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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بانک مرکزی نسبت به تبعات طرح بانکداری مجلس هشدار داد

20 نقص طرح 
قانون بانک مرکزی

هفته گذش��ته در صحن علنی مجلس، کلیات طرحی به تصویب رس��ید که در صورت تایید نهایی به دگرگونی 
س��اختار بانک مرکزی خواهد انجامید. طرح »اصالح قانون بانک مرکزی« بخش��ی از طرح گس��ترده و بلندباالی 
»بانکداری جمهوری اسالمی« است که سابقه آن به مجلس دهم باز می گردد و حاال کمیسیون اقتصادی مجلس 
یازدهم در تکاپوی به سرانجام رساندن آن است. هرچند که بیشتر مدیران بانکی مخالف آن هستند و پیش از این 
۱۰۳ تن از مدیران و صاحب نظران پولی و بانکی در نامه ای به مقام معظم رهبری نسبت به تصویب این طرح...

 بورس تهران در آخرین هفته اردیبهشت ماه
به بازدهی منفی 2.5 درصدی رسید
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با شیوع کرونا، بخش خدمات کمترین نرخ رشد را در دهه 90 تجربه کرد

تکانه کرونا در بازار کار
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مدیریتوکسبوکار
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 عضـو هیأت علمی دانشـگاه علم و صنعت ایران گفت کاهش نرخ ارز موجـب کاهش بهای مواد اولیه 

وارداتی خواهد شد، اما تاثیر آن بر کاهش قیمت کارخانه ای خودرو زمانبر است. جواد مرزبان 
راد در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: از شرایط ورود یک شرکت به بورس...

 تاثیر کاهش نرخ ارز
بر قیمت کارخانه ای خودرو زمانبر است

سرمقاله
 دست دولت

در جیب بانک ها
علی نظافتیان

دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

قانون بودجه و جداول پیوس��ت آن 
معم��وال از دو بخ��ش منابع و مصارف 
تشکیل می ش��ود. برنامه های اجرایی 
دولت در هر س��ال بایس��تی با لحا ظ 
می��زان درآمده��ا و هزینه ها تنظیم و 
تصویب شود، وگرنه در صورت فزونی 
هزینه ها بر درآمدها، دولت با مش��کل 
کسری بودجه مواجه خواهد شد. منابع 
درآم��دی دولت نیز کامال مش��خص 
اس��ت؛ درآمده��ا )ش��امل درآمدهای 
اختصاصی(،  و درآمده��ای  عموم��ی 
واگ��ذاری دارایی ه��ای س��رمایه ای و 
واگ��ذاری دارایی های مالی. اس��تفاده 
دول��ت از مناب��ع بان��ک مرک��زی هم 
اصطالحا اس��تقراض گفته می ش��ود. 
پدیده ای بس��یار منفی که حاصل آن، 
بدهی دولت به بانک مرکزی و ارمغان 
آن معموال تورم و گرانی افسارگسیخته 
برای مردم است. بر این اساس، استفاده 
دولت از منابع بان��ک مرکزی موجب 
بدهی دولت به بانک مرکزی می شود 
و به عنوان عملکرد منفی دولت ها در 
کارنامه فعالیت شان ثبت خواهد شد، 
اما در پدیده اس��تفاده دولت از منابع 
بانک ه��ای دولتی و خصوصی در واقع 
دولت بدهکار این بانک ها نمی ش��ود، 
بلکه مجلس معموال به پیشنهاد دولت 
و یا به س��لیقه و پیشنهاد نمایندگان 
مردم، بانک ها را مکلف می سازند که به 
افراد و اقشار موردنظر تسهیالت بانکی 

پرداخت کنند. 
ادامه در همین صفحه

۱۰ شوال ۱442 - س�ال هفتم
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ادامه از همین صفحه 
پس معموال در تسهیالت تکلیفی، تسهیالت گیرنده بدهکار محسوب 
ش��ده و در برابر بانک مس��ئول بازپرداخت تسهیالتی که دریافت کرده 
و سود آن اس��ت بنابراین در تسهیالت تکلیفی، دولت بدهکار بانک ها 
نمی ش��ود؛ حداکثر آنکه دولت در پاره ای موارد ممکن اس��ت تضمین 
تسهیالت تکلیفی را برعهده گیرد و یا در مواردی مبالغی را بابت تفاوت 
س��ود موردنظر قانونگذار با سود مصوب شورای پول و اعتبار تخصیص 
دهد. با این وصف، پرس��ش این اس��ت که آیا دولت می تواند دست در 
جیب بانک ها کند و آیا مجاز اس��ت که برای پوش��ش کس��ری بودجه 
و تامی��ن اعتبار الزم برای اج��رای برنامه هایش، از منابع بانک ها اعم از 

بانک های دولتی و خصوصی استفاده نماید؟
قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ش��هریورماه ۱۳۶2 با صراحت 
»افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه )جاری و پس انداز( و سپرده های 
سرمایه گذاری مدت دار« و همینطور »اعطای وام و اعتبار بدون ربا طبق 
قوانین و مق��ررات« را ازجمله وظایف نظام بانک��ی و »تجهیز منابع از 
طریق س��پرده پذیری در قالب س��پرده های س��رمایه گذاری مدت دار و 
س��پرده های قرض الحسنه و همچنین پرداخت انواع تسهیالت بانکی« 
را در ردیف وظایف و اختیارات نظام بانکی کش��ور تعیین کرده اس��ت. 
نهاد قانونی مسئول سیاست گذاری فعالیت بانک ها و موسسات اعتباری، 
چ��ه در بخش تجهی��ز منابع و چه در بخش توزی��ع و مصرف منابع و 
پرداخت تس��هیالت بانکی هم شورای پول و اعتبار است. در این راستا، 
ش��بکه بانکی در چارچوب قانون مورد اشاره بایستی سپرده های مردم 
را جم��ع آوری و به اصطالح تجهیز کند و به وکالت از آنان یا به عنوان 
ش��ریک سپرده گذاران براس��اس مصوبات ش��ورای پول و اعتبار تحت 
نظارت بانک مرکزی، سپرده های مردم را همراه با منابع خود در عملیات 
مجاز و مشروع بانکی به کار برد و سود این عملیات بانکی را »به نسبت و 
مبلغ سپرده سپرده گذاران و سهم منابع بانک« بین خود و سپرده گذاران 
تقسیم نماید. پس برمبنای مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، سود 
حاصل از عملیات بانکی، »سود مشاعی« متعلق و قابل تقسیم بین بانک 
و س��پرده گذاران است. بدین ترتیب، براساس اصول قانونی اشاره شده، 
بانک در جمهوری اسالمی ایران، موسسه اقتصادی و انتفاعی است که 
بایس��تی با حداکثر تالش همواره منافع مشروع مشتریان سپرده گذار 

خود را در نظر داشته باشد.

شایان توجه است که دامنه سودرسانی در مورد بانک ها و موسسات 
اعتباری خصوصی بیشتر است، زیرا بانک های خصوصی بایستی افزون 
بر س��پرده گذاران به سهامداران ش��ان نیز سود عملکرد پرداخت کنند، 
حال آنک��ه در مورد بانک های دولتی با توجه به آنکه س��هامدار اصلی 
آنان فقط دولت است، ممکن است سود سهام در این درجه از اهمیت 
نباش��د. به این ترتیب، از نظر مبانی شرعی و قانونی و مدل کسب وکار 
فعلی بانک ها، منابع موجود بانک ها خواه بانک دولتی باشد و خواه بانک 
خصوصی )ش��امل منابع حاصل از سپرده های مردم و منابع اختصاصی 
بانک ه��ا و منابع بین بانکی( را نمی ت��وان به عنوان منبعی الیزال برای 
دول��ت به منظور تامین اعتبارات و اجرای برنامه ها مورد اس��تفاده قرار 
داد، چرا که این پدیده هم موجب سلب اختیارات شرعی و قانونی وکیل 
و ش��ریک سپرده گذاران یعنی بانک اس��ت و هم بانک ها را از وظیفه و 
کارکرد اصلی خود یعنی انجام عملیات مجاز بانکی به منظور کسب سود 

بیشتر برای سپرده گذاران و صاحبان سهام دور می سازد.
در این میان، با وجود آنکه دولت مجاز نیست منابع بانک های دولتی 
و خصوصی را دستمایه اجرای برنامه های خود قرار دهد، اما همه ساله 
در قانون بودجه، تسهیالت بانکی برای تامین اعتبارات موردنیاز دولت 
مصوب می ش��ود و بانک ها هر چقدر که از نظر کارشناس��ی، پرداخت 
چنین تس��هیالتی را فاقد توجیه الزم تشخیص دهند، اما قانونا مکلف 
به پرداخت آن هس��تند. به هر حال، همانند همه پدیده های اقتصادی، 
پدیده »تسهیالت تکلیفی« نیز موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. 
از نظر کارشناس��ی شاید بتوان تصویب تسهیالت بانکی توسط مجلس 
را نوعی جهت دهی و مدیریت قوه مقننه در پرداخت تس��هیالت بانکی 
توجیه کرد، زیرا مجلس تشخیص داده است به میزان مشخصی از منابع 
موجود شبکه بانکی کشور به بخش های اقتصادی، تولیدی، صنعتی و 
حتی فرهنگی و اقشار خاصی از جامعه اختصاص یابد و پرداخت شود. 
پس در تسهیالت تکلیفی، قانونگذار در واقع همانند یا به جای شورای 
پول و اعتبار عمل می کند و با تصویب قوانین، فعالیت بانک ها در زمینه 
پرداخت تس��هیالت را جهت دهی و مدیریت می کند بنابراین به اعتقاد 
موافقان پرداخت تس��هیالت تکلیفی، ایرادی اساسی بر آن وارد نیست، 
زیرا قانونگذاری در امور مختلف ازجمله صالحیت های انحصاری مجلس 
شورای اسالمی اس��ت. در سوی مقابل، مخالفان تسهیالت تکلیفی بر 
این عقیده اند که دولت نمی توان��د به جای تامین منابع موردنیاز برای 

اجرای برنامه  ها، راه س��هل و آس��ان را در پیش گیرد و از منابع بانکی 
برای پیش��برد برنامه هایش اس��تفاده کند، زیرا غالب این منابع نه تنها 
به دول��ت تعلق ندارند، بلکه عمده آن متعلق به س��پرده گذاران بانکی 
اس��ت که س��پرده های خود را به امید دریافت س��ود بیشتر در اختیار 
بانک ها می گذارند؛ در حالی که در پدیده تسهیالت تکلیفی، بانک های 

سپرده پذیر مسلوب االختیار می شوند.
همچنین از جنبه فرآیندهای اعتبارس��نجی و برگش��ت تسهیالت 
پرداختی باید بدین نکته اساسی توجه داشت، از آنجایی که تسهیالت 
تکلیف��ی به هر صورت بایس��تی به افراد و اقش��ار موردنظ��ر قانونگذار 
پرداخت ش��ود، بنابراین دولت با استفاده از تسهیالت تکلیفی از بانک 
مرکزی استقراض نمی کند، بلکه با مجوز قانونگذار، منابع بانکی را بدون 
هیچ گونه تعهد مالی به خدمت می گیرد. لذا تس��هیالت تکلیفی غالبا 
منبعث از مباحث سیاس��ی، اقتصادی و فرهنگی مجلس محترم است 
و از آنجا که این تس��هیالت بایس��تی به اشخاص و گروه های مورد نظر 
پرداخت شود، در نتیجه فرصتی برای اعتبارسنجی متقاضیان تسهیالت 
بانکی و احراز برگش��ت اصل و سود تسهیالت مورد درخواست به بانک 
باقی نمی ماند. بر این اس��اس، معوق یا الوصول شدن بخش عمده ای از 

تسهیالت تکلیفی، دور از انتظار نخواهد بود.
ش��اید به دلیل همین مش��کالت و موانع شرعی موضوع بوده که در 
بند ۳ قس��مت »ج« ماده ۱۰ برنامه چهارم توس��عه تاکید شده است: 
»افزای��ش  در مانده  تس��هیالت  تکلیفی  بانک ها طی  س��ال های  برنامه  
چهارم ، به طور متوس��ط  س��االنه  2۰ درصد نسبت به  رقم  مصوب  سال  
۱۳8۳ کاه��ش  می یابد.« اما ظاهرا این قانون در مورد کاهش تدریجی 
تس��هیالت تکلیفی چندان که باید و ش��اید رعایت نشده، بلکه شدت 
بیشتری هم پیدا کرده است. در قانون بودجه سال ۱4۰۰ نیز تسهیالت 
تکلیفی فراوانی برای شبکه بانکی کشور پیش بینی شده است. به عنوان 
مثال، در بند ۱۰ از قس��مت الف تبصره ۱8 قانون بودجه ۱4۰۰ مقرر 
شده است: »در سال ۱4۰۰ کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
موظفند برای احداث و نوس��ازی 4۰۰ هزار واحد مس��کن روستایی و 
ش��هری در ش��هرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و 8۰۰هزار واحد 
مسکن شهری )با اولویت محالت و مناطق محروم( نسبت به پرداخت 
۳ میلیون و ۶۰۰ ه��زار میلی��ارد )۳.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال 
تس��هیالت ساخت مسکن )معادل 2۰ درصد تسهیالت نظام بانکی( به 

افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در 
فروردین ماه تعیین می ش��ود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش 
اقساطی این تسهیالت 2۰ سال است و پس از دوره مشارکت به فروش 
اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می شود. 
این تس��هیالت با نرخ سود مصوب ش��ورای پول و اعتبار به افراد واجد 
ش��رایط معرفی شده توس��ط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. 
بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط 
در اختی��ار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسس��ه 
اعتباری غیربانکی از پرداخت سهمیه تسهیالت تعیین شده توسط بانک 
مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف اس��ت متناسب با تعهد 
انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری 
غیربانکی اقدام و از طریق س��ایر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی 
نس��بت به پرداخت تسهیالت ساخت مس��کن اقدام نماید. حداقل 2۰ 
درصد از منابع مذکور باید به خانواده های دارای س��ه فرزند و بیش��تر 
اختصاص یابد. در صورت نبود متقاضی واجد شرایط برای جذب، مابقی 

می تواند به سایر مشموالن تعلق گیرد.«
اختصاص 2۰ درصد از تس��هیالت ش��بکه بانکی کشور به پرداخت 
تسهیالت طوالنی مدت ساخت مسکن در کنار سایر تسهیالت تکلیفی 
بودجه س��ال ۱4۰۰، از نظر کلی از توجه ویژه مجلس به تهیه مسکن 
برای اقش��ار آس��یب پذیر جامعه حکای��ت دارد. از نظ��ر اجتماعی هم 
تسهیالت تکلیفی مورد بحث برای امور عام المنفعه بسیار مفید و موثر 
در رفع مش��کالت م��ردم خواهد بود و رضایت عامه م��ردم را به دنبال 
خواهد داش��ت بنابراین از حیث بهره مندی عامه مردم از تس��هیالت، 
ایراد کارشناسی چندانی متصور نیست، مگر آنکه عده ای از کارشناسان 
معتقد باشند که مجلس و دولت بایستی به جای سوق دادن منابع بانکی 
به سوی بازار مسکن، این منابع را به سمت بخش های تولیدی و صنعتی 
هدای��ت کنند. این مباحث کارشناس��ی بیش و کم در همه زمینه های 
اقتصادی و اجتماعی متصور است، اما تصمیم گیر نهایی مجلس خواهد 
ب��ود. از جنبه مباحث حقوقی و قانونی نیز تس��هیالت تکلیفی، مصوبه 
مجلس و »قانون« اس��ت و »قانون« نیز بایس��تی بی کم و کاست اجرا 
شود، اما از جنبه فرآیندهای بانکی معموال در پدیده تسهیالت تکلیفی، 

اشکاالت اجرایی زیر، دور از انتظار نخواهد بود:
* تعیین تسهیالت تکلیفی بدون بررسی کارشناسی و سنجش توان 

تس��هیالت دهی بانک ها. در این زمینه باید توج��ه کرد که منابع مالی 
بانک ها نامحدود نیست.

* الزام بانک ها به پرداخت تس��هیالت بلندمدت درحالی که تجهیز 
مناب��ع بانک ها غالبا ب��ا منابع کوتاه مدت ص��ورت می گیرد این پدیده 
موجب ناهمگونی منابع و مصارف در بانک ها و زیاندهی ش��بکه بانکی 
کشور می شود که حداقل اثر منفی آن، خروج سپرده ها از شبکه بانکی 
و ورود این منابع به بازارهای غیررسمی نظیر سکه و ارز و یا بازار خودرو 

خواهد بود.
* تعجی��ل مس��ئوالن ذی ربط و فوریت امر در پرداخت تس��هیالت 
تکلیفی که عمال فرصت اعتبارس��نجی صحیح براساس استانداردهای 
بانک��ی و اح��راز برگش��ت اص��ل و س��ود تس��هیالت را از بانک ه��ای 
تس��هیالت دهنده می گیرد. این پدیده ریسک اعتباری بانک ها را حتما 

افزایش خواهد داد.
* کمب��ود مناب��ع بانک ها برای س��رویس دهی به س��ایر بخش ها و 
اقشار جامعه به ویژه تس��هیالت موردنیاز بخش های تولیدی، صنعتی 

و کشاورزی.
* افزایش مطالبات معوق بانکی ناشی از فقدان اعتبارسنجی صحیح 
و نظارت بر پرداخت و ناکافی بودن وثایق تسهیالت تکلیفی و در نتیجه 
محروم ش��دن سپرده گذاران و س��هامداران بانک ها از سود حاصل از به 

کارگیری سپرده ها در تسهیالت دیربازده یا کم بازده.
بنابراین باید تالش کرد که قبل از تصویب نهایی تسهیالت تکلیفی 
توسط مجلس محترم، موضوع با همکاری شبکه بانکی و بانک مرکزی 
به طور دقیق کارشناسی شود تا اشکاالت اجرایی اشاره شده به حداقل 
برس��د و مصوبه مجلس در مرحله اجرا با کاس��تی ها و نارس��ایی های 
اجرایی روبه رو نش��ود. بهره مندی عموم مردم از تسهیالت شبکه بانکی 
کش��ور، حق آنان اس��ت. قاعدتا تعیین اولویت های جامعه از تسهیالت 
و سرویس های بانکی بایستی براساس بررسی دقیق کارشناسی میزان 
منابع و توان تسهیالت دهی شبکه بانک های دولتی و خصوصی کشور و 
به ویژه رعایت حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و سهامداران بانک ها 
صورت پذیرد. باید توجه داشت که منابع بانک ها متعلق به دولت نیست 
و استفاده از سپرده های مردم موجود نزد بانک های دولتی و خصوصی 
برای اجرای برنامه های مختلف دولت بایستی با رعایت حقوق شرعی و 

قانونی سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها صورت گیرد.

فرصت امروز: چهارش��نبه گذشته یکی از کم سابقه ترین 
ریزش ه��ای ارزهای دیجیتالی در طول تاریخ رقم خورد، تا 
جای��ی که بیت کوین به عن��وان باارزش ترین ارز دیجیتالی 
جهان طی 24 ساعت حدود ۱2 هزار دالر از ارزش خود را 
از دس��ت داد و تا کانال ۳۰ هزار دالری سقوط کرد. اتریوم، 
دومین ارز دیجیتالی ب��زرگ جهان نیز حدود 4۰ درصد و 
دوج کوین، محبوب ترین ارز دیجیتالی این روزها هم حدود 

نصف ارزش خود را از دست داد.
روند نزول��ی ارزه��ای دیجیتالی ابتدا با ش��ایعه فروش 
بیت کوین توس��ط تس��ال و ع��دم پذیرش آن توس��ط این 
خودروساز آمریکایی آغاز شد، سپس انتشار خبر ممنوعیت 

مبادالت رمزارزها در چین به آن دامن زد و نوسان قیمتی 
رمزارزها را به اوج خود رساند. البته مخالفت چین با ارزهای 
دیجیتال س��ر دراز دارد و اولین بار در سال 2۰۱9 بود که 
پکن تجارت با اس��تفاده از ارز دیجیتالی را غیرقانونی اعالم 
ک��رد و همزمان به گس��ترش و تقوی��ت ارز دیجیتال ملی 
پرداخت تا به عقیده خود وابس��تگی اش به دالر را کاهش 
دهد. رس��انه های دولتی چین باره��ا اعالم کرده اند که این 
کش��ور باید از فناوری بالک چین استقبال کند، اما نباید به 
فکر استفاده از ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین باشد و در 
این راس��تا امروزه چین به عنوان یک پیش��گام در معرفی 
ارزهای دیجیتال ملی ش��ناخته شده و اقدامات مختلفی را 

برای کاهش ارزش ارزهای دیجیتال فراملی نظیر بیت کوین 
صورت داده اس��ت؛ همانطور که چهارش��نبه گذشته بانک 
مرک��زی چین در بیانی��ه ای اعالم کرد ک��ه از این پس به 
رمزارزها اجازه نخواهد داد به عنوان یک شیوه پرداخت در 

دادوستدها مورد استفاده قرار گیرند.
قابل پیش بینی بود که این اتفاق در بازار ارزهای دیجیتال 
و خصوص��ا بیت کوی��ن )همانن��د توئیت ه��ای اخیر ایالن 
ماس��ک( باعث نوسان قیمت ها شود؛ کما اینکه قیمت این 
ارز دیجیتال محبوب در همان روز چهارش��نبه بیش از ۱۰ 
درصد سقوط کرد و تا مرز ۳۰ هزار دالر پایین آمد. هرچند 
در فردای این روز یعنی پنجشنبه گذشته مجددا بیت کوین 

به مدار صعودی برگشت و به کانال 4۰ هزار دالری رسید. 
بیانی��ه بانک مرکزی چین و وض��ع محدودیت های تازه در 
تجارت ارز دیجیتال البته تنها بیت کوین را زمینگیر نکرد و 
قیم��ت اتریوم، دیگر رمزارز مطرح این روزها نیز حدود 4۰ 
درصد و دوج کوین هم حدود نصف ارزش خود را از دس��ت 
داد. به این ترتیب، ارزش ارزهای دیجیتالی در س��اعاتی از 
مبادالت روز چهارش��نبه تا ۱.5 تریلیون دالر کاهش پیدا 
کرد که تقریبا یک تریلیون دالر کمتر از اوج ثبت شده آن 

در ماه آوریل بوده است.
پاول هاسول، کارشناس بازارهای مالی در موسسه پینسن 
میسون به راشاتودی گفت: تصمیم چینی ها دالیل زیادی 

دارد و بخش��ی از آن با هدف جلوگیری از خروج سرمایه و 
بخشی از آن هم به جلوگیری از کالهبرداری های احتمالی 
مرب��وط می ش��ود. اولریک لیک��ه، مدیر اجرای��ی صندوق 
پوشش ریس��ک ارک نیز در مصاحبه با بلومبرگ به انتقاد 
از رفتارهای اخیر ایالن ماس��ک پرداخت و گفت: اولین بار 
نیست که توییت های این فرد بیش از حد غیرمعمول و پر 
از اطالعات گمراه کننده بوده است. بازار ارزهای دیجیتالی 
خیلی تابع احساسات شده و هیجانات لحظه ای و انتظارات 
غیرمعقوالنه باعث می شود تا معامله گران در مواقعی دست 
به اقداماتی بزنند که نتیجه ای جز زیان وحشتناک خودشان 

ندارد.

یک تریلیون دالر از ارزش ارزهای دیجیتالی پرید
سیگنال چینی ریزش رمزارزها

دست دولت در جیب بانک ها

فروش��گاه های آنالین در طول یک دهه اخیر توسعه بسیار زیادی داشته اند. اکنون دیگر کمتر کسی برای 
خرید محصوالت موردنیازش به س��راغ گزینه فروش��گاه های حضوری می رود. این امر برای کس��ب و کارها 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر ش��ما با مش��اهده تمایل کاربران برای خرید آنالین ب��ه فکر راه اندازی یک 
کسب و کار در این حوزه افتاده اید، هنوز خیلی دیر نشده است. شاید برخی از کارآفرینان حضور در عرصه 
فروش آنالین آن هم در س��ال 2۰2۱ را نوعی ریس��ک بزرگ قلمداد کنند، اما این کار برای شما و کسب و 
کارتان مزیت های زیادی به همراه خواهد داشت.  راه اندازی فروشگاه آنالین شما را از دغدغه دامنه محدود 
مش��تریان رها خواهد کرد. ش��ما با راه اندازی یک کس��ب و کار آنالین به راحتی امکان تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان جهانی را خواهید داشت. به عنوان مثال، برند آمازون را در نظر بگیرید. این برند در طول چند...

چگونه فروشگاه آنالین مان را راه اندازی کنیم؟



فرصت امروز: تجربه دو تحریم گس��ترده و همینطور شیوع کرونا باعث 
ش��ده تا دهه 9۰ را دهه از دس��ت رفته در اقتصاد ایران نام نهند. هرچند 
تازه ترین دور مذاکرات سیاس��ی در وین، چشم انداز لغو تحریم ها را نمایان 
کرده و امید زیادی به احیای برجام می رود، اما شیوع کرونا و ترس اجتماعی 
ناشی از ابتالی آن موجب شده تا بسیاری از کسب وکارها در بیش از یک 
سال گذشته از رونق بیفتند و تقاضا برای آنها با افت شدیدی روبه رو شود. 
ای��ن موضوع در صدر نگرانی فعاالن اقتصادی پس از تحریم ها قرار گرفته 
و ب��ه اعتقاد مدیران و کارآفرینان، بحران کرونا منجر به بروز یک س��کته 
گسترده در گردش مالی بنگاه ها، ظهور بدهی های انباشته، نکول تعهدات 
مالی و موجی از ورشکستگی ها و بیکاری گسترده شاغالن شده است. در 
بی��ن بخش های اقتصادی نیز بخش خدمات بدترین وضعیت را پیدا کرده 
و در حالی که در چند س��ال گذش��ته موتور محرک رشد اقتصادی ایران 
بود، اما در طول یک س��ال گذشته در مسیر قهقرا قرار گرفت و به واسطه 

همه گیری کووید۱9-، کمترین نرخ رشد خود را در دهه 9۰ تجربه کرد.
در همین حال، بازوی پژوهشی وزارت کار در گزارش تازه خود به بررسی 
و مقایسه تعداد شاغالن به تفکیک فعالیت های اقتصادی در بهار و تابستان 
دو سال گذشته پرداخته و آنطور که اعداد و ارقام گواهی می دهند، به نظر 

می رسد تاثیر کرونا در بازار کار رو به کاهش گذاشته است.
لرز خدمات در تب کرونا به گواه اعداد

گویا کرونا جدی ترین و قوی ترین حریف گروه خدمات بود که سال 99 
را تبدیل به سالی فراموش نشدنی برای مشاغل این حوزه کرد. خدمات به 
عنوان گروهی که در ابتدای دهه 9۰ پس از کشاورزی، بر مدار رشد مثبت 
باقی ماند و از س��قوط بیش��تر رش��د اقتصادی جلوگیری کرد، حاال دچار 
چالش های جدی ش��ده است. بعد از رشد منفی ۱.5 درصدی در سال 94 
دیگر هیچ اتفاقی حتی تحریم های همه جانبه آمریکا نیز نتوانسته بود رشد 
را در گ��روه خدمات منفی کند، ج��ز پاندمی کرونا که آثار و تبعات آن در 
نرخ رشد این گروه در 9 ماهه ابتدای سال گذشته به وضوح نمایان است؛ 
آنجا که رشد این بخش به کمترین نرخ خود در دهه 9۰ یعنی منفی ۳.۳ 

درصد رسید.
از همین رو سالی که گذشت می تواند در حافظه تاریخی گروه خدمات 
برای همیش��ه ماندگار شود. تعطیلی مشاغل واسطه ای در مقاطع مختلف 
و کاهش مراجعه به فروش��گاه ها، کاهش مراجعه به مراکز خرید، تعطیلی 

باشگاه ها و تاالرهای عروسی و... تاثیر قابل توجه و مخربی بر نرخ رشد این 
گروه گذاشت و آن را به طرز بی سابقه ای کوچک کرد. از سوی دیگر، بخش 
خدمات وابس��تگی های غیرقابل انکاری به بخش های صنعت و کشاورزی 
دارد چراک��ه معموال بخش ه��ای توزیع و خرید و فروش تولیدات س��ایر 
بخش ها در حوزه خدمات انجام می شود. در این راستا، وقتی تحریم، کرونا 
و افزای��ش قیمت مواد اولیه بر تولید س��ایر بخش ه��ا اثر منفی می گذارد، 
خدمات هم به عنوان حلقه پس از تولید، آسیب می بیند و مشاغل بسیاری 
در ای��ن دومینو در معرض خطر قرار می گیرند. گرچه اتصال این بخش به 
نیازهای روزمره در نهایت آن را از افت های ش��دید رش��د )مانند آنچه در 
صنعت و یا نفت رخ می دهد( در امان نگه می دارد، اما فعال به نظر می رسد 
که روند کوچک شدن این بخش همچنان ادامه دارد؛ تا جایی که می توان 
گف��ت، تا وقتی خطر همه گیری کرونا از بین نرود، امیدی به بهبود بخش 

خدمات نمی رود.
طبق گ��زارش تحلیلی مرکز پژوهش های توس��عه و آینده نگری، بر اثر 
همه گی��ری کرونا در آینده ای نه چن��دان دور، 7 تا 8 درصد ارزش افزوده 
کل کش��ور و ۱۰ تا ۱2 درصد تعداد ش��اغالن کاهش یافته و بخش های 
حمل ونقل و ساختمان با بیشترین فرصت های شغلی از دست رفته مواجه 
می ش��وند. کاهش اشتغال بخش حمل و نقل بین 2.۰8 تا 2.۳۱ درصد از 
اشتغال کل کشور پیش بینی می شود. به بیان دیگر، 48۰ تا 54۰ هزار نفر 
که ش��غل آنها به طور مس��تقیم و یا غیرمستقیم با حمل ونقل در ارتباط 
اس��ت، در خطر از بین رفتن قرار دارن��د. اتاق اصناف ایران اعالم کرده که 
در حال حاضر ۳ میلیون واحد صنفی در کش��ور فعالند که با ۶میلیون و 
۳۰۰ هزار نفر شاغل در آنها، مجموعا 9 میلیون نفر در کل اصناف اعم از 

کارفرمایان و شاغالن را تشکیل می دهند.
ب��ا در نظر گرفتِن بع��د ۳.8 نفر خانوار می توان گف��ت ۳5 میلیون نفر 
مع��ادل 42 درصد جمعی��ت از اعضای این خانواده به ش��مار می روند که 
کوچک ش��دن این بخش می تواند سفره آنها را کوچک کند. به گواه اعداد 
و ارق��ام، دهه ای که گذش��ت، چندان دهه گزن��ده ای برای بخش خدمات 
نبود، اما اگر قرار باشد کرونا حاال حاالها مهمان ناخوانده کشورمان باشد، 
براس��اس پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، بعید نیست که بیش از ۶ 
میلیون ش��غل که درصد قابل توجهی از آنها در این حوزه تعریف شده اند، 

از بین برود.

کاهش مرگ شغل و تاثیر کرونا بر اشتغال
در تحلیل بازار کار عموما از ش��اخص های نرخ بیکاری، نرخ مش��ارکت 
اقتصادی و نس��بت اشتغال استفاده می ش��ود. در این بین، تعداد شاغالن 
ازجمل��ه نماگره��ای مه��م بازار کار اس��ت که ع��الوه بر ترس��یم تصویر 
اشتغال زایی، دالیل نوسان و تغییر سایر شاخص ها را هم توضیح می دهد. 
در این راستا و با توجه به اهمیت نماگر تعداد شاغالن، مرکز آمار و مطالعات 
راهبردی وزارت کار در گزارش اخیر خود به مقایس��ه تعداد ش��اغالن به 
تفکیک فعالیت اقتصادی در بهار و تابس��تان دو س��ال گذش��ته پرداخت. 
به گفته بازوی پژوهش��ی وزارت کار، تعداد شاغالن در بهار ۱۳99 نسبت 
به بهار س��ال ۱۳98 بیش از یک میلیون و 455 هزار نفر کاهش داش��ته 
که دلیل اصلی آن همانا شیوع بیماری کرونا بوده است. البته در تابستان 
۱۳99 کاهش تعداد شاغالن نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 779 
هزار نفر بوده که حاکی از کاهش شدت تاثیر شیوع کرونا بر اشتغال است.
براساس این گزارش، تعداد شاغالن بخش کشاورزی در تابستان ۱۳99 
نسبت به تابستان سال قبل ۱۰2 هزار و ۶47 نفر افزایش یافته و شاغالن 
بخش ساختمان نیز در این مدت 24۰ هزار و ۱5۱ نفر بیشتر شده است. 
بر این اساس می توان گفت فعالیت های ساخت و ساز کشور مجددا افزایش 
پیدا کرده و انتظار می رود بخش هایی از صنعت مانند تولید سیمان، کاشی 
و سایر مصالح ساختمانی با رونق مواجه شوند. هرچند افزایش قیمت سهام 
شرکت های تولید سیمان، کاشی و مصالح ساختمانی دور از انتظار نیست 
و اگر واردات محصوالت س��اختمانی همانند س��ال های 88 تا 92 به حد 
بی رویه برس��د اش��تغال در بخش صنعت مربوط به تولید این محصوالت 

تغییر چندانی نخواهد کرد.
همچنین در بخش هتل و رس��توران کاهش تعداد ش��اغالن نسبت به 
فصل مش��ابه س��ال قبل در بهار ۱58 هزار و 445 نفر و در تابستان ۱29 
هزار و 42۱ نفر کاهش یافته که نش��ان می دهد تاثیر شیوع بیماری کرونا 
اندکی کم ش��ده است. در بخش حمل و نقل زمینی نیز تعداد شاغالن در 
بهار 254 هزار و 74۱ نفر و در تابس��تان 2۳۱ هزار و 4۳۶ نفر نس��بت به 
فصل مشابه سال قبل کاهش یافته است. بخش آموزش هم با کاهش 47 
هزار و 55۶ نفر در بهار و ۱۱۰ هزار و ۳۳2نفر در تابستان ۱۳99 نسبت به 
فصول مشابه سال قبل مواجه بوده و البته بخشی از کاهش تعداد شاغالن 

این بخش به تعطیالت فصل تابستان برمی گردد.

با شیوع کرونا، بخش خدمات کمترین نرخ رشد را در دهه 90 تجربه کرد

تکانه کرونا در بازار کار

فرصت امروز: با اینکه از سال گذشته میالدی و در اوج پاندمی کرونا 
بس��یاری از دولت ها و بانک های مرکزی دس��ت ب��ه اقدامات حمایتی 
بی س��ابقه ای زدند و در همین راستا، نقدینگی چشمگیری را به اقتصاد 
کشورهای شان تزریق کرده اند، اما هنوز بسیاری از مقامات اقتصادی در 
سطح جهان و همچنین سیاست گذاران صندوق بین المللی پول بر این 
باور هستند که اقتصاد جهان برای تکمیل روند ریکاوری خود به تزریق 

بیشتر نقدینگی نیاز دارد.
البته به نظر می رس��د بنا به فراخور اقتصاده��ای مختلف، چگونگی 
حمایت اقتصادی در بحران کرونا فرق می کند. مثال اقتصادهای نوظهور 
در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته هرگز به منابع عظیم مالی که در 
اختیار کشورهای ثروتمند است، دسترسی نداشته اند و در نتیجه راهبرد 
متفاوت��ی را برای مهار بحران کرونا در پیش گرفته اند. حاال این راهبرد 
متفاوت اقتصادهای نوظهور در مهار شوک اقتصادی کرونا می تواند این 
کش��ورها را در جایگاهی باالتر و موفق تر از کش��ورهای توس��عه یافته و 
ثروتمند قرار دهد. در این زمینه، روچیر ش��ارما، استراتژیست موسسه 
»مورگان استنلی« در یادداشتی در روزنامه »نیویورک تایمز« به تفاوت 
مفهوم بقای اقتص��ادی از نگاه اقتصادهای دارا و ن��دار در بحران کرونا 
پرداخته و می گوید: احتمالش زیاد است که در دوران پساکرونا، وضعیت 

اقتصادهای نوظهور بهتر از اقتصادهای ثروتمند باشد.
بقای اقتصادی به روایت داراها و ندارها

روچی��ر ش��ارما، استراتژیس��ت و کارش��ناس موسس��ه مدیری��ت 
س��رمایه گذاری »مورگان استنلی« در یادداشت خود نوشته است: »در 
ش��رایطی که کش��ورهای ثروتمند در حال بحث درخصوص گسترش 
برنامه های مش��وق مالی در دوران پاندمی هستند، اقتصادهای نوظهور 
ب��ا مباحث دیگری دس��ت و پنجه نرم می کنند. آنها ب��ه دنبال اجرای 
اصالحات هس��تند و احتمالش زیاد اس��ت که در دوران پساکرونا وضع 

آنها بهتر از کشورهای ثروتمند باشد.
اقتصاده��ای نوظهور هرگز ب��ه آن منابع عظیم مال��ی که در اختیار 
کش��ورهای ثروتمند اس��ت دسترس��ی نداش��ته اند و بنابراین از لحاظ 

خرج کردن اصال به پای آنها نمی رسند. در زمان بحران مالی سال 2۰۰8 
اقتصادهای نوظهور مشوق های مالی سخاوتمندانه ای که تقریبا در حد 
و اندازه مشوق های کش��ورهای ثروتمند بود ارائه دادند. این کار در آن 
زمان امکان پذیر بود؛ چون اقتصادهای نوظهور چندین س��ال پررشد را 
پش��ت سر گذاشته بودند و پول الزم را برای سخاوتمندبودن در اختیار 
داشتند. آنها خرج کردند اما نتیجه خرج کردن شان فقط یک دوره کوتاه 
رشد بود. نتیجه اش این شد که در دهه 2۰۱۰ میالدی، همان کشورها 

با کاهش رشد و مشکل در پرداخت بدهی ها مواجه شدند.
پارس��ال با آغ��از بحران کرونا، بس��یاری از این کش��ورها هنوز از بار 
دردسرهای پیشین رها نشده بودند و پول کافی برای احیای اقتصادهای 
خود را هم در اختیار نداشتند؛  پس چاره ای جز دنبال کردن اصالحاتی 
ک��ه به به��ره وری کمک کند نب��ود. تحقیقات خود من نش��ان داد که 
کش��ورهای نوظهور به صورت متوس��ط مجموع مشوق های مالی را در 
س��ال 2۰2۰ افزای��ش دادن��د و آن را از ۶ درصد )در س��ال 2۰۰8( به 
9 درصد )در س��ال 2۰2۰( رس��اندند، اما اگر این ارقام را با کشورهای 
ثروتمند مقایسه کنید، می بینید که این افزایش اصال قابل توجه نیست. 
آنها مبالغ تخصیصی به مش��وق ها را در همین دوره بیش از س��ه برابر 
کردند و آن را از ۱۰ درصد به ۳۳ درصد رس��اندند. درواقع کش��ورهای 

توسعه یافته تقریبا چهار برابِر نوظهورها در سال 2۰2۰ خرج کردند.
ام��ا نوظهورها به دنب��ال آن بوده اند که اصالحات را به منظور تقویت 
رشد اقتصادی خود به اجرا درآورند. مثال هایش هم زیاد است. اندونزی 
در سال گذشته میالدی مالیات ها را کاهش داد و قوانین دست و پاگیر 
در عرصه س��رمایه گذاری و کار را اصالح کرد و به دنبال گش��ایش در 
بخش مالی نیز هس��ت. فیلیپین اخیرا مالیات شرکتی را که نسبتا باال 
بود کاهش داد. دولت هند به دنبال تالش برای گسترش فعالیت بخش 
خصوصی است و می خواهد مسیر خرج کردن هایش را تغییر دهد. مصر 
محدودیت هایی را در مورد خرج کردن دولت اعمال کرده اس��ت. حتی 
برزیل که به ولخرجی معروف است در تالش است فتیله را در این زمینه 
پایین بکشد. اما بزرگترین تغییر در چین قابل مشاهده است. مشوق های 

مالی چین در زمان بحران 2۰۰8 از یک س��و به خاطر آنچه که نجات 
اقتصاد جهان خوانده شد مورد استقبال قرار گرفت، اما بدهی های ناشی 
از آن باعث کاهش شدید رشد اقتصادی این کشور شد. به همین جهت 
بوده که پکن در بحران یک سال اخیر به شیوه ای دیگر عمل کرده است. 
چین که در س��ال 2۰۰8 مشوق های مالی بالغ بر ۱۳.5 درصد از تولید 
ناخالص داخلی ارائه داده بود، این بار به مشوق های مالی بالغ بر 9 درصد 

از تولید ناخالص داخلی بسنده کرد.
آنها که شوک اقتصادی را بهتر تحمل کردند

ای��ن روایت از واکن��ش اقتصادهای مختلف جهان ب��ه پاندمی اخیر 
در واق��ع این نکته را یادآوری می کند که نوظهورها تعریف خودش��ان 
را از بقای اقتصادی دارند. صندوق بین المللی پول امروزه براس��اس آن 
توافق نئو-کینزی که در پایتخت های غربی مورد استقبال است، موضع 
خود در دوران پاندمی را تعیین کرده و به کش��ورها چه ثروتمند و چه 
غیرثروتمند توصیه کرده که به فکر کس��ری ها نباشند و سخاوتمندانه 
خرج کنند، اما حاال دیگر نوظهورها به دنبال کمک صندوق بین المللی 
پول نیستند و سیاست هایی هم که در دوران پاندمی توسط نوظهورها 
دنبال ش��ده با استقبال بازارهای مالی همراه بوده است. بازارهای سهام 
در اقتصاده��ای نوظهور باالخره بعد از یک دهه ناکامی توانس��ته اند از 

بازارهای سهام اقتصادهای پیشرفته بهتر عمل کنند.
وقتی پاندمی کرونا به پایان برس��د و انرژی زیاد و کاذِب مشوق های 
مالی فروکش کند، آنگاه خیلی چیزها روشن خواهد شد. نوظهورها در 
این زمان احتماال ش��اهد بهبود افق رشد اقتصادی خود خواهند بود و 
احتماال می توانند آن را به تصمیم گیری درس��ت در مورد مش��وق های 
مالی و اصالحات نس��بت بدهند. بس��یاری از پیش بینی ها حاکی از آن 
است که اقتصادهای پیشرفته احتماال وضعیت مشابهی نخواهند داشت 
و با کندی رشد اقتصادی مواجه خواهند شد. احتمالش هست که آنها 
هم مث��ل نوظهورها در زمان بحران 2۰۰8 مجبور ش��وند این واقعیت 
تل��خ را بپذیرن��د که »اگر با عجله پول خرج کن��ی، به ُکندی می توانی 

جبرانش کنی.«

آیا همه راه ها به تزریق بیشتر نقدینگی ختم می شود؟

بقای اقتصادی در بحران کرونا

نگاه

وقتی کرونا نباشد چه بر سر تکنولوژی می آید؟

آینده پلتفرم ها در پساکرونا
پلتفرم ه��ای ارتباط تجاری مج��ازی و ویدئوکنفرانس مثل 
زوم و اسلک توانستند کارهایی بیشتر از انتظار ما را در دوران 
ش��یوع کرونا انجام بدهند، اما تجربه یک سال کار از راه دور 
باعث ش��ده اس��ت تا ایرادها و محدودیت های آنها هم بیشتر 

به چشم بیاید.
به گزارش »بلومبرگ«، یک س��ال اخیر برای خیلی از ماها 
پ��ر از تجربیات دردناک و تنهایی های عمیق به خاطر بحران 
کرون��ا بود. در بخ��ش تکنولوژی اما فضا کام��ال متفاوت بود. 
سودی که ش��رکت های تکنولوژیک در جریان این بحران به 
دس��ت آوردند، به ش��کل غیرمنتظره ای زیاد و چشمگیر بود. 
سیلیکون ولی همواره متخصص در تکنولوژی هایی بوده است 
که با تعامل اجتماع��ی چهره به چهره رقابت می کرده اند، اما 
آن رقابت در یک س��ال اخیر کمرنگ تر از همیشه شده است. 
علت واضح اس��ت؛ چرا که چاره دیگری جز اس��تفاده از اکثر  

 آنها در میان نبود ه است.   
دیه گو کامین، استاد اقتصاد دانشگاه دارتموت که در زمینه 
میزان پذیرش تکنولوژی تحقیق می کند، می گوید: »پاندمی 
کرونا به ما اجازه داد که گزینه های مختلفی را که هیچ وقت 
انگیزه یا جرأت آزمایش کامل شان را پیدا نکرده بودیم، واقعا 
آزمای��ش کنیم. ما آلترناتیو زیادی در اختیار نداش��تیم، پس 
به یادگی��ری از راه دور، کنفرانس های مجازی بزرگ و حتی 
تفری��ح از طریق گزینه های دیجیتال توجه نش��ان دادیم. در 
واق��ع با دیدگاهی مثبت وارد آزمای��ش و آزمون این امکانات 

شدیم.«
در ای��ن بین، ش��رکت های بزرگ ح��وزه تکنولوژی که این 
امکانات را برای ما ممکن کردند )مثال زوم، اس��لَک، دورَدش، 
نتفلیکس و آمازون( در ش��رایطی که اقتص��اد در حال زوال 
بود، توانس��تند بهترین دوران خ��ود را تجربه کنند. می دانیم 
که باالخره در زمانی در آینده، اوضاع به حال عادی برخواهد 
گش��ت. در آن صورت آنچ��ه که رخ خواه��د داد هنوز برای 
صنع��ت تکنولوژی چندان قابل حدس و شناس��ایی نیس��ت. 
س��وال این است که وقتی ارتباطات انسانی مثل دوران کرونا 
این قدر محدود نباش��د، چه بالیی بر س��ر ابزارهای ارتباطی 
همین انس��ان ها در دوران پاندمی خواهد آمد؟ آیا آنها ارزش 
خ��ود را در زندگ��ی ما حفظ خواهند کرد؟ در پاس��خ به این 
پرس��ش، چند فرضیه را می توان در این خصوص مطرح کرد؛ 
اینکه ابزاره��ای تعاملی باقی می مانند، تاثیر ش��بکه ای باقی 

می ماند و تفریح دیجیتال در خطر می افتد.
* ابزارهای تعاملی باقی می مانند: پاتریک والریونز، تحلیلگر 
تکنولوژی در موسس��ه جی ام پی در پاس��خ به این س��وال که 
کدام تکنولوژی های دوران کرونا حتی در دوران پساکرونا نیز 
با ما باقی خواهند مان��د، نکته جالبی را مطرح می کند. او به 
شرکت داکیوساین اشاره می کند؛ یک شرکت مطرح در حوزه 
نرم افزار که امکان امضای مجازی معتبر را فراهم کرده است. 
رش��د سریع ش��رکتی مثل داکیوس��این به این معناست که 
پیشرفت در حوزه ای صورت گرفته است که در آن، بازگشت 
به عقب بی معنا خواهد بود. اگر افراد به این نرم افزار اطمینان 
کرده باش��ند و کارشان هم ساده تر شده باشد، اطمینان خود 
را ب��ه این تکنولوژی حتی در دوران پس��اکرونا نیز از دس��ت 
نخواهند داد. شرکت داکیوس��این احتماال تازه در ابتدای راه 
پیش��رفت خود است و می تواند در این مسیر بسیاری از امور 

دیگر ما را هم آسان کند.
از نظر والریونز، نمی توان همین حرف را در مورد پلتفرم های 
ارتباط تجاری مجازی و ویدئوکنفرانس مثل زوم و اسلک زد. 
از نظر او، این پلتفرم ها توانس��تند کارهایی بیشتر از انتظار ما 
انجام بدهند، اما یک س��ال کار از راه دور باعث شده است تا 
ایرادها و محدودیت های آنها هم بیشتر به چشم بیاید. واقعیت 
این اس��ت که بعضی از امور شرکتی بدون این پلتفرم ها و در 
فضای حضوری واقعی کامال آس��ان تر انجام می گیرند و وقت 
کمتری تلف می شود. در دوران پاندمی کرونا که لزوم رعایت 
فاصله اجتماعی اینقدر زیاد بوده اس��ت، طبیعتا چاره ای جز 
توس��ل ب��ه پلتفرمی نظیر زوم وجود نداش��ت، ام��ا برخی از 
کاربران مثل کاربران مدارس و یا کسب و کارهای کوچک در 
دوران پس��اکرونا ترجیح خواهند داد که از این نوع پلتفرم ها 

عبور کنند و به حالت عادی خود برگردند.
* تاثیر ش��بکه ای باقی می ماند: استفاده از پلتفرم فیگما به 
عنوان ابزار طراحی در کلود، مثال جالبی برای توضیح موضوع 
است. فیگما باعث شده اس��ت که فرستادن دائمی فایل های 
پی دی اف و ذخیره دائمی اطالعات و اشتراک آنها وارد پروسه 
آس��ان تری شود و همه افراد حاضر در پروژه بتوانند از طریق 
یک مرورگر تحت وب بر روی یک بوم دیجیتال مش��ترک اما 
واحد کار کنند. این یعنی کار برای آنها آس��ان تر ش��ده است 
و بنابراین این تکنولوژی در آینده و در دوران پس��اکرونا هم 

می تواند همراه و مورد استفاده گسترده ما انسان ها باشد.
* تفری��ح دیجیتال در خطر می افتد: کامین معتقد اس��ت 
که سرنوش��ت استفاده ما از تکنولوژی در دوران پساکرونا در 
برخی از حوزه ها نظیر تفریحات قطعا با اوضاع امروزمان فرق 
خواهد داش��ت. از نظر او، م��ا در دوران کرون��ا صرفا مجبور 
بوده ای��م ک��ه برخی از تفریح��ات دیجیت��ال را بپذیریم و به 
تعبی��ری به امکان آنها راضی ش��ویم و بس��نده کنیم، اما در 
دوران پس��اکرونا هی��چ دلیلی برای محدود ک��ردن ما به این 
تفریحات باقی نخواهد ماند، چراکه مردم دوباره به ورزشگاه ها 
و س��ینماها و جش��ن ها بازخواهن��د گش��ت و دیگ��ر مجبور 
نخواهند بود که به تماش��ای آنالین سریال ها و یا شرکت در 
کنسرت آنالین و الیو اینستاگرامی افراد مشهور و سلبریتی ها 
بسنده کنند. این امر یعنی اینکه ابزارهای تکنولوژیک در این 
حوزه هم باید به فکر چاره باشند و نوآوری های جدیدی برای 
مخاطب��ان ارائه بدهند. در میان تکنولوژی هایی که در دوران 
کرونا مورد اس��تفاده ما بودند، بعضی قطعا با ما خواهند ماند 
و بعض��ی قطعا از بین ما خواهند رفت؛ فقط باید دید موفق ها 

کدام ها خواهند بود.
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هفته گذشته در صحن علنی مجلس، کلیات طرحی به تصویب رسید که 
در صورت تایید نهایی به دگرگونی ساختار بانک مرکزی خواهد انجامید. 
طرح »اصالح قانون بانک مرکزی« بخش��ی از طرح گس��ترده و بلندباالی 
»بانکداری جمهوری اس��المی« اس��ت که س��ابقه آن به مجلس دهم باز 
می گردد و حاال کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در تکاپوی به سرانجام 
رس��اندن آن است. هرچند که بیش��تر مدیران بانکی مخالف آن هستند و 
پی��ش از این ۱۰۳ ت��ن از مدیران و صاحب نظران پولی و بانکی در نامه ای 
به مقام معظم رهبری نس��بت به تصویب این طرح ابراز نگرانی کردند. با 
اینکه طرح »اصالح قانون بانک مرکزی« دربردارنده نقشه راه تازه ای برای 
سکاندار پولی است و از جنبه های مثبت و درخور توجهی همچون استقالل 
بان��ک مرکزی و مهار تورم برخوردار اس��ت، اما به اعتق��اد مدیران بانکی، 
در زمان حاضر که کش��ور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار اس��ت و 
بانک مرکزی و شبکه بانکی ایران همچون جزیره ای تک افتاده از بانکداری 
جهانی در تیررس حمالت تحریمی قرار دارند، زمان مناسبی برای تدوین 
و تصوی��ب قانونی با این درجه اهمیت که کلیه فعالیت ها و فضای اقتصاد 

ایران را دربر می گیرد، نیست.
در تازه تری��ن گام نیز هیأت عامل بانک مرکزی در جلس��ه چهارش��نبه 
گذش��ته با ابراز نگرانی شدید از تصویب کلیات طرح »مسئولیت، اهداف، 
س��اختار و وظایف بانک مرکزی«، کاس��تی های بیس��ت گانه این طرح را 
برش��مرد و نسبت به وقوع خس��ارات جبران ناپذیر در نظام پولی و بانکی 

هشدار داد.
طرح »قانون بانک مرکزی« چطور شکل گرفت؟

س��ابقه طرح »بانکداری جمهوری اس��المی« به کمیس��یون اقتصادی 
مجلس پیش��ین برمی گردد و با توجه ب��ه بازخوردهای نه چندان مثبتی 
ک��ه این طرح در محافل بانکی و کارشناس��ی برانگیخت، ف��رازی از آن با 
عنوان طرح »مس��ئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی« توسط 
کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم تدوین شد و کلیات آن هفته گذشته 
)یکشنبه 2۶ اردیبهشت( به تصویب ۱99 نماینده مجلس رسید. البته این 
طرح به صورت دوشوری تصویب ش��ده و این یعنی برای بررسی جزییات 

یک بار دیگر به کمیسیون اقتصادی مجلس می رود.
در صورت نهایی ش��دن طرح »اصالح قان��ون بانک مرکزی«، محوریت 
ش��ورای پول و اعتب��ار در نظام بانکی ایران از بین م��ی رود و هیأت عالی 
جایگزین آن می ش��ود. در این طرح س��اختار بانک مرکزی ش��امل هیأت 
عالی، رئیس کل بانک مرکزی و هیأت نظار اس��ت. هیأت عالی شامل شش 
عضو غیراجرایی و س��ه عضو اجرایی است. شش عضو غیر اجرایی مشتمل 

بر س��ه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه سیاس��ت گذاری پولی و اقتصاد 
کالن و همچنی��ن س��ه نفر متخصص در حوزه بانک��داری و حقوق بانکی 
اس��ت. این ش��ش  عضو توس��ط رئیس جمهور و با حکم وی برای دوره ای 
ش��ش ساله انتخاب می شوند. اعضای اجرایی هیأت عالی شامل رئیس کل 
به عن��وان رئیس هیأت عالی، معاون سیاس��ت گذاری پولی بانک مرکزی و 

معاون نظارتی بانک مرکزی است.
با مقایس��ه طرحی که کلیات آن در مجلس تصویب ش��ده و طرح اولیه 
می توان دریافت که معاون سیاس��ت گذار پولی و بانکی به این طرح اضافه 
شده اس��ت. همچنین رئیس کل بانک مرکزی توس��ط رئیس جمهور و با 
مش��ورت اعضای غیراجرایی هیأت عالی برای دوره ای پنج س��اله انتخاب 
می ش��ود. دو معاون نظارتی و سیاس��ت گذاری پولی و بانکی توسط خود 
رئیس کل انتخاب می ش��وند. رئیس کل بانک مرکزی و اعضای غیر اجرایی 
هیأت عالی حداکثر دو دوره می توانند در این سمت به کار خود ادامه دهند. 
براس��اس این قانون، عزل رئیس کل از دو مس��یر امکان پذیر اس��ت. اولین 
مسیر مبتنی بر تصمیم رئیس جمهور است و رئیس جمهوری می تواند پس 
از مش��ورت با اعضای غیراجرایی هیأت عالی، رئیس کل را عزل کند. عزل 
رئیس کل البته باید مستند به قصور او در انجام وظایف یا اجرای مصوبات 
هیأت  عالی باش��د. دومین مس��یر نیز به تصمیم اعضای غیراجرایی هیأت 
 عالی برمی گردد. یعنی در صورتی که حداقل دوس��وم اعضای غیراجرایی 
هیأت  عالی خواس��تار برکناری رئیس کل باشند، دالیل و مستندات خود 
را کتب��ا به رئیس جمه��ور ارائه کرده و در ص��ورت موافقت رئیس جمهور، 
رئیس کل عزل می شود. البته در صورتی که رئیس جمهور موافق پیشنهاد 
عزل رئیس کل نباش��د باید دالیل مخالفت خود را ظرف مدت یک هفته 
کتبا به رئیس مجلس اعالم کند و س��پس این نامه در اولین جلسه علنی 

مجلس برای اطالع عموم  قرائت می شود.
همچنین  عزل معاون سیاست گذاری پولی و معاون نظارتی بانک مرکزی 
منوط به پیشنهاد رئیس کل و تایید اکثریت اعضای غیراجرایی هیأت  عالی 
اس��ت. به طور کلی، تصویب مقررات بانکی و عملیات بازار باز و همچنین 
تعیین سیاس��ت های پولی و ارزی در اختیار هیأت  عالی اس��ت. این نهاد 
معادل شورای پول و اعتبار در ساختار فعلی بانک مرکزی است و در صورت 

تایید نهایی  جایگزین شورای پول و اعتبار می شود.
نقدها به نسخه بانکی بهارستان برای میرداماد

دو هفته پیش ۱۰۳ تن از مدیران بانکی و صاحب نظران پولی در نامه ای 
ب��ه رهبر انقالب در مورد تصویب طرح بانک��داری در مجلس ابراز نگرانی 
کردند. آنها در این نامه نس��بت به تبعات ورود غیرکارشناسانه به مباحث 
مه��م و تخصصی پولی و بانکی اب��راز نگرانی کرده و معتقدند در حالی که 
کشور درگیر یک جنگ اقتصادی تمام عیار است و  بانک مرکزی و شبکه 
بانکی در تیررس حمالت تحریمی قرار دارند، زمان مناسبی برای تدوین و 

تصویب قانونی با این درجه اهمیت نیست.

هرچن��د که طرح »اصالح قانون بانک مرکزی« دربردارنده نقش��ه راه 
تازه ای برای سیاس��ت گذار پولی و تضمین کننده استقالل بانک مرکزی 
اس��ت، اما اکثری��ت قریب به اتفاق مدیران بانکی مخالف آن هس��تند و 
ب��ه م��وازات آن، هیأت عامل بان��ک مرکزی نیز از تصوی��ب کلیات این 
طرح در مجلس ش��دیدا ابراز نگرانی کرده اس��ت. در جلسه چهارشنبه 
29 اردیبهش��ت ماه هیأت عامل بانک مرکزی که به ریاست عبدالناصر 
همتی برگزار ش��د، طرح »اص��الح قانون بانک مرکزی« مورد بحث قرار 
گرفت و سیاس��ت گذار پولی نسبت به اجرای این طرح و وقوع خسارات 
جبران ناپذی��ر در نظام پولی و بانکی کش��ور هش��دار داد. کاس��تی های 
بیست گانه این طرح از نگاه هیأت عامل بانک مرکزی به این قرار است:

۱-عدم طی مسیر صحیح قانون گذاری درخصوص این طرح به عنوان 
یک قانون مادر و بلندمدت 2-عدم بهره گیری از ظرفیت های بسیار وسیع 
جامعه نخبگانی کش��ور در تدوین طرح و بی توجهی به انباش��ت تجارب 
غن��ی موجود در داخل کش��ور در حوزه بانک��داری و بانکداری مرکزی 
۳-اس��تفاده حداقلی از نقطه نظرات کارشناس��ان دستگاه های ذی ربط 
صرفا در قال��ب نظرخواهی و بدون اعمال مهمترین نقطه  نظرات مطرح 
ش��ده 4-خروج از محدوده قانونگذاری و ورود به حوزه سیاست گذاری و 
حتی مقررات گذاری در متن قانون 5-پیش بینی مجرای نسخ هر یک از 
مواد قانون بانک مرکزی به عنوان یک قانون مادر توس��ط قوانین عادی 
۶-تقلیل اختیارات و اقتدارات بانک مرکزی 7-عدم توجه به استقالل قوا 
و دخالت دادن هر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه در امور بانک مرکزی 
و متعاقبا تش��دید وابستگی این بانک 8-توسعه تعجب برانگیز روش های 
عزل رئیس کل و مخدوش ش��دن استقالل بانک مرکزی 9-عدم ترمیم 
مهمترین خأل قانونی موجود درخصوص مدیریت س��لطه مالی به عنوان 
یکی از مهمترین موتورهای خلق نقدینگی ۱۰-ابهام درخصوص مواجهه 
با شقوق مختلف نرخ س��ود بانکی ۱۱-تدوین اهداف بعضا غیرعملیاتی 
خارج از ظرفی��ت بانکداری مرکزی و احیانا متعارض ۱2-کاهش اقتدار 
عملیاتی به دلیل آشفتگی روابط در برخی ارکان تصمیم گیر ۱۳-ایجاد 
س��اختار نامت��وازن و فاق��د قابلیت اج��را در ارکان بانک ۱4-س��پردن 
مهمتری��ن امور بان��ک مرکزی به اعضای غیراجرایی و غیرپاس��خگو که 
موجب اتخاذ تصمیم های انتزاعی و غیراجرایی می ش��ود ۱5-آش��فتگی 
و ناکارآمدی ش��دید در وظایف حسابرسی، نظارتی، واحدهای حاکمیت 
ش��رکتی و هی��أت نظار ۱۶-ایجاد س��اختار مدیریت ش��ورایی و از بین 
بردن وح��دت فرماندهی در بانک مرکزی ۱7-حذف بدنه کارشناس��ی 
و مدیریت بانک از نظام تصمیم س��ازی سیاست گذاری و مقررات گذاری 
۱8-تفوق اعضای غیراجرایی و غیرپاس��خگوی هیأت عالی بر رئیس کل 
و بدنه اجرایی ۱9-ادغام مراجع سیاست گذاری، مقررات گذاری، نظارت 
و اجرا 2۰-واگذاری مهمترین اختیارات سیاست گذاری و مقررات گذاری 

به شوراهایی با اعضای غیرمرتبط.

بانک مرکزی نسبت به تبعات طرح بانکداری مجلس هشدار داد

20 نقص طرح قانون بانک مرکزی

طرح بانکداری جمهوری اسالمی در سه قسمت، 2۰ فصل و 2۱4 ماده 
و با بازنگری، اصالح و تلفیق »الیحه بانکداری جمهوری اس��المی ایران«، 
»طرح عملیات بانکی بدون ربا«، »الیحه بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران« و »طرح تأس��یس بانک توسعه جمهوری اس��المی ایران« تدوین 
ش��ده اس��ت. کلیات این طرح که به گفته سیدمهدی طغیانی، سخنگوی 
کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اس��المی بیش از ۱2 سال به طول 
انجامیده، در س��ال ۱۳98 تصویب ش��د و در همان زمان واکنش هایی را 

به همراه داشت.
کمیته نظام پولی و مالی اسالمی حوزوی حوزه علمیه قم در همان زمان 
یعنی زمس��تان ۱۳98 با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به محمدحسین 
حسین زاده بحرینی رئیس وقت کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی 
مجلس، نسبت به بازتولید الگوی بانکداری غربی، از دست رفتن جنبه های 
مثبت قانون ۱۳۶2، عدم تضمین کاهش تخلفات شرعی، انتخاب ساختاری 
نامطمئن برای بانک مرکزی، برداش��ت اش��تباه از استقالل بانک مرکزی، 
ضعف نظارت بر بانک مرک��زی و مقام های آن و همچنین تجویز دریافت 
جریم��ه تأخیر در ط��رح جدید بانک��داری، انتقادهایی را مط��رح کردند. 
همچنین به  تازگی 2۱ نفر از اقتصاددانان و اس��تادان بانکداری اس��المی 
در نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس، نس��بت به ایرادهای طرح جدید 
بانکداری هش��دار دادند. این اقتصاددانان حوزوی و دانشگاهی با یادآوری 
بررس��ی طرح بانکداری جمهوری اس��المی در این کمیسیون اقتصادی، 
م��واردی مانند بهره نگرفتن از ظرفیت جامع��ه نخبگانی در تدوین طرح، 
تقابل و اختالف در میان تدوین کنندگان طرح، توجه نکردن به مشکالت 
س��اختاری، حل نکردن مشکل صوری سازی، قانونی کردن دریافت جریمه 

تأخیر، ارائه ندادن راهکار قابل قبول برای حل معضل خلق پول، بی توجهی 
به مش��کل بنگاه داری بانک ها و دس��ت اندازی آنها به بازار سرمایه، جایگاه 
نامناسب شورای فقهی، ساختار نامناسب بانک مرکزی و اعطای اختیارات 
انحصاری ب��ه رئیس کل بانک مرکزی را به  عنوان اش��کال های این طرح 
بیان کردند. همچنین مرکز پژوهش های مجلس نیز برای اصالح انتقادهای 
واردشده، پیش��نهادهایی همچون تقویت استقالل بانک مرکزی با اعمال 
محدودیت درخصوص عزل رئیس کل بانک مرکزی از سوی دولت، تقویت 
شفافیت و پاس��خگویی، ایجاد س��ازمان نظارت بر بانک ها و مؤسسه های 
اعتباری و نیز تعریف جریمه مالی و سازوکار کشف تخلف به عنوان نمونه از 
طریق فرآیند سوت زنی را مطرح کرده بود. حال پرسش اینجاست که چرا 
همزمان با بررسی دوباره این طرح در مجلس و همزمان با تصویب کلیات 
طرح قانون بانک مرکزی به عنوان یکی از بخش های سه گانه طرح بانکداری، 

بار دیگر شاهد طرح انتقاد از طرف متخصصان این حوزه هستیم؟
در پاس��خ به این س��وال، دبیرکل کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری 
خصوصی، اساسی ترین اش��کال این طرح را تبدیل بانک مرکزی به بانِک 
دولت دانس��ت و پیش��نهاد کرد اصالح قوانین به گونه ای انجام ش��ود که 
استقالل بانک مرکزی حفظ شود. محمدرضا جمشیدی به ایرناپالس گفت: 
در طرح پیش��ین، مسائل گسترده بانکی وارد شده بود و یکی از مهمترین 
انتقادها به آن طرح، نگرش بسیار جزئی نسبت به برخی مسائل و بررسی 
بسیار کلی مسائل دیگر بود. بر همین اساس اکنون از طرح بانکداری، طرح 
قانون بانک مرکزی در دستور کار مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است.

او ادامه داد: کارشناس��ان بانکی و از جمله کانون بانک ها و مؤسسه های 
اعتب��اری خصوصی ایران نیز پی��ش از این نقدهای خود را به این طرح به 

مرکز پژوهش های ش��ورای اسالمی و ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس 
منعک��س کرده بودن��د. برآیند این اظهارنظرهای کارشناس��ی نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی را قانع کرد تا مس��ئله قانون بانک مرکزی را به  
صورت جداگانه و مس��تقل از مس��ائل نظام بانک��ی در قالب طرح کنونی 
پیگیری کنند. دبیرکل کانون بانک ها، اساسی ترین اشکال در طرح قانون 
بانک مرکزی را جایگاه و رویکرد این بانک دانست و گفت: در طرح کنونی، 
هیأت عالی بانک مرکزی از طرف دولت تعیین خواهد شد و به  نظر می رسد 
بانک مرکزی در عمل به بانِک دولت تبدیل خواهد شد؛ زیرا  نماینده ها و 
اعضای آن از طرف دولت و به  طور خاص وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد. 
با اینکه انتخاب این اف��راد از میان متخصصان علم اقتصاد صورت خواهد 

گرفت، اما این افراد نظر دستگاه های دولتی و دولت را خواهند داشت.
وی راه ح��ل رفع ایرادهای طرح قانون بانک مرکزی را تالش برای حفظ 
استقالل بانک مرکزی دانست و گفت: پیشنهاد متخصصان امور بانکی این 
اس��ت که اصالح قوانین به گونه ای انجام ش��ود که استقالل بانک مرکزی 
حفظ ش��ود. بنابراین چنین طرحی باید توسط متخصصان امور بانکی و با 
نظارت بانک مرکزی تدوین شود زیرا در غیر این صورت همچنان نیازمند 

اصالح خواهد بود و اشکال هایی را در خود خواهد داشت.
به گفته جمشیدی، گروهی متش��کل از مدیران و اعضای هیأت مدیره 
س��ابق و کنونی بانک ها و نیز مدیران عامل بانک مرکزی در حال بررسی 
موضوع هس��تند و مطالعاتی را در این زمینه انجام داده اند و همچنین در 
نامه ای به رهبر معظم انقالب از ایش��ان درخواست داشتند زمان بیشتری 
به بررسی این الیحه اختصاص یابد و بررسی طرح کنونی به تعویق افتد تا 

موارد موردنظر این نخبگان بانکی نیز در آن قابل طرح باشد.

بانک مرکزی به بانِک دولت تبدیل می شود؟

طرح بانکی مجلس در بوته نقد

بانکنامه

به گفته همتی و با رأی دادگاه استیناف
 پول های بلوکه شده ایران در لوکزامبورگ

آزاد شد
رئیس کل بانک مرکزی عصر جمعه از آزادشدن پول های بلوکه شده ایران در 
لوکزامبورگ خبر داد و گفت روز گذشته دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، حکم 
دادگاه اس��تیناف آن کشور در غیرقانونی بودن توقیف دارایی بانک مرکزی در 
لوکزامبورگ را تأیید کرد. به گفته عبدالناصر همتی، براس��اس گزارش وکالی 
بانک مرکزی، متعاقب رأی مطلوب دادگاه استیناف کشور لوکزامبورگ، دیوان 
عال��ی آن کش��ور در مرحله  فرج��ام نیز با رد اعتراض محک��وم لهم دعاوی به 
اصطالح ضدتروریستی مطروحه در آمریکا، رفع توقیف از دارایی بانک مرکزی 
در لوکزامب��ورگ را مورد تأیید قرار داد و فرجام خواهان را محکوم به پرداخت 
خس��ارت و هزینه های مرحله رسیدگی فرجامی کرد. با صدور این رأی، سایر 
دادگاه های لوکزامبورگ هم مکلف به تبعیت از آن خواهند بود و به این ترتیب، 

مانع قضایی انتقال دارایی بانک مرکزی به کشور مرتفع شده است.

وزارت اقتصاد در اطالعیه ای شفاف سازی کرد
شائبه های استقراض دولت از مردم

وزارت اقتص��اد در اطالعی��ه ای اعالم کرد که منظور وزی��ر اقتصاد از عبارت 
اس��تقراض از مردم برای تامین مالی در س��ال 99، تأمین مال��ی از طریق بازار 
بدهی بوده نه بازار س��هام. در پی س��واالت ایجادش��ده میان مخاطبان پیرامون 
بخشی از مصاحبه روز پنجشنبه وزیر اقتصاد با رسانه ها درخصوص استقراض از 
مردم )تأمین مالی دولت به روش انتشار اوراق بدهی(، وزارت اقتصاد اطالعیه ای 

منتشر و اعالم کرد:
۱( بازار س��رمایه در طبقه بندی های مرسوم ش��امل بازار بدهی و بازار سهام 
اس��ت و منظور از عبارت اس��تقراض از مردم، تأمین مالی از طریق بازار بدهی 

بوده نه بازار سهام.
2( وزارت اقتصاد در س��ال گذشته در اجرای قوانین باالدستی با عرضه اوراق 
توانست بالغ بر 2۰2 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند که ۱۳۰ هزار میلیارد 
تومان آن اوراق نقدی اس��ت که در نهایت ش��فافیت از سوی بانک ها و نهادهای 

مالی بازار سرمایه خریداری شده است.
۳( برخالف گمانه زنی های مطرح، انتش��ار اوراق در س��ال گذشته با توجه به 
حجم منابع جمع شده از بازار )اعم از بازار پول و سرمایه( به واسطه انتشار اوراق 
نقدی )۱۳۰ هزار میلیارد تومان( و حجم منابع تزریق ش��ده به بازار به واس��طه 
بازپرداخت اصل و فرع اوراق سررس��ید شده )۶۱ هزار میلیارد تومان( و فرآیند 
تدریجی انتش��ار در طی س��ال، فاقد اثرگذاری جدی بر بازار س��رمایه است. در 
حقیقت از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتش��ره نقدی، نیمی از آن )بالغ بر 
۶5 هزار میلیارد تومان( در بازار بین بانکی جذب ش��ده اس��ت و نیمی دیگر در 
بازار س��رمایه فروخته و منابع مالی جذب ش��ده اس��ت و این در حالی است که 
تقریب��ا به میزان ۶۱ هزار میلیارد تومان نیز طی س��ال ۱۳99 منابع مالی برای 

اوراق سررسیدشده پرداخت شده است.
همچنین ذکر این نکته نیز ضروری اس��ت که تقاضای خرید اوراق بدهی، از 
نظر نرخ ریس��ک و بازدهی مورد قبول متقاضی��ان خرید، در فضای کامال مجزا 
و متفاوت از تقاضای خرید س��هام قرار دارد و عدم عرضه اوراق بدهی لزوما به 

معنای هدایت منابع به سمت بازار سرمایه نخواهد بود.
4( حس��ب مطالعات تطبیقی بهره گیری دولت ها از انتشار اوراق برای تأمین 
مالی امری مرسوم و رو به رشد است و دولت ایران در زمینه انتشار اوراق برای 
جب��ران ناترازی بودج��ه، از تجربه دولت های مختلف با درجات توس��عه یافتگی 
گوناگون بهره برده اس��ت. شایان ذکر است در صورت فقدان بازار بدهی و عدم 
انتش��ار اوراق دولتی در مس��یر جبران ناترازی، حسب اعالن رسمی مقام پولی، 
۳2 درصد بر پایه پولی و 2۶ درصد بر نقدینگی موجود کشور افزوده می شد که 

تبعات تورمی آن بسیار گسترده و مخرب ارزیابی شده بود.

دالر چگونه از آستانه 20 هزار تومان برگشت؟
فراز و فرود اردیبهشتی دالر

بررس��ی نرخ دالر در دومین ماه سال بیانگر آن است که میانگین 
ن��رخ فروش این ن��وع ارز در بازار تقریبی مع��ادل 22 هزار و 845 
تومان بوده و برای مدتی با کاهش 2 تا ۳ هزار تومانی مواجه ش��ده 
اس��ت، اما در روزه��ای پایانی ماه افزایش نس��بی یافت. به گزارش 
ایس��نا، بازار ارز متأثر از سیگنال های مذاکرات وین، روزهای پایانی 
فروردین ماه را با کاهش قیمت س��پری کرد به طوری که نرخ دالر 
به کانال 2۳ هزار تومان هم نزدیک ش��د، اما با ورود به دومین ماه 
س��ال ۱4۰۰ دالر وارد کانال 24 هزار تومان ش��د و تا ۱۰ روز بعد 
در محدوده 2۳ هزار تومان قرار گرفت.  با رس��یدن اخبار مثبت از 
مذاکرات وین، روند کاهش قیمت ها در بازار ارز ش��روع ش��د و نرخ 
دالر در کمت��ر از یکی دو روز معادل 2 هزار تومان کاهش یافت به 
گون��ه ای که وارد کانال 2۱ هزار تومان ش��د حت��ی در روزهایی به 
2۰ هزار تومان هم نزدیک ش��د، اما روند کاهش��ی در بازار ارز عمر 
کوتاهی داش��ت و روند افزایش��ی در بازار دوب��اره جان گرفت و در 

روزهای پایانی اردیبهشت ماه دالر به 2۳ هزار تومان هم رسید.
بررسی ها نشان می دهد که میانگین نرخ دالر در اردیبهشت در بازار 
آزاد و صرافی ه��ا به ترتیب تقریبا مع��ادل 22 هزار و 845 تومان و 22 
هزار و 287 تومان بوده است. در کل، بازار ارز در اردیبهشت ماه بیش از 
پیش تحت تاثیر جو روانی و سیاسی قرار گرفت و طبق گفته تحلیلگران 
این بازار و فع��االن آن در انتظار نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا درباره 
احی��ای برجام بودند. در این بین، گفته هایی مطرح می ش��د که بانک 
مرکزی اقدام به ارزپاشی کرده است تا روند بازار کاهشی شود که رئیس 
کل بانک مرکزی در پاسخ گفت: »روند کاهشی در بازار ارز ناشی از ارز 
صادرکنندگان اس��ت و روش ما ارزپاشی نیست زیرا در این راستا بازار 
متشکل ارزی ایجاد شده است.« درحالی که کارشناسان تنها عامل موثر 
در کاهش نرخ دالر در این ماه را اخبار مذاکرات وین می دانند، همتی 
معتقد اس��ت که نرخ دالر را به 2۰ هزار تومان رسانده است و بیش از 
ای��ن هم کاهش می یابد. همچنین او احتمال رف��ع تحریم ها و آزادی 
مناب��ع بانک مرکزی و ایجاد انتظارات مثبتی را عوامل موثر در کاهش 
نرخ ارز اعالم کرده اس��ت. از س��وی دیگر، کارشناسان ثبات نرخ ارز را 
مهمتر از کاهش نرخ ارز می دانند زیرا تولید کش��ور به دلیل باالبودن 
هزینه ه��ای تولید متأثر از این امر متضرر می ش��ود و واردکنندگان از 
ای��ن موضوع نفع می برند بنابراین در صورت رفع تحریم ها در روزهای 
آینده مهمترین اقدام برای مدیریت بازار ارز، ثبات نرخ دالر اس��ت که 
کارشناسان می گویند، محدوده 2۰ هزار تومان مناسب ترین گزینه برای 
تثبیت نرخ دالر است تا تولیدکنندگان ضرر نکنند و قیمت کاالها هم 

با روند کاهشی مواجه شوند.
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کاهش 4 میلیونی ارزش سهام عدالت در 2 ماه
سهام عدالت چند؟

روند کاهش ارزش واقعی برگه های س��هام عدالت همسو با روند نزولی بازار 
ادامه دارد به طوری که ارزش واقعی برگه های یک میلیون تومانی سهام عدالت 
از 2۰ اسفندماه سال گذشته تا بیست و هفتم اردیبهشت ماه حدود 4میلیون 
تومان کاهش داشته است. پس از آزادسازی سهام عدالت مشموالن این سهام 
که روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، می توانند با 
مراجعه به سامانه www.samanese.ir ارزش واقعی سهام و جزییات دارایی 
خود را مشاهده کنند. البته این ارزش یکسان نیست و تحت تاثیر نوسانات بازار 
افزایشی یا کاهشی می شود. بر این اساس ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش 
اولیه 5۰۰ هزار تومان در روز 27 اردیبهشت ماه امسال، 7 میلیون و 2۰۰ هزار 
تومان و ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه یک میلیون تومانی در همان 
روز، ۱4 میلی��ون و 4۰۰ هزار تومان ب��ود. درحالی که ارزش واقعی برگه های 
5۰۰ هزار تومانی سهام عدالت در روز چهارشنبه 2۰ اسفندماه سال گذشته، 
9 میلی��ون و 97۰ هزار توم��ان و ارزش واقعی برگه های یک میلیون تومانی 
سهام عدالت در تاریخ چهارشنبه 2۰ اسفندماه سال گذشته نیز  ۱8 میلیون 
و 78۰ هزار تومان بود. البته مشموالن سهام عدالت سال گذشته پیش از این 
می توانستند ۶۰ درصد سهام خود را بفروشند و حدود هشت ماه است که به 

دلیل شرایط بازار و فشار عرضه، این امکان را ندارند.

بانک مرکزی اعالم کرد
چاپ 80 هزار میلیارد اسکناس صحت ندارد

بانک مرکزی اعالم کرد که خبر منتشرشده درباره چاپ 8۰ هزار میلیارد 
تومان اسکناس بدون پشتوانه صحت ندارد. بانک مرکزی در پیام توئیتری 
نوشت: خبر منتشر شده به نقل از رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر »چاپ 
8۰ هزار میلیارد تومان« اسکناس »بدون پشتوانه« صحت ندارد و تکذیب 
می ش��ود. در ادامه پیام این بانک آمده است: جلسه ای با حضور تعدادی از 
فعاالن حوزه بازار س��رمایه در بانک مرکزی برگزار شد که برداشت سوء از 
بخش��ی از سخنرانی ایشان، ش��ائبه چاپ پول بدون پشتوانه را در فضای 

رسانه ای ایجاد کرد که بدین وسیله تکذیب می شود.

آخرین خبرها از ارز دیجیتالی بانک مرکزی آمریکا
باالخره دالر دیجیتالی می آید؟

قرار اس��ت تا س��ال 2۰2۳ در قالب پروژه ای به نام فد نو، به بسیاری از 
نیازهای مدرن از جمله نقل و انتقال در کمترین زمان ممکن پاس��خ داده 
شود. به گزارش آسوشیتدپرس، پس از مدت ها بی خبری از روند توسعه ارز 
دیجیتالی بانک مرکزی آمریکا، این نهاد اعالم کرد که در فصل تابستان یک 
گزارش تحقیقاتی منتشر خواهد کرد که در آن به موضوع یافتن راهکارهای 
حرکت رو به جلو در راه اندازی دالر دیجیتالی پرداخته خواهد شد. پیش از 
این جروم پاول، رئیس بانک مرکزی آمریکا گفته بود فناوری های پرداخت 
پیش��رفت زیادی در س��ال های اخیر داش��ته اند و فدرال رزرو به دقت این 
موضوع را زیر نظر دارد. برخی از مدیران بانکی آمریکا خواستار این هستند 
که هرچه زودتر دالر دیجیتالی راه اندازی شود، اما برخی دیگر نیز معتقدند 
ش��تاب زدگی در این کار دارای معایب بیش��تری در مقایسه با مزایای آن 
خواهد بود. این در حالی است که بانک مرکزی چین پروژه یوان دیجیتال 
را وارد فاز آزمایشی کرده و قرار است در جریان بازی های المپیک زمستانی 

سال آینده امکان استفاده از یوان دیجیتال در دنیای واقعی فراهم شود. 
به گفته پاول، کار مطالعه بر روی نظام های پرداختی و فناوری بالک چین از 
سال ها پیش در بانک مرکزی آمریکا آغاز شده و قرار است تا سال 2۰2۳ در قالب 
پروژه ای به نام فد نو، به بسیاری از نیازهای مدرن از جمله نقل و انتقال در کمترین 
زمان ممکن پاسخ داده شود. این پروژه تنها یک تالش اولیه و آغازی بر مسیر 
گسترش نقش فناوری بالک چین در نظام بانکی آمریکا خواهد بود.  مدیر بانک 
مرکزی آمریکا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اطمینان خاطر مردم به 
دالر گفت: بخش زیادی از کارایی عملکرد نظام اقتصادی ما مربوط به بخش پولی 
و مالی است که در آن بانک ها و شبکه های پرداختی نقشی کلیدی دارند بنابراین 
ایجاد هرگونه تغییر بنیادین در این مولفه ها نیازمند دقت عمل و پرهیز از هیجان 
است. بانک مرکزی در حال کار با گروه های مختلفی در زمینه این پروژه است 

و دفتر منطقه ای ما در بوستون نقش رهبری را در به سرانجام رسیدن آن دارد.

طبق طرح ارتقای اسناد رسمی انجام می شود
تبدیل قولنامه مسکن به سند رسمی

در طرح ارتقای اسناد رسمی که در مجلس مطرح است، سامانه ای پیش بینی 
شده که تمام کسانی که سند عادی دارند، این سند را در آن ثبت و مهلتی داده 
می شود تا سند را به سند رسمی تبدیل کنند. بر این اساس باید نقل و انتقاالت 
در مورد امالک دارای سابقه ثبتی، به موجب سند رسمی صورت گیرد. به گزارش 
ایسنا، اواخر فروردین ماه امسال، ذیل طرح جهش تولید مسکن از سوی مجلس دو 
گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه های دستی و اسناد غیررسمی معامالت 
مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه امالک و مستغالت از وزارت صمت به 
وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معامالت بود. 
اوایل اردیبهشت ماه امسال نیز محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی 
از برنامه ای خبر داد که طبق آن تمامی نقل و انتقاالت حوزه مسکن بر پایه اسناد 
رسمی باشد. همچنین مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران امالک هم 
به همکاری اتحادیه امالک با قوه قضاییه درخصوص برخورد با مشاورانی که کد 
رهگیری را صادر نمی کنند اشاره کرد. بر این اساس باید تمامی معامالت در سامانه 

امالک و مستغالت ثبت شود و قولنامه های سه رنگ بی اعتبار خواهد شد.
در این خصوص اخیرا رئیس س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور در پاسخ به 
سوالی در مورد اسناد عادی و رسمی با اشاره به تاثیر ثبت رسمی در آرامش افراد 
جامعه، گفت: در سند تحول قوه قضاییه بخش مربوط به سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور به طرح کاداستر و اعتبار اسناد رسمی اشاره شده است که اگر این 
دو در کنار هم به نتیجه برسند بخش اعظمی از پرونده هایی که اکنون در دستگاه 
قضایی است، تشکیل نخواهد شد. ذبیح اهلل خداییان با اشاره به استعالم از طریق 
سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور در زمینه تصدیق اسناد رسمی، ادامه داد: 
با مراجعه به سایت سازمان و وارد کردن موارد الزم، سند رسمی به نمایش گذاشته 
می شود و این موضوع کمک می کند تا با اسناد جعلی معامله صورت نگیرد، اما در 
رابطه با سند عادی این استعالم امکانپذیر نیست. در طرح ارتقای اسناد رسمی که 
در مجلس مطرح است، سامانه ای پیش بینی شده که تمام کسانی که سند عادی 
دارند این سند را در آن ثبت نمایند و مهلتی داده می شود تا سند را به سند رسمی 
تبدیل کند و بر این اساس باید نقل و انتقاالت در مورد امالک دارای سابقه ثبتی، 

به موجب سند رسمی صورت گیرد.

خبرخوان

فرصت امروز: دومینوی ریزش شاخص بورس تهران کماکان ادامه دارد و 
حتی تزریق منابع جدید به بازار سرمایه و تغییر دامنه نوسان و حجم مبنا 
نیز نه تنها س��د راه این حرکت ریزش��ی نشد بلکه سهامداران در هفته ای 

که گذشت هر روز بیشتر از روز قبل شاهد کاهش شاخص بورس بودند.
بازار س��رمایه هفته گذش��ته را با دو تغییر مهم در دامنه نوسان و حجم 
مبنا آغاز کرد، به طوری که دامنه نوسان پس از نزدیک به چهار ماه مجددا 
ب��ه حالت متقارن مثبت و منفی پنج بازگش��ت و همینطور حداقل ارزش 
در حجم مبنا در تمامی نماده��ای معامالتی بورس اوراق بهادار تهران به 
۱5 میلیارد ریال تغییر کرد. همچنین در میانه هفته منابع جدید به بازار 
سرمایه تزریق شد و حتی با بخشی از این منابع جدید، سهم خریداری شد، 
اما همه این رخدادها مانع از بازدهی منفی 2.5 درصدی بورس در آخرین 
هفته اردیبهش��ت ماه نشد و س��از بورس را کوک نکرد. البته منابع جدید 
تزریق ش��ده به بازار سرمایه هرچند اندک و بس��یار ناچیز بود، اما انتظار 
می رفت دست کم اثر روانی مثبتی در بازار ایجاد کند، گرچه برخالف تصور 
اهالی بازار س��رمایه این اتفاق رخ نداد. نهایتا در آخرین هفته اردیبهشت 
ماه و در حالی که بازارهای مالی از یک سو مترصد بازخوردهای انتخابات 
ریاست جمهوری هستند و از سوی دیگر چشم به مذاکرات احیای برجام 
دارند، با نوسان های متعددی همراه شدند و در این میان، بورس تهران نیز 

به بازدهی هفتگی منفی 2.5 درصدی رسید.
نوسان بورس در آخرین هفته اردیبهشت ماه

شاخص کل بورس تهران در پایان معامالت هفته پایانی اردیبهشت ماه 
با 29 هزار واحد کاهش به عدد یک میلیون و ۱54 هزار واحد رس��ید که 
در مقایسه با پایان هفته قبل حدود 2.5 درصد افت داشت. بر این اساس، 
ش��اخص کل بورس هفته گذشته را با رقم یک میلیون و ۱8۳ هزار واحد 
آغاز کرد و در پایان معامالت ش��نبه با 5 هزار و 5۱9 واحد صعود در رقم 
یک میلیون و ۱89هزار واحد ایستاد. روز یکشنبه اما بورس به مدار نزولی 

برگشت و با 79۱ واحد کاهش تا رقم یک میلیون و ۱88 واحد عقب رفت. 
روز دوشنبه و درحالی که منابع جدیدی از صندوق توسعه ملی به صندوق 
تثبیت بازار س��رمایه تزریق شد، ش��اخص بورس با ۱4 هزار و ۱۳8 واحد 
نزول تا رقم یک میلیون و ۱74 هزار واحد کاهش یافت. این روند کاهشی 
در روزهای سه شنبه و چهارشنبه نیز ادامه داشت و شاخص کل بورس در 
پایان معامالت روز سه شنبه با هزار و 98 واحد افت به رقم یک میلیون و 
۱7۳ هزار واحد رسید. نهایتا در روز چهارشنبه نیز شاخص کل بورس ۱8 
هزار و 74۶ واحد کاهش یافت و در ارتفاع یک میلیون و ۱54 هزار واحد 
ایستاد. در مجموع، معامالت آخرین هفته اردیبهشت ماه با افت 29 هزار 
واحدی شاخص کل به پایان رسید و نماگر بازار سهام در فضایی که چشم 
به مذاکرات احیای برجام و ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری 
داشت، با بازدهی منفی 2.5 درصدی مواجه شد. به گزارش سنا، بورس در 
آخرین هفته کاری اردیبهشت  پس از یک هفته استراحت و صعود نسبی 
قیمت ها، با افت هفتگی حدود دو و نیم درصدی مواجه شد و تا محدوده 

یک میلیون و ۱54 هزار واحد عقب نشست.
در این میان، نگاهی به عملکرد هفتگی صنایع بورس��ی حکایت از رشد 
تنها 2 گروه در مقابل کاهش میانگین قیمت ها در ۳۶ صنعت بورسی دارد. 
در این راس��تا دو گروه کانه های فلزی و محصوالت شیمیایی تنها صنایع 
س��بزپوش بورس در هفته منتهی به 29 اردیبهش��ت ماه بودند. معدنی ها 
معامالت این هفته خود را با رش��د 4.5 درصدی س��پری کردند و میزان 
رشد قیمت ها در پتروشیمی ها حدود ۰.9 درصد شد. به این ترتیب، رشد 

هفتگی قیمت ها به دو گروه کامودیتی محور رسید.
بازار س��هام در هفته معامالتی گذشته هرچند شاهد برخی تحرکات در 
س��هام با ارزش بازار باالتر بود، اما گروه های کوچک بورس��ی با صف های 
فروش مواجه شدند. در قعر جدول بازدهی هفتگی صنایع بورسی صنعت 
منس��وجات با افت ۳7.2 درصدی قرار گرفت. این صنعت که از تک نماد 

»نمرینو« تش��کیل شده، هرچند تنها در سه روز معامالتی هفته دادوستد 
ش��د، اما پس از متوقف ش��دن در روز دوش��نبه پس از افش��ای اطالعات 
بااهمی��ت، طی بازگش��ایی روز چهارش��نبه با افت بی��ش از ۳۶ درصدی 
مواجه شد. ایران مرینوس در اطالعیه خود نتایج برگزاری مزایده دو واحد 
آپارتمان اداری را به اطالع س��هامداران رس��انده بود، اما با توجه به فضای 

منفی حاکم بر تاالر شیشه ای، با ریزشی غیرمعمول مواجه شد.
خودرویی ها؛ پرمعامله ترین صنعت بورس تهران

گ��روه کانی غیرفلزی، دیگر صنعتی بود که در میان پرزیان ترین صنایع 
هفتگی بورس قرار گرفت و افت ۱4.2 درصدی را ثبت کرد. در میان دیگر 
صنای��ع منفی این هفته بورس تهران نیز ن��ام گروه های کوچک و عمدتا 
تک س��هم به چش��م می خورد. در این راستا گروه استخراج زغال سنگ با 
افت ۱2.8 درصدی، س��ایر معادن با کاه��ش ۱۱.4 درصدی و مخابرات با 

عقب نشینی 9.9 درصدی مواجه شد.
خودرویی ها هم با وجود کاهش میانگین قیمت 5.9 درصدی همچنان 
پرمعامله ترین صنعت بورس تهران اس��ت. سهامداران خودرویی این روزها 
از یک سو نیم نگاهی به مذاکرات برجامی دارند و از سوی دیگر همچنان 
گرفتار نرخ گذاری دس��توری از س��وی ش��ورای رقابت هستند. با گذشت 
دو هفت��ه از اعم��ال افزایش 9 درصدی قیمت خودرو، دو ش��رکت بزرگ 
خودروس��از کش��ور با انتقاد از نحوه قیمت گذاری بهاره، فروش فوق العاده 
خود را متوقف کرده اند. کارشناس��ان اقتصادی بر این اعتقادند از آنجا که 
قیمت گذاری فصلی خودرو براس��اس تورم بخشی فصل قبل اعالم می شد 
بنابراین خودروسازان مجبور بودند براساس تورم سه ماه پیش محصوالت 
خود را تولید و عرضه کنند که منطقی نیس��ت. به هر روی گروه خودرو و 
س��اخت قطعات معامالت هفته منتهی به 29 اردیبهشت ماه را با دادوستد 
یک هزار و 75۰ میلیارد تومانی پشت سر گذاشت تا از این منظر در صدر 

صنایع بورسی قرار گیرد.

بورس تهران در آخرین هفته اردیبهشت ماه به بازدهی منفی 2.5 درصدی رسید

ساز ناکوک بورس

رئی��س کل بانک مرکزی با بی��ان اینکه از رونق بازار س��رمایه حمایت 
می کنی��م، گفت این ادعا ک��ه بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی را کاهش 
داده، صحیح نیس��ت. عبدالناصر همتی در دیدار با فعاالن بازار س��رمایه، 
پیش بینی پذیری اقتص��اد را پیش نیاز ثبات بازارها خواند و گفت: در مقام 
مس��ئول بازار پولی کشور معتقد هس��تم که ثبات همه بازارها در راستای 
یکدیگ��ر اع��م از بازارهای پولی، س��رمایه، تولی��د و کار از اهمیت باالیی 
برخوردار است و در این زمینه بانک مرکزی از رونق بازار سرمایه حمایت 
می کن��د. همتی با تاکید ب��ر اینکه رویکرد بانک مرک��زی حمایت از بازار 
سرمایه است، ادامه داد: یکی از محورهای اعتقادی اقتصادی شخصی من 
این است که مشکل ما در اقتصاد عدم تکامل بازارهای مالی و به طور ویژه 

بازار سرمایه است.  
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ابتدای سال ۱۳99، اقتصاد کشور 
با ش��رایط حادث شده ناشی از ش��یوع ویروس کرونا مواجه شد، گفت: در 
نتیجه شیوع همه گیری کرونا، فعالیت های اقتصادی کشور به شدت کاهش 
یافت؛ در این بین با تصویب س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا 75 هزار میلیارد 
تومان در اردیبهش��ت ماه ۱۳99 برای کمک به معیش��ت خانوارها و نیز 
اعطای تسهیالت یک میلیون تومانی و بخش های مختلف اقتصادی مطرح 
ش��د. از طرفی برای تحقق این رقم، بانک مرکزی نیز نسبت به آزادسازی 

2۰ هزار میلیارد تومان سپرده قانونی بانک ها نزد این بانک اقدام کرد.
به گفته همتی، مجموع این اتفاقات موجب شد که عرضه پول از تقاضای 
آن پیش بیفتد بنابراین تحت این شرایط بانک ها با بیش از 7۰هزار میلیارد 
تومان منابع مازاد بین بانکی مواجه شدند و نرخ بین بانکی به شدت کاهش 
یاف��ت و بانک مرکزی به منظور حفظ ثب��ات بازارها و جلوگیری از بحران 
پولی ناچار ش��د نرخ بازار بین بانک��ی را در محدوده ۱2 تا ۱4 درصد قرار 
دهد. در حالی که در حالت عادی بانک ها همیشه ۱۰ الی ۱5 هزار میلیارد 
تومان پول نزد بانک مرکزی داش��تند. این ادعا که بانک مرکزی نرخ بهره 

بین بانکی را کاهش داد، صحیح نیست.
رئی��س کل بانک مرکزی با بی��ان اینکه از رونق بازار س��رمایه حمایت 
می کنیم، تصریح کرد: در مقام مسئول بازار پولی کشور، معتقد هستم که 
ثبات همه بازارها در راستای یکدیگر اعم از بازارهای پولی، سرمایه تولید و 
کار از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت و در این زمینه بانک مرکزی از رونق 
بازار س��رمایه حمایت می کند. به گفته وی، انتظارات تورمی بر نرخ س��ود 
بانکی  موثر اس��ت و از این رو امید است کاهش انتظارات تورمی، منجر به 

کاهش تورم و نیز کاهش نرخ شود.
رئی��س کل بانک مرکزی با بیان اینکه بازارها نس��بت ب��ه انتظارات از 
حساس��یت باالیی برخوردارن��د، گفت: تمام بازارها نس��بت به تغییرات و 

انتظارات از حساس��یت باالیی برخوردارن��د و این امر تنها منحصر به بازار 
س��رمایه نیس��ت.   همتی همچنین با تأکید بر ای��ن مهم که درخصوص 
رمزارزها نباید شتابزده عمل کرد، یادآور شد: تراکنش های حوزه رمزارزها 
از پیچیدگی های خاص خود برخوردار اس��ت و تنها با بس��تن ش��تابزده 
درگاه های بانکی مش��کالت برطرف نمی ش��ود. البته در این زمینه دولت 
کارگروهی را با مسئولیت بانک مرکزی تعیین کرده و جلساتی نیز در این 
باره برگزار ش��ده است. بانک مرکزی در هر حال هشدارهای الزم را درباره 
مخاطرات رمزارزها مطرح کرده است و البته در این مسیر تالش می کنیم 

هرچه س��ریع تر با همکاری دولت و مجلس ش��ورای اسالمی تصمیماتی 
اتخاذ کنیم.   عالی ترین مقام بانک مرکزی ضمن تش��کر از مباحث طرح 
ش��ده در این جلس��ه گفت: از تمام کس��انی که انتقادات و نکات خود را 
مطرح کردند، تشکر می کنم. البته ضروری است یادآور شوم اقتصاد باید از 
پیش بینی پذیری الزم و ثبات برخوردار باشد و از حالت دستوری و دخالت 
خارج ش��ود. گفتنی است نرخ تسعیر دارایی های بانک ها، نرخ ارز، مباحث 
کالن اقتصادی، نرخ سود بانکی، رمزارزها و ... از جمله مباحث طرح شده از 

سوی فعاالن بازار سرمایه در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی بود.

رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با فعاالن بازار سرمایه:

نرخ بهره بین بانکی را کاهش نداده ایم
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واردکنندگان همچنان بالتکلیف!
در حال��ی که اخیرا وزارت صم��ت اعالم کرده فعال حقوق ورودی 
در همه بخش ها مش��ابه سال ۱۳99 و با نرخ ارز 42۰۰ تومان اخذ 
می شود و این وزارتخانه به دنبال کاهش سود بازرگانی برای جبران 
گرانی ناش��ی از این مصوبه است، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، 
تبلت و لوازم جانبی می گوید قانون گمرکی اجازه داده اگر تا ش��ش 
ماه تغییر ویژه ای در قانون انجام ش��ود و تعرفه ها کاهش یا افزایش 
یابد، بتواند مابه التفاوت آن را از واردکنندگان دریافت کنند که این 

مسئله نگرانی هایی در بین آنها ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، دو مصوبه در سال جاری قیمت و بازار موبایل را 
تحت تاثیر قرار داده است. در اولی با مصوبه مجلس شورای اسالمی 
مقرر ش��د س��ود بازرگانی واردات تجاری موبایل باالی ۶۰۰ دالری 
از یک به هش��ت درصد افزایش یافته و با احتساب 4 درصد حقوق 
و ع��وارض گمرکی، تعرفه واردات از 5 به ۱2 درصد افزایش خواهد 
یافت. همچنین بند )و( تبصره 7 قانون بودجه امسال محل افزایش 

درآمد دولت از محل عوارض گمرکی است.
طبق این مصوبه، نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی 
به استثنای کاالهای اساس��ی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی در 
سال ۱4۰۰ در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس 
برابری نرخ س��امانه ای. تی. اس بانک مرکزی در روز اظهار بوده که 

نرخی نزدیک به بازار است.
مصوب��ه دوم طیف وس��یعی از تولیدکنن��دگان و واردکنندگان را 
تحت تاثیر قرار می دهد و اعتراضات زیادی به دنبال داشت. تا اینکه 
در نهایت، مدی��رکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت )صمت( به ایس��نا، گفت که دولت به دنب��ال اضافه کردن 
اصالحیه یا متممی به قانون بودجه کشور در رابطه با حقوق ورودی 
است تا بتواند سود بازرگانی را طوری کاهش دهد که افزایش قیمت 
ناش��ی از باالرفتن حقوق ورودی در پی اجرای مصوبه مجلس کمتر 
ش��ود. هرچند گفت وگو با فعاالن صنفی مختلف نشان می دهد این 
مصوب��ه همچنان انتظارات تورم��ی را در بین آنها ایجاد کرده و آنها 

امید چندانی به تغییر آن دارند.
در ای��ن رابط��ه امیر اس��حاقی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
پیش��نهاد ش��ده بود که ب��رای موبایل های ب��االی ۶۰۰ دالر تعرفه 
مجزا اعمال ش��ود و در حال حاضر براس��اس نرخ ارز 42۰۰ تومانی 
با تعرفه ۱2 درصد وارد می ش��وند. این تعرفه برای س��ایر موبایل ها 
5درصد اس��ت. این تعرفه ش��امل حقوق، عوارض، سود بازرگانی و 

تعرفه گمرکی است.
وی با بیان اینکه تغییر ارز مبنای حقوق گمرکی در قانون بودجه 
آم��ده و به احتمال زیاد اجرایی خواهد ش��د، گفت: دولت فعال این 
مصوبه را برای هیچ گروه کاالیی اجرا نکرده اس��ت بنابراین در حال 
حاضر مبن��ای دریافت حقوق ورودی برای هم��ه کاالها ارز 42۰۰ 
تومانی است. نرخ ارز نیمایی در حال حاضر بیش از 2۱ هزار تومان 
اس��ت که نس��بت به ماه قبل کاهش داشته اس��ت بنابراین به نظر 
می رس��د دولت می خواهد نرخ ارز به ثبات برس��د ی��ا حتی به نرخ 
پیش بینی ش��ده در قانون بودجه نزدیک ش��ود و بعد این قانون را 

اجرا کند. 

نماگربازارسهام

 عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ای��ران گفت کاهش نرخ ارز 
موجب کاهش بهای مواد اولیه وارداتی خواهد شد، اما تاثیر آن بر کاهش 

قیمت کارخانه ای خودرو زمانبر است.
ج��واد مرزبان راد در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داش��ت: از 
شرایط ورود یک شرکت به بورس، ورشکسته نبودن و حرکت آن بر مدار 
رشد است که احتماال شرکت های خودروسازی حائز این شرایط هستند و 

محصوالت آنها قابل عرضه به بورس است.
وی افزود: البته یک موضوع دیگر، ش��رایط کنونی بورس اس��ت که یک 
نوع بی اعتمادی را میان جامعه ایجاد کرده بنابراین شاید در صورت عرضه 

خودرو به بورس، استقبال الزم و شایسته ای از آن را شاهد نباشیم.
عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران درخصوص تاثیر کاهش 
نرخ ارز بر قیمت کارخانه ای خودرو گفت: با کاهش نرخ ارز، واردات برخی 
از مواد اولیه ارزان تر تمام می شود، اما تاثیر آن بر قیمت کارخانه ای خودرو 
مقداری زمانبر اس��ت. به هر حال، کاهش ن��رخ ارز از لحاظ روانی موجب 
شکس��ت حباب قیمت خودرو در بازار شده و در نتیجه فاصله بین قیمت 

کارخانه و بازار کاهش می یابد.
مرزب��ان درخص��وص ارجحیت عرضه خ��ودرو به بورس در مقایس��ه با 
آزادس��ازی قیمت ها تصریح کرد: در کوتاه مدت ش��اید عرضه در بورس در 

بهب��ود وضعیت صنعت و بازار خودرو تحرکی ایجاد کند، اما در بلندمدت، 
ف��روش می بایس��ت برمبنای رقابت و ن��رخ آزاد ارز باش��د، بدین معنا که 
قیمت های دس��توری جایگزین نرخ های رقابتی ش��وند و زمانی این مهم 

محقق می شود که بازار به شکل واقعی رقابتی باشد.
این کارش��ناس صنعت خودرو در پایان خاطرنش��ان ک��رد: در یک بازار 
رقابتی، ش��رکت های قطعه س��ازی و تولیدکنندگان خودرو ناچار از رقابت 
با خودروهای خارجی هس��تند که برقراری چنین شرایطی بسیار مطلوب 
خواهد بود، اما در کوتاه مدت شاید بورس بتواند مشکالت خودروسازان در 

حوزه قیمت را مقداری مرتفع سازد.

رئی��س اتحادیه تولیدکنن��دگان قطعات و تعمیرکنن��دگان دوچرخه و 
موتورسیکلت تهران با بیان اینکه تعیین نرخ اجرت توافقی برای تعمیرات 
می بایس��ت در اختیار اتحادیه باش��د، گفت میزان درصدهای تعیین شده 
برای اخذ حق بیمه و مالیات از تعمیرکاران به یک معضل اساسی در این 

جامعه صنفی تبدیل شده است.
مصطفی صفرخانی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، ضمن اش��اره به 
آش��فتگی بازار لوازم یدکی موتورسیکلت از لحاظ قیمتی بر فقدان نظارت 
وزارت صمت و س��ازمان بازرسی کل کشور بر این بازار تاکید کرد و اظهار 
داشت: کنترل مناسبی می بایست بر انواع قطعات یدکی در بازار انجام شود.
وی همچنین با اش��اره به فقدان نظارت بر واردات قطعات یدکی و نرخ 
ارز گفت: بهای قطعات وارداتی از مبدأ و نرخ فروش آن در بازار مش��خص 
نیس��ت و یک حلقه مفقوده در زنجیره واردات تا عرضه به بازار وجود دارد 

که موجب آشفتگی بازار شده است.
رئی��س اتحادیه تولیدکنن��دگان قطعات و تعمیرکنن��دگان دوچرخه و 

موتورسیکلت تهران با بیان اینکه در حوزه خرید و فروش موتورسیکلت و 
لوازم یدکی دالالن ورود می کنند، افزود: اجرت تعمیرات رقابتی و توافقی 
است. اتحادیه نسبت به تعیین نرخ اجرت ورود نمی کند و وزارت صمت نیز 

اتحادیه را از اولویت نرخ گذاری خارج کرده است.
صفرخانی با انتقاد از فاصله یک س��اله میان تعیین نرخ اجرت تعمیرات 
موتورس��یکلت در ش��هریورماه و اجرای آن در سال آتی گفت: درخواست 
کارشناسی نرخ اجرت از سوی اتحادیه منطبق بر نرخ تورم و ارسال آن به 

اتاق اصناف و سپس نظارت وزارت صمت مطرح شده است.
وی با تاکید بر اینکه میزان نرخ توافقی نیز می بایست در اختیار اتحادیه 
باش��د نه مش��تری یا تعمیرکار، افزود: نرخ اجرت می بایست تحت فرمول 

خاصی تعیین شود.
رئی��س اتحادیه تولیدکنن��دگان قطعات و تعمیرکنن��دگان دوچرخه و 
موتورس��یکلت تهران ادامه داد: صدور پروانه کسب و ساماندهی واحدهای 

تعمیر بدون پروانه از وظایف اتحادیه است.

صفرخانی درخصوص مشکالت تعمیرکاران گفت: تعیین مالیات بدون 
هیچ گونه کارشناسی فنی فشار بس��یاری را بر دوش تعمیرکاران تحمیل 
می کند. به عنوان مثال تعمیرکارانی در بخش تعمیرات دوچرخه هستند 
که صرفا با چهار ماه فعالیت در سال و با برخورداری از یک واحد تعمیراتی 
با متراژ ۱2 متر، 8 میلیون تومان مالیات برای آنها تعیین شده در صورتی 
که صرفا 2۳ درصد از درآمد تعمیرکاران مش��مول مالیات می شود که این 

میزان نیز بستگی به نرخ ها دارد و به شکل تصاعدی افزایش می یابد.
وی در پای��ان به دریافت ۳۰ درصد از می��زان حق بیمه از تعمیرکاران 
به عنوان یک معضل در جامعه اصناف اش��اره و خاطرنش��ان کرد: مدیران 
دولت��ی حق بیمه خود را پرداخت نمی کنند و بیمه ناچار از دریافت آن از 
کارفرما می ش��ود. در صورت کاهش درصدهای تعیین شده برای پرداخت 
مالیات و بیمه، نیروهای بیش��تری در واحدهای تعمیرات جذب و مشغول 

به کار می شوند.

مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوس��رانی تهران با تاکید ب��ر اینکه دغدغه 
رانندگان و کارکنان این شرکت را دغدغه خود می دانیم و تمام توان خود 
را به کار گرفته ایم تا مسائل و مشکالت همکاران مان را حل و فصل کنیم، 
گفت کارکنان و رانندگان عزیز ش��رکت واحد، بهتر از هر کسی می دانند 
که برای رفع دغدغه های اداری و معیش��تی و حل مسائل و مشکالت این 

عزیزان از هیچ تالش و کوششی فروگذاری نمی کنیم.
به گزارش پایگاه خبری »عصرخودرو« به نقل از  ایسنا؛ مهندس محمود 
ترف��ع با اعالم اینکه اجرای طرح طبقه بندی مش��اغل، پرداخت معوقات و 
تحویل لباس کار رانندگان در دس��تور کار اس��ت، گفت: شرکت واحد به 

استناد قانون کار، نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری اقدام 
کرده و با توجه به آغاز فرآیند اجرایی کار، ان شاءاهلل پس از اتمام کار مشاور 
و اخذ تاییدیه های الزم تا پایان سال شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.

وی همچنین اظهار کرد: به منظور ایجاد انگیزه و تقویت روحیه خدمتی 
کارگران ش��رکت واحد با توجه به تخصصی ش��دن مش��اغل و پست ها از  
س��ال های گذش��ته، با پیگیری های ب��ه عمل آمده مجوزه��ای الزم برای 
بازنگری طرح، اخذ و س��ال گذش��ته ب��ه تصویب هیأت مدیره ش��رکت 
رسیده است. ترفع با بیان اینکه ملزومات حفاظت فردی مطابق قانون کار 
برای کارگران ش��رکت واحد، خریداری و تحویل شده است، تصریح کرد: 

درخصوص لباس کار نیز مناقصه برگزار شده و در حال تهیه آن هستیم، 
همچنین درخصوص موضوع ش��یر و کیک کارگران، سهمیه شیر تا پایان 
اس��فند ۱۳99 در فیش حقوق��ی ماه جاری پرداخت و ب��رای فروردین و 

اردیبهشت به زودی اقدام خواهد شد.
مدیرعامل ش��رکت واحد اتوبوسرانی تهران با اس��تقبال از ورود اعضای 
ش��ورای ش��هر تهران به مباحث مربوط به این ش��رکت خاطرنشان کرد: 
البته اس��تمداد و انتظار داریم ش��ورای ش��هر با انجام اقدامات حمایتی و 
مس��اعدت های مالی در جهت حل مسائل و مشکالت رانندگان و کارکنان 

شرکت واحد، بیش از گذشته در کنار این شرکت باشد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران مطرح کرد

آغاز فرآیند اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت واحد

حق بیمه و مالیات؛ معضلی اساسی در صنف تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت

تاثیر کاهش نرخ ارز بر قیمت کارخانه ای خودرو زمانبر است
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اخبار

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: با حضور ویدئوکنفرانسی شرکت 
مهندســی آب و فاضالب کشور و شــرکت های آب و فاضالب و آب 
منطقه ای، وضعیت آب استان بررسی شــد. به گزارش خبرنگار ما در 
تبریز، در نشســتی که با حضور جانباز مدیرعامل شرکت آبفای کشور 
به عنوان رئیس جلســه، پاکروح معاون هماهنگی و پشــتیبانی آبفای 
کشــور، کشــفی معاونت راهبری و نظارت بر بهره بــرداری، به همراه 
تعدادی از مدیران شرکت مهندسی آبفای کشور، ایمانلو رییس هیئت 
مدیره و مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به 
همراه معاونین این شرکت و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان که 
به صورت ویدئوکنفرانس و به میزبانی شرکت آب و فاضالب استان برگزار 
شد، در خصوص وضعیت آب کالنشهر تبریز بحث و تبادل نظر گردید. 
در ابتدای این جلسه جانباز مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور در خصوص شرایط خاص و بحران آبی کشور مطالبی را بیان کرد 
و اظهار داشــت: امسال سال سختی پیش رو داریم و کالنشهر تبریز از 
جمله شهرهایی است که پتانسیل کم آبی و تنش آبی دارد، بنابراین ما 
باید تمهیداتی را در نظر بگیریم و اقداماتی را انجام دهیم تا پیک مصرف 
را بگذرانیم. وی با تقدیر از تالش های بی وقفه شــرکت آب و فاضالب 
استان گفت: در استان آذربایجان شرقی شاهد تالش و زحمات عزیزان 
در راســتای رفع کمبود آب و گذر از تنش آبی سال جاری هستیم که 
جا دارد از همه تالشگران تشکر کرده و خداقوت عرض کنم. جانباز در 
ادامه با خاطرنشان کردن کاهش سطح بارندگی در کل کشور و افزایش 
دمای هوا نســبت به سال های گذشته تأکید کرد: یکسری تمهیدات و 
اقداماتی در نظر گرفته و سیســتم بحران آب و فاضالب کشور فعالیت 
گسترده داشته باشــد تا بحران کم آبی در سطح استان نداشته باشیم 
تا بتوانیم پیک مصرف را بدون هیچ مشــکلی پشت سر بگذاریم. وی 
تأکید کرد که همکاران شرکت آب و فاضالب نسبت به مناطق محروم 
و حواشــی شهری و روستایی نگاه ویژه ای داشته باشند تا خدای نکرده 
باعث نارضایتی و کدورت خاطر مردم شــریف نگردد. در این جلســه 
علیرضا ایمانلو رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
اســتان آذربایجان شــرقی ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل شرکت 

مهندسی آبفای کشور و حاضرین، گزارشی از وضعیت طرح ها و پروژه 
های انجام گرفته و در دست اقدام را ارائه و همچنین اقدامات اضطراری 
انجام یافته به منظور مقابله با تنش آبی پیش رو را تشــریح کرد. وی 
با اشــاره به تعداد شهرهای تحت تاثیر تنش آبی سال 1400 گفت: از 
میان تعداد کل 64 شهر استان، 5 شهر و 243 روستا در وضعیت قرمز، 
15 شــهر و 83 روســتا در وضعیت نارنجی و 6 شهر و 105 روستا در 
وضعیت زرد قرار دارند. وی افزود: با توجه به اینکه متوســط تولید آب 
با در نظر گرفتن دو منبع زیرزمینی و سطحی کل استان 9 مترمکعب 
و میزان مصرف هم 8.5 مترمکعب اســت، در سطح کشور و استان با 
خشکســالی مواجه هستیم. ایمانلو خاطرنشــان کرد: برای جلوگیری 
از هدررفت آب، بحث زون بندی کل شــهر و تعدیل فشار و همچنین 
تعویض لوله های پوســیده مطرح اســت که با تالش های متخصصان 
شرکت آب و فاضالب، اصالح شبکه در حال پیگیری و انجام می باشد. 
وی افزود: استاندارد متوسط هدررفت آب در کل کشور 24 درصد است 
که نســبت  به آمار کشور وضعیت ما خوب می باشد ولی نیاز است در 
بحث کنترل فشار، اصالح شبکه و پیگیری و حذف انشعابات غیرمجاز 
کارهای جامع و بسیاری از این دست انجام دهیم. ایمانلو اضافه کرد: در 
خصوص وضع آب های روستایی، روستاهای نزدیک تبریز به شبکه آب 
شرب کالنشهر تبریز متصل بوده و به  خاطر جلوگیری از بروز مشکل 
در جهت تامین آب، 30 حلقه چاه جدید حفاری  شــده است که 20 
مورد در شهر تبریز و 10 مورد هم در روستاها و مسیر زرینه رود می 

باشد و در زمان پیک مصرف به یاری شبکه توزیع آب خواهد آمد. وی 
خاطرنشــان کرد: با توجه به اینکه کیفیت آب شرب از خطوط قرمز 
شرکت مهندسی و وزارت نیرو می باشد بنابراین مردم مطمئن باشند 
که آب شــربی با اســتاندارد و کیفیتی باال در اختیار آنان قرار خواهد 
گرفــت.  وی یکی از راه های اصلی حل مشــکل قطعی آب تبریز را 
انتقال آب ارس دانست که با کمک نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
می تواند برای بلند مدت راهگشــای خوبی برای برون رفت از مشکل 
کم آبی در کالنشــهر تبریز باشد. ایمانلو افزود: شرکت آب و فاضالب 
برای استفاده ی پاالیشگاه، کارخانجات و ویالها از پساب تصفیه شده، 
اقداماتی انجام داده و قراردادهای الزم منعقد شــده و بخش زیادی از 
آن عملیاتی شده است.  وی اضافه کرد: با همکاری شرکت آب منطقه 
ای استان بصورت شبانه روزی در تالش هستیم هر چه سریعتر پروژه 
اتصال خط نهند به شــبکه آب تبریز به بهره برداری برسد و همچنین 
به امید خدا و با تالش شــبانه روزی همکاران، بزرگترین پروژه مدول 
دوم تصفیه خانه فاضالب در حال ساخت کشور، با ظرفیت 000/207 
مترمکعب در شبانه روز که فاضالب یک میلیون نفر را تصفیه خواهد 
کرد با تخصیص اعتبارات الزم تا 15 تیرماه به بهره برداری می رسد و 
ان شاء اهلل با تکمیل این پروژه به صورت غیرمستقیم اثرگذار خواهد بود 
و اگر بتوانیم پســاب را به واحدهای بزرگ تولیدی برسانیم و از  ِقَبل 
آبی که به آن ها تخصیص داده می شود می توانیم استفاده این واحدها 

از آب شرب را کاهش دهیم.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: نشســت هم اندیشی شورای روابط 
عمومی صنعت برق اســتان گیالن در سالن ورزش شرکت برق منطقه 
ای گیالن با موضوع مدیریت مصرف انرژی برق با حضور  مدیران دفاتر 
روابط عمومی شرکت مدیریت تولید نیروی برق لوشان، شرکت توزیع 
نیروی برق گیالن، شرکت تولید نیروی برق لوشان و شرکت برق منطقه 

ای گیالن برگزار شد. 
در این جلسه»رضا احمدی « مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه 
ای گیالن گفت: با توجه به شرایط پیش رو و گرمای زودرس و کاهش 
تولید نســبت به سال گذشته و تراز منفی تولید و مصرف برق در سال 
جاری برگزاری جلســات مدیریت مصرف انرژی برق بســیار ضروری و 

اساسی است. 
وی افزود: این جلســه با هدف انتقال و به اشتراک گذاری تجارب در 
زمینه مدیریت مصرف انرژی برق و پرهیز از موازی کاری در این خصوص 
می باشد. مدیر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیالن گفت: آگاهی 
بخشــی و اطالع رسانی در زمینه اســتفاده بهینه از انرژی برق در بین 
مشترکان، کارکنان و خانواده هایشــان باید اولین و مهمترین اولویت 

شــرکت های صنعت برق باشــد. »محمد جانی« مدیر روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق گیالن در این جلسه گفت: با کاهش بارش ها 
و کمبود تولید برق توسط نیروگاه های برق آبی شرایط خاصی در کشور 
حاکم می باشــد و این شرایط خاص باید با استفاده بهینه از انرژی برق 
پشت سر گذاشته شود. وی افزود: باید با خرد جمعی و هم افزایی برنامه 
های مدیریت مصرف را در اولویت قرار بدهیم.کارهای اشتراکی در این 

زمینه بطور حتم از تاثیرگذاری باالیی برخوردار است. 

مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق گیالن افزود:استفاده از فضای 
مجــازی و ظرفیت صدا و ســیما می تواند ما را در رســیدن به اهداف 

مدیریت مصرف انرژی برق کمک کند. 
محمد جانی با اشاره به راه اندازی پویش مردمی »مدیریت کولرها« 
گفت: با توجه به اینکه وسایل سرمایشی درصد باالیی از مصرف انرژی 
را به خود اختصاص داده اســت، مشارکت مناسب مردم در این پویش 
موجب خواهد شــد تا تابستان امسال را با موفقیت پشت سر بگذاریم. 
گفتنی است که در این جلسه، نشست با روابط عمومی ادارات، اصحاب 
رسانه در صورت رفع محدودیت های کرونایی مورد تاکید قرار گرفت و 
تصمیم گرفته شــد تا در زمینه مدیریت مصرف انرژی برق جلساتی با 
سازمان ها و ادارات؛حج و اوقاف، هواشناسی، آموزش پرورش، بهزیستی 
و ائمه جماعات برگزار شــود. همچنین پیشــنهاد شــد مدیران عامل 
شــرکت های صنعت برق با رایزنی با مسئوالن محترم صدا و سیمای 
مرکز گیالن، در برنامه های پربیننده این رسانه ملی حضور پیدا کنند و 
موضوع استفاده بهینه از انرژی برق را برای مردم شریف و فهیم استان 

تبیین کنند.

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ساری گفت : حمل و تخلیه به موقع سوخت جایگزین در نیروگاه شهید 
سلیمی نکا یکی از وظایف اصلی این شرکت بوده که با توجه به احتمال 
افت فشار گاز طبیعی باید همچون سنوات قبل در سال 1400 نیزصورت 

پذیرد .
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی، ســبحان رجب 
پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری در 
جلسه مشــترک با مدیران عامل وکارشناسان نیروگاه شهید سلیمی 
نکا و راه آهن اســتان که در تاریخ  1400/2/21در ســالن جلسات 
شــرکت برگزار شد تامین پایدار سوخت نیروگاه شهید سلیمی نکا را 
جزء برنامه های جدی این شرکت برشمرد و بیان کرد : منطقه ساری 
با توجه به زیرســاخت هایی با قابلیت تغییــر پذیری باالی عملیاتی 
و پشــتیبانی نیروهای توانمند عملیاتی با همکاری راه آهن شمال ، 
تالش خواهد کرد تا در هر شــرایطی بتواند سوخت دوم نیروگاه نکا 

را تامین کند .

سبحان رجب پور از تعامل خوب بین راه آهن شمال و نیروگاه شهید 
سلیمی نکا با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری تمجید 
نموده وبا ارائه گزارشی از عملکرد یکساله سوخت رسانی به نیروگاه شهید 
سلیمی نکا اظهار کرد : مشارکت خوب بین این سه دستگاه می تواند در 
ذخیره سازی نفتکوره و سیکل ترکیبی نیروگاه با توجه به شرایط موجود 
حائز اهمیت باشد و با باال بردن ظرفیت ذخیره سازی در نیروگاه شهید 

سلیمی دغدغه مسئولین استان کاهش خواهد یافت.
رجب پور در ادامه ضمن اعالم آمادگی واحد حمل و نقل شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری برای افزایش راندمان بارگیری 
و ســرعت بخشی به ذخیره سازی تاکید کرد : همت مسئولین راه آهن 
شمال در حمل فرآورده نفتی از مبادی های مختلف می تواند در سرعت 
بخشیدن به ذخیره سازی سوخت نیروگاه شهید سلیمی کمک شایانی 
نموده چرا که با آمادگی واحد حمل و نقل شــرکت ملی پخش فرآورده 

های نفتی منطقه ساری راندمان کارافزایش می یابد .
وی افزود : این منطقه به غیر از خدمات رسانی به استان مازندران و 
دیگر استانها ، سوخت دوم نیروگاه شهید سلیمی نکا و بخشی از سوخت 
دوم  نیروگاه علی آباد کتول و نیروگاه ســیکل ترکیبی شیروان را نیزبه 

صورت روزانه تامین می کند .
در ادامه این نشســت مدیران نیروگاه شهید سلیمی نکا و مدیر کل 
راه آهن شــمال و کارشناسان نظرات  و راهکارهای پیشنهادی خود را 
در جهت بهبود سوخت رسانی به نیروگاه مطرح و سخنانی ایراد کردند .

با حضور مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور؛

وضعیت آب استان آذربایجان شرقی بررسی شد

با حضور شورای روابط عمومی صنعت برق گیالن:

نشست هم اندیشی مدیریت مصرف انرژی برق برگزار شد

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد:

تعامل مدیران نفت ، راه آهن شمال و نیروگاه 

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
پست و خط برق بهمئی در کهگیلویه و بویراحمد وارد مدار می شود

اهواز - شبنم قجاوند: مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
فاز اول پســت و خط برق فوق توزیع بهمئی در اســتان کهگیلویه و بویراحمد 

تکمیل و در چند روز آینده وارد مدار می شود.
محمود دشت بزرگ اظهار کرد: فاز اول پست 132 به 33 کیلو ولت بهمئی به 
ظرفیت 50 مگاولت آمپر و ارزش سرمایه گذاری 280 میلیارد ریال نهایی و در 

مراحل تست فنی است و در روزهای آینده وارد مدار خواهد شد.
وی افزود: خط 132 کیلو ولت شاهد بهبهان - بهمئی به طول 82 کیلومتر 
مدار که با هدف تامین انرژی پســت 132 کیلو ولت بهمئی احداث شــده نیز 
تکمیل و برقدار شده است. مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان ارزش سرمایه گذاری خط شاهد بهبهان- بهمئی را هزار و 66 

میلیارد ریال اعالم کرد و افزود: در مجموع ارزش سرمایه گذاری این پست و خط هزار و 346 میلیارد ریال بوده است.
دشت بزرگ تصریح کرد: پست و خط فوق توزیع بهمئی باعث پایداری شبکه برق این شهرستان خواهد شد که با افت ولتاژ رو به رو بوده 
است و ظرفیت های الزم را برای توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه فراهم می کند. وی بیان کرد: عالوه بر پایداری برق شهرستان بهمئی 
در تابستان پیش رو، برق استان کهگیلویه و بویراحمد نیز از ضریب اطمینان باالتری برخوردار خواهد شد. بر اساس این گزارش، استان 

کهگیلویه و بویراحمد یکی از نواحی امور بهره برداری تحت نظارت شرکت برق منطقه ای خوزستان است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان مرکزی خبر داد:
اختصاص 300 میلیارد ریال اعتبار به اجرای طرح های راهداری زرندیه 

اراک- فرناز امیدی: علی زندی فر گفت: 240 میلیارد ریال منابع مالی برای 
نگهداری راه های شهرستان زرندیه از جمله لکه گیری و اجرای ماسه آسفالت راه 
اتصالی آزادراه ساوه - تهران به مامونیه اختصاص یافته  است که در قالب 2 قرارداد 

به مجموع 110 میلیارد ریال در سال جاری اجرا می  شود.
وی ادامه داد: 60 میلیارد ریال برای لکه گیری و روکش آســفالت جاده ساوه 
- بوئیــن زهرا، 32 میلیارد ریال برای روکش آســفالت حاده زاویه - اخترآباد و 
38 میلیارد ریال برای اجرای روکش آســفالت آزادراه ساوه- تهران در محدوده 
شهرستان زرندیه اختصاص یافته که این طرح ها در راستای افزایش رضایت مردم 
این شهرستان اجرایی می شود. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی از آغاز عملیات اجرایی طرح احداث زیرگذرهای 
پرندک و شهر صنعتی شهرستان زرندیه خبرداد و گفت: این طرح ها با اعتباری بالغ بر 66 میلیارد ریال توسط پیمانکاران در حال اجرا بوده 

و امید است بهره برداری از آن ها تا پایان سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها آغاز شود.
زندی فر بیان داشت: بهبود ایمنی راه ها از جمله مهمترین اولویت های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی است که  

بخشی از این اقدامات به صورت پیمانی و بخشی به صورت امانی و با استفاده از ماشین آالت و تجهیزات سازمانی انجام می شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: زرندیه با 70 هزار نفر جمعیت از کانون های صنعتی، کشاورزی و باغداری استان مرکزی محسوب می شود.

 عملیات اجرایی خط انتقال پروژه آب شیرین کن 
1۷ هزار مترمکعب بوشهر آغاز شد

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابــط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب استان بوشهرعبد الحمید حمزه پور درخصوص 
اجرای این پروژه گفت : خط انتقال آب پروژه آب شیرین کن 17 هزار مترمکعب 
بوشهر جهت انتقال آب از محل این آبشیرین کن به طول 5.5 کیلومترو با اعتبار 
230 میلیارد ریال وقطرلوله 630 میلیمتر از محل سایت آب شیرین کن چهارم 
بوشهر تا تأسیسات آبرسانی شهید ماهینی می باشد که مدت زمان اجرای آن 

5 ماه می باشد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر به پروژه آب شیرین کن چهارم 
بوشــهر به ظرفیت 17 هزار مترمکعب در شــبانه روز پرداخت و بیان کرد: این 
پروژه با مشارکت بخش خصوصی با سرمایه گذاری 2430 میلیارد ریال در ساحل 

بوشهر در حال اجرا است.
حمزه پور، پیشرفت فیزیکی این پروژه را بیش از 40 درصد دانست و افزود: فاز 
نخست این پروژه به ظرفیت 7 هزار مترمکعب امسال وارد مدار بهره برداری می شود. وی ضمن تبریک عید سعید فطر و با تأکید بر مدیریت 

مصرف آب اظهار داشت: تنها راه گذر از فصل تابستان، همکاری همه جانبه مشترکان آب در مدیریت مصرف است.
وی با قدردانی از همکاری مردم در صرفه جویی آب گفت: در راستای جبران کمبود آب آشامیدنی طرح های مختلف آبرسانی در نقاط 

شهری و روستایی در حال اجرا است که فاز نخست این پروژه ها در سالجاری وارد مدار تولید می شود.

مراجعه بیش از28هزار خودروهای سنگین به مراکز معاینه فنی خودروهای 
سنگین گیالن

 رشت - خبرنگار فرصت امروز: فریبرز مرادی، مدیر کل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای گیالن با اعالم این خبر گفت: طی سال گذشته   بیش از28هزار 
خودروهای ســنگین به  مراکز معاینه فنی خودروهای سنگین گیالن مراجعه 
نمودند. وی افزود: در ســالی که گذشت به طور متوسط ماهیانه بیش از 2300 
خودروی سنگین شــامل انواع کامیون، اتوبوس و مینی بوس به دو مرکز فعال 
معاینه فنی استان مراجعه نمودند که 81 درصد آنها موفق به اخذ برگه معاینه 
فنی شدند. مرادی در ادامه گفت: درسال گذشته تعداد  28092 به مراکز معاینه 
فنی استان مراجعه نمودند که از این تعداد22482 مورد پس از سپري نمودن 
مراحل مختلف تست مکانیزه برگه معاینه فني دریافت نمودند و به 5610 مورد نیز به دلیل داشتن اشکاالت فني جهت رفع نواقص نواقص 

مشاهده شده و مراجعه مجدد به مرکز معاینه فني مهلت الزم داده شد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن ســپس خاطر نشــان نمود: خودروهاي ســنگین پس از ورود به مراکز معاینه فنی 
مراحل مختلف تست مکانیزه را که شامل بررسي میزان آالیندگي - میزان صدا - لغزش جانبي چرخهاي جلو - تست کمک فنر - تست 
کیلومترشمار- تست ترمز- تست جلوبندي - تست ظاهري اطراف بدنه - تست نورچراغ را پشت سر مي گذارند و در صورت تایید برگه 

معاینه فنی دریافت می نمایند

دیدار مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان با همکاران روابط 
عمومی در روزجهانی ارتباطات و روابط عمومی

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان  به مناسبت گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و روابط 
عمومی با کارکنان روابط عمومی دیدار و گفت و گو کرد.علی اکبر نصیری در این دیدار با تبریک روز روابط عمومی گفت: روابط عمومی 
امروزه فقط در حوزه اطالع رسانی و خبر خالصه نمی شود، چرا که با پیدایش امکانات و ابزارهای نوین ارتباطی روز که زمینه ارتباط افکار 
جمعی را فراهم ساخته،  از قدرت نفوذ و کاربرد مؤثر این پدیده قرن حکایت میکند که با بکار گیری صحیح آن می توان از تمام ظرفیت ها و 
پتانسیل های این علم در راستای محقق ساختن برنامه ها و اهداف تعالی بخش یک سازمان استفاده کرد .وی در ادامه افزود ، این مناسبت 
تنها مربوط به روز روابط عمومی نیست بلکه متعلق به تمام کسانی است که به اخالق حسنه متخلق شده اند و خداوند نعمت پاسخگویی 
توأم با روی خوش را به آنان عطا کرده است.نصیری در ادامه گفت: یکی از وظایف روابط عمومی ایجاد پل ارتباطی شرکت باجامعه بیرون 
از سازمان است که با  تجزیه و تحلیل و بررسی افکار جمعی پاسخ مناسبی به مطالبات و نیازهای آنان ارائه کند .در پایان مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروی برق استان؛ پاسخگو بودن، مخاطب محوری و اطالع رسانی صحیح و شفاف و انعکاس حقایق و جلب افکار مردم را رسالت 

مهم و اساسی برای روابط عمومی شرکت دانست .

مالقات عمومی بصورت حضوری و تلفنی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
برق گلستان با مردم شریف استان 

گــرگان - خبرنگار فرصت امروز: علی اکبر نصیری در ادامه دیدار مردمــی ) مالقات حضوری ( و نظر به اهمیت و ضرورت حوزه 
ارتباطات مردمی درراستای ارایه خدمت به مردم متدین و شریف استان با تعدادی از مردم شریف استان به صورت مسقیم  دیدار ودر مورد 
مسائل و مشکالت آنان به گفتگو پرداخت و نسبت به دغدغه ها و تقاضاهای مطرح شده راهکارهای قانونی و دستورات الزم  را به منظور 
پیگیری امور مراجعین در بخشهای مختلف راصادر نمود.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان یکی دیگر از آموزه های قرآن و اهل 
بیت علیهم السالم  را خدمت به مردم دانست وافزود : خدمت رسانی و گشاده رویی در برخورد  با مردم توفیقی است که خداوند متعال به 
خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران عنایت فرموده  است .وی اظهار داشت: هدف از مالقات چهره به چهره ، شنیدن و بررسی 
مشکالت و دغدغه های مردم و جلب رضایت آنان و ارائه راهکارهای قانونی و دستورات الزم به منظور رسیدگی و اقدام الزم  در راستای 

فعالیتهای حوزه توزیع برق استان می باشد.
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قم - خبرنگار فرصت امروز:  آئین تکریم و تجلیل از خادمین و 
فعــاالن اقامه نماز، امر به معروف و نهــی از منکر و عفاف و حجاب، در 
حوزه های فرهنگی، هنری، ســینمایی، رسانه و قرآن و عترت در سالن 

جلسات مجتمع شهید آوینی قم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم، 
سیدموسی حسینی کاشــانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 
قم در این مراسم با تاکید بر اهمیت روزافزون مسئله نماز در جامعه به 
ویژه در میان جوانان و نســل جدید اظهار داشت: نماز جماعت، حضور 
در مســاجد و فعالیت های دینی همیشــه در بطن جامعه بروز و ظهور 
گسترده داشــته و نکته متفاوت و ممتاز آن مردمی بودن و خودجوش 
بودن این حرکات اســت و تا جایی که این امور به وســیله خود مردم 
اداره شــود شاهد تاثیرگذاری بیشتر نیز خواهیم بود.  وی تصریح کرد: 
البته به دلیل آســیب هایی که در جامعه وجود دارد وظایفی نیز متوجه 
دستگاه های دولتی ست و به ویژه در امور مربوط به امر به معروف و نهی از 
منکر، همچنین مسئله مهم عفاف و حجاب کارهای بسیاری روی زمین 
مانده است که همه باید همت کنیم و با توجه به دغدغه های رهبرمعظم 

انقالب، جهادگرانه در این عرصه ها فعالیت داشته باشیم. 
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم بهره مندی از زبان هنر 
در ترویــج فرهنگ نماز، همچنین امر به معروف و نهی از منکر و عفاف 
و حجاب را بســیار حائیز اهمیت دانست و تصریح کرد: از وظایف مهم 
فرهنگ و ارشاد اسالمی حمایت و تشویق هنرمندان و اصحاب فرهنگ 

و رسانه ای ست که دلسوزانه در این عرصه ها تالش و مجاهدت دارند. در 
ادامه این جلسه نیز حسینی جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 
ّناُهم  منکر استان قم با اشاره به آیه 41 سوره مبارکه حج، »الَّذیَن إِن َمکَّ
 ِ الَة َوآتَُوا الزَّکاَة َوأََمروا بِالَمعروِف َونََهوا َعِن الُمنَکِر ۗ َوهلِلَّ فِی األَرِض أَقاُموا الصَّ
عاقَِبُة األُمورِ« ؛ تصریح کرد: با دقت در ابعاد این آیه شریفه در می یابیم 
که به واسطه موقعیتی که اکنون در دوران بعد از پیروزی انقالب اسالمی 
برای ما ایجاد شــده چقدر در قبال این مفاهیم واال و ارزشمند مسئول 
هستیم و چه در نماز که تجلی گر رابطه مخلوق با خالق است و چه در 
مقوله امر به معروف و نهی از منکر که تشریح مسئولیت اجتماعی ماست 
باید اهتمام و تالش جدی داشته باشیم. خامه یار رئیس ستاد اقامه نماز 
استان نیز استان قم را از حیث اقامه نماز جرء استان های پیشرو و سرآمد 

دانست و افزود: زبان هنر و رسانه  ی تواند جایگاه و اهمیت نماز را بیش 
از پیش در میان جوانان و نسل جدید تبیین کند و کاهلی ها نسبت به 
این فریضه مهم دینی را برطرف کند. سرکار خانم دکتر صدیق مدیرکل 
امور بانوان و خانواده استانداری قم نیز در پایان این جلسه اظهار داشت: 
جهادگران فرهنگی و هنری که در برابر هجوم تبلیغات انحرافی دشمن 
ایســتاده اند و از باورهــا و ارزش های اصیل ما دفاع می کنند قطعا الیق 
بهترین تقدیرها و سپاس ها بوده و کارشان کمتر از مجاهدان عرصه های 
نظامی نیســت. وی استفاده از نوآوری و زبان هنرمندان در بیان مسائل 
دینی را از جمله موارد مورد تاکید رهبر انقالب دانست و افزود: انسان در 
برابر علم خاضع است و اگر ما در زمینه رفع شبهات دینی و تبیین مبانی 
و ارزش های اسالمی گام برداریم نسل جوان جامعه نیز پذیرای آن خواهد 
بود. در این جلسه که به ریاست سید موسی حسینی کاشانی مدیرکل 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و دبیر شــورای فرهنگ عمومی استان قم و 
با حضور دکتر صدیقه صدیق مدیرکل امور بانوان و خانواده اســتانداری 
قم، سیدمحمدتقی حسینی جانشین دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر اســتان قم، خامه یار رئیس ستاد اقامه نماز استان قم و جمعی از 
کارکنان فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم و فعاالن فرهنگی  و با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در سالن جلسات مجتمع فرهنگی و هنری شهید 
آوینی اســتان قم برگزار شد، از فعاالن اقامه نماز، امر به معروف و نهی 
از منکر و عفاف و حجاب ِ اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان قم 

تجلیل و تقدیر صورت گرفت.

 برگزاری مراسم تجلیل از "خادمین نماز"
"امر به معروف و نهی از منکر"و "عفاف و حجاب"
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به قلم: ایوان ویدجایا
noobpreneur.com کارشناس کسب و کار و مدیر سایت

ترجمه: علی آل علی

فروش��گاه های آنالین در ط��ول یک دهه اخیر توس��عه 
بس��یار زی��ادی داش��ته اند. اکنون دیگر کمتر کس��ی برای 
خرید محصوالت موردنیازش به س��راغ گزینه فروشگاه های 
حضوری می رود. این امر برای کسب و کارها اهمیت بسیار 
زیادی دارد. اگر شما با مشاهده تمایل کاربران برای خرید 
آنالی��ن به فکر راه ان��دازی یک کس��ب و کار در این حوزه 
افتاده ای��د، هنوز خیلی دیر نش��ده اس��ت. ش��اید برخی از 
کارآفرینان حضور در عرصه فروش آنالین آن هم در س��ال 
2۰2۱ را نوع��ی ریس��ک بزرگ قلمداد کنن��د، اما این کار 
برای ش��ما و کس��ب و کارتان مزیت های زی��ادی به همراه 

خواهد داشت. 
راه اندازی فروشگاه آنالین شما را از دغدغه دامنه محدود 
مش��تریان رها خواهد کرد. ش��ما با راه اندازی یک کسب و 
کار آنالین به راحتی امکان تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
جهانی را خواهید داش��ت. به عنوان مث��ال، برند آمازون را 
در نظ��ر بگیرید. ای��ن برند در طول چند ده��ه اخیر رفتار 
مش��تریان در زمین��ه خرید را به خوبی تغییر داده اس��ت. 
اگر آمازون توانس��ته چنین کاری انجام دهد، پس چرا شما 

نتوانید؟ 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از توصیه های 
کاربردی برای راه اندازی فروشگاه آنالین در حوزه کسب و 
کار است. ساالنه ش��مار باالیی از فروشگاه های آنالین تازه 
تاسیس پس از چند ماه فعالیت با شکست مواجه می شوند. 
اگر شما تمایلی به تجربه چنین واقعیتی ندارید، نکات این 

مقاله برای تان کاربردی خواهد بود. 
بررسی وضعیت رقابت

همیش��ه وقتی قصد ورود به یک حوزه تازه از کس��ب و 
کار را داری��د، بای��د وضعیت کل��ی اش را ارزیابی کنید. اگر 
یک حوزه کاری دارای رقابت بسیار زیاد و فشرده ای باشد، 
آیا ش��ما تمایلی برای ورود به آن نشان خواهید داد؟ بدون 
تردید پاس��خ منفی خواهد بود. این ام��ر در مورد ورود به 

عرصه فروش آنالین نیز باید رعایت شود. 
امروزه فروش��گاه های آنالین بیش��تر حالت محلی دارند 
بنابراین شما در ابتدای کارتان نیازی برای مقایسه وضعیت 
استارت آپ تان با برندهای بزرگ ندارید. فقط باید نسبت به 
وجود فضای کافی برای فعالی��ت برندتان اطمینان حاصل 
کنید. ش��ما به همین راحتی امکان شروع کسب و کارتان 

بدون دغدغه پیرامن وضعیت رقبا را خواهید داشت. 
اگر رقبای ش��ما بیش از اندازه بزرگ هستند، شاید بهتر 
باش��د در ایده تان تجدیدنظر کنید. البته یک راهکار جذاب 
در ای��ن میان مطالعه دقی��ق در مورد عملکرد رقبا و تالش 
برای فعالیت بهتر از آنهاس��ت. ای��ن امر امکان تاثیرگذاری 
بر روی مش��تریان را به بهترین شکل ممکن فراهم خواهد 
کرد. اگر یک فروشگاه آنالین بزرگ دارای نقطه ضعفی در 
عملکردش است، ش��ما به عنوان یک کسب و کار کوچک 
بای��د در تالش برای رفع آن باش��ید. فق��ط در این صورت 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و جلب نظرشان 

خواهید داشت. 
بیمه مرسوالت فروشگاه

گاهی اوقات در فرآیند ارسال مرسوالت برای آنها مشکلی 
ایجاد می ش��ود. این ام��ر کامال طبیعی اس��ت. به هر حال 
برخی از محصوالت در فرآیند بس��ته بندی یا ارس��ال دچار 
آسیب می ش��ود. مهمترین مس��ئله در این میان مدیریت 
چنین وضعیتی به بهترین ش��کل ممکن اس��ت. اگر ش��ما 
مش��تریان تان را به حال خودش��ان رها کنید، شاید خبری 
از مرجوعی سفارشات نش��ود، اما دیگر مشتریان موردنظر 

را نخواهید دید. 
ش��اید شما برای ارسال دقیق مرس��والت سرمایه گذاری 
زی��ادی کرده باش��ید، اما باز هم احتمال وقوع مش��کل در 
فرآین��د ارس��ال وجود خواهد داش��ت. بهتری��ن راهکار در 
این میان بیمه کردن سفارش��ات ارسالی است. این امر در 
صورت بروز هرگونه مشکلی برای محصوالت موجب جبران 

خسارت خواهد شد. 
مش��تریان به هنگام خرید محصوالت به بیمه شان توجه 
زی��ادی می کنند. این ام��ر در مورد خری��د آنالین به طور 
دوچندان��ی اهمیت دارد بنابراین با بیمه کردن سفارش��ات 
ارس��الی خیال مش��تریان را از دریافت صحیح محصوالت 
راح��ت کنید در غیر این ص��ورت باید به طور مداوم نگران 
نح��وه تحویل سفارش��ات ب��ه مش��تریان و نارضایتی های 

احتمالی آنها باشید. 
ام��روزه گزینه ه��ای بیم��ه بس��یار زیادی در دس��ترس 
فروش��گاه های آنالین قرار دارد. مهمترین مس��ئله در این 
می��ان انتخاب یک ش��رکت مطمئن و ش��یوه ای مقرون به 
صرفه برای بیمه کردن سفارشات است بنابراین در انتخاب 

شرکت بیمه مورد نظرتان هرگز عجله نکنید. 
یافتن یک عمده فروش خوب

شما محصوالت تان را از کجا تهیه می کنید؟ بدون تردید 
فروش��گاه های آنالین خودش��ان محصوالت عرضه شده را 
تولی��د نمی کنند بنابراین باید به دنبال ش��رکت هایی برای 
عرضه محصوالت ش��ان باشید. این کار شاید جذاب به نظر 

برسد، اما دردسرهای زیادی دارد. 
ف��روش  ب��رای  ب��ا ش��رکت های مختل��ف  هماهنگ��ی 
محصوالت ش��ان هرگز ایده جذابی نیس��ت. این کار بخش 
قاب��ل مالحظ��ه ای از زمان ش��ما را به خ��ودش اختصاص 
خواهد داد. خوش��بختانه امروزه ش��رکت های بسیار زیادی 
در زمین��ه ارائه خدم��ات مربوط به ف��روش عمده فعالیت 
دارند. شما با همکاری چنین شرکت هایی به راحتی امکان 
تهیه محصوالت دلخواه تان برای عرضه در فروشگاه آنالین 
خود را خواهید داش��ت. این گزینه سهولت و سرعت بسیار 

بیشتری در مقایسه با هر راه حل دیگری خواهد داشت. 

طراحی سایتی جذاب
همانطور که در فروشگاه های حضوری نوع طراحی دکور 
و همچنین ساختمان اصلی اهمیت دارد، در فروشگاه های 
آنالین نیز طراحی س��ایت مهم است. اگر سایت شما برای 
مخاطب هدف جذابیت کافی نداش��ته باشد، هرگز از شما 
خرید نخواهد کرد بنابراین در زمینه طراحی س��ایت تمام 
تال ش ت��ان را به خرج دهید در غیر این صورت در نهایت با 

پشیمانی عرصه کسب و کار را ترک خواهید کرد. 
مرور  وضعیت س��ایت رقبای بزرگ تان در عرصه فروش 
آنالی��ن همیش��ه ایده جذابی اس��ت. ای��ن امر ش��ما را با 
تکنیک های طراحی س��ایت و برخ��ی از ترندهای برتر در 
این زمینه آشنا خواهد کرد. البته نباید به سراغ کپی کردن 
دقیق مش��خصات قالب سایت آنها بروید. این کار مشتریان 
را نس��بت به ش��ما بی اعتماد خواهد کرد بنابراین همیشه 
نس��بت به طراحی منحصر به فرد س��ایت تان توجه نشان 
دهید. در غی��ر این صورت هزینه بس��یار زیادی برای این 

کم توجهی تان پرداخت خواهید کرد. 

تبلیغ کسب و کار در شبکه های اجتماعی
هیچ کس��ب و کاری بدون تبلیغات درس��ت و اصولی به 
موفقیت نمی رسد. این امر اهمیت بسیار زیادی برای جلب 
نظر مخاطب هدف دارد. اگر کس��ب و کار شما در راستای 
جلب نظر مخاطب هدف دور گزینه تبلیغات را خط بکشد، 
فرآیند توسعه کسب و کارتان به شدت طوالنی خواهد شد. 
ش��اید تبلیغات یک��ی از گزینه های گران برای کس��ب و 
کارها باش��د، اما تاثی��ر قابل مالحظه ای ب��ر روی وضعیت 
آنها دارد بنابراین ش��ما باید به بهترین شکل ممکن به این 
نکته توجه نش��ان دهید. در غیر این صورت شانس��ی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت. 
امروزه فروش��گاه های آنالین بسیار زیادی در سراسر دنیا 
فعال هس��تند، اما مشتریان بسیاری از آنها را نمی شناسند. 
این امر موجب کاهش سودآوری شما باالیی از فروشگاه ها 
می ش��ود. در این میان مقصر اصلی صاحبان فروشگاه های 
آنالین هس��تند. آنها باید به خوبی کس��ب و کارشان را در 
معرض دید مش��تریان قرار دهند. در غیر این صورت هیچ 

خریدی از سوی مشتریان صورت نخواهد گرفت. 
اگر قص��د تبلیغات ب��رای فروش��گاه تان را داری��د، باید 
به س��راغ ش��بکه های اجتماعی بروید. امروزه ش��بکه های 
اجتماعی تاثیرگذاری بس��یار زیادی بر روی مخاطب هدف 
دارد. دلی��ل این امر هم کامال مش��خص اس��ت: محبوبیت 
باالی شبکه های اجتماعی در میان کاربران. بنابراین هرچه 
شما توانایی بیشتری برای تبلیغات در شبکه های اجتماعی 
داشته باش��ید، در نهایت شانس بیشتری برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف خواهید یافت. 
بی تردید گزینه های تبلیغاتی بس��یار زیادی در دسترس 
کسب و کارها قرار دارد. نکته مهم در این میان استفاده از 
بهترین ابزار ممکن اس��ت. فقط در این صورت شما شانس 
کافی برای تاثیرگذاری مناس��ب ب��ر روی مخاطب هدف را 
خواهید داش��ت. در غیر این ص��ورت باید به طور مداوم در 
تالش برای جذب مش��تریان باشید. توصیه ما در این میان 
سرمایه گذاری بر روی ش��بکه های اجتماعی به جای دیگر 

انواع تبلیغات مانند تبلیغات تلویزیونی است. 
بازاریابی حرفه ای 

بسیاری از کسب و کارهای نوپا در زمینه تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف مش��کل زیادی دارند. این امر ناشی از 
تازه کار بودن آنها در زمینه بازاریابی اس��ت. اگر در کسب 
و کارتان یک بازاریاب حرفه ای داش��ته باشید، وضعیت تان 
از نقط��ه نظ��ر تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف به طور 
کامل دستخوش تغییر خواهد شد. بنابراین باید در راستای 
تاثیرگذاری بیش��تر بر روی مخاطب ه��دف این نکته را به 

خوبی مدنظر قرار دهید. 

ش��اید اس��تخدام یک بازاریاب حرفه ای از همان روز اول 
کس��ب و کار ایده بسیار گرانی باش��د. در این صورت شما 
باید دس��ت کم برخی از تکنیک های اساسی بازاریابی را یاد 
بگیرید. این امر به سادگی با مرور برخی از مقاله های معتبر 
در زمین��ه بازاریابی و ش��رکت در دوره های آنالین آموزش 
بازاریابی امکان پذیر است. بنابراین در این راستا نیازی برای 

نگرانی نخواهد بود. 
بس��یاری از برندها در م��ورد بازاریابی به الگوی بازاریابی 
ارکانیگ تمایل نشان می دهند. شاید این امر برای کسب و 
کارها جذابیت زیادی داشته باشد، اما به معنای هیچ کاری 
نکردن نیست. شما در بازاریابی ارگانیک فقط هزینه زیادی 
را ص��رف نمی کنید. س��ایر کارها نظیر ت��الش برای تولید 
محت��وای جذاب باید به طور اصولی از س��وی ش��ما دنبال 
ش��ود. در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف نخواهید داشت. 
امروزه محتوا مهمترین عامل در جلب نظر مخاطب هدف 
است. اگر شما قصد دارید بدون تبلیغات یا صرف هزینه باال 
در حوزه بازاریابی مشغول به فعالیت شوید، دست کم باید 
محت��وای جذابی تولید کنی��د. در غیر این صورت مخاطب 
هدف هیچ دلیلی برای تعامل با کس��ب و کار شما نخواهد 

داشت. 
توجه به مدیریت سئو

فروشگاه آنالین شما باید دارای سایت جذابی باشد. این 
نکت��ه را پیش از این مورد بحث ق��رار دادیم. یکی از نکات 
مهم دیگر در مورد س��ایت رس��می برند مربوط به رعایت 
نکات سئو است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای کسب و 
کارها دارد. اگر سئو سایت شما در وضعیت مناسبی نباشد، 
امکان تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نخواهید 
ک��رد. در واقع گوگل در صورت رعایت نکردن اصول س��ئو 
از سوی ش��ما هیچ تمایلی برای نمایش دادن فروشگاه تان 
در رتبه های برتر برای کاربران نخواهد داشت بنابراین شما 
باید عملکرد قابل مالحظه ای در این زمینه از خودتان بروز 

دهید. 
اس��تفاده از توصیه های کارشناس های حرفه ای در زمینه 
سئو سایت همیشه در دس��ترس شما قرار دارد. مهمترین 
نکته در این میان تالش برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. این امر امکان ادامه حضور کس��ب و 

کار شما در بازار را فراهم می کند. 
امروزه توصیه های س��ئو بسیار زیادی در عرصه کسب و 
کار در دس��ترس قرار داد. متاسفانه بسیاری از توصیه های 
موردنظ��ر فاقد کیفیت و اعتبار الزم اس��ت بنابراین ش��ما 
باید به دنب��ال بهترین توصیه های ممکن باش��ید. این امر 
ب��ا توجه به منبعی که توصیه ها را ارائه می کند، امکان پذیر 
اس��ت بنابراین همیش��ه پیش از اجرای توصیه های حوزه 
س��ئو به منبع مطمئن آن توجه نمایید. در غیر این صورت 

فعالیت تان همراه با پشیمانی خواهد بود. 
استفاده از گزینه های پرداخت مطمئن

مشتریان همیشه برای پرداخت هزینه خرید آنالین دچار 
تردید می شوند. این امر با توجه به سابقه انواع کالهبرداری 
در فض��ای آنالین ام��ری طبیعی به نظر می رس��د. وظیفه 
اصلی ش��ما در این میان اطمینان دادن به مشتریان است. 
این کار با اس��تفاده از درگاه های پرداخ��ت مطمئن انجام 

می شود. 
اگر ش��ما در کس��ب و کارتان می خواهید مش��تریان را 
برای مدت زمانی طوالن��ی حفظ کنید، باید در گزینه های 
پرداخ��ت آنها تنوع قابل مالحظه ای ایج��اد نمایید در غیر 
این صورت شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف نخواهید داشت. به عنوان مثال، استفاده از درگاه های 
پرداخت مختلف و حتی گزینه پرداخت درب منزل را باید 
مدنظ��ر قرار دهی��د. این ام��ر نقش مهم��ی در جلب نظر 

مخاطب هدف به طور کاربردی خواهد داشت. 
بهینه سازی فروشگاه برای کاربران موبایل

امروزه اغلب مردم با استفاده از گوشی های موبایل اقدام 
به جس��ت وجو در اینترنت می کنند. این امر برای کس��ب 
و کارها اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر کس��ب و کار شما 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مش��تریان موبایلی را نداش��ته 
باشد، بخش قابل توجهی از سودش از بین می رود بنابراین 
باید نس��بت به بهینه سازی سایت فروش��گاه برای کاربران 

موبایلی توجه نشان داد.
خوشبختانه بهینه سازی سایت برند برای کاربران موبایلی 
کار چندان دش��واری نیس��ت. این امر به سادگی در همان 
ابتدای طراحی سایت امکان پذیر است. بنابراین همیشه به 
هنگام طراحی سایت از موسسه های طرف قراردادتان برای 

رعایت این نکته درخواست تنظیم کنید. 
طراحی بسته های مشتریان وفادار

هر فروش��گاهی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان باید 
برنامه ای دقیق به منظور تبدیل آنها به مشتریان وفادارش 
داش��ته باش��د. این امر بدون توجه به نیازها و خواسته های 
مشتریان امکان پذیر نیست. یکی از راهکارهای مناسب در 
این میان رونمایی از بسته های ویژه مشتریان وفادار است. 
این امر به معنای ارائه تخفیف های جذاب و گس��ترده برای 
مشتریان وفادار برند است. به این ترتیب شما امکان حفظ 

مشتریان برای مدت زمان طوالنی را خواهید داشت. 
ش��اید ش��ما در وهله نخس��ت امکان ارائ��ه تخفیف های 
گس��ترده به مشتریان تان را نداش��ته باشید، اما به هر حال 
بای��د از یک جایی ش��روع کنی��د. این امر برای مش��تریان 
دلگرمی مناس��بی در راستای توجه کسب و کارتان به آنها 

خواهد بود. 
بی تردی��د مدیریت فروش��گاه های آنالین کار س��اده ای 
نیست، به ویژه اگر در این زمینه تازه کار هم باشید. توصیه 
ما برای ش��ما در این مقاله به طور س��اده و کاربردی بیان 
ش��ده اس��ت بنابراین اگر پیش از راه اندازی فروش��گاه تان 
به این نکات توجه نمایید، ش��انس بس��یار بیش��تری برای 

موفقیت در دنیای کسب و کار خواهید داشت. 
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چگونه فروشگاه آنالین مان را راه اندازی کنیم؟
پاسخ به پرسشی کلیدی در عرصه کسب و کار

چه زمانی باید کسب و کارمان را عمومی کنیم؟

به قلم: چیدیکه ساموئلسون
کارآفرین و وکیل مستقل

ترجمه: علی آل علی

شروع به فعالیت یک برند به طور عمومی دردسرهای زیادی به همراه دارد. اگر شما به اندازه کافی برای 
این مرحله از فعالیت کاری آمادگی نداشته باشید، مشکالت بسیار زیادی پیش روی تان قرار خواهد گرفت 

بنابراین باید با دقت نظر کافی در این مرحله تصمیم گیری کنید. 
امروزه راهنمایی های بس��یار زیادی برای عمومی کردن کسب و کار وجود دارد. شاید شما هم با مطالعه 
این راهنماها دچار س��ردرگمی ش��وید. در این صورت مقاله کنونی برای پایان دادن به این س��ردرگمی ها 
عالی خواهد بود. در ادامه برخی از نکات مهم در رابطه با زمان مناس��ب برای عمومی کردن کس��ب و کار 

را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
آیا شما به اندازه کافی آماده هستید؟

عمومی کردن کس��ب و کار به معنای ش��روع به فعالیت رس��می اش نیست، بلکه با عرضه سهام به طور 
رس��می در بورس و همچنین جذب س��رمایه معنا پیدا می کند. بنابراین ش��ما باید دقت نظر کافی برای 

پیشبرد این طرح داشته باشید. در غیر این صورت تمام دارایی و اعتبارتان از بین خواهد رفت. 
امروزه مش��تریان به برندهای شکست خورده دیگر شانس دوباره ای نمی دهند بنابراین شما باید با دقت 
نظ��ر کافی در این حوزه عمل کنید. اگر ش��ما به اندازه کافی برای عمومی کردن کس��ب و کارتان آماده 

نیستید، باید مدت زمان بیشتری صبر کنید در غیر این صورت اعتبار برندتان بر باد خواهد رفت. 
بس��یاری از موسسه های مشاوره ای برای تعیین آمادگی کسب و کار شما به منظور عمومی شدن آماده 
خدمت رس��انی هس��تند بنابراین اگر تردیدهای زیادی در این رابطه دارید، از کمک یکی از این موسسه ها 

استفاده نمایید. 
آیا زمان بندی شما درست است؟

زمان بندی درس��ت برای عمومی کردن کس��ب و کار بسیار مهم است. اگر ش��ما در بازه زمانی که بازار 
کسب و کار در رکود است، این استراتژی را مدنظر قرار دهید، هیچ موفقیتی به دست نخواهید آورد. این 
امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کار شما به همراه خواهد داشت بنابراین باید بهترین زمان ممکن 

برای تاثیرگذاری مناسب بر روی بازار و همچنین جلب نظر مشتریان را مدنظر قرار دهید. 
ب��دون تردی��د مطالعه بازار برای تعیین بهترین زمان ممکن کار خیلی س��ختی اس��ت. بنابراین توصیه 
ما به ش��ما ت��الش برای الگوبرداری از برندهای بزرگ اس��ت. هر وقت چنین برندهای��ی اقدام به عمومی 
کردن کس��ب و کارشان یا عرضه س��هام کردند، ش��ما هم می توانید با اطمینان خاطر پای میز مذاکره با 

سرمایه گذارها بروید. 
اطمینان از آمادگی الزم تیم کسب و کار

ش��ما عالوه بر نیاز برای پیداکردن س��رمایه گذارهای مطمئن باید از میزان آمادگی تیم کسب و کارتان 
نیز مطمئن ش��وید. در غیر این صورت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و پیش��برد بهینه امر غیرممکن 
خواهد بود. بی ش��ک هر س��رمایه گذاری انتظار دریافت سود از همکاری اش با شما را دارد بنابراین اگر در 

این زمینه عملکرد مناسبی نداشته باشید، خیلی زود از عرصه کسب و کار کنار گذاشته خواهید شد. 
امروزه بسیاری از برندها برای عمومی کردن کسب و کارشان ابتدا از وضعیت برندشان مطمئن می شوند. 
اگر این مرحله به خوبی پیش رفت، آنگاه نوبت به ساماندهی سایر بخش ها خواهد شد. در غیر این صورت 

نباید دست به هیچ گونه فعالیتی بزنید. 
آیا وضعیت مالی شما قابل پیش بینی است؟

س��رمایه گذارها و به طور کلی اهالی کس��ب و کار تمایلی برای همکاری با برندهای دارای وضعیت مالی 
نامش��خص ندارند. وضعیت مالی شما باید به بهترین شکل ممکن برای سرمایه گذارها مشخص باشد. این 
امر نوعی پیش بینی پذیری در مورد آینده کسب و کار شما را پیش خواهد کشید. اگر چنین امری مدنظر 

شما قرار نداشته باشد، وضعیت کسب و کارتان به شدت پیچیده خواهد شد. 
بخش حس��ابداری اهمیت بس��یار زیادی برای ارائه گزارش های مالی دقیق دارد. بنابراین اگر این بخش 
کس��ب و کارتان عملکرد خوبی ندارد، باید در س��ریع ترین زمان ممکن نس��بت به تغییر شرایط اش اقدام 

کنید. در غیر این صورت هزینه های بسیار سنگینی روی دست شما خواهد گذاشت. 
امروزه عمومی کردن کسب و کار امر مهمی محسوب می شود. چالش های دنیای کسب و کار بسیاری از 
برندها را نسبت به وضعیت شان مردد می سازد. اگر شما هم در مورد عمومی کردن کسب و کارتان تردید 

دارید، نکات این مقاله برای شما کاربردی خواهد بود.
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