه جویی را در برداشته است و 
این در حالی است که در زمینه تولید محصوالت نیز شاهد میانگین 
رشد وزنی ۱.9 درصدی بوده ایم. دکتر نوریان خاطرنشان کرد: این 
واحد صنعتی برنامه های مدونی برای تحقق شعار سال جاری که 
توسط مقام معظم رهبری بنام" تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها " 
نامگذاری شــده است در دستور کار قرار داده که به مرور زمان و با 

افزایش تولیدات و برداشتن موانع محقق خواهد کرد.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: معاون هماهنگی امور عمرانی 
استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به کاهش میزان بارندگی ها در 
سال زراعی جاری، گفت: به احتمال زیاد تابستان امسال با چالش 
کمبود آب و برق در اســتان مواجه خواهیم شد. جواد رحمتی در 
نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به 
بحران اســتان آذربایجان شرقی، افزود: ضروری است دستگاه های 
ذیربط پیش بینی هــا و اقدامات الزم برای مدیریت و اصالح الگوی 
مصرف جهت عبور از اوج مصرف در تابستان را داشته باشند. وی با 
اشاره به اینکه سال گذشته ۴۵ میلیارد تومان از سوی هیات دولت 
برای پروژه های آبرسانی استان تخصیص یافت، ادامه داد: این اعتبار 
برای اجرای خط انتقال آبرســانی از نهند به تبریز، پروژه حفر ۳۰ 
حلقه چاه در نهند و نیز افزایش ظرفیت ایســتگاه پمپاژ شماره ۵ 
آبرسانی زرینه رود در نظر گرفته شده است. رحمتی اظهار داشت: 
متاســفانه با وجود پیگیری های انجام شــده این مبلغ تاکنون در 

اختیار سازمان برنامه و بودجه استان جهت تخصیص به پروژه های 
مذکور قرار نگرفته است. وی گفت: نمی توان بیش از این منتظر بود 
و الزم است برای تجهیز و اجرای پروژه حفر چاه ها از منابعی مانند 
حقوق دولتی معادن اســتفاده کرد. معاون هماهنگی امور عمرانی 
استاندار آذربایجان شــرقی افزود: باید به صورت جدی پیگیر این 
موضوع بود و به شــورای امنیت کشور نیز منعکس شود که از یک 

ســال پیش از وقوع بحران پیگیر اعتبارات مورد نیاز بوده ایم. وی 
از تمام شــهروندان استان خواست در مدیریت مصرف آب و برق با 
دستگاه های مسئول همکاری کرده و شرکت های آب و فاضالب، 
آب منطقه ای، توزیع برق اســتان و برق منطقه ای آذربایجان نیز 
نسبت به آگاه سازی و اعالم هشدارها در خصوص کمبود پیش رو از 
اکنون اقدام کنند. رحمتی با اشاره به اینکه سال گذشته، همکاری 
خوبی از سوی صنایع و مردم صورت گرفت، افزود: گله مندی مردم 
از عدم اطالع رســانی قبلی نسبت به خاموشی ها بود و امسال در 
صورت ضرورت، اعمال خاموشــی باید با اطالع رسانی قبلی انجام 
گیرد. معاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری آذربایجان شرقی 
با تاکید بر اســتفاده از ظرفیت رسانه ها برای اطالع رسانی و آگاه 
سازی مردم نسبت به وضعیت اضطراری بخش آب و برق در کشور، 
گفت: ادارات نیز باید از ظرفیت های رســانه ای و تبلیغاتی در این 

خصوص استفاده کنند.

مدیرعامل آبفا آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد؛

رفع تنش آبی با وصول اعتبار مصوب ۴۵ میلیارد تومانی هیات دولت

کوچکی نژاد نماینده مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی :

شهرک های صنعتی نقش مهمی در اشتغال و رونق اقتصادی منطقه دارند

مدیرعامل پاالیشگاه گاز ایالم:

حفظ رویکردهای اقتصاد مقاومتی در واحدهای تولیدی پاالیشگاه گاز ایالم

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی:

ادارات از ظرفیت رسانه ها برای مدیریت مصرف استفاده کنند

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
گلستان گفت: به دلیل خشکسالی و تنش آبی در سال جاری مدیریت 
مصرف برق با شدت بیشتری انجام می شود.علی اکبر نصیری اظهار 
کرد: متاسفانه به دلیل کم شدن نزوالت آسمانی، امسال شاهد کاهش 
آب های زیر زمینی و سطحی در بخش کشــاورزی و افزایش انرژی 
برق هستیم.وی افزود: برق از آن دسته انرژی های غیر قابل جایگزینی 

اســت که برای به دست آوردنش نیروی زیادی صرف می شود و باید 
تالش کنیم تا مدیریت مصرف را در همه بخش ها رعایت کنیم.نصیری 
با اشــاره به برنامه های این شرکت برای صرفه جویی در مصرف برق 
گفت: در روز هفتم اردیبهشــت ماه، اولین روز قطعی برق در راستای 
صرفه جویی در ادارات برق و آب انجام شد و در روز ۱۵ اردیبهشت نیز 
تمامی دستگاه های دولتی قطعی برق را شاهد خواهند بود.وی با بیان 

اینکه همه افراد در رابطه با صرفه جویی باید پای کار باشند، ابراز کرد: 
در بخش خانگی مشترکین به سه دسته تقسیم می شوند، از جمله کم 
مصرف، خوش مصرف و پر مصرف که از بین مشترکین خوش مصرف 
دارای تخفیف هســتند.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان 
ادامه داد: ولی اگر مشترکین پر مصرف بتوانند ۱۰ الی ۲۰ درصد کاهش 

برق داشته باشد، آن ماه برق مصرفی شان رایگان حساب می شود.

مدیرعامل نیروی برق گلستان: مدیریت مصرف برق تابستان به دلیل خشکسالی شدیدتر می شود

آیت اهلل اعرافی: 
زنده نگهداشتن نام شهدا مایه تحکیم مبانی فرهنگ ایثار و شهادت است

قم - خبرنگار فرصت امروز: مدیر حوزه های علمیه سراسر کشور در مراسم 
کوچه های آسمانی گفت: طرح ارزشمند نامگذاری کوچه ها بنام شهدا نماد تعلق 
خاطر به شهدای ســرافراز و مایه تحکیم مبانی فرهنگ ایثار و شهادت است. به 
گزارش ایثار واحد اســتان قم، آیت اهلل اعرافی در این آیین ضمن خیر مقدم به 
معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شــهید وامور ایثارگران افزود: حیات جاودان 
شــهدا منبع مولد و نیرو بخش امت ها برای آزادی و رهایی است ، شهدا مردان 
میدان جهاد هســتند که فرماندهی آن با امام و نایب برحق ایشــان است، این دو رکنی است که در این مسیر روشن است، ولی 
برخی نمی دانند  و از آن غفلت می کنند. امام جمعه قم تاکید کرد: امروز بدلیل اشکاالتی که وجود دارد انتقاداتی نیز هست، 
اما خط اصلی روشن است و حرکت  به سوی ظهور امام عصر)عج( و قله های بلند تمدن اسالمی پیش می رود و این راه متوقف 
نمی شود. آیت اهلل اعرافی تاکید کرد: خون شهدا پیام آور راه نو و اندیشه جدید تمدنی برای دنیاست.  شهدا برای آرمانهای الهی 
از جان خود و تمامی تعلقات دنیایی گذشتند، امروز اگر کسی برای آرمانهای الهی، ایستادگی برخط مقاومت، خدمت به مردم 
از امکانات، وقت و تعلقاتش هزینه کند، این بسیار ارزشمند است. وی عنوان کرد: شهدا از جنس همین مردم بودند شهید نام و 
یادش هویت ساز است و کسانی که برای زنده نگه داشتن نام شهدا تالش می کنند، اقدامی ارزشمند انجام می دهند و نباید کار 
خود را کوچک بشمارند. آیت اهلل اعرافی افزود: امروز ملتها و دولتها در دنیا در راستای ارج نهادن به کشته شدگان راه استقالل و 
دفاع از سرزمینشان هزینه های بسیار می کنند.  وی بیان  داشت: زنده نگه داشتن نام شهدا ارزشمند است و مهم تر از آن زنده 

نگه داشتن فرهنگ مقاومت و ایثار است که باید از سوی نهادهای آموزش و فرهنگی و حوزوی مورد تاکید قرار گیرد.

در راستای کمک به محالت کم برخوردار انجام شد:
دیدار شهردار اهواز و دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه

اهواز - شبنم قجاوند: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص 
محرومیت زدایی در خوزستان و پیگیری های ویژه نماینده محترم ولی فقیه در 
استان این مسئله در دستور کار شورای اسالمی شهر و شهرداری اهواز قرار گرفت 
و در همین راســتا صبح امروز نهم اردیبهشت ماه شــهردار اهواز با سردار سید 
ضیاالدین حزنی دبیر قرارگاه محرومیت زدایی ســپاه دیدار و گفتگو کرد. در این 
دیدار شــهردار اهواز در خصوص محالت کم توسعه و کم برخوردار و محرومیت 
زدایی از چهره محالت شهر اهواز با سردار حزنی به بحث و تبادل نظر پرداختند. سردار حزنی در این جلسه عنوان کرد : با توجه 
به لزوم محرومیت زدایی از استان خوزستان و بهبود معیشت مردم قهرمان پرور و همیشه در صحنه این خطه از کشور، سپاه با 
تمام وجود رفع محرومیت از این نقطه را در دستور کار و اولویت کاری خود قرار داد. دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه همچنین 
به شــهردار اهواز در راستای همکاری در محرومیت زدایی از چهره شهر قول مساعد داد و افزود: قرارگاه محرومیت زدایی سپاه 
برای یاری رسانی در برنامه های محرومیت زدایی پیشنهادی از سوی شهرداری اهواز آمادگی خود را با تمام توان اعالم می کند. 
شــهردار اهواز نیز ضمن تشــکر از همکاری قرارگاه سپاه ، اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی و مدیریت یکپارچه با دستگاههای 
مرتبط بتوانیم چهره محرومیت را به مرور زمان در شهر کمرنگ تر و محو نماییم. نوشادی خاطرنشان کرد: این سلسله جلسات به 
طور مرتب و عالوه بر بحث محرومیت زدایی و سایر مسائل نیز برگزار می گردد. گفتنی است این جلسه در محل ستاد کل سپاه 
پاسداران در قرارگاه محرومیت زدایی و به منظور بهره گیری از توان این قرارگاه برای اجرای برنامه های بهسازی و توانمند سازی 

و رفع مشکالت و معضالت محالت کم برخوردار شهر صورت گرفت.

برنامه های روز قدس توسط شهردار رشت تشریح شد: 
شهردار رشت ویژه برنامه های بزرگداشت روز جهانی قدس توسط 

شهرداری را تشریح کرد
رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی شهردار رشت امروز )پنج شنبه 
9 اردیبهشت( در جلسه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گیالن ضمن تشریح 
برنامه های شهرداری برای روز جهانی قدس اظهار داشت: شهرداری رشت امسال 
برای روز جهانی قدس برنامه های بســیار متنوعی را تدارک دیده است. شهردار 
رشت شــیوع ویروس کرونا را مورد اشــاره قرار داد و تصریح کرد: با وجود تمام 
محدودیت هایی که برای قطع زنجیره شیوع کرونا وضع شده باید بتوانیم به نوعی نسبت به بزرگداشت روز جهانی قدس و حقانیت 
ملت مظلوم فلسطین اقدام کنیم.  وی با بیان اینکه مردم گیالن و به ویژه شهر رشت همواره در چنین صحنه هایی حضور پرشور 
دارند ابراز داشــت: شهرداری رشت فضاسازی های گسترده محیطی را برای پاسداشت روز جهانی قدس در دستور کار خود قرار 
داده است.  احمدی از برگزاری جشنواره شعر قدس با همت شهرداری رشت خبر داد و اضافه کرد: مسابقه نقاشی ویژه کودکان و 
اکران آثار برگزیده کارگاه های هنری مشق نور از جمله برنامه های تدارک دیده شده شهرداری رشت برای روز جهانی قدس است. 
شهردار رشت اذعان کرد: با هماهنگی هایی که انجام شده برنامه زنده صوتی به مناسبت روز جهانی قدس در پیاده راه فرهنگی 
شــهر رشت اجرا می شود. احمدی یادآور شد: اکران تولیدات فرهنگی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، موشن گرافی و 
پخش کلیپ  از دیگر برنامه هایی است که شهرداری رشت برای روز جهانی قدس تدارک دیده است. شهردار رشت در ادامه عنوان 
کرد: بعد از گذشت ۴۲ سال از عمر پربرکت انقالب اسالمی هنوز روز جهانی قدس روزی بسیار مهم تلقی می شود و دشمنان هم 
از این موضع مردم والیتمدار ایران اسالمی آگاه هستند. وی تصریح کرد: در سال ۵۸ حضرت امام خمینی)ره( بنیانگذار جمهوری 
اسالمی در اقدامی هوشمندانه از مسلمانان جهان خواست تا آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان »روز قدس« انتخاب کنند و 
در این روز همبستگی خود را در حمایت از »حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین« به نمایش بگذارند. شهردار رشت با تاکید بر 
اینکه برگزاری برنامه های روز قدس در واقع لبیک به ندای الهی امام)ره( است اظهار داشت: با وجود تمام توطئه های دشمنان، 

سرزمین فلسطین و مردمانش هرگز از ذهن و اندیشه مسلمانان جهان محو نمی شود

شکوفایی صنعت گاز در سردسیرترین نقطه کشور مرهون تالش کارگران است
اردبیل - خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل تاکید 
کرد: شــکوفایی صنعت گاز و نیز ایجاد زیرساختهای الزم در حوزه گازرسانی به 
روســتاها را باید مرهون فداکاری و تالش بی مانند کارگران دانســت. به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل، سردار اسماعیلی مدیر عامل این شرکت 
ضمن تبریک روز کار و کارگر به این قشر زحمتکش به نقش بی بدلیل کارگران 
در توســعه زیرساختها در استان اردبیل پرداخت و ادامه داد: روزگاری نه چندان 
دور در سردترین نقطه کشور صفوف طوالنی برای دریافت نفت ، نبود زیرساختهای انرژی در استان و مشّقات متعدد در حوزه 
صنعت و کشاورزی موجب عقب ماندگی استان در حوزه اقتصاد و تولید گشت تا اینکه دستان توانمند کارگران صنعت گاز امروز 
گرمابخش خانه های بیش از نیم میلیون اردبیل گشته و چرخ صنعت در این استان سریعتر از سالهای گذشته به گردش درآمده 
است. اسماعیلی در حالی از بهره مندی بیش از 9۶ درصدی خانوار روستایی از نعمت گاز طبیعی گفت که این مهم را مرهون 
تالش های بی  وقفه کارگران صنعت گاز دانســت و ابراز امیدواری نمود تا در ســالی که به تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها 
مزیّن شــده است با ایجاد زیرساختهای انرژی در اقصی نقاط استان اردبیل شاهد رشد چشمگیر تولید و رونق اقتصاد ، کاهش 
بیکاری و شکوفایی صنعت باشیم. این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود ظرفیت های اقتصادی، کشاورزی و صنعتی 
اســتان را بی بدیل توصیف نمود و گفت: در حوزه گازرســانی به صنایع آمادگی داریم در هر نقطه ای از استان و در اسرع وقت 
نسبت به انتخاب پیمانکار و شروع پروژه اجرایی اقدام نماییم و در این خصوص کمیته ای متشکل از مهندسین و بازرسین نسبت 
به بازتعریف فرآیندها و روشهای اجرایی در راستای مانع زدایی و پشتیبانی به منظور تحقق شعار سال اقدام نموده اند. اسماعیلی 
در پایان با ایراد این مطلب که در ســالهای آینده بایستی به سمت کیفی سازی خدمات و ارتقاء سطح رضایتمندی مشترکین 
حرکت کنیم ، گفت: طی سالهای گذشته تمام تالش خادمین ملت در عرصه گازرسانی و افزایش ضریب نفوذ گاز طبیعی بود که 
بحمداهلل استان اردبیل در این حوزه جزو استانهای سبز محسوب می شود و برنامه ما برای سالهای آینده ارتقاء سطح کیفی ارایه 
خدمات و مقاوم سازی شبکه های گازرسانی می باشد که به همت کارگران و متخصصین صنعت گاز استان انشااهلل در این مهم 

نیز گامهای موثری را خواهیم برداشت.

بنیاد مسکن بوشهر بر باِم فعالیتهای عمران روستایی کشور ایستاد
بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر؛ در فرایند ارزیابی عملکرد 
حوزه نظارت و ارزیابی عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور در سال ۱۳99 و بر اساس شاخص های اختصاصی این 
حوزه در اجرای پروژه های طرح هادی، بنیاد مسکن استان بوشهر رتبه نخست را کسب کرد. کیفیت پروژه ها، مستند سازی، تعدیل 
در هزینه ها و اجرای صحیح سیاست های ابالغی در اجرای طرح هادی از سوی اداره کل بنیاد مسکن استان بوشهر، باعث گردید 
این نهاد در ارزیابی عمران روستایی کشور باالتر از سایر استانها قرار گیرد. درخشش بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان بوشهر 
در ارزیابی عملکرد سال ۱۳99 در حالی ست که پیش از این در برخی شاخص های مهم نظیر سرانه فضای سبز، چمن مصنوعی 

مینی فوتبال، بوستان امید روستایی و اجرای طرح های هادی روستایی به رتبه اول در کشور دست یافته است.
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به قلم: سوزان مت هيتفيلد / نويسنده حوزه مديريت
مترجم: امير آل علی

حتی اگر بهترين ش��يوه های مديريتی را نيز مورد استفاده 
قرار دهيد، شرايطی رخ خواهد داد كه مجبور به قطع همکاری 
با كارمندی از ش��ركت خواهيد بود، با اين حال آيا تاكنون به 
اي��ن موضوع فکر كرده ايد كه چگونه بايد يک اخراج حرفه ای 
داشته باش��يد؟ آمارها بيانگر آن است كه بسياری از مديران 
به خاطر عدم توجه به اين بخش به ظاهر س��اده، با مشکالت 
بسياری مواجه می شوند. درواقع يک اخراج بد، حتی در روحيه 
ساير كارمندان شركت هم تاثير منفی به همراه خواهد داشت. 
اين نکته را همواره به خاطر داشته باشيد كه اخراج كردن ابدا 
نبايد تصميمی يک شبه باشد. به همين خاطر حتی از مدت ها 
قبل الزم اس��ت تا اقداماتی را در دس��تور كار خود قرار دهيد 
ك��ه در ادامه به صورت كامل تمامی موارد موردنياز، بررس��ی 

خواهد شد.
1-هرگز کارمندی را قبل از جلسه اخراج نکنید 

اخ��راج كردن ب��ه معنای ايجاد دش��منی نبوده و ش��ما 
همچنان بايد احترام فرد مذكور را به عنوان يکی از اعضای 
تيم ش��ركت، نگه داريد. به همين خاطر ضروری اس��ت تا 
جلس��ه ای را به صورت دو نفری برگزار نماييد و در رابطه با 
تصمي��م خود صحبت نماييد. در اين زمينه فراموش نکنيد 
كه همواره براس��اس آمار و اطالعات صحبت نماييد. برای 
مثال نمايش آمار عملک��ردی كمک خواهد كرد تا كارمند 
نيز به درس��تی بتواند داليل تصميم شما را درک كند. در 
اين راس��تا فراموش نکنيد كه شما در حال انتقال يک پيام 
ناراحت كنن��ده هس��تيد. به همين خاطر توصيه می ش��ود 
كه جلس��ه را در زمانی برگزار نماييد ك��ه آرامش كافی را 
داريد تا لحنی مناس��ب را داش��ته باش��يد. در نهايت سعی 
كني��د تا ش��رايطی را مهيا كنيد كه كارمند اخراج ش��ده، 
روزه��ای س��ختی را تجربه نکند. برای مثال ش��ركت هايی 
را كه ني��از به نيروی جديد دارند، معرف��ی نماييد. در اين 
زمينه برخی از مديران حق��وق كامل كارمندان را تا پايان 
م��اه واريز می كنند تا فرد با مش��کل مال��ی كمتری مواجه 
ش��ود. در اين رابطه س��عی كنيد تا با كم��ی مالطفت، در 
نهايت كارمند شركت بدون دلخوری از مجموعه كنار برود. 
در موارد بس��ياری مشاهده ش��ده كه يک اخراج بد، زمينه 
نارضايتی را به همراه داش��ته كه خود ضدتبليغ برای شما 
و برندتان محس��وب می شود. به صورت كلی در اين بخش 
هرچه بيش��تر اخالق گرا باش��يد، نتايج بهتری را به همراه 

خواهد داشت. 
2-حداقل 2 بار اخطار دهید

در بسياری از شرايط كارمندان از نارضايتی شما اطالعی 
ندارند. تحت اين شرايط جلسه اخراج به نظر آنها منصفانه 
نخواهد بود. در اين زمينه ش��ما بايد نشان دهيد كه نسبت 
ب��ه كارمند خود، صبر كافی را داش��ته ايد. به همين خاطر 
در زمان های مناس��ب، به كارمندان خود اخطار دهيد. اين 

امر باعث خواهد ش��د تا ساير كارمندان هم بدانند كه شما 
تالش خود را برای تغيير شرايط انجام داده ايد. درواقع شما 
بايد هشدارهای الزم را بدهيد كه كارمند، در وضعيت خود 
تغيير ايجاد نمايد و در صورت عدم انجام آن، طبيعی است 
كه اخراج گزينه ای كامال منطقی باش��د. بهتر اس��ت كه در 
اي��ن بخش از همان روز ب��ه كارمندان خود اعالم كنيد كه 
در چ��ه صورتی اخطار اخ��راج را دريافت خواهند كرد. اين 
امر باعث می ش��ود كه آنها خط قرمز ش��ركت را بدانند. در 
رابطه با هشدار دادن، بهتر است كه كارمند را رها نکنيد و 
آمادگی خود نسبت به كمک كردن برای اعمال تغييرات را 
اعالم نماييد. درواقع شما به عنوان مدير شركت، الزم است 
تا مش��کالت را برطرف نماييد. درواقع اخراج كردن همواره 

بايد آخرين گزينه باشد. 
3-گفت و گو را بیش از حد طوالنی نکنید 

در بس��ياری از م��وارد طوالن��ی ش��دن صحبت ه��ا نيز 
نارضايتی به همراه خواهد داش��ت. درواقع شما بايد تالش 
كنيد كه اين جلسه، بيش از 15 دقيقه طول نکشد. درواقع 
طوالنی ش��دن يک امر، ممکن اس��ت باعث مطرح ش��دن 
مس��ائلی ش��ود كه به غير از دلخوری، نتيجه ديگری را به 
هم��راه ندارد. در نهايت مختصر ب��ودن، كمک خواهد كرد 
كه نه تنها ش��ما به ساير اقدامات خود برسيد، بلکه كارمند 
ني��ز بتواند برای ادامه روز خ��ود برنامه ريزی نمايد. درواقع 
خالی كردن دفتر كاری نيز امری زمانبر محس��وب می شود 
و هيچ كارمند اخراج شده ای تمايل ندارد كه يک روز ديگر 
را به اي��ن امر اختصاص دهد. در نهايت فراموش نکنيد كه 
كارمند اخراج ش��ده، به زمانی برای تنها ب��ودن نياز دارد. 
به همين خاطر اگر گفت و گو طوالنی ش��ود، ممکن است 
با رفتارهای احساسی از س��وی كارمند خود مواجه شويد. 
درواقع شما تنها كافی است كه اين موضوع را مطرح كنيد 
كه اخطارهای الزم را داده ايد و با نمايش آمارهای موجود، 
اين نکته را به اثبات برسانيد كه ديگر امکان ادامه همکاری 
وجود ندارد. در اين زمينه انتقاد ش��ما نبايد طوالنی شود. 
اين امر بدون شک بيش از حد ناراحت كننده خواهد بود. 

4-جلسه را ضبط نمایید 
اين موضوع كمک خواهد كرد تا كارمند اخراج شده نتواند 
مشکلی را برای شما ايجاد نمايد. همچنين می توانيد با مشاهده 
مجدد جلسه اخراج، نسبت به عملکرد خودتان امتياز بدهيد و 
در صورت نياز تغييراتی را اعمال نماييد، با اين حال به صورت 
كلی اين اقدام برای رهايی از مشکالت آتی نظير تهمت زدن 
است. در اين زمينه هيچ چيز بهتر از فيلم گرفتن نخواهد بود. 

5-قاطع باشید 
برخی از مديران در جلس��ه اخراج درگير احساسات خود 
ش��ده و اين امر باعث می ش��ود كه كارمند به اين فکر كند 
كه هنوز هم شانسی برای بازگشت وجود دارد، با اين حال 
قاطع نبودن مشکالت بسياری را برای شما به همراه خواهد 
داشت. درواقع اگر كارمندان شركت حس نمايند كه حتی 
در بدترين ش��رايط نيز همچنان در شركت باقی می مانند، 
بدون ش��ک راندمان كاری پس��رفت پي��دا خواهد كرد. به 

همين خاطر نيز س��عی كنيد كه در جلس��ه اخراج، كامال 
منطق��ی باش��يد و از تصميم خود كوت��اه نياييد. همچنين 
مقدمه چينی را كنار بگذاريد و س��ريعا دليل اصلی جلس��ه 
را مطرح كنيد. نکته مهم ديگر اين اس��ت كه قبل از اعالم 
اخ��راج، كليه دسترس��ی های كارمند بايد قطع ش��ود. اين 

مسئله برای امنيت شركت شما بسيار محسوب می شود. 
6-همه چیز را چک نمایید

ب��ه عنوان يک مدير آي��ا می دانيد كه كارمند ش��ما چه 
چيزهاي��ی را از ش��ركت خارج كرده اس��ت؟ در اين زمينه 
توصيه می شود كه به بهانه كمک كردن، كارمند ديگری را 
با فرد اخراج ش��ده همراه س��ازيد، با اين حال نبايد خود را 
به اين س��طح محدود كنيد. درواقع شما بايد ليست تمامی 
ابزاره��ا، برگه ها و به صورت كلی هر چيزی كه به ش��ركت 
مربوط است و در اختيار كارمند شما بوده را از قبل داشته 
باش��يد و تا زمان چک كردن آنه��ا، اجازه خروج كارمند از 
ش��ركت را ندهيد. درواقع از كارمند خود بخواهيد كه بعد 
از جمع كردن وس��ايل، چند دقيقه ای را منتظر باشد. برای 
آن نيز می توانيد مراحل دفتری كار را مطرح كنيد. اين امر 
كمک خواهد كرد تا ب��دون ابراز نارضايتی و حس محکوم 
ش��دن، فرصت الزم برای چک كردن همه چيز را داش��ته 

باشيد. 
۷-ارتباطات را به حداقل برسانید 

ب��ا توجه به اين امر كه كارمن��د اخراجی ديگر عضوی از 
تيم محس��وب نمی شود، الزم اس��ت تا ارتباطی با سايرين 
نيز نداش��ته باش��د. درواقع صحبت ه��ای وی می تواند در 
روحي��ه تيم ش��ركت تاثير منفی را داش��ته باش��د. در اين 
زمين��ه حتی به كارمندان خود هش��دار دهيد كه حتی در 
صورت دوست بودن با كارمند اخراج شده، حق بازگو كردن 
اتفاقات و اطالعات ش��ركت را برای كارمند جداشده ندارند 
و در صورت اين اتفاق، به ش��دت جريمه خواهند ش��د. در 
نهايت با توجه به اين امر كه كارمند جايگزين ممکن است 
به تجربه و اطالعات س��ابق ك��ه در اختيار كارمند اخراجی 
بوده اس��ت، نياز پيدا كند. اين اطمينان را داش��ته باش��يد 
كه ش��رايط برای حضور كارمند جديد، مهيا است. درواقع 
حتی ممکن اس��ت نياز باشد كه در يک روز ديگر، كارمند 
اخراج��ی تجربيات خود را برای فرد جديد توضيح دهد. در 
اي��ن زمينه اگر اين مورد را در ق��رارداد ذكر نماييد، بدون 
ش��ک بهترين حالت ممکن خواهد بود. در غير اين صورت 
نياز اس��ت كه توافقی صورت گيرد. درواقع نمی توان انتظار 
داشت كه كارمند اخراجی بدون هيچ گونه توقعی، يک روز 

ديگر را برای شركت اختصاص دهد. 
8-خود را به جای کارمند قرار دهید 

در نهايت برای اينکه  بتوانيد عملکرد مناس��بی را در روز 
اخراج داشته باش��يد، توصيه می شود كه برای چند دقيقه 
خ��ود را به جای كارمند مدنظر ق��رار دهيد. اين امر باعث 
خواهد ش��د تا بهتر بتواني��د دغدغه های او را درک كرده و 

رفتار مناسب تری را داشته باشيد. 
thebalancecareers.com :منبع

به قلم: پامال هازلتون
نويسنده حوزه مديريت و كسب و كار

مترجم: امير آل علی

مهمتري��ن داراي��ی هر برندی، مش��تريان آن محس��وب 
می ش��ود. به همين خاطر هم ش��اهد تالش های زيادی در 
زمينه جذب مشتری هستيم، با اين حال آيا تاكنون به اين 
موضوع فکر كرده ايد كه چه اقداماتی بايد انجام ش��ود تا از 
خريد مجدد مش��تری جديد خود اطمينان بااليی را داشته 
باشيد؟ در ادامه مواردی را بررسی خواهيم كرد كه شانس 

شما را در اين بخش افزايش خواهد داد. 
1-پیشنهادهای ویژه داشته باشید 

شما با ترفندهايی می توانيد حتی باعث شويد كه مشتری، 
به خريد محصوالت ديگر شما نيز تمايل پيدا كند. اين امر به 
ميزان جذابيت پيشنهادهای شما برمی گردد كه قبل و پس از 
اتمام خريد، ارائه شود. در اين راستا يکی از گزينه های محبوب 
اين است كه از مشتری بخواهيد تا با اشتراک گذاری محصول 
با دوستان خود و مشتری سازی، از تخفيف های ويژه در خريد 
بعدی برخوردار ش��وند. در اين راس��تا توجه داشته باشيد كه 
هيچ گاه خود را فقط به يک پيش��نهاد محدود نکنيد. اين امر 
باعث خواهد شد تا امکان جذب هر سليقه ای را داشته باشيد.

2-طرح وفاداری ایجاد نمایید 
بدون برنامه ريزی، نگه داش��تن مش��تری بس��يار سخت 
خواهد بود. در اين راس��تا الزم است تا اعالم كنيد كه آنها 
وارد خانواده مش��تريان شما ش��ده اند. اين موضوع خود بار 
ذهن��ی مثبتی را به همراه دارد. همچنين توصيه می ش��ود 
كه خوش��امدگويی مناس��ب و جذابی را داش��ته باشيد. در 
طرح وفاداری، الزم است تا برنامه مرحله ای داشته باشيد تا 
هيچ گاه تکراری نشويد. در اين زمينه الزم است تا به دنبال 
طرحی باشيد كه برای هر دو طرف سودمند باشد. مشاهده 
اقدامات انجام ش��ده از سوی ديگران نيز يکی از راهکارهای 

موجود در اين رابطه محسوب می شود. 
3-تنها به دنبال فروش نباشید 

اين امر كه پس از خريد ارتباط خود را با مشتريان قطع 
كنيد، نوعی حس بی اعتمادی را در آنها ايجاد خواهد كرد. 
چنين شرايطی زمينه خريد مجدد را نيز بسيار كم می كند. 
به همين خاطر ضروری اس��ت تا از اف��راد بخواهيد قبل يا 
بعد از خريد خود اقدام به ثبت نام و شركت در نظرسنجی 
نمايند. از اطالعات درج شده در هنگام ثبت نام نيز می توان 
برای اقدامات بسيار متنوعی استفاده كرد. نمونه آن تبريک 
توليد است. نظرسنجی هم كمک خواهد كرد تا نقاط قوت 
و ضع��ف خود را پيدا ك��رده و برنامه ريزی ه��ای به مراتب 

بهتری را داشته باشيد. 

4-خوشامدگویی مفصلی داشته باشید 
اين امر كه مش��تری جديد را عض��وی از خانواده برند خود 
عنوان نماييد، تاثير فوق العاده ای را دارد. نکته ای كه بايد به آن 
توجه داشته باشيد اين است كه حتما پس از اولين خريد، يک 
پيام خوش��امدگويی ارسال كنيد. در پيج خود الزم است تا از 
ويژگی های برند، دستاوردها و اهداف خود برای آينده صحبت 
نمايي��د. در نهايت يک تخفيف ويژه ب��رای خريد دوم، باعث 
خواهد ش��د تا مش��تری تمايل زيادی برای خريدهای بعدی 
پي��دا كند. برای اين امر كه اقدامات بازاريابی هم انجام دهيد، 
می توانيد از افراد بخواهيد كه لينک معرفی را برای دوس��تان 

خود ارسال كنند و با اين اقدام، امتياز دريافت نمايند. 
5-از ارائه محتواهای موردنیاز غافل نشوید 

درواقع ش��ما نياز داريد تا تمام��ی محتواهای موردنياز يک 
محصول را برای مشتری خود ارسال نماييد. برای مثال ويدئو 
معرف��ی و نح��وه كار با محصول يک��ی از ضروری ترين موارد 
محسوب می شود. نکته ای كه در اين بخش الزم است تا به آن 
توجه داشته باشيد اين است كه در كنار مفيدبودن، به جذابيت 
بصری اقدام خود نيز توجه داشته باشيد. اين امر باعث خواهد 
ش��د تا تاثير اقدام شما افزايش پيدا كند. همچنين الزم است 
تا شبکه های مختلف خود را معرفی كرده و با توليد محتوای 

حرفه ای، احساس نياز به ساير كاالها را نيز ايجاد نماييد. 
practicalecommerce.com :منبع

اخراج به سبک حرفه ای ها 

اصول حرفه ای رفتار با مشتری های جدید آزاردهنده ترین تبلیغات در دنیای کسب و کار کدامند؟

به قلم: مارتينا برتوس/ كارشناس بازاريابی در موسسه هاب اسپات
ترجمه: علی آل علی

بازاريابی و تبليغات هميشه برای برندها جذابيت خاصی به همراه دارد. هيچ برندی بدون سرمايه گذاری 
مناسب در اين حوزه شانسی برای جلب نظر مخاطب هدف نخواهد داشت. درست به همين خاطر شمار 

بااليی از برندها ساالنه هزينه های سرسام آوری در اين حوزه می كنند. 
متاسفانه تبليغات در دنيای كسب و كار هميشه موفقيت آميز نيست. گاهی اوقات تبليغات برندها برای 
مخاطب هدف بس��يار بی معنا يا حتی آزاردهنده اس��ت. اين امر اعتبار كسب و كارها را نشان می رود. اگر 
يک كس��ب و كار توانايی مديريت تبليغاتش به طور درس��ت را نداشته باشد، شانسی برای تاثيرگذاری بر 

روی مشتريانش نخواهد داشت. 
هدف اصلی در اين مقاله بررسی برخی از الگوهای تبليغاتی آزاردهنده برای مشتريان است. اين امر به 
ش��ما برای طراحی هرچه بهتر تبليغات تان كمک خواهد كرد. با استفاده از توصيه های مورد بحث در اين 

مقاله دست كم ديگر خبری از مشکالت تبليغات و آزاردادن مشتريان نخواهد بود. 
آزاردهنده ترین تبلیغات دنیای کسب و کار

براس��اس نظرس��نجی از س��وی موسس��ه لوس��يد، تبليغات پاپ آپ ب��ا 58 درصد در صدر فهرس��ت 
آزاردهنده تري��ن تبليغ��ات در دنيای كس��ب و كار قرار دارند. اين امر به معنای ع��دم عالقه كاربران برای 
مش��اهده اين نوع از تبليغات به هر ش��کلی اس��ت. اگر خودتان را به جای مش��تريان قرار دهيد، مشاهده 
تبليغ��ات پاپ آپ در ميانه مطالعه يک متن مهم يا مش��اهده يک ويدئو بس��يار نااميدكننده خواهد بود. 
درس��ت به همين خاطر شمار بااليی از مشتريان نس��بت به برندهايی با اين شيوه عملکرد واكنش بسيار 
منفی نش��ان می دهند. از نظر اين كاربران هر برند بايد راهکارهايی به دور از اذيت كردن مش��تريان برای 

تبليغات در پيش بگيرد. 
ب��دون ترديد هيچ بازاريابی قصد اذيت كردن مش��تريان را ندارند اين امر به طور كامل برخالف اهداف 
اصلی بازاريابی و تبليغات است بنابراين بايد راهکاری برای رهايی از چنين عملکردی وجود داشته باشد. 
ما در ادامه قصد بررسی برخی ديگر از نمونه های تبليغات آزاردهنده و معرفی برخی از راهکارها به منظور 

پيشگيری از تکرار اشتباهات آزاردهنده برای مشتريان را داريم.
تبلیغات پاپ آپ

وقتی در مورد تبليغات پاپ آپ فکر می كنيم، مشاهده آن به عنوان يکی از منفورترين الگوهای بازاريابی 
چندان دور از ذهن نيس��ت. بس��ياری از كاربران در صورت مش��اهده اين نوع تبليغات به طور كامل قيد 
مشاهده محتوای بازاريابی را خواهند زد. امروزه بسياری از كاربران از انواع ابزارهای مسدودسازی تبليغات 

به منظور تجربه ای لذت بخش در دنيای آنالين استفاده می كنند.
ش��ايد اس��تفاده از اد بالكرها به اندازه كافی برای ناكام گذاشتن برندها در راستای نمايش تبليغات پاپ 
آپ عالی به نظر برس��د، اما متاس��فانه ماجرا ريش��ه دارتر از اين حرف هاست. بس��ياری از برندها در طول 
س��ال های اخير با س��ايت های پرطرفدار برای مجبور كردن كاربران به غيرفعال سازی اد بالكرهای شان به 
توافق رس��يده اند. اين امر به معنای ضرورت غيرفعال س��ازی چنين ابزارهايی از س��وی كاربران به منظور 
مش��اهده محتوای س��ايت است.  اگر به اين نکته به طور دقيق نگاه كنيم، بازهم كاربران تبليغات پاپ آپ 
را مش��اهده خواهند كرد. انگار برندها در اين ميان توجهی به تجربه ناخوش��ايند مشتريان از اين تبليغات 

نشان نمی دهند. اين امر مشکالت بسيار زيادی برای هر برند در پی خواهد داشت. 
اگر ش��ما تمايل ب��ه پرهيز از نمايش تبليغات پ��اپ آپ داريد، بدون ترديد باي��د راهکاری جايگزين را 
انتخاب كنيد. در غير اين صورت مزيت های تبليغاتی تان از بين خواهد رفت. يکی از راهکارهای مناس��ب 
در اين ميان تبليغات درون متنی است. اين امر به شما برای جلب نظر مخاطب هدف بدون نياز به ايجاد 
مزاحمت كمک خواهد كرد. به عنوان مثال، اگر ش��ما محتوای ويدئويی در راس��تای تمرينات ورزشی در 
خانه تهيه كرده ايد، در بخش زيرنويس يا گوش��ه تصوير از لوگوی كس��ب و كارتان استفاده كنيد. اين امر 
ش��ايد بس��يار عجيب به نظر برسد، اما تاثيرگذاری بااليی بر روی كاربران دارد. همچنين شما نيازی برای 

ايجاد مزاحمت از طريق تبليغات پاپ آپ نيز نخواهيد داشت. 
تبلیغات پیش یا وسط ویدئوها

همه ما تجربه مش��اهده ويدئ��و در يوتيوب و مواجهه با تبليغات خس��ته كننده در ابتدا و ميانه ويدئوها 
را داري��م. اين نوع از تبليغات برای هر كاربری خس��ته كننده خواهد بود. بس��ياری از كاربران به دنبال اد 
بالكرهايی برای رهايی از شر چنين تبليغات هستند، اما متاسفانه نمونه های قابل مالحظه ای در اين ميان 
وجود ندارد. اگر ش��ما در س��ايت رس��می تان برای نمايش محتوای ويدئويی به كاربران از الگوی يوتيوب 
پيروی می كنيد، به احتمال زياد در مدت زمانی اندک تمام كاربران تان را از دست خواهيد داد. اين امر به 

دليل رفتار دور از انتظار شما در زمينه نمايش محتوای ويدئويی روی خواهد داد. 
كارب��ران در مواجه��ه با محتوای ويدئويی انتظار تجربه ای بدون دردس��ر و وقف��ه را دارند. حال اگر هر 
دقيقه مجبور به مشاهده چند ثانيه تبليغات باشند، چه اتفاقی روی خواهد داد؟ پاسخ روشن است: ديگر 
خبری از بازديد ويدئوها نخواهد بود.  بس��ياری از برندها در طول س��ال به دليل عدم توجه به اين نکات با 
بحران های تبليغاتی مواجه می ش��وند. اين امر گاهی اوقات حتی با ش��کايت رسمی كاربران از برندها نيز 
دنبال می ش��ود بنابراين شما بايد برنامه ای درست و دقيق برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف داشته 

باشيد. در غير اين صورت وقت خود و مشتريان تان را هدر داده ايد. 
نخستين راهکار ما برای شما رعايت انصاف در زمينه نمايش محتوای تبليغاتی است. بسياری از برندها 
به اين نکته توجهی ندارند. به عنوان مثال، اگر شما قصد نمايش محتوای بازاريابی در ميانه يک محتوای 
ويدئويی را داريد، نبايد وقت زيادی از مخاطب هدف بگيريد. اين امر مشکالت زيادی برای شما به همراه 
خواهد داش��ت. در عوض يکی از راهکارهای مناس��ب نمايش تبليغات كوتاه )3 تا 5 ثانيه( برای كاربران 
است. اين امر عالوه بر جلب توجه آنها زمان زيادی هم از آنها نمی گيرد بنابراين شما بدل به برندی منفور 
برای مش��تريان نخواهيد ش��د.  يکی ديگر از راهکارها برای كاهش آزاردهندگی محتوای تبليغاتی تالش 
برای رعايت اختصار اس��ت. هيچ كاربری از تبليغات طوالنی اس��تقبال نمی كند بنابراين ش��ما بايد نهايت 

اختصار در تهيه محتوای بازاريابی را مدنظر قرار دهيد. 
بسياری از برندها به هنگام بازاريابی و جلب نظر مخاطب هدف به دنبال توليد محتوای طوالنی هستند. 
اين امر هميشه برای برندها مشکلساز می شود بنابراين برندها بايد به دنبال راهکاری برای كوتاه ساختن 
محتوای بازاريابی و تبليغاتی ش��ان باش��ند. اين امر اغلب با پيش نمايش تبليغات ب��رای برخی از كاربران 
صورت می گيرد. با استفاده از بازخوردهای كاربران امکان بازنگری در وضعيت محتوای بازاريابی و پيگيری 

امور به طور استاندارد فراهم می شود. 
منبع: هاب اسپات
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