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عدمکسرتورمازمالیاتبرعایدیسرمایهچهمشکالتیایجادمیکند؟

5 چالش مالیات جدید 
در بازار مسکن

فرصت امروز: نمایندگان مجلس در نخس��تین روزهای خردادماه، کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب 
کردند که در صورت نهایی شدن آن، اگر کسی طال، ارز، مسکن و خودرو خریداری کند و سپس آن را بفروشد، باید از 
محل سود این معامله، بخشی را به  عنوان مالیات پرداخت نماید. براساس این طرح، هرگونه نقل و انتقال دارایی های 
امالک با انواع کاربری، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طال، شمش طال، طالی آب شده، زیورآالت از جنس طال، 
پالتی��ن و جواهر آالت و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در کلیه مناطق کش��ور ازجمل��ه مناطق آزاد تجاری و ویژه 
اقتصادی مشمول مالیات می شود. البته اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه مورد معامله، تنها واحد مسکونی یا وسیله...

زمزمهتغییردوباره
شیوهقیمتگذاریخودرو
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قانونجدیدبانکمرکزیبرایصرافیها

سرمایهصرافیها2۵میلیاردتومانشد

بازاریابیوتولیدمحتوابراساسمعیارهایحرفهای
تولید محتوا برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هرگز کار س��اده ای نیس��ت. بس��یاری از 
برندها در این راس��تا با شکست های سنگین مواجه می شوند. امروزه برندهای بسیار زیادی در زمینه تولید 
محتوا و تعامل با مخاطب هدف در بازار حضور دارند. اگر ش��ما در این میان عملکرد درخش��انی از خودتان 
نشان ندهید، هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت. این امر یکی از قوانین 
مهم عرصه بازاریابی اس��ت. برخی از بازاریاب ها همیش��ه به دنبال اس��تفاده از ایده های قدیمی و کلیشه ای 
برای تولید محتوا هس��تند. ش��اید این امر در نگاه نخست س��اده ترین راهکار ممکن باشد، اما در بلندمدت 
وضعیت بازاریابی ش��ما را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. ش��ما باید همیش��ه ایده های...
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مدیریتوکسبوکار

باشگاهاقتصاد

کسریبودجهبهروایت
مارتینفلدستاین

مشاوریکهریگان
راکالفهکرد

مارتین استوارت فلدستاین، 
اقتصاددان آمریکایی و اس��تاد 
دانش��گاه هاروارد س��ال ها به 
عنوان رئیس شورای مشاوران 
اقتصادی و مشاور ارشد رونالد 
ری��گان فعالیت ک��رد. رویکرد 
کس��ری گریز او در ای��ن دوره 
باعث شد که مشکالت فراوانی 
بی��ن او و هزینه ه��ای نظامی 
س��نگین دولت ری��گان پیش 

بیاید.
زمینه ه��ای  در  فلدس��تاین 
گوناگونی از پس انداز داخلی و 
جریان س��رمایه جهانی، تامین 
اجتماع��ی و مجموع س��رمایه 
انباشت ش��ده، اتحادیه اروپا و 
بح��ران بدهی حکومتی یورو و 
مس��ائلی از این قبی��ل به طور 
آث��ار مختلف  گس��ترده ای در 
خ��ود صحبت کرده  اس��ت. از 
آنجا که مشخص است تخصص 
فلدس��تاین در اقتصاد کالن و 
او  است،  اقتصادی  برنامه ریزی 
تقریب��ا یک ده��ه پیش درباره 
اقتص��اد آمریکا در یادداش��تی 
بهره  »ن��رخ  نوش��ت:  چنی��ن 
ب��اال خواهد رف��ت و حباب ها 
خواهن��د ترکی��د.« او در این 
یادداش��ت نوش��ته که »اکنون 
نرخ به��ره بلندمدت در آمریکا 

ناپایداری  ص��ورت  به 
اس�����ت... 9پایی����ن 
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فرصت امروز: دنیا هنوز به درس��تی نمی دان��د که پاندمی کرونا چه 
تاثیری بر اقتصاد برجای گذاش��ته اس��ت. هر روز خبرهای رس��انه ها و 
مطبوعات در مورد تعداد مبتالیان و ش��مار قربانیان کووید-19 منتشر 
می ش��ود و در خوش بینانه ترین حالت آمارهایی از مشاغل از بین رفته 
در کش��ورهای صنعتی و کمک های مالی دولت های توس��عه یافته ارائه 
می ش��ود، اما درب��اره وضعیت اقتصادی کش��ورهای در حال توس��عه، 
ش��غل هایی که در این جوامع از دس��ت رفت��ه و بحران هایی که برای 
برطرف شدن آنها به سال ها زمان نیاز است، هیچ اطالعاتی وجود ندارد.

به گزارش »مجمع جهانی اقتصاد«، تاثیر بحران کرونا بر اقتصادهای 
صنعتی دنیا طبق اطالعات موجود، چهار برابر تاثیر بحران مالی س��ال 
2008 می��الدی بود. در فصل دوم س��ال 2020 ارزش تولید ناخالص 
داخلی آمریکا با نرخ 9.1 درصد نسبت به فصل اول همان سال منقبض 
شد، حال آنکه در فصل دوم سال 2009 یعنی زمانی که اقتصاد آمریکا 
درگیر بحران مالی ش��دیدی بود، نرخ انقباض اقتصادی این کش��ور 2 
درصد بود. وضعیت اقتصادی منطقه یورو هم نش��ان می دهد در فصل 
دوم سال 2020 ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورها 11.8 درصد 
کاهش پیدا کرد که حتی بدتر از ش��رایط آمریکا بود. حاال تصور کنید 
وضعیت کش��ورهای در حال توسعه و اقتصادهای کم درآمد دنیا در این 

میان چگونه است.
مقایسهبحرانکروناوبحرانمالی2008

در برخ��ی از اقتصاده��ای در حال توس��عه، بخش هایی از اقتصاد به 
ط��ور کامل از بین رفته اند و این وضعیتی اس��ت که معموال در اقتصاد 
کشورهای درگیر جنگ اتفاق می افتد. به همین دلیل است که برای گذر 
از این دوره بحرانی باید برنامه ریزی، سرمایه گذاری و اصالحات اقتصادی 
مش��ابه طرح هایی که کش��ورها بعد از پایان جنگ ه��ا اجرا می کنند را 
مشاهده کنیم. یعنی بایستی اقتصاد دنیا در جریان بحران کرونا را مانند 
ش��رایط جنگی در نظر بگیریم و در پس��اکرونا هم سیاست های بعد از 

جنگ ها را ادامه دهیم.
بس��یاری از کش��ورهای صنعتی نیاز ش��دید اقتصاد ب��رای دریافت 

حمایت ه��ای مال��ی را درک کرده بودند و سیاس��ت های مرتبط با این 
ش��رایط تازه را نیز اجرا کردند. مثال آمارهای کشورهای گروه 20 نشان 
می دهد که این کشورها در مجموع 7.6 هزار میلیارد دالر به اقتصادشان 
کمک کردند و بانک های مرکزی از طریق تزریق پول به اقتصاد تالش 
کردند تا اقتصاد دنیا را زنده نگه دارند. فدرال رزرو آمریکا برای حمایت 
از بازارهای مالی و کسب و کارهای آسیب دیده در جریان کرونا 2.3 هزار 
میلیارد دالر هزینه کرد، در حالی که هزینه صرف شده توسط این ارگان 
اقتصادی در سال 2008 تنها 700 میلیارد دالر بود. این بودجه حمایتی 
برای ش��مار زیادی از مردمی که کارش��ان را در جریان این بحران ها از 
دست داده بودند یا کسب و کارهایی که تعطیل شده بودند، ضروری بود، 
ولی مقایس��ه بودجه حمایتی در دو دوره 2008 و 2020 هم می تواند 

شدت و بزرگی بحران کنونی را در مقایسه با بحران قبلی نشان دهد.
با وجود اینکه این بودجه های حمایتی از مردم و کس��ب وکارها در 
کش��ورهای صنعتی حمایت کرده، ولی باعث ش��ده تا شرایط مردم در 
کش��ورهای کم درآمد و فقیر دنیا بدتر ش��ود. حتی قبل از کرونا، شمار 
زیادی از کشورهای در حال توسعه دنیا با مشکل افزایش بدهی روبه رو 
بودند. در اغلب این کشورها نرخ پایین رشد اقتصادی، چالش های ناشی 
از تغییرات جوی و سیاست های نامناسب اقتصادی مشکالت زیادی را 
برای مردم ایجاد کرده بود. در این کشورها دولت ها توان حمایت مالی از 
مردم در دوره های بحرانی را ندارند و مردم هم از منابع مالی الزم برای 
تامین هزینه های زندگی در شرایط بیکاری و بحران برخوردار نیستند. 
از ط��رف دیگر، در بحران کرونا دولت های ثروتمند هم توان مالی الزم 
برای ارائه کمک مالی به کشورهای فقیر یا اجرای طرح های تامین غذا را 
نداشتند و به همین دلیل بود که در این سال شرایط کشورهای در حال 

توسعه و مردم فقیر دنیا بدتر از همیشه شد.
از س��وی دیگر، مش��کل دیگری که کرونا ایجاد کرد، کاهش ارزش 
پول کش��ورهای در حال توسعه بود، زیرا کشورهای صنعتی میلیاردها 
دالر به اقتصادش��ان تزریق کردند، در حالی که تزریق به کشورهای در 
حال توسعه محدود بود و این تفاوت باعث شد تا ارزش پول کشورهای 

در حال توس��عه افت کند. تنزل ارزش پول ملی در کشورهای در حال 
توس��عه باعث کاهش رقابت پذیری کاالهای این کش��ورها در بازارهای 
صادراتی، کاهش جذب س��رمایه خارجی، افزایش تورم و نهایتا افزایش 

بی ثباتی در فضای اقتصادی این کشورها شد.
بخش زیادی از اقتصاد کشورهای فقیر به اقتصاد غیررسمی وابسته 
اس��ت. در این کش��ورها س��هم اعظم درآمد دولت از صادرات کاالهای 
اساسی، صنعت توریسم و صنعت هتلداری تامین می شود و تمامی این 
مناب��ع درآمدی در دوره کرونا از بین رفته اس��ت. به عنوان مثال، افت 
شدید درآمد نفت موجب شد تا منبع اصلی درآمد کشورهای نفتخیز از 
بین برود و تاثیرات اقتصادی بحران کرونا روی این کشورها تشدید شود.

ازافزایشنرخفقرتاشمارگرسنگانجهان
سیاست های کشورهای صنعتی در دوره کرونا موجب شد تا قیمت 
مواد غذایی در س��ال 2020 رش��د کند و تاثیر این افزایش قیمت روی 
مردمی که در کش��ورهای در حال توس��عه و فقی��ر زندگی می کردند، 
بیشتر بود. در شرایطی که قفسه سوپرمارکت ها در کشورهای صنعتی 
و ثروتمند پر از مواد غذایی مختلف بود و قیمت این محصوالت غذایی 
نس��بت به روزهای قبل از کرونا تغییر زیادی نکرده بود، در کشورهای 
در حال توسعه افزایش 25 درصدی قیمت مواد غذایی رخ داد و باعث 
شد تا 130 میلیون نفر از ساکنان کشورهای کم درآمد برای تامین یک 
وعده غذایی در روز دچار مشکل شوند و نهایتا این افراد به جمعیت 700 

میلیون نفری گرسنگان دنیا پیش از کرونا اضافه شوند.
نکته دیگر، بازخورد نیروی کار از بحران کروناس��ت. در تمام دنیا از 
مردم خواس��ته شد برای ممانعت از شیوع کرونا از خانه خارج نشوند و 
دورکاری کنند، ولی در کش��ورهای فقیر بس��یاری از شاغالن امکان و 
توانایی اس��تفاده از تکنولوژی و دورکاری را نداش��تند. در این کشورها 
بخش زیادی از مردم را افرادی تشکیل می دهند که برای انجام کارشان 
نیاز به مهارت زیادی ندارند و به سادگی جایگزین می شوند. اغلب آنها 
گفتن��د در صورتی که از خانه خارج ش��وند، احتمال ابتال به ویروس را 
دارند و در صورتی که از خانه خارج نشوند، غذایی برای خوردن ندارند. 

بنابراین تمام آنها در محل های کار حاضر بودند و همین مس��ئله باعث 
افزایش شمار مبتالیان ش��د. آمارها نشان می دهد نرخ ابتال به کرونا و 
مرگ و میر آن در کش��ورهای در حال توس��عه بیشتر است و حتی در 
داخل این کش��ورها نیز ش��مار مبتالیان در طبقات پایین تر اقتصادی 
بیش��تر است. مشکل دیگری که در این س��ال ایجاد شد، افزایش نرخ 
فقر بود که به گفته س��ازمان های جهان��ی باعث از بین رفتن یک دهه 
از موفقیت دنیا در مبارزه با فقر و گرس��نگی ش��د؛ چنانچه در فاصله 
س��ال های 1990 ت��ا 2017 تع��داد افرادی که در فق��ر مطلق زندگی 
می کنن��د از حدود 2میلیارد نفر به 689 میلی��ون نفر تنزل پیدا کرد، 
ولی بعد از بحران کرونا ش��مار فقرا 140 میلیون نفر افزایش پیدا کرد 
که بیش��ترین آنها در کشورهای جنوب آسیا و آفریقا زندگی می کنند. 
این برای اولین بار از س��ال 1998 تا کنون است که دنیا شاهد افزایش 
ش��مار فقرا و گرسنگان اس��ت. حال با توجه به وسعت اثرات اقتصادی 
کرونا، س��وال این است که چه باید کرد؟ در درجه اول باید کشورهای 
صنعتی که منابع مالی بیش��تری در اختیار دارند به سرمایه گذاری در 
بخش های زیرس��اختی در داخل کشور خود و در کشورهای فقیر اقدام 
کنند. توسعه جاده ها و زیرساخت های صنعتی، توسعه زیرساخت های 
تکنولوژیکی و افزایش خدمات آموزشی به افراد باعث می شود نرخ فقر 
و گرس��نگی در دنیا کاهش یابد و افراد بیشتری به فرصت های اشتغال 
دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال، طرح سرمایه گذاری 10 میلیارد 
دالر در هر س��ال به مدت یک دهه برای توس��عه راه ها و ایجاد امکانات 
نگهداری و انبار کردن مواد غذایی می تواند باعث کاهش هدررفت مواد 
غذایی برای 34 میلیون نفر از مردم ش��ود و سرمایه گذاری 26 میلیارد 
دالری می تواند امکانات الزم برای دسترسی 30 میلیون نفر به امکانات 
تلف��ن همراه در مناطق روس��تایی را فراهم کند. در این وضعیت مردم 
می توانند در این دنیای تازه راهی برای کس��ب درآمد به دست آورند یا 
کشاورزان با دریافت اطالعات الزم در مورد قیمت محصوالت در بازار و 
پیش بینی آب و هوا، بهترین تصمیم را در مورد زمان برداش��ت و نحوه 

عرضه محصوالت خود به بازار بگیرند.

زورآزماییویروسواقتصاددرپساکرونا
سرمایه گذاری کش��ورهای صنعتی در کش��ورهای در حال توسعه، 
گزینه خوبی برای حمایت از اقتصادهای دنیاس��ت ولی به نظر می رسد 
تمایل سیاسی الزم در میان سران این کشورها وجود ندارد. آمریکا در 
سال های گذشته بیشترین کمک های مالی را به کشورهای فقیر می کرد 
و بیش��ترین حجم از این منابع مالی برای توس��عه خدمات بهداشتی و 
توسعه اقتصادی صرف می شد. بحران کرونا به ما نشان داد که دنیا مانند 
حلقه های زنجیر درهم تنیده است و اگر کشورهای صنعتی برای بهبود 
وضعیت بهداش��تی کشورهای فقیر س��رمایه گذاری کنند، امکان بروز 
ویروس های تازه و شیوع آن به داخل مرزهای کشورهای خود را نیز از 
بین می برند. این مسئله در شرایط کنونی که دنیا درگیر یک همه گیری 
اس��ت، بیش از پیش قابل درک است. هرچند در حال حاضر به خاطر 
درگیری کشورهای صنعتی با کرونا نه تنها انگیزه سیاسی برای حمایت 
از کشورهای فقیر در میان سیاستمداران آنها وجود ندارد، بلکه امکانات 

و توانایی مالی برای اجرای این طرح های حمایتی هم وجود ندارد.
در این روزها بارها در مورد عصر پساکرونا صحبت شده است. دوره ای 
که بسیاری معتقدند باید پساجنگ نام داشته باشد، زیرا دنیا در این سال 
شدیدترین جنگ را علیه ویروسی تجربه کرد که به همه حمله کرده بود 
ولی این پایان ماجرا نیست. مطالعات تاریخی نشان می دهد حتی پس 
از بدترین جنگ های تاریخ بشریت هم دوباره اقتصاد شکوفا می شود و 
رشد اقتصادی از سر گرفته می شود، اما برای گذر از این روزهای سخت 
و تجربه بازس��ازی اقتصادی باید چه سیاس��ت هایی در پیش گرفت؟ 
اقتصاددانان می گویند برای اینکه شاهد بازسازی اقتصادی باشیم باید به 
الگوهای احیای اقتصاد بعد از تجربه جنگ های بزرگ توجه کنیم. باید 
پذیرفت که دنیا در سال 2020 با جنگی بزرگ علیه کرونا روبه رو بود و 
آسیب های اقتصادی این جنگ از تمامی جنگ های پیشین تاریخ بیشتر 
بود. دنیا باید این وضعیت را آسیب شناسی کند و برای بازسازی اقتصاد 
سیاس��ت گذاری نماید، وگرنه نمی تواند به این زودی ها روزهای خوش 

اقتصادی را تجربه کند.

آمارهای رس��می اداره آمار فدرال آلمان نش��ان می دهد نرخ تورم 
در 12 ماهه منتهی به پایان ماه آوریل از 2 درصد فراتر رفته است؛ از 
طرفی اگر پیش بینی اخیر بانک مرکزی آلمان )بوندس بانک( تحقق 
یابد، به زودی نرخ تورم در بزرگترین اقتصاد اروپا برای اولین بار در سه 

دهه اخیر به 4 درصد خواهد رسید.
به گزارش »اکونومیس��ت«، همه گیری کرونا باعث ش��د که دولت 
آلمان ابراز نارضایتی از سیاس��ت های به شدت انبساطی بانک مرکزی 
اروپ��ا را متوقف کند، اما اینک ب��ا افزایش نرخ تورم احتماال آلمانی ها 
خواستار توقف خرید گسترده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی اروپا 
خواهند شد. البته چنین خواسته ای در شرایط کنونی چندان درست 
به نظر نمی رس��د زیرا روند بهبود اقتصاد اروپا ُکندتر از آمریکا بوده و 
ش��اید حرف کسانی که می گویند افزایش تورم در اروپا موقتی است، 
به واقعیت نزدیک تر باشد. همچنین منافع کشورهای ضعیف تر منطقه 
یورو که همچنان برای بازگرداندن اقتصاد خود به وضعیت عادی تالش 

می کنند، باید در اولویت قرار گیرد.

ابرتورم دهه 1920 عمیقا در روح و روان آلمانی ها ریشه دوانیده است. 
بعد از جنگ جهانی دوم، بوندس بانک به دلیل موفقیتش در مهار تورم 
وجهه ای استثنایی در جهان پیدا کرد. در اوایل قرن حاضر یعنی مدت 
کوتاهی پس از تشکیل منطقه یورو، دولت آلمان هزینه های دستمزد را 
محدود کرد و با این کار باعث شد کشورهای جنوب اروپا رقابت پذیری 
خود در برابر آلمان را از دس��ت بدهند. این کش��ورها پس از خروج از 
بحران بدهی سیاس��ت مهار دستمزدها را در پیش گرفتند و به تدریج 
فاصل��ه خود را با آلمان کاهش دادند؛ در حالی که آلمان اقدامات کمی 
برای وفق یافتن با ش��رایط جدید انجام داد. اقتصاد منطقه یورو از آن 
زمان تاکنون همواره با کمبود تقاضا دست وپنجه نرم کرده و نرخ تورم 
آن همواره کمتر از نرخ هدف بوده اس��ت. اگرچه بانک مرکزی اروپا در 
این سال ها بخش عمده ابزارهای خود را به کار گرفته، اما اقتصاد منطقه 
یورو هرگز کامال از بحران مالی 2008 بهبود نیافته است. دهه از دست 
رفته گذشته عاملی اس��ت که باعث می شود مارپیچ دستمزد-تورم در 
اروپا سناریوی چندان محتملی نباشد؛ هرچند بروز چنین سناریویی در 

آمریکا امکان پذیر است. از طرفی خسارات اقتصادی کرونا در اروپا بیش 
از آمریکا بوده و تولید ناخالص داخلی کشورهای اروپایی در سال گذشته 
بیش از آمریکا س��قوط کرده اس��ت. علی رغم این شرایط، محرک های 
مالی در اروپا به اندازه محرک های مالی دولت بایدن سخاوتمندانه نبوده 
است. تخصیص کامل منابع صندوق 750 میلیارد یورویی جدید اتحادیه 
اروپا که برای کمک به بهبود اقتصاد کش��ورهای عضو راه اندازی شده، 
س��ال ها به طول خواهد انجامید و س��رمایه گذاران انتظار دارند که نرخ 
ت��ورم در منطقه یورو طی پنج س��ال آینده کمت��ر از هدف 2 درصدی 
بانک مرکزی اروپا باش��د؛ در حالی که برای آمریکا تورم باالی 2 درصد 
موردانتظار است. بررسی عوامل منجر به افزایش تورم در آلمان می تواند 
این اطمینان را ایجاد کند که تورم کنونی پایدار نخواهد بود. در آلمان 
نیز مانند آمریکا برخی عوامل گذرای جهانی ازجمله سقوط قیمت نفت 
که در سال گذشته باعث شد شاخص تورم پایین تر از حد نرمال باشد، 
اکنون به افزایش نرخ تورم نس��بت به س��ال گذشته منجر شده است. 
ب��دون در نظر گرفتن افزایش قیمت غذا و ان��رژی )که موقتی به نظر 

می رسد( نرخ تورم آلمان در 12 ماهه منتهی به پایان ماه آوریل تنها 1 
درصد بوده است. افزایش مالیات بر مصرف سوخت های فسیلی در سال 
جاری و کاهش اضطراری مالیات بر ارزش افزوده در س��ال گذشته )که 
امس��ال به حالت اولیه بازگشته( به  طور مستقیم به باالتر رفتن عددی 
که در سال جاری به  عنوان نرخ تورم اعالم خواهد شد، کمک می کند. 
اگ��ر به زنجیره های تأمین در آلمان ن��گاه کنید و ببینید که نرخ تورم 
تولیدکننده در ماه آوریل 5درصد رش��د داشته، احتماال بیشتر از قبل 
نگران تورم در این کش��ور خواهید شد، اما اگر به این نکته توجه کنید 
که افزایش نرخ تورم تولیدکننده ناش��ی از جهش سفارش��ات دریافتی 
کارخانه ها و تأمین کنندگان بوده است، از نگرانی تان کاسته خواهد شد. 
شاید مهمترین دلیل برای توجیه اینکه آلمان باید دوره ای از تورم باالتر 
از نرخ هدف گذاری ش��ده را تحمل کند، این باش��د که سالمت اقتصاد 
منطقه یورو به آن بس��تگی دارد. با واکس��ینه شدن شهروندان در برابر 
کرونا و برداشته شدن محدودیت ها، فعالیت اقتصادی در منطقه یورو در 
حال بازگشت به وضعیت عادی است. سال گذشته اقتصاد آلمان کمتر 

از اغلب اقتصادهای اروپایی از بحران کرونا آسیب دید. اگرچه آلمان در 
سال گذشته رکود اقتصادی عمیقی را تجربه کرد و اقتصادش 5 درصد 
کوچک تر ش��د، اما اوضاع اقتصاد آلمان در مقایس��ه با فرانسه، ایتالیا و 
اسپانیا که تولید ناخالص داخلی شان تقریبا دو برابر کاهش یافت، بهتر 
ب��ود. از طرفی نرخ بیکاری آلم��ان همچنان پایین و در حد 4.5 درصد 
اس��ت. متکی بودن اقتصاد آلمان به بخش صنعت و صادرات به عنوان 
یک مزیت برای آن عمل کرده است. در مقابل، سایر کشورهای اروپایی 
باید دعا کنند که مخارج مصرف کنندگان در بخش های گردش��گری و 

خرده فروشی هرچه زودتر به سطح روزهای پیش از کرونا بازگردد.
بانک مرکزی اروپا سیاس��ت های پول��ی کل منطقه یورو و نه فقط 
بزرگتری��ن اقتصاد این منطقه یعنی آلمان را تعیین می کند بنابراین 
آلمان باید تا زمانی که اقتصاد دیگر کشورهای منطقه نیز به وضعیت 
عادی بازگردد و اس��تفاده از محرک های پولی متوقف شود، خود را با 
دیگران همراه کند. این هزینه ای است که قوی ترین عضو یک اتحادیه 

پولی متحمل می شود.

»اکونومیست«پاسخمیدهد
چراآلمانبایدتورمباالترراتحملکند؟

بازسازیاقتصادینیازمنداجرایسیاستهایپسازجنگاست

جهانپیشوپسازکرونا



فرصت امروز: نمایندگان مجلس در نخستین روزهای خردادماه، کلیات 
طرح مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کردند که در صورت نهایی شدن 
آن، اگر کس��ی طال، ارز، مس��کن و خودرو خریداری کند و س��پس آن را 
بفروشد، باید از محل سود این معامله، بخشی را به  عنوان مالیات پرداخت 
نماید. براس��اس این طرح، هرگونه نقل و انتقال دارایی های امالک با انواع 
کاربری، انواع وس��ایل نقلیه موتوری زمینی، طال، شمش طال، طالی آب 
ش��ده، زی��ورآالت از جنس طال، پالتین و جواه��ر آالت و انواع ارز خارجی 
در زمان انتقال در کلیه مناطق کش��ور ازجمله مناطق آزاد تجاری و ویژه 
اقتصادی مشمول مالیات می شود. البته اگر واحد مسکونی یا وسیله نقلیه 
مورد معامله، تنها واحد مس��کونی یا وس��یله نقلیه تحت تملک اشخاص 
حقیقی باالی 18 س��ال و بیش از یک س��ال در تملک او باش��د، مشمول 

پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نیست.
در حال حاضر ای��ن مالیات با هدف تنظیم گری و مقابله با فعالیت های 
س��وداگرانه در بسیاری از کشورها اعمال می شود؛ اما اغلب اقتصاددانان با 
توجه به ش��رایط تورمی اقتصاد ایران معتقدند که طرح جدید مجلس به 
چکش کاری بیش��تری احتیاج دارد. آنها با اینکه مالیات بر عایدی سرمایه 
را مثبت و در مجموع به نفع اقتصاد ارزیابی می کنند، اما اعتقاد دارند که 
حذف و کس��ر آثار تورمی از کاالهای مشمول و همچنین نگاه جامع تر به 
مالیات، حلقه های مفقوده  ای است که در طرح نمایندگان مجلس به چشم 

نمی خورد.
مالیاتبرعایدیسرمایهدرایرانوجهان

مالیات بر عایدی س��رمایه، قانونی است که در بسیاری از کشورها اجرا 
می ش��ود و از مهمترین اهداف آن، جلوگیری از معامالت سوداگرانه است، 
اما آنچه اجرای این مالیات را در ایران نسبت به دیگر کشورها چالش برانگیز 
می کند، ش��رایط تورمی اقتصاد ایران اس��ت. به اعتقاد کارشناسان، آنچه 
در کش��ورمان به عنوان تفاوت قیمت خرید و ف��روش وجود دارد، عایدی 
سرمایه نیست بلکه به طور مشخص منعکس کننده تورم است بنابراین باید 
در اقتصادی مثل ایران که میزان تورم باالس��ت، مالیات بر عایدی سرمایه 
با کسر تورم اجرا شود، چراکه در کشورهای توسعه یافته عموما تورم پایین 
و کمتر از یک تا دو درصد است، حال آنکه در ایران به طور متوسط تورم 

همواره دو رقمی و بیشتر از 20 درصد بوده است.
در همین زمینه، مهدی س��لطان محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن به 

پیامدهای منفی مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن اشاره می کند و 
می گوید: اولین چالش مالیات بر عایدی س��رمایه، دریافت آن بدون کسر 
تورم ناعادالنه اس��ت. چالش دوم اینکه عدم کس��ر تورم دولت را تش��ویق 
می کند سیاست های تورم زای خود را کماکان ادامه دهد چراکه از افزایش 
تورم سود می برد. در واقع، دولت در چنین شرایطی از تورم باال درآمدزایی 
می کند و این نقض غرض است. سیاست ها را باید به گونه ای طراحی کرد 
ک��ه انگیزه دولت را برای تورم زایی کم  کن��د. اگر دولتی از تورم نفع برد، 
دیگر انگیزه ای برای مقابله با آن ندارد و چه بسا به تورم بیشتر هم تشویق 
می ش��ود. چالش س��وم نیز عدم منصفانه و عادالنه ب��ودن این مالیات در 
ش��رایطی اس��ت که برای مثال تورم 40 درصد است و قیمت مسکن 20 
درصد رش��د کرده اس��ت. اگر صاحب مس��کن آن را 20 درصد گران تر از 
قیمت قبلی بفروشد، نه تنها سود نکرده بلکه ارزش پولش هم کاهش یافته، 

چراکه تورم بیش از اینهاست.
ب��ه گفته این کارش��ناس مس��کن، نکت��ه چه��ارم، اثر ای��ن قانون بر 
س��رمایهگذاری بلندمدت و میان مدت در بازار مس��کن اس��ت. زمانی که 
صاحب س��رمایه ببیند تناسبی بین ارزش مسکن و تورم وجود ندارد و نه 
تنها ارزش پول حفظ نش��ده بلکه کاهش هم پیدا کرده، منابع خود را در 
جای دیگری س��رمایه گذاری می کند. کما اینکه همین امروز هم بسیاری 
از ایرانیان در ترکیه خانه می خرند و این پیامد زیانباری برای بازار مسکن 
است؛ بازاری که برای افزایش عرضه و تعادل قیمت به سرمایه گذاری بیشتر 
نیاز دارد. نکته پنجم هم کارگزارانی هستند که باید سیاست های مالیاتی 
را اجرا کنند. دس��تگاه مالیاتی کش��ور بدون قوانین شفاف قادر به اجرای 
سیاست ها به نحو موثر نیست. در چنین شرایطی راه برای اعمال نظرهای 
ش��خصی باز می شود. این اعمال نظرهای ش��خصی فضای سرمایه گذاری 
را غیرقابل پیش بینی می کند و زمانی که این فضا مبهم ش��ود، ریس��ک 
سرمایهگذاری باال می رود. نهایتا در این شرایط اگر سرمایه ای هم وارد بازار 
شود، صاحب آن سود بیشتری مطالبه می کند و این روند عالوه بر فساد به 

باالرفتن قیمت ها منجر می شود.
سهمسوداگریدرنابسامانیبازارمسکن

نکت��ه دیگری که در این میان مطرح می ش��ود، س��هم س��وداگری در 
نابس��امانی بازار مسکن است. سوال این است که سهم سوداگری در رشد 
قیمت و نابس��امانی بازار مسکن مشخصا چقدر است که چنین سیاستی 

برای کنترل س��وداگری تعریف می شود و آیا واقعا سوداگری عامل گرانی 
مسکن است؟ سلطان محمدی در پاس��خ به این پرسش می گوید: عده ای 
می گویند سوداگری در اصل منفی نیست. آنها معتقدند که سوداگری در 
مقاطعی انگیزه سرمایه گذاری را در بازار مسکن باال می برد و باعث عرضه 
واحدهای بیشتر می شود، یعنی در بلندمدت به نفع بازار مسکن است. در 
سوی مقابل عده دیگری می گویند سوداگری عامل اصلی نابسامانی است و 
در نتیجه چنین مالیاتی الزم است. آنها معتقدند که مسکن نیاز عمومی و 
بنیادی خانوار است و باید تا جای ممکن از بروز سوداگری در آن جلوگیری 
کرد، چراکه هجوم س��رمایه های سوداگران قیمت را به طرز غیرعادی باال 
می برد و این فش��اری برای خریداران واقعی مسکن است. این طیف بندی 
در حالی اس��ت که برخی دیگر از چرخه های رونق و رکود مس��کن سخن 
می گویند و باور دارند حضور کوتاه مدت س��وداگران به دلیل وجود همین 

چرخه نگران کننده نیست.
او با بیان اینکه اصل اساسی در بازار مسکن، مکانیزم عرضه و تقاضاست، 
ادامه می دهد: به هرحال، وضع هر مالیاتی ریسکی برای سرمایه گذار است 
و اگر نظام مالیاتی را به گونه ای شکل دهیم که عرضه را در فشار بگذارد، 
قیمت مسکن بیشتر افزایش پیدا می کند. در نهایت باید به مکانیزم عرضه 
و تقاضا در بازار بازگردیم. همیش��ه یک تقاضای واقعی و مشخص در بازار 
مسکن وجود دارد و اگر به این تقاضا پاسخ ندهیم و عرضه را تقویت نکنیم، 
قیمت افزایش پیدا می کند و دیگر عوامل مثل حضور س��وداگران، به عدم 

تناسب عرضه و تقاضا اضافه شده و قیمتها را بیشتر باال می برد.
ب��ه اعتقاد س��لطان محمدی، نمی توان ب��ا مداخالت ف��وری و نظریات 
مایکروویوی بازار را آرام کرد. مش��کل اقتص��اد با چنین رویکردهایی حل 
نمی ش��ود. این سیاست ها ثمربخش نیس��ت و تنها به شوک های مکرر در 
بازار می انجامد. در س��ه سال گذشته بارها نسخه های متعددی برای بازار 
مسکن تجویز شده که حکم مداخله قیمتی در بازار را داشته و نه حمایت 
از مصرف و خرید واقعی. مالیات هایی که در بخش مسکن پیش بینی شده 
ش��بیه به مین گذاری اس��ت و هر لحظه احتمال دارد یکی از این مین ها 
منفجر شود. سیاس��ت گذاری که قصد حل مسئله مسکن را دارد، باید به 
عرضه مسکن بیندیشد و هیچ راه میانبری وجود ندارد. حل مسئله مسکن 
بدون توجه به س��رمایه گذاری، توهمی بیش نیست و باید سیاست ها را به 

نفع عرضه مسکن تنظیم کرد.

عدمکسرتورمازمالیاتبرعایدیسرمایهچهمشکالتیایجادمیکند؟

5 چالش مالیات جدید در بازار مسکن

مهاجرت مهمترین تحرک مکانی جمعیت است که در تمامی جوامع 
وجود داشته و صرف نظر از انواع آن، پیامدهای مثبت و منفی مختلفی 
دارد. اگر ش��هر مقصد کمبود نیروی کار و امکاناتی برای جذب نیروی 
انس��انی داشته باشد، مهاجرت مفید است، اما وقتی جمعیت ساکن در 
مقصد با معضل اش��تغال مواجهند و تورم نیروی کار و رکود اقتصادی 
در آنجا حاکم اس��ت، این مهاجرت ش��کل بیکارگونه به خود گرفته و 

مشکالت شهر مقصد را بیشتر می کند.
در این راس��تا، ب��ازوی پژوهش��ی وزارت کار در جدیدترین گزارش 
خود به بررسی سهم نیروی کار مهاجر غیربومی در بازار کار ایران بین 
سال های 1396 تا 1398 پرداخته است. این گزارش نشان می دهد که 
636 هزار نفر در داخل کش��ور طی سال 1398 مهاجرت داشته اند که 
این ش��امل مهاجرت های درون استانی، برون استانی و از خارج به داخل 
کش��ور اس��ت. این تعداد در سال 1398 نسبت به سال 1397 )با 711 
هزار نفر( به میزان 10.5 درصد و نس��بت به سال 1396 )با 684 هزار 

نفر( 6.9 درصد کاهش یافته است.
براس��اس گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار، در سال 
1398 از تعداد کل مهاجران، 533 هزار نفر در س��ن کار )10 س��اله و 
بیش��تر( بوده اند. این تعداد در س��ال 1398 نس��بت به سال 1397 )با 
590 هزار نفر( به میزان 9.8 درصد و نس��بت به س��ال 1396 )با 561 
هزار نفر( 5.1 درصد کاهش داش��ته است. نسبت مهاجران در سن کار 
به کل مهاجران نیز بین سال های 1396 تا 1398 همواره روند صعودی 
داشته و از 82.1 درصد در سال 1396 به 83.7 درصد در سال 1398 

رسیده است.
در این بین، نسبت مردان مهاجر به کل مهاجران طی سال های 1396 
تا 1398 کاهش یافته و از 58.7 درصد در سال 1396 به 55.2 درصد 
در س��ال 1398 رسیده است. در مقابل س��هم زنان در این دوره زمانی 

افزایش داشته و از 41.3 در سال 1396 به 44.8 درصد در سال 1398 
رسیده است. همچنین نسبت مردان مهاجر در سن کار به کل مهاجران 
در س��ن کار بین سال های 1396 تا 1398 همواره روند کاهشی داشته 
و از 58.7 درصد در سال 1396 به 55.9 درصد در سال 1398 رسیده 
است. در مقابل، نسبت زنان در این سال ها همواره روند افزایشی داشته 
و از 41.3 در سال 1396 به 44.1 درصد در سال 1398 رسیده است.

گ��زارش بازوی پژوهش��ی وزارت کار نش��ان می ده��د 48.7 درصد 
مهاجرت ه��ای در س��ن کار ط��ی س��ال 1398 مربوط ب��ه مهاجرت 
درون اس��تانی )259 ه��زار نف��ر( و 48.3 درص��د مربوط ب��ه مهاجرت 
برون اس��تانی )257 هزار نفر( بوده است. 3درصد نیز از خارج به کشور 
)16 هزار نفر( وارد ش��ده اند. در این س��ال همچنی��ن از 533 هزار نفر 
مهاجر در س��ن کار، 204 هزار نف��ر )38.3 درصد( در زمان آمارگیری 
در اس��تان مقصد شاغل، 71 هزار نفر )13.2 درصد( بیکار و 258 هزار 
نفر )48.4 درصد( غیرفعال بوده اند. با مقایسه این اعداد و ارقام می توان 
دریافت در س��ال 1398 س��هم مهاجران شاغل در مقایسه با سال های 
1397 و 1396 کاه��ش پیدا کرده، حال آنکه س��هم مهاجرانی که در 
استان مقصد در زمان آمارگیری بیکار بوده اند نسبت به سال های 1397 
و 1396 افزایش داش��ته است. بر این اس��اس، از 204 هزار نفر مهاجر 
شاغل، 47.8 درصد آن مربوط به مهاجران درون استانی و 49.7 درصد 
آن مربوط به مهاجران برون اس��تانی بوده اس��ت. همچنین از 71 هزار 
نفر مهاجر بیکار، 41.8 درصد مربوط به مهاجران درون استانی و 55.5 

درصد مربوط به مهاجران برون استانی بوده است.
جغرافیای اس��تانی مهاجران بازار کار نش��ان می دهد در سال 1398 
اس��تان های یزد با 82.2 درصد، البرز با 76.6 درصد، س��منان با 74.8 
درص��د، قم با 72 درصد، مرکزی ب��ا 68 درصد و تهران با 65.9 درصد 
به ترتیب بیش��ترین نسبت مهاجران در سن کار برون استانی را در بین 

اس��تان های کشور داش��ته اند. در این س��ال همچنین استان های قم با 
90 درص��د، یزد با 80.9 درصد، البرز ب��ا 74.4 درصد، زنجان با 73.9 
درصد، سمنان با 70.3 درصد و همدان با 66.3 درصد بیشترین نسبت 

مهاجران برون استانی شاغل را در بین استان ها داشته اند.
براس��اس این گزارش، در سال 1398 و از 24346 هزار نفر شاغل در 
کل کشور تنها 0.4 درصد آنها مهاجر برون استانی بوده اند. یعنی در زمان 
آمارگیری کمتر از یک س��ال در اس��تان محل آمارگیری اقامت داشته 
اس��ت. این نسبت در سال 1397 نیز 0.4 درصد و در سال 1396 برابر 
با 0.5 درصد بوده اس��ت. همچنین استان های قزوین، گیالن و همدان 
با نزدیک به 1 درصد، بیش��ترین نسبت مهاجران برون استانی شاغل را 

نسبت به کل شاغالن استان دارا هستند.
آمارهای وزارت کار بیانگر آن اس��ت که در س��ال 1398 استان های 
سمنان با 100، البرز با 82.5 درصد، قم با 82.2 درصد، گیالن با 80.2 
درص��د، اردبیل با 76.9 درصد و چهارمحال وبختیاری با 76.5 درصد به 
ترتیب بیشترین نسبت مهاجران برون استانی بیکار را در بین استان ها 
داش��ته اند. به عبارت بهتر، تمامی مهاجران استان سمنان که در زمان 
آمارگیری بیکار بوده اند از س��ایر اس��تان ها به امید یافتن کار به استان 

سمنان مهاجرت کرده اند.
در همین حال، در سال 1398 از 2898 هزار نفر بیکار در کل کشور، 
1.4 درص��د آنها مهاجر بوده اند. یعنی در زمان آمارگیری، کمتر از یک 
س��ال در استان محل آمارگیری اقامت داشته است. این نسبت در سال 
1397 معادل 0.8 درصد و در سال 1396 معادل 1.2 درصد بوده است. 
استان های قزوین با 4 درصد، گیالن با 3.8 درصد و اردبیل با 3.5 درصد 
نیز بیشترین نسبت مهاجران برون استانی بیکار را نسبت به کل بیکاران 
اس��تان دارا هس��تند. همچنین به  غیر از تهران، در باقی استان ها اغلب 

مهاجرت های برون استانی، از استان های همجوار رخ داده است.

بیشترینمهاجرانکارمربوطبهکداماستانهاهستند؟

مهاجرتشغلیدربازارکارایران

باشگاهاقتصاددانان

کسریبودجهبهروایتمارتینفلدستاین
مشاوریکهریگانراکالفهکرد

مارتین اس��توارت فلدس��تاین، اقتص��اددان آمریکایی و اس��تاد 
دانشگاه هاروارد سال ها به عنوان رئیس شورای مشاوران اقتصادی 
و مش��اور ارش��د رونالد ریگان فعالیت کرد. رویکرد کسری گریز او 
در این دوره باعث ش��د که مش��کالت فراوانی بین او و هزینه های 

نظامی سنگین دولت ریگان پیش بیاید.
فلدس��تاین در زمینه های گوناگونی از پس انداز داخلی و جریان 
س��رمایه جهانی، تامین اجتماعی و مجموع سرمایه انباشت شده، 
اتحادیه اروپا و بحران بدهی حکومتی یورو و مسائلی از این قبیل 
به طور گسترده ای در آثار مختلف خود صحبت کرده  است. از آنجا 
که مشخص است تخصص فلدستاین در اقتصاد کالن و برنامه ریزی 
اقتصادی اس��ت، او تقریبا یک دهه پیش درباره اقتصاد آمریکا در 
یادداش��تی چنین نوش��ت: »نرخ بهره باال خواهد رفت و حباب ها 
خواهند ترکید.« او در این یادداش��ت نوشته که »اکنون نرخ بهره 
بلندمدت در آمریکا به صورت ناپایداری پایین است و باعث ایجاد 
حباب در بازار اوراق قرضه و سهام شده  است و زمانی که نرخ بهره 
ب��اال برود، که به طور حتم خواهد رف��ت، حباب ها خواهند ترکید 
و ه��ر فرد یا نهادی که در حباب های فعلی س��رمایه گذاری کرده 
باشد با زیان مواجه خواهد شد.« مشکل اصلی فلدستاین با حوزه 
ت��ک ارزی یورو و ایجاد چنین جغرافیایی این بود که انگیزه اصلی 
نهفته در پش��ت این برنامه ملغم��ه ای از برنامه های منفعت طلبانه 

ملی بود که در کلیت این پروژه نقض غرضی به حساب می آمد.
فلدس��تاین در پایی��ز 1939 در ی��ک خانواده یهودی در ش��هر 
نیویورک آمریکا به دنیا آمد. تحصیالت خود را در دانشگاه هاروارد 
آغاز کرد و پس از آن به آکس��فورد رفت و در نهایت توانس��ت در 
س��ال 1967 مدرک دکترای خود را از این دانشگاه دریافت کرده 
و مش��غول به کار شود. در س��ال 1977 مدال جان بیتس کالرک 
را از انجمن اقتصاد آمریکا گرفت. در این س��ال ها ایده هایی نظیر 
پازل فلدس��تاین-هوریوکا توس��ط او مطرح شد. دهه 80 میالدی 
در زندگی او به مش��اوره به دولت گذش��ت. فلدستاین که یکی از 
سرس��خت ترین مخالفان کسری بودجه بود و دائما با دولت ریگان 
به مشکل برمی خورد، س��ال ها در دانشگاه هاروارد تدریس کرد و 
نهایتا در روزهای ابتدایی تابس��تان 2019 در سن 79 سالگی در 

شهر بوستون درگذشت.
از جمله آثار مارتین فلدس��تاین، کتاب »مالیات و ش��کل گیری 
س��رمایه« است که در سال 1987 منتشر شد. اقتصاددان ها دائما 
درباره اهمیت انباش��ت س��رمایه برای باال بردن بهره وری و رش��د 
اقتص��ادی صحبت کرده اند. این کتاب زمانی توس��ط فلدس��تاین 
جمع آوری و ویرایش شد که او در دولت ریگان مشاغلی را برعهده 
داش��ت. در آن زمان مسائلی بس��یار حیاتی درباره مالیات و رشد 
اقتصادی و تش��کیل س��رمایه پدید می آمد که این کتاب س��عی 
می کند پاس��خ ها و تحلیلی از آنها ارائه کند. مس��ئله بس��یار مهم 
درباره اثر حاضر این است که استفاده از عبارات پیچیده اقتصادی 
در آن به حداقل رس��یده و داشتن دانش��ی ابتدایی درباره اقتصاد 

برای مطالعه کردن آن کافی است.
این غول اقتصاد کالن همچنین چند سال پیش در گفت وگویی 
بس��یار مش��هور و اثرگذار، سیاس��ت های کلی اقتصادی آمریکا به 
ویژه سیاس��ت های پیگیری شده توسط فدرال رزرو را مورد انتقاد 
ق��رار داد. ای��ن گفت وگو نکات مفیدی در خ��ود دارد که در ادامه 

خالصه ای از آن را با هم می خوانیم:
»در دوران حکوم��ت دولت ه��ای کلینتون و ب��وش، دولت پیام 
گیج کنن��ده ای را ص��ادر کرده اس��ت و آن اینکه: ای��االت متحده 
معتقد به دالر پرقدرت اس��ت، اما منظور از دالر پرقدرت چیست؟ 
ب��ه نظر من معنای آن این اس��ت که ما باید ب��ه دالر پرقدرت در 
داخل معتقد باش��یم یعنی ت��ورم پایین. ما معتق��د به حمایت از 
ارزش دالری هس��تیم ک��ه مصرف کننده  آمریکایی ب��ا آن خرید 
می کند. بله، درست اس��ت. خانه در مقابل جهان. اگر ما بخواهیم 
دالر نس��بت به یورو، یوآن چین و ین ژاپن قوی بماند، زمانی که 
نرخ پس انداز افزایش یابد ما با مش��کل جدی مواجه خواهیم شد. 
بنابراین موضوع فقط یوآن چین نیست که دولت معطوف آن شده 
است، بلکه مسئله ما رقابت پذیر کردن دالر در مقابل همه ارزهای 
خارجی اس��ت. م��ن نمی دانم که بازار را متأثر ک��رده ام یا نه. ولی 
هرگز برآورد ش��خصی در مورد اینکه بازار چه باید بکند، نکرده ام. 
من گفتم در دهه 80 که ارزش دالر رو به کاهش گذاشت، کسری 

تجاری نسبتا کم بود.
کسری حس��اب جاری 4.5 درصد تولید ناخالص داخلی بود در 
مقابل 6.5 درصد فعلی آن از تولید ناخالص داخلی و دالر طی دو 
سال 40 درصد افت ارزش داشت. برخی از همکاران من که تجزیه 
و تحلیل های محاس��باتی را انجام داده اند ای��ن برآوردها را انجام 
داده اند و من به آنها اشاره کردم ولی هرگز نگفتم این ارقام برآورد 
من هس��تند. این برآوردها توسط افراد بسیار باهوش انجام گرفته 
که در این کار تبحر بس��یار دارند. ش��اید در نظر همکارانم ارقامی 
ک��ه من به آنها در تحلیل از دهه 80 اش��اره کردم، همان ارقامی 
باش��د که آنها بدان رس��یده اند. کاهش ارزش دالر ما را به توازن 
نمی رساند ولی کس��ری حساب جاری را به سطح 2 تا 3 درصد از 
تولید ناخالص داخلی کاهش می دهد که با نس��بت بدهی خارجی 
به تولید ناخالص داخلی س��ازگار خواهد ب��ود. اولین مقاله ای که 
منتش��ر کردم در مورد اقتصاد بهداش��ت و درمان در بریتانیا بود. 
من در آن زمان دانش��جوی مقطع دکترا در دانش��گاه آکس��فورد 
بودم. من گفتم ک��ه آنها به تفکر جدید اقتصادی نیازمندند. نظام 
تحت اداره دولت به تجزیه و تحلیل هزینه و فایده نیازمند اس��ت. 
نظر داش��تن به هزینه آنچه انجام می دهیم و نیز منافعی که از آن 

کسب می کنیم.
طی دهه های گذش��ته در این کش��ور، تمرکززدایی و سیس��تم 
اقتصاد بهداش��ت مبتنی بر بازار نس��بت به انگلیس بیش��تر مورد 
توج��ه ب��وده اس��ت. سیس��تمی مرک��ب از ش��رکت های بیمه و 
کارفرمایان این س��وال را که: »یک پزش��ک هنگام مواجهه با یک 
بیمار چه باید بکند؟« را به  این س��وال تغییر داده اس��ت که: یک 
پزش��ک در قبال بیمار چه باید بکند که به لحاظ هزینه ای کارآمد 
باشد. من فکر می کنم آنچه آموخته ام این بوده است که ترجیحات 
افراد با یکدیگر متفاوت است و باید به مانند یک مسئله مهندسی 
با آن برخورد نمود. بهداش��ت و درمان باید انعکاس��ی از تفاوت در 

ترجیحات افراد باشد.«

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
سه شنبه
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فرصت امروز: حداقل مبلغ س��رمایه به منظور تأسیس و فعالیت صرافی 
تضامنی و ص�رافی وابس���ته ب�ه موسس��ات اعتباری در اس��تان تهران و 
شهرهای بزرگ )اصفهان، اه�واز، تبری�ز، ش�یراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه( 
مبلغ 25 میلیارد تومان و در س�ایر شهرها مبلغ 13 میلیارد تومان تعیین 

شد.
بانک مرکزی، ش��رایط جدید تأس��یس صرافی ه��ا را که چند روز پیش 
در ش��ورای پول و اعتبار مطرح ش��د و به تصویب رس��ید، ابالغ کرد. در 
این راستا و براس��اس »دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر 
صرافی ها«، حداقل مبلغ سرمایه به منظور تأسیس و فعالیت شرکت های 
صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری و نیز شرکت های صرافی تضامنی در 
اس��تان تهران و شهرهای بزرگ شامل اصفهان،  اهواز، تبریز، شیراز، کرج، 
مش��هد،  قم و ارومیه، 250 میلیارد ریال تعیین ش��ده است. همچنین در 
شرکت های صرافی  وابسته به موسس��ات اعتباری، مجموع تعهدات مالی 
ناشی از حواله های صادره به مشتریان در هر زمان، حداکثر به میزان مبلغ 
مورد تعهد مندرج در تأییدیه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری مبنی بر ایفای 

کامل تعهدات مورد اشاره توسط صرافی  وابسته خواهد بود. 
شرایطبانکمرکزیبرایتأسیسصرافیها

عالوه بر این، تأس��یس ش��عبه توس��ط ش��رکت های صرافی وابسته به 
موسس��ات اعتباری در صورت تأمین س��رمایه برای تأسیس هر شعبه به 
میزان 75 درصد حداقل س��رمایه موردنیاز برای تأسیس صرافی براساس 
محل استقرار شعبه، دارا بودن حداقل پنج سال سابقه فعالیت مجاز، تأیید 
عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی ممکن 
خواهد بود. مضافا اینکه، ایجاد باجه توس��ط شرکت های صرافی وابسته به 
مؤسس��ات اعتباری صرفا برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به 
صورت موقت منوط به کسب موافقت بانک مرکزی، پیش بینی شده است.
از دیگ��ر اه��م احکام مقرر در دس��تورالعمل مذکور آن ک��ه؛ از  این  پس 
تصدی س��مت مدیرعامل در شرکت صرافی و تمدید دوره مسئولیت وی 
منوط به أخذ تأییدیه صالحیت از بانک مرکزی اس��ت. ضمن آنکه انجام 
هرگونه عملیات صرافی در بس��ترهای معامالتی برخط داخلی و استفاده 
از رمزارزهای اس��تخراج ش��ده داخلی برای واردات، صرفا براساس ضوابط 
ابالغی بانک مرکزی، امکان پذیر اس��ت و اعطای هرگونه تسهیالت توسط 
مؤسس��ات اعتباری به شرکت صرافی ممنوع است. همچنین آن دسته از 
صرافی های موجود که مدت اعتبار اجازه نامه فعالیت آنها بعد از تاریخ ابالغ 

این بخشنامه منقضی می شود، حداکثر ظرف دو سال مهلت دارند، شرایط 
خود را با مفاد دستورالعمل جدید تطبیق دهند.

ممنوعیتتراکنشهایبیهویتدرشبکهبانکی
بانک مرکزی همچنین از 50 پروژه ش��فافیت در دس��ت اقدام گزارش 
داد و اع��الم کرد: بان��ک مرکزی تمامی تکالیف قانونی خ��ود را در حوزه 
افزایش شفافیت و نظارت بر تراکنش های بانکی انجام داده و توسط نهادها 
و بخش ه��ای دیگر حاکمیت در حال بهره ب��رداری از نتایج اقدامات بانک 

مرکزی و اطالعات سامانه های این بانک هستند.
طب��ق اعالم بان��ک مرک��زی، از آنجا ک��ه گزارش های تهیه ش��ده در 
کمیسیون های مجلس معموال برای قرائت در صحن علنی در نوبت انتظار 
قرار می گیرند، در مواردی اتفاق می افتد که محتوای این گزارش ها با میزان 
پیشرفت پروژه ها و اقدامات انجام شده در زمان حاضر همخوانی ندارد. به 
عنوان نمونه بس��یاری از موارد اشاره شده در گزارش کمیسیون اقتصادی 
مجلس ش��ورای اسالمی در مورد اقدامات بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران در حوزه نظارتی براس��اس اطالعاتی اس��ت که در پاییز سال 1399 
جمع آوری ش��ده است و با توجه به تعدد و تنوع اقدامات انجام شده از آن 

تاریخ به بعد، نیاز به بروز رسانی دارد.
بنا بر اعالم معاونت فناوری های نوین بانک مرکزی، این بانک با عاملیت 
ش��رکت شاپرک در راستای اجرای ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و 
س��امانه مؤدیان تاکنون 2.5 میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی را که فاقد 
اطالع��ات هویتی کامل یا نقص در مدارک شناس��ایی بوده اند، از ش��بکه 
پرداخت الکترونیکی کشور قطع کرده است. عالوه بر این، اطالعات مرتبط 
با حدود 8.4 میلیون ابزار پرداخت الکترونیکی در بهمن ماه سال گذشته 
در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته تا این سازمان ضمن بررسی این 
اطالعات نسبت به تش��کیل خودکار پرونده مالیاتی برای این پذیرندگان 

اقدام کند.
این در حالی اس��ت که از بیستم دی ماه سال گذشته، تعریف هر پایانه 
پذیرندگی برای متقاضی��ان ابزارهای پرداخت الکترونیک��ی اعم از درگاه 
پرداخت اینترنتی و دس��تگاه کارتخوان فروشگاهی مش��روط به ارائه کد 
رهگی��ری مالیاتی از س��وی متقاضی ابزار پرداخت ش��ده اس��ت و تمامی 
پایانه ه��ای تعریف ش��ده از آن تاریخ به بعد دارای ک��د رهگیری مالیاتی 

هستند. این فرآیند در حال حاضر به صورت خودکار انجام می شود.
براس��اس این گزارش، همان گونه که موعد اجرای قانون جدید چک از 

زمس��تان سال گذشته به ابتدای س��ال 1400 تغییر یافت، بانک مرکزی 
جمهوری اس��المی ایران نیز با مالک ق��رار دادن این موعد جدید، اجرای 
قانون را از موعد اول فروردین س��ال 1400 آغاز کرده اس��ت. پیامد شروع 
اجرای قانون جدید چک تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری، نخست اینکه 
تعداد چک های صیادی ثبت ش��ده در سامانه پیچک به یک میلیون فقره 
رس��یده است. نسبت چک ه�ای برگش��تی به وصولی در سامانه پیچک از 
ابتدا تا 26 اردیبهش��ت س��ال جاری حدود 9 درصد بوده که در مقایس��ه 
با دوره مش��ابه در س��ال های 98 و 99 کاهش داشته است. همچنین طی 
اردیبهشت ماه گذشته بالغ بر 12.2 میلیون برگه چک صیادی صادر شده 

است.
۵0پروژهشفافیتدردستاقداماست

معاون��ت فناوری های نوین بان��ک مرکزی همچنین در توضیح س��ایر 
اقدامات مرتبط با حوزه ش��فافیت تراکنش های بانکی اعالم کرده اس��ت: 
بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران در راس��تای شفافیت هرچه بیشتر 
تراکنش های بانکی 50 پروژه مختلف را در دس��ت اجرا دارد. یکی از این 
پروژه ها، راه اندازی سامانه نهاب است که با عملیاتی شدن آن تراکنش هایی 
که هویت صادرکننده یا دریافت کننده وجه طی آنها نامعلوم هستند، انجام 
نمی گیرند و ناموفق خواهند بود. س��امانه نهاب، سامانه ای یکپارچه حاوی 
اطالعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به 

فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می سازد.
در حال حاضر اگر اطالعات هویتی صاحب یک حساب بانکی در سامانه 
نهاب ثبت نشده باشد، تراکنش های ساتنا و پایا از مبدأ آن حساب برگشت 
می خ��ورد و صاحب حس��اب قادر به ثبت یا تایید چک در س��امانه صیاد 
نیس��ت. با این اقدام، تعداد حس��اب هایی که کد یا شناس��ه ملی صاحب 
حساب در سامانه نهاب ثبت نشده است به شدت کاهش پیدا کرده است 
و به کمتر از یک دهم درصد رسیده است. به زودی و در مرحله نهایی این 
پروژه، انجام تراکنش بدون هویت در تمام شبکه بانکی ممنوع خواهد شد.  
با اش��اره به توضیحات مذکور و با در نظر گرفتن مجموع اقدامات انجام 
گرفت��ه و در حال انج��ام می توان گفت بانک مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران توانسته اس��ت بخش قابل قبولی از وظایف قانونی محول شده را در 
موعد مقرر و بدون ایجاد تش��ویش برای کاربران خدمات بانکی و پرداخت 
الکترونیک��ی عملیاتی کند و تالش دارد باقی مان��ده موارد را نیز در زمان 

تعیین شده تکمیل کند.

قانونجدیدبانکمرکزیبرایصرافیها

سرمایه صرافی ها ۲5 میلیارد تومان شد

کلی��ات طرح اصالح قانون بانک مرکزی در حالی به تصویب نمایندگان 
مجلس رس��یده که با انتقاد مدی��ران و صاحب نظران پولی و بانکی مواجه 
ش��ده و در تازه ترین گام، جمعی از اس��اتید حوزه و دانشگاه در نامه ای به 
نمایندگان مردم اعالم کرده اند که اس��تقالل بانک مرکزی از دولت در این 

طرح، خالف مصالح کشور و منافی با قانون اساسی است.
در این نامه که به امضای 27 تن از اساتید حوزوی و دانشگاهی رسیده 
و در بین آنها نام های آش��نایی نظیر دکتر پرویز داودی عضو هیأت علمی 
دانشگاه شهید بهشتی، دکتر وحید شقاقی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه 
خوارزمی، دکتر حس��ین صمصامی مدیر گروه اقتصاد دانش��گاه ش��هید 
بهشتی، دکتر سیدمهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل های 

اقتصادی و... به چشم می خورد، آمده است:
»چن��دی پیش کلیات »ط��رح بانک مرکزی« با رأی ش��ما نمایندگان 
محترم به تصویب رسید. بعد از تصویب کلیات، رئیس کمیته پولی و بانکی 
کمیس��یون اقتصادی مجلس طی نامه مشروحی مخالفان این طرح را به 
چهار گروه دولت، بانک مرکزی، منتقدان حوزوی و منتقدان دانش��گاهی 
تقس��یم کرده و دالیل مخالفت آنها و پاس��خ های خود را باستحضار مقام 
معظم رهبری دام ظلّه الش��ریف رس��انده بود. با ای��ن وجود، معظم له در 
جلسه اخیر با رئیس و نمایندگان محترم مجلس )هفتم خردادماه 1400( 
فرمودند: »در موضوعات مهم تالش ش��ود الیحه از طرف دولت باش��د و 

مجلس خودش طرح ندهد.«
بی تردید طرح بانک مرکزی روشن ترین مصداق موضوعات مهم است که 
در آن الیحه از سوی دولت ارائه نشده و کمیسیون اقتصادی خود طرحی 
را تهیه و به مجلس ارائه داده است. به نظر می رسد مقام معظم رهبری در 
این کالم حکیمانه تلویحا مخالفت خود را با این طرح بیان فرمودند و این 
دلیل روش��نی برای توقف بررس��ی این طرح و موکول کردن آن به بعد از 
تشکیل دولت جدید و ارائه الیحه از سوی دولت مزبور است و در این مورد 

حجت بر نمایندگان محترم تمام شده است.
افزون بر این، ادامه بررسی و تصویب عجوالنه این طرح در شرایطی که 
می دانی��م دولت به زودی تغییر خواهد کرد و در آینده نزدیک ان ش��اءاهلل 
دولتی انقالبی و همسو با مجلس بر سر کار خواهد آمد کار صحیحی به نظر 
نمی رسد؛ زیرا دولت جدید قطعا درخواست تجدیدنظر و ارائه الیحه در این 
بخش و دو بخش باقی مانده از قانون بانکداری از س��وی خود خواهد نمود 
و به مصلحت نیست که از آغاز دولت جدید، چنین اختالفی میان مجلس 
و دولت باشد. به عالوه این طرح مبتنی بر استقالل بانک مرکزی از دولت 
است و استقالل به این نحو که در طرح آمده عالوه بر اینکه خالف مصالح 
کشور است با قانون اساسی نیز منافات دارد و قریب به یقین توسط شورای 
محترم نگهبان رد خواهد ش��د. با توجه به م��وارد فوق از همه نمایندگان 
محترم مجلس انقالبی به ویژه کمیس��یون اقتص��ادی انتظار داریم که در 
لبیک گویی به این مطالبه حکیمانه مقام معظم رهبری، درخواست توقف 

طرح و ارائه الیحه از سوی دولت جدید انقالبی را نمایند.«
در همین حال، سایر کارشناسان پولی و بانکی نیز به طرح بانکی مجلس، 
انتقادات س��اختاری دارند و معتقدند برخالف دیدگاه کارشناسی، مصوبه 
جدی��د مجلس، اس��تقالل بانک مرکزی را بی��ش از پیش تهدید می کند. 
ازجمله بهزاد خس��روی آدینه وند، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی 
ای��ران درباره طرح 80 ماده ای قانون بان��ک مرکزی به ایِبنا می گوید: نقد 
بس��یاری به این طرح وارد اس��ت و متاسفانه از س��ال 1348 تا امروز که 
بیش از نیم قرن می گذرد، هنوز بانک مرکزی تغییر رویکرد چندانی پیدا 
نکرده و تقریبا بر طبق همان قوانین 52 سال پیش اداره می شود. این در 
حالی اس��ت که موضوعات بانک مرکزی در دنیا از حیث عملکرد، وظیفه 
و پیچیدگی روابط مالی و بانکی بس��یار پیچیده تر از 50 س��ال پیش شده 
است. ما باید زودتر از این زمان اقدام می کردیم اما این اقدام کنونی نباید 
به معنای این باش��د که قوانینی را وضع کنیم که حتی از وضع موجود ما 

را عقب تر بیندازد.
به اعتقاد این اقتصاددان، دالیل بسیاری برای بازنگری و مهندسی مجدد 
برای کلیات قوانین بانک مرکزی وجود دارد، چراکه اگر از دو دهه گذشته 
به این س��و را نگاه کنیم، میزان تولید ناخالص ملی کش��ور بین 36 تا 40 
درصد تغییر پیدا کرده اس��ت، در حالی که نقدینگی در کش��ور 10 هزار 
درصد رش��د پیدا کرده است بنابراین اگر قوانین ما درست بود و استقالل 
بانک مرکزی به صورت قطعی به رس��میت ش��ناخته می شد، هیچ گاه به 

دولت اجازه داده نمی شد که این اتفاقات را رقم بزند.
خس��روی آدینه وند ب��ا بیان اینکه االن نقدینگی کش��ور از 3 میلیون و 
700 هزار میلیارد تومان گذش��ته اس��ت و روزانه بیش از 2 هزار میلیارد 
تومان خلق پول وجود دارد، ادامه می دهد: همه اینها ناشی از این است که 
قوانین و دستورالعمل ها و نمودارهای گردش کار بانکی مان برای گذشته و 
مدیریت دولتی است در حالی که شرایط تغییر کرده است. پس اصالحات 

در قوانین بانک مرکزی ضروری است.
او درباره طرح جدید مجلس می افزاید: مشخصا موافقت در این امر وجود 
دارد، اما نه به این ش��کلی که االن در حال انجام اس��ت. نقدهایی در این 
قانون وجود دارد که بسیار جدی است. به عنوان مثال، اصل تناسب اختیار 
و مسئولیت که یکی از اصول بنیادین برای طراحی ساختار و شرح وظیفه 
در ی��ک بنگاه اقتصادی و یا بنگاه غیراقتصادی اس��ت، باید در نظر گرفته 
ش��ود. در حالی که در بس��یاری از مواردی که مجلس تصویب کرده است 
اصل تناس��ب اختیار و مسئولیت در قوانین وضع ش��ده در بانک مرکزی 
رعایت نش��ده اس��ت. همچنین مورد دیگری که وجود دارد بحث پررنگ 
کردن اختیارات ش��وراهایی است که اعضای غیرمرتبط هستند. در حالی 
که مسئولیت اصلی برعهده آنان نیست و به عهده رئیس کل بانک مرکزی 
اس��ت و این خود یکی از نش��انه های عدم رعایت اصل تناسب و اختیار در 

این قانون محسوب می شود.

واکنشهابهطرحاصالحقانونبانکمرکزیادامهدارد

طرحبانکیمجلسزیرتیغنقد

بانکنامه

کاهش۶00تومانیدالردرصرافیهایبانکی
سکه130هزارتومانپایینآمد

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با کاهش 
130 هزار تومانی در روز دوشنبه همراه بود و به رقم 10 میلیون و 760 هزار 
تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 700 هزار 
تومان معامله شد. همچنین نیم س��که بهار آزادی 6 میلیون تومان، ربع سکه 
3میلیون و 900 هزار تومان و سکه یک گرمی هم 2 میلیون و 300 هزار تومان 
قیم��ت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم ط��الی 18 عیار به یک میلیون و 
85 هزار تومان رسید. قیمت مثقال طال هم 4 میلیون و 703 هزار تومان شد. 
همچنین هر اونس جهانی طال یک هزار و 905 دالر و 95 سنت فروخته شد. 
نرخ دالر در صرافی های بانکی نیز در این روز با 662 تومان کاهش نسبت به روز 
قبل به رقم 23 هزار و 299 تومان رسید. قیمت فروش یورو هم با 716 تومان 
کاهش به رقم 28 هزار و 394 تومان رس��ید. قیمت خرید هر دالر 22 هزار و 

838 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 27 هزار و 832 تومان بود.

درپایانفروردینماه
صدورکارتهایبانکیزیادشد

بیش از 395 میلی��ون و 259 هزار عدد انواع کارت بانکی تا پایان فروردین 
امسال در کشور صادر شده است. براساس گزارش اداره نظام های پرداخت بانک 
مرک��زی، تا انتهای فروردین ماه 395 میلی��ون و 259 هزار و 161 عدد کارت 
بانکی در قالب کارت برداش��ت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک توسط 
شبکه بانکی کشور صادر شده که نسبت به تعداد کارت های بانکی صادرشده تا 
پایان اسفند سال گذشته افزایش یافته است. بررسی آمار بانک مرکزی نشان 
می دهد که بانک ملی ایران با صدور بیش از 78 میلیون عدد انواع کارت بانکی 

در رده نخست صدور انواع کارت بانکی قرار دارد.
همچنین تا پایان فروردین ماه بالغ بر 261 میلیون و 167 هزار و 141 عدد 
کارت بانکی از نوع برداش��ت در ش��بکه بانکی صادر شده که بانک ملی ایران 
ب��ا تعداد 45 میلیون و  103 هزار و 559 عدد کارت، بیش��ترین صدور کارت 
برداش��ت در میان بانک ها و موسس��ات مالی و اعتباری کشور را داشته است. 
بانک های صادرات، ملت و سپه در رده های بعدی قرار دارند و بانک خاورمیانه 

کمترین تعداد کارت برداشت را در شبکه بانکی صادر کرده است.
همچنین تا پایان فروردین ماه امسال بالغ بر 5 میلیون و 276 هزار و 667 
عدد کارت بانکی از نوع اعتباری در ش��بکه بانکی صادر شده که بانک ملت با 
تعداد یک میلیون و 345 هزار و 12 عدد کارت، بیشترین صدور کارت اعتباری 
در میان بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور را داشته است. عالوه بر این، 
آمار بانک مرکزی نش��ان می دهد 126 میلیون و 829 هزار و 568 عدد کارت 
خرید یا هدیه در س��طح کشور توس��ط شبکه بانکی صادر شده که بانک ملی 
ایران با صدور 32 میلیون و 443 هزار و 258 عدد کارت هدیه در رتبه نخست 
ای��ن جدول قرار گرفته و پس از آن نیز بانک های پارس��یان و ملت قرار دارند. 
همچنین حدود یک میلی��ون و 985 هزار و 877 عدد کارت پول الکترونیک 
توسط بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در دوره مورد بررسی صادر شده که 

عمده بازار کارت پول الکترونیک در اختیار بانک ملت است.

هرفردچندکارتهدیهمیتواندبگیرد؟
سقفصدورکارتهدیهدربانکها

س��قف صدور کارت هدیه در تمام بانک ها معادل 2 میلیون تومان است که 
با مراجعه به کیوس��ک، هر فرد در طول ش��بانه روز می تواند پنج کارت هدیه 
دریافت کند اما شرایط و میزان دریافت این کارت با مراجعه به شعب بانک ها 
متفاوت است. به گزارش ایسنا، این اواخر گفته هایی از سوی مشتری یک بانک 
خصوصی مطرح ش��د که برای دریافت 10 کارت هدیه به شعبه  مراجعه کرده 
اما موفق به دریافت آن نشده است. پس از طرح این موضوع، پیگیری ها نشان 
داد که در هر شبانه روز هر فرد حقیقی با مراجعه به کیوسک بانک ها می تواند 

معادل پنج کارت هدیه دریافت کند. 
همچنین در برخی از موسسات اعتباری دریافت وجه برای صدور کارت هدیه 
به صورت غیرش��تابی امکان پذیر است، اما کارت هدیه ای که بدون مراجعه به 
شعب و غیرحضوری صادر می شود برای جلوگیری از کالهبرداری های احتمالی 
پن��ج روز بعد از صدور امکان انجام تراکن��ش دارد. عالوه بر این، طبق آخرین 
بخشنامه بانک مرکزی سقف صدور کارت هدیه معادل 2 میلیون تومان است. 
اما برای پاسخ به اینکه آیا مراجعه حضوری به شعب برای دریافت کارت هدیه 
در طول شبانه روز با محدودیتی از نظر تعداد مواجه است یا خیر؟ بانک شهر به 
ایسنا توضیح داد که محدودیتی در این زمینه وجود ندارد و فردی که نتوانسته 
است، 10 کارت هدیه دریافت کند ممکن است به شعبه ای مراجعه کرده باشد 
که سیستم آن قدیمی بوده است و نمی توانسته این تعداد کارت را صادر کند. از 
سوی دیگر، طبق اطالعات دریافتی اگر درخواست صدور کارت هدیه در شعبه 
از پنج تا بیش��تر ش��ود، باید کارمند بانک به خزانه نامه بزند تا میزان موردنظر 
صادر شود که مقداری زمان می برد این فرآیند طی شود.  البته این نکته حائز 

اهمیت است که صدور تعداد کارت هدیه در بانک های مختلف متفاوت است.

امکانلغوفروشسهامعدالتبرایمشموالن
در حالی که حدود یک سال از آزادسازی سهام عدالت گذشته است، 
بس��یاری از سهامداران از فروش نرفتن سهام عدالت خود گالیه دارند. 
در صورت��ی که ش��رایط بازار امکان فروش س��هام و واریز وجه حاصل 
از فروش آن را به کارگزاری ها نمی دهد بنابراین مش��موالن می توانند 

سفارش خود را لغو کنند.
به گزارش ایسنا، اردیبهشت ماه 1399 بود که فرآیند آزادسازی سهام 
عدالت صورت گرفت و مشموالن می توانستند یکی از دو روش مستقیم 
و غیرمس��تقیم را برای مدیریت س��هام خود انتخاب کنند. کسانی که 
روش مس��تقیم را انتخاب کردند، می توانس��تند در ابتدا 30 و سپس 
60 درصد از پرتفوی خود را از طریق بانک ها یا کارگزاری ها به فروش 

برسانند.
البت��ه این تصمیمات در زمانی گرفته ش��د که ش��اخص بورس در 
محدوده 2میلیون واحد قرار داشت بنابراین فشار فروش در بازار وجود 
نداشت، اما ناگهان ورق بازار برگشت که یکی از عوامل آن همین فشار 
فروش های سهام عدالت بود. به همین دلیل سهام عدالت دیگر خریدار 
نداشت و بسیاری از مشموالن که سهام خود را برای فروش گذاشتند، 
هنوز وجه خود را دریافت نکرده اند. در این راس��تا، امکان لغو سفارش 
فروش س��هام عدالت برای مشموالن وجود دارد و تا اواخر فروردین ماه 
حدود 700 هزار نفر نیز س��فارش فروش خود را لغو کردند. مشموالن 
برای لغو کردن س��فارش ف��روش خود باید به بانک ی��ا کارگزاری که 

سفارش فروش داده بودند مراجعه و سفارش خود را لغو کنند.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
11 خرداد 1400

شماره 1792



ریزش10هزارواحدیدرسومینروزهفته
بورسدوبارهقرمزپوششد

چراغ قرمز بازار س��رمایه در دهمین روز خردادماه دوباره روش��ن شد و 
شاخص کل بورس با 10 هزار و 963 واحد افت به رقم یک میلیون و 145 
هزار واحد رس��ید. سایر شاخص های بورسی نیز در این روز بر مدار نزولی 
حرکت کردند. ازجمله شاخص کل )هم وزن( با 2هزار و 535 واحد کاهش 
به 382 هزار و 996 واحد و ش��اخص قیم��ت )هم وزن( با یک هزار و 635 
واحد افت به 247 هزار و 113 واحد رسید. شاخص بازار اول 9 هزار و 906 
واحد و شاخص بازار دوم 15 هزار و 723  واحد کاهش داشت. در معامالت 
روز دوشنبه بیش از 5میلیارد و 166 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار 

به ارزش 42 هزار و 378 میلیارد ریال داد و ستد شد.
در بی��ن همه نمادها، نماد پاالیش نفت اصفهان )ش��پنا( با 494 واحد، 
فرآوری معدن��ی اپال کانی پارس )اپال( با 295 واحد، گروه دارویی برکت 
)برک��ت( با 133 واح��د، صنعت غذایی کورش )غک��ورش( با 123 واحد، 
پرداخت الکترونیک س��امان کیش )س��پ( با 117 واحد، فوالد امیرکبیر 
کاش��ان )فجر( با 114 واحد، نفت پارس )شنفت( با 86 واحد، پست بانک 
ایران )وپس��ت( با 73 واحد، صنعتی زر ماکارون )غزر( با 64 واحد، تامین 
سرمایه لوتوس پارسیان )لوتوس( با 51 واحد و بانک پارسیان )وپارس( با 

50 واحد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای ملی صنایع مس ایران )فملی( با یک هزار و 
349 واحد، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد( با 952 واحد، بانک ملت )وبملت( 
با 854 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری تامین اجتماعی )شس��تا( با 781 
واحد، نفت و گاز پتروش��یمی تامین )تاپیکو( ب��ا 672 واحد، ایران خودرو 
)خودرو( با 558 واحد، مخابرات ایران )اخابر( با 435 واحد، گروه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید )وامید( با 363 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)ف��ارس( با 358 واحد و س��ایپا )خس��اپا( با 298 واحد ب��ا تاثیر منفی بر 
ش��اخص بورس هم��راه بودند. همچنین نماده��ای پاالیش نفت اصفهان 
)شپنا(، صنعتی زر ماکارون )غزر(، گروه دارویی برکت )برکت( ، ایران خودرو 
)خودرو(، س��ایپا )خساپا(، صنعت غذایی کورش )غکورش( و پاالیش نفت 
تهران )ش��تران( از جمله نمادهای پُرتراکنش بورس بودند. گروه فرآورده 
نفتی هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و 
در این گروه 479 میلیون و 769 هزار برگه س��هم به ارزش 5 هزار و 411 
میلیارد ریال دادوس��تد شد. گروه فلزات اساسی و گروه بانک ها به ترتیب 

رتبه دوم و سوم را در این خصوص به خود اختصاص دادند.
در آن س��وی بازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بیش از 117 واحد 
کاهش داشت و بر روی کانال 17 هزار و 724 واحد ثابت ماند. در این بازار 
یک میلیارد و 147 میلیون برگه س��هم به ارزش 61 هزار و 214 میلیارد 
ریال دادوستد ش��د. نمادهای بیمه پاسارگاد )بپاس(، صنایع ماشین های 
اداری ایران )مادیرا(، بیمه دی )ودی(، توسعه مسیر برق گیالن )بگیالن(، 
اعتباری مل��ل )وملل(، نفت ایرانول )ش��رانل(، هلدین��گ صنایع معدنی 
خاورمیانه )میدکو(، دارویی رهآورد تامین )درهآور(، گسترش صنایع روی 
ایران )فگستر(، تولید و توسعه سرب روی ایران )فتوسا( و توکا رنگ فوالد 

سپاهان )شتوکا( بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.
همچنی��ن نمادهای صنعتی مین��و )غصینو(، ف��والد هرمزگان  جنوب 
)هرمز(، پتروشیمی تندگویان )شگویا(، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
)سمگا(، سنگ آهن گهر زمین )کگهر(، مدیریت انرژی تابان هور )وهور(، 
سرمایه گذاری مسکن تهران )ثتران(، پتروشیمی زاگرس )زاگرس(، پلیمر 
آریاساسول )آریا(، شرکت آهن و فوالد ارفع )رافع( و گروه توسعه مالی مهر 

آیندگان )ومهان( با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
گفتنی اس��ت به م��وازات کاهش حدود 10 هزار واحدی ش��اخص کل 
بورس، ارزش س��هام عدالت نیز در روز گذشته کاهش یافت. بر این اساس 
و در پایان معامالت دهمین روز خردادماه، ارزش سهام عدالت در مقایسه 
ب��ا روز قبل حدود 1 درصد کاهش یافت و ارزش س��بد 532 هزار تومانی 
و یک میلیون تومانی س��هام عدالت به ترتی��ب به 10 میلیون و 384هزار 
تومان و 19 میلیون و 561هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش 
60درصد س��بد  532هزار تومانی س��هام عدالت به 6 میلیون و 230هزار 

تومان رسید.

خبرنــامه

فرصت امروز: 17 روز تا س��یزدهمین دوره انتخابات ریاس��ت جمهوری 
زمان باقی مانده و همان طور که پیش بینی می ش��د، بازار س��هام از گزند 
ش��عارها و وعده ه��ای انتخابات��ی دور نمان��ده و نقش مهم��ی در وعده و 
وعیدهای نامزدهای انتخاب��ات رئیس جمهوری بازی می کند. تا جایی که 
یکی از کاندیداها با شعار عجیب »حل مشکل بورس در سه روز« به میدان 
انتخابات آمده است. بورس اما قواعد خودش را دارد و نمی توان با مداخله 
و با خط و نش��ان کش��یدن برای بازیگران و فعاالن در این بازار به شاخص 
آن زور گفت و یا عددی را تحمیل کرد. بازار س��رمایه بازاری اس��ت که در 
آن بنگاه ه��ای اقتصادی منابع الزم برای توس��عه فعالیت ها را نه از طریق 
قرض بلکه از طریق یافتن ش��ریک های جدید تأمین می کنند. وقتی یک 
بنگاه اقتصادی می خواهد منابع جدیدی تأمین کند و س��هامداران موجود 
ظرفیت آوردن س��رمایه بیش��تر ندارند و راه برای اس��تقراض از بازار مالی 
فراهم نیست، بنگاه ها تصمیم می گیرند که وارد بورس شوند یعنی بخشی 
از س��هام خود را به س��رمایه گذاران بورس��ی واگذار کنند و از محل سهام 
فروخته ش��ده منابع بیش��تری تزریق نمایند. بنابراین برای حل مشکالت 
و کاس��تی های بازار س��هام که این روزها از یک سو چشم به فعالیت های 
انتخابات ریاس��ت جمهوری دارد و از س��وی دیگر مترصد نتایج مذاکرات 
احیای برجام اس��ت، بایستی با کاهش مداخله دولت، حذف دامنه نوسان 
و قیمت گذاری دستوری و رفع انحصار برنامه ریزی کرد، نه اینکه با اعمال 

سیاست های دستوری بر دامنه مشکالت آن هرچه بیشتر افزود.
رویکردرئیسجمهورآیندهدرقبالبورس

تحلیل های کارشناس��ی نش��ان می دهد که حل مش��کل بازار سرمایه، 
زمانبر است و به کاهش مداخله دولت بستگی دارد، نه اجرای سیاست های 
دستوری و شعارهای عجیب »در سه روز، مشکل بورس را حل می کنم«. 
به تعبیر پارلمان بخش خصوصی، دیدگاه های »رنج آفرین« در مورد بورس 
بس��یار خطرناک هستند. در گزارش��ی که مرکز پژوهش های اتاق ایران با 
عنوان »دیدگاه های رنج آفرین و دیدگاه های گنج آفرین در حوزه اقتصاد« 
اخیرا منتش��ر کرده، این وضعیت ترس��یم شده و نس��بت به دیدگاه های 
»رنج آفرین« در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هشدار داده شده است.

براس��اس این گ��زارش، با توجه به زیان بخش بزرگ��ی از جامعه که در 
قیمت های باالی سهام وارد بورس شدند، این دیدگاه در میان برخی افراد 
شکل گرفته که دولت باید منابع عمومی را برای باال بردن شاخص بورس 
هزینه کند. چنین انتظاری نادرس��ت است زیرا دولت تعهد و تضمینی در 
قبال س��ودآوری در ب��ازار بورس نداده و نباید بدهد. بازار س��رمایه بازاری 
ریس��کی اس��ت و افراد باید بدانند همان طور که س��ود این بازار بیش از 

سپرده گذاری در بانک است، زیان آن هم می تواند بیشتر باشد.
منابع بودجه عمومی و یا صندوق توسعه ملی متعلق به همه مردم اعم 
از دارندگان پس انداز و افراد فقیر فاقد پس انداز اس��ت. هزینه کرد درس��ت 

بودجه دولت به این امر بسته است که منابع عمومی در اموری که منافع آن 
متوجه همگان باشد صرف شود. هزینه کردن بودجه عمومی برای باالبردن 
شاخص بورس موجب سودآورتر شدن فعالیت سرمایه گذاری بخش دارای 
پس انداز جامعه خواهد بود ولی نفعی برای بقیه جامعه نخواهد داشت، اما 
موجب خواهد ش��د تا بودجه دولت برای رسیدگی به امور عام المنفعه که 
فایده اش به همه جامعه می رسد یا امور مرتبط با فقرزدایی منابع کمتری 
داش��ته باش��د و کمتر بتواند در این عرصه های ضروری ایفای نقش کند. 
چنین کاری به معنای مالیات گرفتن از کل جامعه و از جمله بخش فقیرتر 
و توزیع آن به بخش غنی تر جامعه است که امر معقولی نیست زیرا اصوال 
بازتوزی��ع باید از بخ��ش غنی )دارندگان پس انداز( به س��مت بخش فقیر 
)فاقدان پس انداز( باش��د. در ش��رایطی که دولت بدهی زیادی دارد هزینه 
کردن منابع عمومی برای تضمین سودآوری سرمایه گذاران در بازار بورس 

قابل قبول نیست.
از س��وی دیگر، تزری��ق تحمیلی منابع، دهن کجی به خصوصی س��ازی 
است. گاه گفته می ش��ود نهادهای وابسته به دولت و حکومت و نهادهای 
عمومی ش��به دولتی ملزم شوند تا منابع خود را در بازار سرمایه وارد کنند 
تا ش��اخص رونق خوبی بیابد. در واقع هدف این پیش��نهاددهندگان این 
اس��ت که شاخص بتواند رشد کند تا اشخاص حقیقی که در بازار هستند 
بتوانند با زیان کمتر و یا سود قابل قبول از بازار خارج شوند. این سیاست 
نیز صحیح نیست زیرا دقیقا عکس خصوصی سازی است. ایده درست این 
است که دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی سهام خود را در بازار واگذار 
کنن��د و منابع حاصل از این واگذاری را صرف پرداخت تعهدات و یا انجام 
سرمایه گذاری های جدید نمایند. در شرایطی که در کشور سرمایه گذاری 
به  اندازه کافی انجام نمی ش��ود، عقالیی آن اس��ت ک��ه نهادهای دولتی و 

شبه دولتی در انجام سرمایه گذاری پیش قدم باشند.
راههایگنجآفرینورنجآفریندربورس

ازجمل��ه راه حل های گنج آفرین در این گزارش به حذف دامنه نوس��ان، 
حذف حجم مبنا، کاهش مداخله دولت در قیمت محصوالت شرکت های 
بورس��ی، مقابله با فساد و تقلب در خرید و فروش سهام و رفع انحصار در 

فعالیت نهادهای بازار اشاره شده و همچنین از مدیریت شاخص، استفاده 
از منابع بودجه دولت یا صندوق توس��عه ملی برای حفظ ش��اخص و الزام 
بانک ها به خرید سهام به عنوان راه حل های رنج آفرین نام برده شده است.

به گفته اتاق ایران، واقعیت این است که توجه بیش ازاندازه به شاخص، 
ناش��ی از رویکردی پوپولیستی است. سیاستمداران و سیاست گذاران باید 
بیش از اینکه نگران رش��د یا افول شاخص باشند نگران آن باشند که بازار 
فعالیت درس��ت و سالمی داشته باش��د. فعالیت درست بازار بورس به این 
معناس��ت که مداخله دولت در امور شرکت های بورسی که موجب کاهش 
سود یا زیان دهی آنها می شود کاهش و یا متوقف شود. به عنوان مثال در 
حال حاضر دولت روی محصوالت سیمانی قیمت پایینی تعیین می کند و 
به امید کنترل قیمت مسکن نمی گذارد شرکت های سیمانی سود مناسبی 
کس��ب کنند. این قبیل رفتارها به زیان مس��تقیم سهامداران شرکت های 
س��یمانی است و ناقض حقوق مالکیت این سهامداران است. فعالیت سالم 
بورس به این معناس��ت که تقلب و سوءاستفاده از اطالعات ممکن نباشد 
و جلوی آن گرفته ش��ود. در حال حاضر این امکان وجود دارد که با تبانی 
میان چند فعال بازار، قیمت برخی سهم های کوچک دچار فراز و فرودهای 
ش��دید ش��ود و در این باال و پایین رفتن، عامالن تبانی سود کالن کرده و 

افراِد قربانی زیان بزرگی را متحمل شوند.
عمیق ش��دن بازار سرمایه مس��تلزم آن اس��ت که بازیگران بیشتر و 
س��رمایه افزون تری به این بازار سرازیر ش��ود تا نوسانات و هیجانات آن 
کمتر ش��ود. روش��ن اس��ت که این امر وقتی میسر می ش��ود که مجال 
فعالیت افراد بیش��تری فراهم ش��ود. هرچه نهادهای بازار سرمایه رشد 
و گس��ترش کیفی و کمی بیش��تری داش��ته باش��ند امکان بیش��تری 
برای واردکردن منابع بیش��تر فراهم می ش��ود. متأسفانه در حال حاضر 
انحصار ش��دیدی در اعط��ای مجوز فعالیت در بخش ه��ای مختلف اعم 
از کارگزاری، س��بدگردانی، شرکت های مشاوره س��رمایه گذاری، تأمین 
س��رمایه و ... وجود دارد. وجود انحص��ار و تبانی در قیمت ارائه خدمات 
موجب شده تا مردم برای حضور در بازار سرمایه هزینه زیادی بپردازند 

و سود غیرمتعارفی نصیب دارندگان مجوزهای انحصاری شود.

بایدهاونبایدهایبازارسرمایهدربزنگاهانتخاباتدولتسیزدهم

شاخص را رها کنید
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نماگربازارسهام

اع��الم میزان افزایش قیمت محصوالت س��ایپا و ایران خودرو از س��وی 
شورای رقابت مانند همیش��ه موجی از انتقادات و اعتراضات را شکل داد، 
اما برخالف س��نوات قبل که اغلب مشتریان نسبت به این افزایش قیمت 
معترض بودند، این بار خودروسازان و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نیز فرمول جدید شورای رقابت را زیر سؤال بردند.
به گزارش پایگاه خبری ربیع به نقل از ایرنا، اصرار خودروس��ازان کار را 
به بررس��ی این موضوع در کمیسیون صنایع مجلس کشاند. اکنون حتی 
بحث تغییر شیوه قیمت گذاری و حذف شورای رقابت نیز مطرح شده است.

با همه این مس��ائل، شورای رقابت هنوز بر موضع و فرمول خود مصرانه 
پافش��اری می کند. این در حالی است که برخی اعضای کمیسیون صنایع 
خطاب به رئیس این شورا اعالم کرده اند که فرمول و مصوبه اخیر باید برای 
رفع ایرادات در این کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد. بر این اساس تیمی 
از دولت، مجلس ش��ورای اسالمی و خودروسازان با حضور شورای رقابت، 

بررسی مسئله قیمت گذاری را آغاز کرده اند.

افزایشفشارهابرشورایرقابت
یکی از اعتراضات همیشگی خودروسازان لحاظ نکردن هزینه های جاری 
شامل تورم ماهیانه و سالیانه روی مواد اولیه مصرفی بوده است. به همین 
دلیل اس��ت که مقرر شده آنالیز قیمت خودروسازان به کمیسیون صنایع 
مجلس ارس��ال ش��ود تا در این کمیسیون، بررسی ش��ود. بازنگری دوباره 
فرمول قیمت گذاری خودرو در ش��ورای رقابت در حالی اس��ت که مجلس 
همچنان این ش��ورا را به  عنوان مرجع تعیین قیم��ت خودروهای داخلی 
تعیین کرده اس��ت، اما بازگشت بحث قیمت گذاری خودرو به مجلس این 
س��یگنال را مخابره می کند که شاید ش��ورای رقابت با فرمول فعلی اش به 

سراغ قیمت پایه خودروها برود و یا حتی مجبور به تغییر آن شود.
امیدبهثباتبربستربورس

در سنوات اخیر مجلسی ها نیز به دنبال تغییر شیوه فروش و قیمت گذاری 
خ��ودرو بوده اند. طبق طرح مجلس، خرید خ��ودرو صفر کیلومتر داخلی، 
محدود به بورس کاال خواهد شد و بنابراین قیمت ها نیز در بستر عرضه و 

تقاضای بورسی درس��ت مانند سهام کشف و تعیین می شوند. هرچند در 
این طرح و طبق قوانین بورس، خودروها باز هم دارای قیمت پایه خواهند 
بود، اما نرخ نهایی برای خریدوفروش را آیتمی با عنوان »مکانیزم عرضه و 
تقاضای بورس��ی« تعیین خواهد کرد. با رفتن خودرو به بورس کاال، دیگر 
خبری از نرخ گذاری دس��توری نخواهد بود. انتظار از بورسی شدن خودرو 
این است که قیمت خودرو داخلی پس از عرضه در بورس کاال، به نرخ بازار 
نزدیک خواهد شد، با این حال ممکن است عوامل پیش بینی نشده ای مانع 
نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار خودروها به یکدیگر در بورس کاال شود. 
آنچه در این سناریو قطعی و حتمی به نظر می رسد، افزایش قیمت است 
و تنها میزان آن به طور دقیق مشخص نیست. به دنبال اجرای این طرح، 
قانون توس��عه ابزارها و نهادهای مالی دولت مکلف است کاالهای پذیرفته 
ش��ده در بورس کاال را از نظ��ام قیمت گذاری خارج کن��د. به این ترتیب 
خودروسازان امید زیادی به پذیرش در بورس کاال دارند تا بلکه بتوانند از 

این مسیر محصوالت خود را با توجه به حاشیه بازار عرضه کنند.

زمزمه تغییر دوباره شیوه قیمت گذاری خودرو
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تمبربهمرسوالتپستیبازگشت
مدیرکل دفتر ارتباطات ش��رکت ملی پست گفت الصاق تمبر روی 
بس��ته ها و پاکت های پستی بین المللی با هدف معرفی فرهنگ، هنر و 

تاریخ کشور،  از سر گرفته شد.
به گزارش ایسنا، تمبر پستی یک ابزار ارتباطی و رسانه ملی اثربخش 
اس��ت که مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و پیوندی مس��تحکم بین 
مردمان س��رزمین ها و کشورهای مختلف از هر ملتی، مذهبی، زبانی و 
نژادی برقرار می کند. تمبر رس��انه ای مصور و دیداری است که با زبان 
تصوی��ر با همه س��خن می گوید. زبانی که نیاز به مترج��م ندارد و هر 
کس آن را می شناس��د. زبانی که پیامش از تمامی تقس��یم بندی های 
جغرافیایی، نظام های سیاسی و طبقه بندی های اجتماعی عبور کرده و 

بی هیچ دخل و تصرفی به مخاطب می رسد.
هنگامی ک��ه آلبوم های تمب��ر را ورق می زنیم، در می��ان انبوه این 
قاب ه��ای کوچ��ک تمبرهایی به چش��م می خورد که تصوی��ر افراد و 
شخصیت های به نام و بزرگ بر آن حک شده است. در کشور ما بسیاری 
از تمبرهای پستی خیره کننده، آن دسته از تمبرهایی است که واقعیت 
رویدادها، وقایع و تاریخ و چهره ش��خصیت های برجس��ته تاریخ ساز و 
نخبگان کش��ور را که در اعتالی فرهنگ و عظمت ایران اسالمی نقش 

ارزشمند داشته و دارند، به تصویر کشیده است.
محمدجواد آذری جهرمی - وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات- در 
سال های گذش��ته به اهمیت استفاده از تمبر به  عنوان هویت و تاریخ 
کشور اشاره کرده و گفته بود »تمبر موضوعی تزیینی نیست و صنعت 
بس��یار بزرگی در دنیا دارد و در بس��یاری از کش��ورها الصاق تمبر به 
مرسوالت حذف نشده چراکه تمبر تاریخ این کشورها است« و بر همین 
اساس تاکید کرد که تا پیش از پایان دولت هم تمبر به عنوان میراث 

پست و نماد فرهنگی پست به بسته های پستی برگردد.
در این راس��تا حسن عمیدی -مدیرکل دفتر مدیرعامل، امور استان ها 
و ارتباطات شرکت ملی پست- در گفت وگو با ایسنا، از بازگشت تمبر به 
مرس��والت پستی خبر داد و گفت: تا 10 سال پیش، تمبر به  عنوان یک 
هزینه پستی حساب می شد و مردم با خرید تمبر، مبلغ پستی را پرداخت 
می کردند. با گذش��ت زمان و الکترونیکی شدن فرآیندهای پستی و بروز 

تکنولوژی های جدید مانند توکن، تمبر از چرخه پستی خارج شد.
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اخبار

آذربایجان شرقی -  ماهان فالح: نماینده ولی فقیه در آذربایجان 
شرقی و امام جمعه تبریز گفت: کشور درگیر مشکالت مزمن اقتصادی 
بوده و جز با نگاه تحولی درمان نخواهد شد و در مقطع کنونی تشکیل 
دولــت جوان انقالبی بهترین راه حل برای این مشــکالت اســت. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز، حجت االسالم سیدمحمدعلی آل هاشم، 
با بیان اینکه مشکل کشور از ناحیه  مدیریت اقتصاد است، افزود: هرجا 
مدیریت های قوی و خستگی ناپذیر وجود داشته کار پیشرفت کرده و 
هرجا که چنین وضعیتی حاکم نبوده، مشــکالت پیش به وجود آمده 
است. وی با اشاره به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در کشور، 
اظهار داشــت: اختیارات و وظایف رییس جمهوری در قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ایران به قدری گسترده است که رییس جمهوری 
می توانــد با اجرای صحیح قانون اساســی، انتخاب درســت کابینه و 
انتصابات شایسته ساالرانه، هوشیاری در امضای قراردادها و پیمان های 
بین المللی، برنامه ریزی صحیح و بودجه بندی درست و استفاده صحیح 
از شــوراهای عالی در اختیار بر مشکالت کشور عالج کند. امام جمعه 
تبریز همچنین با اشاره به روند تایید و صالحیت داوطلبان شوراهای 
اسالمی شهر و روستا در استان، گفت: در رد یا تایید هیچ یک از نامزدها 
و یا لیست های ائتالفی شوراهای شهر و روستای استان دخالت نداشته 
و ائمه جمعه حامی منتخبان مردم هستند. حجت االسالم آل هاشم، 
همچنین با اشــاره به جنگ ۱۲ روزه فلسطین با رژیم صهیونیستی، 
ادامه داد: این جنگ چند دســتاورد مهم داشــت که در آینده  جهاد 
و مقاومت ملت فلســطین بسیار تاثیرگذار اســت. وی یادآوری کرد: 
یکپارچگی مردم ناتوان اما شجاع و نترس فلسطین، بسیج افکار عمومی 
جهانی علیه رژیم غاصب، تجربه شــیخ جّراح یک الگوی موفق برای 
مقاومت و پایداری، تجربه حکمرانی و عقل سیاســی و تکلیف شرعی 

ملت های مســلمان و دولت ها به نفع فلســطین و خسارات اقتصادی 
مهم به رژیم صهیونیستی و تعطیلی فرودگاهها تا صنعت گردشگری 
و صنایع نفت و گاز این رژیم از دســتاوردهای این جنگ بود. حجت 
االسالم آل هاشم، افزود: ســوریه هم به علت جایگاه سوق الجیشی و 
جایگاهش در جبهه مقاومت، عمق راهبردی ایران محســوب شده و 

مورد حمایت و توجه ایران انقالبی بوده و خواهد بود.
تاکید امام جمعه تبریز بر امید آفرینی روحانیان در جامعه

نماینــده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز گفت: 
روحانیان باید با امیدآفرینی در جامعه، مانع توطئه دشمنان برای ایجاد 
یاس و ناامیدی شوند. حجت االسالم والمسلمین سید محمدعلی آل 
هاشم در همایش روحانیون شهرستان تبریز با موضوع انتخابات ۱۴۰۰ 
مشارکت حداکثری و انتخابی در امتداد خون شهدا، با تاکید بر توجه 
روحانیون به توطئه های دشــمنان در ترویج روح ناامیدی در جامعه 
تاکید کرد: باید به مردم امید صادق و متکی به واقعیت عینی داده شود. 
امام جمعه تبریز با بیان اینکه دشــمن با سه رویکرد اساسی در تالش 
اســت تا روح ناامیدی را در کالبد جامعــه تزریق کند، افزود: تخریب 

وحدت ملی، تخریب باورهای کارساز و تخریب روحیه امید نسبت به 
آینده رویکرد اساسی توطئه های دشمنان علیه ملت ایران است. وی 
مشارکت در انتخابات را خنثی کننده همه نقشه های دشمن علیه ملت 
دانســت و اظهار کرد: آنان می خواهند با سیاه نمایی و نا امیدسازی و 
تاریک نشــان دادن آینده، مردم را نسبت به کشور خودشان مایوس 
کنند که با نقش آفرینی روحانیت باز هم دشمنان ملت ناکام خواهند 
ماند. نماینده ولی فقیه در اســتان سیاه نمایی و نا امیدسازی را سمی 
مهلــک در روح جامعه عنوان کــرد و ادامه داد: روحانیت باید با عمل 
به وظیفه خود در برابر انحرافات نظام اســالمی بایســتند، چرا که راز 
موفقیت نظام اســالمی مقاومت در برابر دشمنان و امیدواری نسبت 
به آینده اســت. حجت االسالم والمسلمین آل هاشم با بیان اینکه در 
جریان انتخابات باید روحانیت قاطعانه وارد میدان عمل شوند، گفت: 
مردم به روحانیت اعتماد و اطمینان دارند و از روحانیت در این انقالب 
خیانت ندیــده اند از این رو باید به یاری هم و روشــنگری و هدایت 
روحانیت کسی که عاشق نظام،خدمتگزار نظام، دنباله رو آرمان های 
واالی امام خمینی )ره( و اهداف مقدس مقام رهبری و دنباله رو آرمان 
های شهداست و در دوران پس از انقالب امتحان خودش را پس داده 
به مسند اجرایی کشور انتخاب کنیم. وی با اشاره به مشکالت گرانی و 
تورم، کم ارزش شدن ارزش پول ملی، تحریم های اقتصادی و مشکالت 
بازار سرمایه گفت: نباید همه مشکالت را به پای نظام نوشت و نظام را 
تخریب کرد بلکه باید به یاری هم و امید آفرینی در برابر این مشکالت 
ایســتاد. نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی تاکید کرد: دشمن با 
جنگ روانی درصدد ایجاد نا امیدی در جامعه اســت اما مردم ایران با 
امید که بزرگترین قوه محرکه انسان است و با شناخت حق از باطل و 

ایمان به نصرت الهی حماسه انتخابات را خلق خواهند کرد.

قم - خبرنگار فرصت امروز: جانشــین فرمانده سپاه استان قم با 
بیان اینکه فتح خرمشــهر نقطه عطف نظامی و سیاسی در تاریخ دفاع 
مقدس محسوب می شــود گفت: بعد از این فتح عظیم، نگاه جهانیان 
بــه ایران تغییر کرد. به گزارش روابط عمومــی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه استان قم، سرهنگ محمدرضا موحد در آیین بزرگداشت سالروز 
آزادسازی خرمشهر که در آستان مقدس امامزاده سید علی)ع( برگزار 
شــد اظهار کرد: دشمن بعثی در آغاز جنگ با توجه به برآوردی که از 
وضعیت داخلی ایران کرده بود قصد داشــت طی سه روز خوزستان را 
اشغال کند و در طول یک هفته به تهران برسد ولی این، خیال خامی 
بیش نبود. وی افزود: مردم خرمشــهر با حجم ســنگین آتش دشمن 
غافلگیر شــده بودند اما جوانان این شــهر و بعد از آن از دیگر شهرها، 
گروه های مقاومت تشکیل دادند و به سرعت در محورهای متعدد، جنگ 
با دشمن را شروع کردند. جانشین فرمانده سپاه استان قم با بیان اینکه 
خرمشهری که قرار بود ســه روزه اشغال شود، ۳۴ روز مقاومت کرد و 
سرانجام پس از تقدیم صدها شهید و جانباز، به تصرف دشمن در آمد. 
وی ادامه داد: عملیات های متعددی علیه دشــمن بعثی در طول دفاع 
مقدس انجام شــد و در نهایت عملیات بیت المقدس همزمان با دهم 
اردیبهشت ۱۳۶۱ با رمز مقدس »یا علی بن ابیطالب)ع(« با فرماندهی 
مشترک ارتش و سپاه و با حضور چهار قرارگاه عملیاتی آغاز و با انجام 
چهار مرحله، به آزادسازی خرمشهر انجامید. موحد به عوامل پیروزی 
ایران در این عملیات اشاره و خاطرنشان کرد: مهمترین مسئله، عنایات 
حــق تعالی بود، عامل بعدی طراحی خوب عملیات و عامل ســوم هم 

تجربه عملیات های قبلی بوده است. جانشین سپاه علی بن ابیطالب)ع( با 
بیان اینکه ضربات قبل از شروع عملیات به دشمن بعثی هم در موفقیت 
آن تاثیرگذار بود گفت: در طراحی و اجرای عملیات بیت المقدس، شاهد 
ابتــکارات فرماندهان ایرانی بودیم به نحوی کــه ارتش عراق از جایی 
ضربه خورد که انتظارش را نداشــت زیرا فکر نمی کرد نیروهای ایرانی 
با این حجم از تجهیزات، از کارون عبور کنند و از پشــت به آنها حمله 
کنند. وی وحدت میان ارتش و ســپاه و هماهنگی میان این دو نیروی 
عظیم را از دیگر عوامل موفقیت عملیات بین المقدس دانست و تصریح 
کــرد: در آن زمان دنیا به این نتیجه رســید که ایران از طریق نظامی 
شکست نمی خورد و به این ترتیب نگاه جهانیان به ما تغییر کرد. موحد 
با بیان اینکه فتح خرمشهر نقطه عطف نظامی و سیاسی در تاریخ دفاع 
مقدس محسوب می شود عنوان کرد: رهبر معظم انقالب فرموده اند هیچ 
کس در دنیا باور نمی کرد نیروهای مســلح ما بتوانند خرمشهر را پس 

بگیرند زیرا ارتش بعث با کمک مستشــاران روسی و آمریکایی، طرح 
پدافندی عظیمی را اجرایی کرده بود و انواع اســتحکامات و ۴۰ هزار 
نیروی عراقی از شهر دفاع می کردند. جانشین سپاه استان قم در بخش 
دیگری از سخنان خود به مسائل امروز فلسطین پرداخت و گفت: جنگ 
۱۱ روزه  اخیر رژیم صهیونیســتی علیه مردم غــزه، باز هم با خفت و 
خواری این رژیم تمام شد. وی ادامه داد: پیروزی در این جنگ، دوران 
جدیدی از شــکل گیری قدرت را نشان داد و هم اکنون موازنه قدرت و 
همزمان وحشت به شکل فوق العاده ای به نفع مقاومت تغییر کرده است؛ 
همچنین این الگو نشان داد که برخورداری از مولفه های درونی از جمله 
وحدت، خود اتکایی، روحیه جهاد و مقاومت و توسعه توان رزم، ضامن 
پیروزی اســت. موحد آشکار شدن ضعف اساسی سامانه های پدافندی 
اسرائیل در مقابل ۴ هزار موشک و راکت مقاومت را یکی دیگر از نتایج 
جنگ ۱۱ روزه دانست و افزود: صهیونیست ها در این نبرد دچار چالش 
روانی عظیمی شــدند که هم در سطح تصمیم گیران و هم نظامیان و 
شهروندان مشــهود است؛ آنها عالوه بر اینکه آسیب زیادی دیده اند، از 
نظر روانی هم دچار مشــکل هستند در حالیکه اسرائیل قصد دارد این 
مسئله را مخفی کند. وی با بیان اینکه مردم ایران از آزمون دفاع مقدس 
با ســربلندی بیرون آمدند خاطرنشان کرد: اکنون آزمونی دیگر پیش 
روی ماســت، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها که باید با مشارکت 
حداکثــری در آن، انقالبمان را یاری کنیــم و با انتخاب فرد اصلح، به 
رسالت شرعی و قانونی خود عمل کنیم و کشور را در مسیر رسیدن به 

انقالب جهانی حضرت مهدی)عج( یاری کنیم.

ســاری - دهقان : به منظور بررســی فرآیند فعالیت تخلیه و 
بارگیری و ســهولت در خروج کاالی اساسی از بندر امیرآباد محمد 
کریمی دادســتان کل اســتان مازنــدران و علی مرادی دادســتان 
شهرســتان بهشــهر از بندر امیرآباد بازدید و در جلسه مشترک با 
مدیران کل بنادر و دریانوردی و گمرک بندر امیرآباد گفتگو کردند. 
به گزارش خبرنگار مازندران به نقــل واحد روابط عمومی اداره کل 
بنادرودریانــوردی امیرآباد؛ پیرو دعوت مدیــرکل بنادرودریانوردی 
امیرآباد، دادســتان های مرکز استان و شهرستان بهشهر  در جلسه 
مشــترکی که با حضور مدیر کل گمرک بنــدر امیرآباد و جمعی از 
مسئولین بندر برگزار شــد به بررسی موانع موجود برای خروج کاال 
پرداختند  و مقرر شد همه دستگاه های مرتبط از تمامی توان و تالش 
خود جهت تســهیل در خروج کاالی اساسی از بندر امیرآباد اهتمام 
ورزند . محمد کریمی دادســتان شهرستان ساری در این نشست با 
بیان اینکه بر همه فعالیت های اقتصادی اشــراف و نظارت دارند تا 
خللی در زندگی مردم پیش نیاید اظهار داشت ادارات کل بندرامیرآباد 
و گمرک از جمله دســتگاه هایی هســتند که از عملکرد مناسب و 
مطلوبــی برخوردارند و دیگر دســتگاههای مرتبط و همه صاحبان 

کاال و ســرمایه گذاران باید تعامل ســازنده ای با هم داشته باشند. 
محمدعلی اصل سعیدی پور مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد نیز 
ضمن خوشامد گویی و ارائه گزارش عملکرد به مهمانان  بیان داشت 
: ماهیت کار بنادر و گمرکات در تمامی مبادی ورودو خروج کاال ارائه 
خدمات به صاحبان کاال جهت تسریع در واردات و صادرات می باشد 
و تاکنون از هیچ کوششــی دریغ نکرده ایم و در چارچوب قوانین و 
مقررا ت به وظایف خود عمل کــرده ایم. وی در ادامه گفت :  کلیه 
دستگاه های اجرایی بر اساس قوانین و بخشنامه های  ابالغی خدمات 

رسانی می کنند و در برخی موارد ممکن است به دلیل آماده نبودن 
اسناد و مدارک مثبته از سوی کشتی ها و به تبع آن صدور پروانه و 
مجوز گمرکی با تاخیر مواجه گردد که باید با تالش همه دستگاهها 
این روند تسریع یابد . امیر جمشیدی مدیر کل گمرک بندر امیرآباد 
نیز در حاشیه این نشست گزارشی از کاال های موجود و روند ترخیص 
و صدور پروانه گمرکی  ارائه داد و  خاطر نشــان کرد ادارات گمرک 
و بنادر همیشــه در کنار هم بوده اند و خدمات مطلوبی را  ارائه می 
دهند و این تعامل هم بین مدیران ارشد  و هم در رده های میانی با 
باالترین کیفیت  برقرار است . ایشان همچنین تاکید کرد که دو عامل 
اصلی تسهیل خروج کاالی اساسی از بندر ، تخصیص به موقع ارز به 
واردکنندگان و نیز فرآیند فروش کاال از طریق بازارگاه می باشد که 
تسهیل در هر دو مورد می تواند مانع از توقف کاال در بنادر شود. در 
پایان این جلســه مدعوین از نزدیک با نحوه تخلیه و بارگیری کاالها 
و نیز از سیلوها و انبارهای بندر بازدید نمودند و مقرر شد هر  مانعی 
هر چند کوچک که ممکن است روند ترخیص کاال  و دسترسی بازار 
مصرف را به مخاطره اندازد به مراجع و دستگاه قضایی گزارش تا در 

اسرع وقت رسیدگی گردد .

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: استاندار آذربایجان شرقی با 
بیان اینکه میزان مصرف برق در سال های گذشته مشخص است، 
گفت: شرکت برق منطقه ای آذربایجان میزان افزایش غیرمتعارف 
مصرف برق را نسبت به گذشته در تمامی مصارف از جمله خانگی، 
تولیدی و صنایع به جد بررسی و پیگیری کند. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، محمدرضا پورمحمدی در جلسه ارزیابی وضعیت بازار 
و کاالهای اساســای و تامین زیرســاخت ها با محوریت آب و برق 
استان، افزود: با توجه به اعالم هواشناسی ۲ هفته پیش رو با افزایش 
شــدید دما در کشور و استان روبرو هســتیم که باید برنامه ریزی 
های الزم جهت کنترل وضعیت مصرف برق انجام گیرد. وی تاکید 
کرد: با توجه به شیوع کرونا، صنایع در ماه های گذشته با ظرفیت 
پایین کار کرده اند و نباید کاری کرد که صنایع با مشکالت مضاعف 
روبرو شــوند. پورمحمدی گفت: برای مدیریت مصرف برق صنایع 
ضروری است جلسه ای با حضور نمایندگان صنایع و شرکت های 
برق تشــکیل و نســبت به ۲ هفته پیش رو چاره اندیشی و برنامه 
ریزی شــود تا قطعی ها با هماهنگی و اعالم قبلی انجام گیرد. وی 
همچنین در مورد وضعیت کاالهای اساسی در بازار نیز اظهار کرد: 
براساس اعالم اداره صنعت، معدن و تجارت استان هیچ مشکلی در 
تامین کاالهای استراتژیک استان از جمله روغن، قند،  شکر، برنج 

و آرد در اســتان وجود ندارد. استاندار آذربایجان شرقی همچنین 
نســبت به نظارت های دقیق بر وضعیت بــازار تاکید کرد و گفت: 
بیشترین گالیه ها نسبت به نظارت ها و بازدیدهاست و باید میزان 
بازرســی ها و بازدیدها افزایش یابد. وی در مورد سیمان نیز اظهار 
کرد: توزیع سیمان به صورت مویرگی توسط اتحادیه انجام گیرد تا 
میزان دسترسی افزایش یابد. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار 
آذربایجان شــرقی نیز در این جلسه گفت: نظارت بر توزیع کاالها 
و خدمات اصلی ترین مســاله اســت و باید از رفتارهای سلیقه ای 
جلوگیری شــود. جواد رحمتی همچنین در مورد بودجه مصوب 
۴۵ میلیارد تومانی بــرای رفع تنش آبی تبریز نیز اظهار کرد: این 
مبلغ در اختیار سازمان برنامه و بودجه استان قرار گرفته است. وی 

ادامه داد: همچنیــن از محل معافیت حقوق دولتی نیز ۵ میلیارد 
تومان به زیرســاخت های آب اســتان تعلق گرفته است. مدیرکل 
جهادکشــاورزی آذربایجان شرقی نیز در این نشست، گفت: میزان 
کشتار مرغ در استان کنترل شده و با وجود افزایش مصرف از نظر 
موجودی در وضعیت نرمال قرار داریم. اکبر فتحی افزود: روزانه ۱۴۵ 
هزار قطعه مرغ به کشــتارگاه ها ارسال و ۲۸۵ تن الشه در استان 
تولید می شود و در مورد تخم مرغ نیز به دلیل اینکه همه ساله در 
فصل تابســتان مصرف تخم مرغ کاهش می یابد با مشکل خاصی 
روبرو نیســتیم. مدیرعامل برق منطقــه ای آذربایجان نیز در این 
نشست، گفت: براساس پیش بینی های انجام شده ۲ هفته آینده به 
دلیل افزایش دما در کشور، در تامین برق با مشکل مواجه خواهیم 
بود. افشین روشن میالنی افزود: با توجه به پیش بینی میزان افزایش 
مصرف برق در کشــور و استان آذربایجان شرقی، قطعی برق در ۲ 
هفته آینده خواهیم داشــت. وی با اشاره به اقدامات مختلف برای 
کاهش بار مصرف اســتان، ادامه داد: برای گذر از این پیک مصرف 
قطعی برق صنایع استان نیز با هماهنگی و اعالم قبلی اعمال خواهد 
شــد. وی گفت: نسبت به منع مصرف اســتفاده از سیسمت های 
سرمایشــی در ادارات دولتی در ایام پیک مجوز می خواهیم تا در 

صورت عدم اجرا برق آن ادارات قطع شود.

امام جمعه تبریز:

مشکل کشور از ناحیه  مدیریت اقتصاد است

جانشین سپاه قم: فتح خرمشهر نقطه عطف نظامی و سیاسی برای ایران بود

به دعوت مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد صورت پذیرفت؛
حضور دادستان کل مازندران و شهرستان بهشهر جهت بررسی فرآیند و تسهیل خروج کاالی اساسی از بندر امیرآباد

استاندار آذربایجان شرقی:

با شیوع کرونا صنایع با ظرفیت پایین کار کرده اند

شهردار رشت خبرداد؛ توسعه فرهنگی در محالت با رویکرد مسجد محوری
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: احمدی با بیان اینکه شــهرداری رشت توسعه 
فرهنگی در محالت را با محوریت مساجد دنبال می  کند گفت: شهرداری حامی برنامه های 
فرهنگی و مذهبی در مساجد است. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین 
الملل شــهرداری رشت، سید محمد احمدی با اشاره به نقش بی بدیل مساجد در ترویج 
فرهنگ و تمدن اســالمی اظهارکرد: بخشــی از فعالیت های شهرداری رشت با رویکرد 
مسجدمحوری به مسائل دینی اختصاص دارد. شهردار رشت به بیان اینکه کار شهرداری 
مداخله در امور مســاجد نیست بلکه به دنبال حمایت از برنامه های فرهنگی و مذهبی 
مساجد است گفت: مدیریت شهری باید از این فضا جهت ایجاد معنویت، گسترش اخالقیات و آموزه های اسالمی در شهر بهره گیرد. وی 
ادامه داد: مساجد ظرفیت های بزرگی در اختیار مدیریت شهری برای کاهش آسیب های اجتماعی و حرکت در مسیر ترویج فعالیت های 
دینی و معارف قرآنی است. احمدی در پاسخ به این سوال که وظیفه شهرداری در حوزه مساجد و تجهیز و بازسازی این اماکن مقدس 
چیست تاکید کرد: شهرداری متولی مساجد نبوده اما حامی برنامه های مسجد محور است و رویکرد محله محوری را با مرکزیت مسجد 
و تفکر مسجدی دنبال می کند.  وی با بیان اینکه شهرداری به لحاظ اعطای مجوز و پروانه ساخت در امر مساجد همکاری دارد افزود: 
شهرداری رشت در بودجه امسال اعتباری را با نظر شهردار و اعضای شورا به منظور کمک به مساجد شهر در نظر گرفته است. شهردار 
رشت با اشاره به اهمیت مراسم و مناسبت های مذهبی برای مدیریت شهری، رویکرد مسجدمحوری شهر را برعهده سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری اعالم کرد و بیان داشت: سیاست ما در این حوزه، در راستای گسترش فرهنگ قرآنی و ترویج ارزش های 
دینی و انقالبی است و همچنین با بهره گیری از پتانسیل موجود در مساجد می توان در نهادینه سازی توسعه پایدار محله ای موفق بود. 
وی از افزایش اعتبارات فرهنگی شهرداری رشت در بودجه جاری خبرداد و تصریح کرد: در حوزه فعالیت های دینی و مذهبی اعتبارات 
ویژه ای را اختصاص می دهیم زیرا معتقدیم برخی از نیازمندی   های مادی و معنوی شــهروندان را می توان با حمایت از مســاجد تامین 
کرد. احمدی با تشــریح برخی فعالیت های مذهبی، نظارت و اجرای طرح های قرآنی و مذهبی به صورت مشــارکتی، برپایی کارگاه ها و 
نشست های ویژه مبلغان دین در حوزه های مختلف، محفل انس با قرآن به ویژه در ماه رمضان و حمایت از فعالیت های فرهنگی و هنری 

مساجد و کانون های مساجد را از جمله این فعالیت ها ذکر کرد.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان :
نهادینه کردن  مدیریت مصرف آب در جامعه  از وظایف روابط عمومی است

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت آبفای اســتان اصفهان، در 
نخستین  نشست رابطان و مسئوالن روابط عمومی آبفای استان اصفهان در سال جاری، 
بر اهمیت نقش روابط عمومی در نهادینه کردن مدیریت مصرف آب در جامعه تاکید کرد.  
هاشم امینی با بیان این که  در حدود یک دهه است که با بحران کم آبی در کشور مواجه 
هستیم اما هنوز فرهنگ مصرف بهینه آب در جامعه نهادینه نشده، تصریح کرد: باید همه 
قشرها در جامعه مراقب آب باشند که در این میان فعاالن در عرصه روابط عمومی باید 
مبانــی مراقبت از آب را به مــردم آموزش دهند. وی به نقش فضای مجازی در فرهنگ 
سازی مدیریت مصرف آب در جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به  گستردگی شبکه های اجتماعی در جامعه باید از این ظرفیت 
در زمینه ارتقای سواد آبی مردم بهره مند شد. مدیرعامل آبفای استان اصفهان با اشاره به این که در چند سال اخیر در زمینه فرهنگ 
سازی مصرف بهینه آب در جامعه اقدامات موثری انجام شده است، خاطر نشان ساخت: ترویج مصرف بهینه آب در جامعه  مختص روز و 
هفته خاصی نیست بلکه باید در طول سال به شیو ه های گوناگون مردم را به این امر مهم ترغیب کرد.  امینی استفاده از ظرفیت نخبگان 
را در ترویج مصرف بهینه آب بسیار حائز اهمیت برشمرد و تصریح کرد: باید از ظرفیت ائمه جمعه، روحانیون، هنرمندان و دیگر نخبگان 
جامعه در ترویج مصرف بهینه آب استفاده کرد. وی به تشکیل گروه مروجین مصرف آب از سوی دفتر روابط عمومی اشاره کرد و اظهار 
داشت: به رغم شیوع ویروس کرونا باید مروجین، نقش نظارتی خود را به خوبی ایفا کنند تا از هدر رفت آب جلوگیری شود.  مدیرعامل 
آّبفای استان اصفهان افزود: امسال به دلیل کاهش بارش ها با تنش آبی مواجه هستیم که به منظور گذر از این بحران همه باید مدیریت 
مصرف آب را جدی بگیرند. در پایان این نشست از مدیران حامی روابط عمومی، پیشکسوتان عرصه روابط عمومی  و روابط عمومی های 

برتر ادارات آبفای مناطق خودگردان تقدیر به عمل آمد.

ارز دیجیتال NCC وارد صرافی شد
رشت - خبرنگار فرصت امروز: شرکت نت کوین کپیتال خبر از ورود ارز دیجیتال 
NCC به صرافی داد و بیان داشت: با اینکه ۱۴۲ روز به روز شمار برای ورود به صرافی 
زمان مانده اســت اما با تالش و کوشش تیم متخصص شرکت توانستیم زودتر به وعده 
خود عمل کنیم و ۲ آگوست ۲۰۲۱ برابر با ۱۱ مرداد ماه ۱۴۰۰ در اکسچنج حضور پیدا 
خواهیم کرد. شرکت با بیان اینکه در اولین گام وارد صرافی کوینزبیت خواهد شد، اعالم 
کــرد: این صرافی یبن المللی یکی از برترین صرافــی های دنیای ارز دیجیتال با حجم 
معامالت میانگین ۱.۴۴۲.77۴.۳۰۸ دالر در روز می باشد و موجب می شود بازار عرضه 
و تقاضا ارز دیجیتال NCC باال رفته و به تبع آن شاهد افزایش قیمت این ارز باشیم. شرکت نت کوین کپیتال بیان داشته : به یک صرافی 
بسنده نخواهیم کرد و هم اکنون با چندین صرافی معتبر دیگر درحال انجام مذاکرات نهایی هستیم.  شرکت با اشاره به تفاوت این ارز 
دیجیتال با دیگر ارزهای دیجیتال یادآور شد: تیم نت کوین کپیتال، شرکتی بر اساس تکنولوژی بوده و یکی از شاخه های آن ارزدیجیتال 

است اما از جمله تفاوت آن می توان به ارائه تکنولوژی های جدید و خالقانه و ورود به بازار جهانی با قیمت ابتدایی موجه، اشاره کرد.

در 2 ماهه سال جاری محقق شد
تولید حدود 477 هزار مگاوات ساعت در نیروگاه افق ماهشهر

اهواز - شبنم قجاوند: این نیروگاه با تولید ۲9۰ هزار و 9۸۵ مگاوات ساعت در اردیبهشت سال جاری میزان تولید ۲ ماهه خود را 
به ۴7۶ هزار و 7۸۳ مگاوات ساعت رساند. فضل اهلل خادمی مدیر نیروگاه افق ماهشهر با اشاره به نقش عمده نیروگاه در پایداری شبکه 
برق جنوب شرق خوزستان گفت: این نیروگاه با تولید ۲9۰ هزار و 9۸۵  مگاوات ساعت در اردیبهشت سال جاری میزان تولید ۲ ماهه 
خود را به ۴7۶ هزار و 7۸۳ مگاوات ساعت رساند . وی گفت: زندگی عادی، پویایی صنایع و خدمت رسانی سازمان های عمومی را بدون 
برق نمی توان متصور شد و ما نیز سعی کردیم تا با تولید مستمر این انرژی حیاتی بتوانیم ضمن خدمت رسانی به مردم در جهت تقویت 
و تامین برق مورد نیاز صنایع کوشا باشیم. خادمی افزود: با پایان یافتن تعمیرات اساسی و میان دوره ای این نیروگاه در ابتدای امسال 
، تولید این نیروگاه در اردیبهشت ماه بیش از ۱۰۰ مگاوات افزایش داشته است که مجموع این تولید دوماهه ۴7۶ هزار و 7۸۳ مگاوات 
می باشد.   نیروگاه سیکل ترکیبی افق ماهشهر با ۴ واحد ۱۶۲ مگاواتی در کیلومتر ۱۵ جاده ماهشهر- چمران احداث شده و عملیات 

نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از این نیروگاه گازی ۶۴۸ مگاواتی با تالش متخصصان مجرب نیروگاه رامین اهواز انجام می پذیرد.

معاون صنایع کوچك شرکت شهرکهاي صنعتي استان :
خوشه فرآوري محصوالت زیتون در قزوین راه اندازی می شود

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهاي صنعتي 
اســتان قزوین گفت: با برگزاري مناقصه عمومي عامل توســعه پروژه خوشــه فرآوري 
محصوالت زیتون طارم ســفلي انتخاب شد. به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
صنعتي استان قزوین، " شهریار کشاورز" در جلسه انتخاب عامل توسعه خوشه فرآوري 
محصوالت زیتون اظهار داشت: در راستاي اجراي برنامه هاي توسعه اي شرکت شهرک 
هاي صنعتي و از آنجایي که خوشــه های کسب و کار نقش محوری و بارزی در نیل به 
اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتي و صنعتی کشور ایفا می کند، با اعالم فراخوان عمومي 
و از بین چهار شرکت کننده، سید امیر محمد خطیبي به عنوان عامل توسعه خوشه خوشه فرآوري محصوالت زیتون طارم سفلي انتخاب 
گردید. وي افزود: تشکیل خوشه فرآوري محصوالت زیتون با هدف توسعه تولید و اشتغال مربوط به این محصول و ایجاد انسجام بیشتر 
بین واحدهای تولیدی و فرآوری به زودي آغاز گردید که در حال حاضر قزوین رتبه دوم تولید زیتون در کشور را داراست. شهریار کشاورز 
گفت: با تشکیل خوشه زیتون، برندسازی زیتون طارم سفلی، بازاریابی و صادرات محصوالت وابسته به زیتون، ایجاد شبکه هاي کسب و 
کار و.. از جمله فعالیتهاي این حوزه مي باشد. عضو هیئت مدیره شرکت شهرکهاي صنعتي استان در پایان تصریح کرد: آقاي خطیبي 
به عنوان عامل توسعه خوشه فرآوري محصوالت زیتون طارم سفلي قزوین به عنوان یک کارشناس توانمند قرار است طرح عملیاتی را 
برای راه اندازی خوشــه و برند ســازی آن انجام دهد که امیدواریم با حمایت الزم بتوان از این ظرفیت برای رونق تولید در بخش زیتون 

بخوبی استفاده کرد.

تقدیر استاندار مرکزی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه 
ملی از مدیر و کارکنان روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی شازند

اراک- فرنــاز امیدی: به گزارش روابــط عمومی و امور بین الملل 
شرکت پتروشیمی شــازند، به مناسبت ۲7 اردیبهشت ماه روز ملی 
"ارتباطات و روابط عمومی"، جناب آقای مهندس سید علی آقازاده 
اســتاندار محترم مرکزی با اهدای لوح ســپاس از اهتمام مجدانه و 
زحمات مدیر و کارکنان روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی 
شازند تقدیر و تشکر نمودند.     همچنین در پیامی دیگر جناب آقای دکتر امیر تقی خان تجریشی مدیرعامل و عضو هیات مدیره  محترم 
شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، از همت واال و تالش ارزشمند مدیر و کارکنان روابط عمومی و امور بین الملل پتروشیمی شازند به 
ویژه در امر اطالع رسانی تقدیر نمودند و بر نقش مهم و اساسی مدیران و همکاران روابط عمومی در روند آگاهی بخشی در خصوص ثبت 

رکورد تولید و سودآوری در گروه توسعه ملی تاکید داشتند.
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بهقلم:آنجین
 کارشناس بازاریابی در موسسه

Content Marketing Institution
ترجمه: علی آل علی

تولید محتوا ب��رای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف هرگز کار ساده ای نیست. بسیاری از برندها در این راستا 
با شکست های سنگین مواجه می شوند. امروزه برندهای بسیار 
زی��ادی در زمینه تولید محتوا و تعام��ل با مخاطب هدف در 
بازار حضور دارند. اگر ش��ما در این میان عملکرد درخشانی از 
خودتان نشان ندهید، هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف نخواهید داش��ت. این امر یکی از قوانین مهم 

عرصه بازاریابی است.
برخی از بازاریاب ها همیش��ه به دنبال استفاده از ایده های 
قدیمی و کلیش��ه ای برای تولید محتوا هستند. شاید این امر 
در نگاه نخست ساده ترین راهکار ممکن باشد، اما در بلندمدت 
وضعیت بازاریابی ش��ما را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر 
قرار می دهد. ش��ما باید همیش��ه ایده های تازه ای برای تولید 
محتوا داش��ته باش��ید. هیچ چیز در این راستا بهتر از تعیین 
مقیاس های��ی برای تولید محتوا به کارتان نخواهد آمد. وقتی 
ش��ما مقیاس و معیارهای معتبری برای تولید محتوا داشته 
باشید، کیفیت محتوای تان هرگز از سطحی مشخص پایین تر 
نخواهد آمد. این امر به معنای تولید محتوای جذاب و تعاملی 
در تمام شرایط است. شاید به این ترتیب شانس تاثیرگذاری 

هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف را پیدا نمایید.
ه��دف اصلی در این مقاله مرور برخ��ی از مهمترین نکات 
در راس��تای تولید محت��وای بازاریابی ج��ذاب برای مخاطب 
هدف اس��ت. این امر به طور مس��تقیم در ارتباط با برخی از 
معیارها و مقیاس های مهم برای بازاریاب ها خواهد بود بنابراین 
باید نس��بت به تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف از 
معیارهای مورد بحث در این مقاله استفاده نمایید. در غیر این 
صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی آنها نخواهید 
داش��ت. در ادام��ه برخی از مهمترین معیاره��ای موردنظر را 

بررسی خواهیم کرد. 
1.توجهبهکیفیتوعملکردبهتر

محتوای ش��ما بای��د دارای کیفیت بس��یار باالیی باش��د. 
هرچه کیفیت محتوای تان باالتر باشد، شانس بیشتری برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داش��ت. متاسفانه 
امروزه بس��یاری از برندها به جای کیفیت محتوا به تعدادش 
توجه می کنند. این امر نتیجه ای به جز تنفر کاربران از محتوای 
بازاریابی در پی ندارد. به هر حال کمتر کسی مایل به مشاهده 
یک محت��وای بی کیفیت برای مدت زمان��ی طوالنی خواهد 
بود بنابراین شما باید تجدیدنظر اساسی در نحوه فعالیت تان 
صورت دهید. در غیر این صورت خیلی زود ش��انس تان برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین خواهد رفت. 
تولید محتوای جذاب برای مخاطب هدف کار سختی است. 
این امر بس��یاری از برندها را نسبت به بازاریابی و تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف ناامید می کند. معیار مهم در این میان 
توجه به کیفیت محتوا به جای کمیتش اس��ت. اگر ش��ما در 
ط��ول هفته فقط یک محتوای باکیفیت نیز منتش��ر نمایید، 
تاثیرگذاری بس��یار بهتری بر روی مخاطب هدف در مقایسه 

با تولید محتوا به درد نخور خواهید داشت. 
2.طراحییکایدهخوبوتبدیلآنبهمحتوای

بازاریابی
محت��وای بازاریابی بر پایه ایده های مناس��ب توس��عه پیدا 
می کن��د. بس��یاری از برنده��ا در این میان نس��بت به تولید 
محتوای جذاب و تعاملی بدون هرگونه ایده ای اقدام می کنند. 
شاید شما در چند تالش نخست تان براساس هیچ ایده جانبی 
شانس آورده و عملکرد خوبی از خودتان نشان دهید، اما اوضاع 
همیش��ه اینگونه نخواهد بود. بسیاری از برندها بدون ایده ای 
مناسب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هیچ شانسی 

برای تعامل با آنها نخواهند داشت. 
پیدا کردن ایده ای مناس��ب و موردپس��ند کاربران همیشه 
س��خت تر از تولید محتوای جذاب است. بسیاری از برندها در 
این مسیر با مشکالت زیادی مواجه هستند. یکی از راهکارهای 
س��اده در این میان استفاده از ارزش های مرکزی کسب و کار 
برای دستیابی به ایده های جذاب است بنابراین معیار کنونی 
ما یعنی اهمیت ایده ها در بازاریابی براساس اتکا به ارزش های 

برند به سادگی قابلیت اجرا خواهد داشت. 
اگر شما نگرانی های زیادی در رابطه با معیار مورد بحث در 
ای��ن بخش دارید، فقط باید به عملک��رد برندهای بزرگ نگاه 
کنید. بس��یاری از برندها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف نیاز به عملکردی عجیب و غریب ندارند، بلکه فقط باید 
برندهای بزرگ را الگو قرار دهند. وقتی ش��ما از اهمیت ایده 
اصلی در بازاریابی مطمئن ش��وید، دیگر بدون ایده دست به 

تولید محتوا نخواهید زد. 
3.تقسیمبندیکارها

بازاریابی اگر به طور کامل از سوی یک نفر یا تیمی کوچک 
دنبال ش��ود، بس��یار آزاردهنده خواهد بود. امروزه بسیاری از 
بازاریاب ه��ا توانایی مدیریت تمام کارها ب��ه تنهایی را ندارند 
بنابراین در اختیار داش��تن تیم های بازاریابی مجهز و پرتعداد 

برای بسیاری از برندها ضروری به نظر می رسد. 
متاس��فانه هم��ه برندها توانایی دس��ت و پا ک��ردن تیمی 
حرفه ای را ندارند. این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب 
و کارها ایجاد می کند. اگر ش��ما در ت��الش برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان به بهترین ش��کل ممکن هستید، 
باید کارهای تان در حوزه بازاریابی را تقس��یم بندی کنید. این 
مقیاس مهم برای ساده سازی کارها اهمیت زیادی دارد. بدون 
تردید کمتر کاربری مایل به مش��اهده یک محتوای بیش از 
اندازه ش��لخته و تکراری است. اگر شما مجبور به کار فشرده 
بر روی عرصه بازاریابی باشید، در نهایت محتوای تان به شدت 
ش��لخته و غیرجذاب خواهد بود بنابراین باید نسبت به بهبود 

وضعیت تان در این راس��تا اقدام نمایی��د. در غیر این صورت 
شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف نخواهید 

داشت. 
تقسیم بندی کارها به شما اجازه انجام درست شان را می دهد. 
بدون برنامه ای مدون و دقیق ش��ما همیشه به دنبال کارهای 
غیرضرروی خواهید رفت. برنامه ریزی درس��ت به ش��ما برای 
انجام هر کار در زمان دقیق کمک خواهد کرد. به این ترتیب 
کمپین بازاریابی شما در عین جذابیت و در زمان درست آماده 
انتشار خواهد بود. اگر محتوای بازاریابی شما در زمان نادرستی 
به دس��ت مخاطب هدف برسد، شاید تاثیرگذاری اش به طور 
کامل از بین رفته باشد بنابراین با تقسیم بندی کارها نسبت به 

انتشار محتوا در زمان درست اقدام نمایید. 
4.استفادهازاتوماسیون

اتوماس��یون در طول س��ال های اخیر نح��وه فعالیت همه 
برنده��ا را تحت تاثیر قرار داده اس��ت. امروزه از اتوماس��یون 
دیگر فقط برای ارسال ایمیل های بازاریابی استفاده نمی شود، 
بلکه در مقیاسی وسیع تر حتی برای انتشار محتوا و همچنین 

پاسخگویی به کاربران نیز مورد استفاده قرار می گیرد. 

دلیل اصلی توسعه اتوماسیون در طول یک دهه اخیر رشد 
س��ریع فناوری هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ینی اس��ت. 
ای��ن فناوری ها به کارآفرینان فرصت اس��تفاده هرچه بهتر از 
اتوماسیون بدون ایرادهای سنتی را می دهد بنابراین استفاده از 
چنین فناوری برای کسب و کار شما ضروری خواهد بود. این 
معیار تفاوت میان فرآیند تولید محتوای موفق و شکست خورده 

را مشخص خواهد ساخت. 
۵.یادگیریازکمپینهایقبلی

یکی از معیارهای مهم برای تولید محتوای جذاب و تعاملی 
توجه به ایرادات قبلی برند اس��ت. بدون تردید هر کس��ب و 
کاری در زمینه تولید محتوا ایرادات بسیار زیادی داشته است 
بنابراین اگر هرچه زودتر نسبت به رفع آن ایرادات اقدام نکند، 

مشکالت بسیار زیادی پیش رویش قرار می گیرد.
متاسفانه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف هیچ وقت به کمپین های قبلی شان نگاه نمی کنند. شاید 
این امر در نگاه نخس��ت جلوه ای حرفه ای از کسب و کار شما 
به نمایش بگذارد، اما در بلندمدت مش��کالت بسیار زیادی به 
همراه خواهد داش��ت. وقتی ش��ما نگاه تان به گذشته دوخته 
نش��ود، هرگز فرصتی ب��رای یادگیری از اش��تباهات تان هم 
نخواهید داشت. چنین امری دیر یا زود کسب و کار شما را با 

شکست مواجه می کند. 
ش��ما در دنیایی که هر کسب و کار به طور مداوم در تالش 
برای توس��عه و بهبود س��طح بازاریابی اش است، باید بهترین 
عملکرد ممکن را از خودتان نش��ان دهید در غیر این صورت 
شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف نخواهید 

داشت. 
یادگیری از کمپین های قبلی بازاریابی کار بی نهایت سختی 
نیس��ت. ش��ما فقط باید پیش از ش��روع کار بر روی کمپین 
تازه ت��ان به دنب��ال یافتن ایرادات کمپین قبل��ی از زاویه دید 
مشتریان باشید. ش��اید همکاری با برخی از مشتریان وفادار 
برند در اینجا گام بسیار مهمی برای کسب و کارتان باشد. در 
غیر این صورت ش��ما هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف پیدا نخواهید کرد. به هر حال هیچ کس دوست 
ندارد با برندی که همیش��ه یک عملکرد یکسان دارد، تعامل 

داشته باشید. 
۶.توجهبهرسانههایمختلف

تولید محتوا فقط یکی از گام های اساسی در زمینه موفقیت 
بازاریابی اس��ت. ش��ما باید راهکارهای درس��تی برای انتشار 
محتوای تان نیز در اختیار داش��ته باش��ید. امروزه بس��یاری 
از برندها نس��بت به انتش��ار محتوای مناس��ب در شبکه های 
اجتماعی  و به طور کلی تمام رسانه های در دسترس بی توجه 
هس��تند. اگر ش��ما هنوز در ده��ه 90 می��الدی و بازاریابی 
تلویزیونی گیر کرده اید، به زودی کس��ب و کارتان ورشکسته 
خواهد شد. شما باید توسعه شبکه های اجتماعی را به بهترین 
شکل ممکن پذیرفته و در تالش برای استفاده از آن به منظور 
توسعه کسب و کارتان باشید. در غیر این صورت شانسی برای 

تعامل با مشتریان تان پیدا نخواهید کرد. 
رس��انه های مختلف امکانات متفاوتی نیز به شما می دهند. 
اگر شما پیش از کار با هر کدام از رسانه های موردنظر آموزشی 
دقیق نداش��ته باشید، مش��کالت زیادی برای تاثیرگذاری بر 
روی آنها خواهید داشت. پس همیشه پیش از شروع کمپین 
بازاریابی تان س��ری به فضای اینترنت ب��رای یادگیری اصول 
اساسی در زمینه کار با برخی از رسانه ها بزنید. این امر به شما 
برای انتشار هرچه بهتر محتوای تان کمک شایانی خواهد کرد. 

7.آمادگیبراینوآوریهایتازه
بازاریاب��ی در هیچ دوره ای به اندازه حال دس��تخوش تغییر 
نشده است. شما به عنوان بازاریاب باید هر روز انتظار تحوالت 

تازه ای را داشته باشید. بسیاری از فناوری های مدرن در زمینه 
بازاریابی یک شبه وارد شده اند بنابراین اگر شما آمادگی الزم 
برای استفاده از آنها را نداشته باشید، با مشکالت بسیار زیادی 

مواجه خواهید شد. 
اینکه یک برند در زمینه بازاریابی به طور مداوم از فناوری های 
تازه استفاده نماید، نشانه بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف است. اگر شما در این میان توانایی تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به بهترین ش��کل ممکن با استفاده از 
فناوری های تازه را نداش��ته باشید، مش��تریان تان به سرعت 
سراغ دیگر برندها خواهند رفت بنابراین باید نخستین برندی 
باشید که از یک فناوری و ابزار تازه در زمینه بازاریابی استفاده 

می کند. 
ش��اید اس��تفاده از یک ابزار تازه در زمین��ه بازاریابی تاثیر 
چندانی بر روی کیفیت محتوای بازاریابی شما نداشته باشد، 
اما دس��ت کم ام��کان جلب نظر مخاطب ه��دف به بهترین 
ش��کل ممکن را فراهم می سازد. بسیاری از برندها برای جلب 
نظر مشتریان ش��ان به طور مداوم از فناوری های تازه استفاده 
می کنند و مش��تریان از خرید محص��والت چنین برندی که 

همیشه به روز  است لذت می برند. 
8.تعیینساختاروروندمشخصبرایتولیدمحتوا

وقتی یک کار بدل به عادت شود، خیلی ساده تر از هر زمان 
دیگری انجام خواهد ش��د. اگر شما در زمینه تولید محتوای 
بازاریابی مش��کالت زیادی دارید، باید از همین ش��یوه برای 
تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف س��ود ببرید. بسیاری 
از برندها هیچ برنامه مش��خص و ساختاری برای تولید محتوا 
به ساده ترین شکل ممکن ندارند. این امر بازاریاب های شرکت 
را همیش��ه در دردس��رهای ب��زرگ می اندازد بنابراین ش��ما 
باید همیش��ه نس��بت به تولید محتوای جذاب برای مخاطب 
هدف اقدام نمایید در غیر این صورت مش��کالت زیادی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهید داشت. 
تعیین ساختارهای مهم و کاربردی یکی از معیارهای مهم 
برای تولید محتوای بازاریابی به ساده ترین شکل ممکن است. 
شما با این کار فرصت صرفه جویی در زمان را خواهید داشت. 
وقتی تولید یک محتوا زمان کمتری از شما بگیرد، امکان تولید 
محتواهای هرچه بیش��تر بدون افت کیفیت ش��ان را خواهید 
داش��ت. این امر به معنای جلب نظر دامنه هرچه وسیع تری 
از کاربران به منظور تعامل با برند اس��ت بنابراین همیشه این 
معی��ار مهم را مدنظرتان قرار دهی��د در غیر این صورت تیم 

بازاریابی تان به سرعت دنبال شغلی دیگر خواهد رفت. 
9.توسعهتقویمویرایشمحتوا

ویرای��ش محتوای قدیم��ی یک اس��تراتژی کاربردی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدون نیاز به تولید محتوای 
تازه اس��ت. بی شک گاهی اوقات تیم بازاریابی شما دارای ایده 
مناس��ب برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نیس��ت. 
همچنین شاید گاهی اوقات بودجه الزم برای تولید محتوای 
تازه را نداش��ته باشید. این امر مهمترین مشکالت بازاریاب ها 
در زمینه تولید محتوا محسوب می شود. بنابراین شما باید به 
بهترین ش��کل ممکن به آنها پاسخ دهید. در غیر این صورت 

شانسی برای تعامل با مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
طراحی یک تقویم دقیق برای به روز رسانی محتوای قدیمی 
برند بهترین ایده ممکن خواهد بود. شما باید در چنین تقویمی 
تاریخ دقیق انتشار هر محتوا را درج نمایید. به این ترتیب پس 
از گذشت چند ماه از انتشار یک محتوا باید برگشته و آن را به 
روز نمایید. این امر ش��اید در نگاه نخست خیلی ساده به نظر 
برسد، اما مخاطب هدف تان را با محتوایی تازه و تعاملی رو به 
رو خواهد ساخت. بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف از چنین ایده ای سود می برند بنابراین اگر شما 
هم مشکلی برای تولید محتوای تازه دارید، باید این نکته بسیار 

مهم را مدنظر قرار دهید. 
10.پاسخگوییسریعبهسواالتمشتریان

یکی از معیارهای مهم در زمینه موفقیت بازاریابی س��رعت 
عمل در پاس��خگویی به مشتریان است. این امر عیار هر برند 
در زمینه بازاریابی را مشخص خواهد کرد. شاید شما مهارت 
باالیی در زمینه تعامل با مخاطب هدف تان داشته باشید، اما 
تا زمانی که به درس��تی آن را نشان ندهید، یک برند معمولی 

باقی می مانید. 
برخی از کسب و کارها هرگز سوالی از سوی مخاطب هدف 
دریافت نمی کنند. اگر ش��ما به ان��دازه کافی برای جلب نظر 
مخاطب هدف خوش ش��انس هستید و سواالتی از سوی آنها 
دریافت می کنید، باید در کوتاه ترین زمان ممکن نس��بت به 
پاسخگویی به آنها اقدام نمایید در غیر این صورت هیچ شانسی 

برای تعامل با آنها در بلندمدت نخواهید داشت. 
مشتریان برای همیشه منتظر شما نمی مانند بنابراین اگر از 
زمان طرح سوال شان یک یا دو روز بگذرد، خیلی زود به دنبال 
دیگر برندها برای رفع نیازشان خواهند رفت. این امر به معنای 
از دست دادن مش��تریان به ساده ترین شکل ممکن از سوی 

کسب و کار شما خواهد بود. 
اس��تفاده از فناوری هوش مصنوعی و ابزارهای هوش��مند 
در این راستا برای پاس��خگویی سریع به مشتریان امر بسیار 
مثبتی اس��ت. همانطور که پیش از این گفتیم، اغلب کسب و 
کارها امکان استفاده از هوش مصنوعی بدون دردسرهای قبلی 
را دارند بنابراین ش��ما باید از این فناوری به طور هرچه بهتر 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف سود ببرید در غیر این 
صورت همیشه با مشکل دیر کردن در پاسخگویی به سواالت 

کاربران مواجه خواهید بود. 
امروزه بازاریابی و تولید محتوا تغییرات بسیار زیادی داشته 
است. برخی از افراد حرفه ای در این زمینه دیگر حتی آشنایی 
ب��ا بازاریاب��ی و تولید محتوا ندارند. اگر ش��ما قصد بقا در این 
حوزه را دارید، باید هرچه سریع تر نسبت به استفاده از نکات 
و معیارهای مورد بحث در این مقاله اقدام نمایید در غیر این 
صورت خیلی زود بدل به برندی قدیمی در این حوزه خواهید 

شد. 
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بازاریابی و تولید محتوا براساس معیارهای حرفه ای  
چگونهمحیطکاریسالمیدرشرکتداشتهباشیم

بهقلم:کاتلیننوبس
نویسنده حوزه مدیریت و کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

آیا تاکنون به این موضوع فکر کرده اید که چه چیزی ش��رکت را به مکانی عالی برای کار تبدیل 
می کند؟ در این زمینه ش��اید هیچ چیز به اندازه محیطی سالم، نتواند تضمین کننده موفقیت باشد. 
نکته جالب این است که بنا بر آمارهای جهانی، بیش از 60 درصد شرکت ها از جوی سالم برخوردار 
نیس��تند. تحت این ش��رایط سوال اصلی این اس��ت که چگونه می توان به این سطح دسترسی پیدا 
کرد؟ در ادامه هفت ویژگی مش��ترک را بررس��ی خواهیم کرد که از تحلیل بهترین ش��رکت ها، به 

دست آمده است. 
1-اجازهصحبتبهتمامیکارمندانخودبدهید

تا زمانی که کارمندان بدون احساس ترس نتوانند مستقیما با شما صحبت نمایند، ابدا نمی توانید 
خ��ود را موف��ق بدانید. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که در 
صورت عدم امکان این امر، کارمندان به سمت پنهانکاری سوق پیدا خواهند کرد و طبیعی است که 
انگیزه آنها نیز کاهش پیدا کند. همچنین حق صحبت برای تمامی کارمندان باعث خواهد ش��د تا 
از بروز بحران ها و ش��کل گیری بسیاری از مشکالت، جلوگیری نمایید. این موضوع در نهایت کمک 
خواهد کرد تا شما بتوانید اطالعات کاملی نسبت به اتفاقات شرکت داشته باشید و در صورت نیاز، 
س��ریعا تغییرات الزم را اعمال نمایید. به علت این امر که کارمندان ارتباط مس��تقیمی با حوزه های 
خود دارند، ممکن اس��ت به نکاتی توجه نمایند که از نظر ش��ما پنهان مانده اس��ت. به صورت کلی 
این موضوع به نفع کس��ب و کار ش��ما خواهد بود و روحیه کار تیمی را افزایش می دهد. با این حال 
فراموش نکنید که حق صحبت حتی شامل انتقاد از شما هم می شود. به همین خاطر ضروری است 
تا خود را هم عضوی از تیم ش��رکت و نه باالتر از آن بدانید. درواقع ش��ما باید این موضوع را مورد 

توجه قرار دهید که انتقاد، راز اصلی بهبود است. 
2-مراتبقدردانیخودرابهصورتروزانهنشاندهید

تنها کافی است تا لحظه ای خود را به جای کارمند شرکت بگذارید تا نسبت به تاثیر منفی انتقاد، 
آگاه شوید. این امر در حالی است که در یک محیط سالم، کارمندان شما باید شاد و سرحال باشند 
که در این زمینه قدردانی مداوم، تاثیر فوق العاده ای را دارد. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته 
باش��ید این اس��ت که کارمندان باید حس ارزشمندبودن داشته باش��ند و این امر طبیعی است که 
اشتباهاتی از سوی آنها رخ دهد. با این حال شما باید همواره نیمه پر لیوان را ببینید و هیچ گاه در 
جمع، به انتقاد از س��ایرین نپردازید. درواقع انتقاد کردن س��اده ترین کار ممکن بوده و اصل مهمتر 
این اس��ت که کمک کننده باشید. درواقع شما باید مش��کل را شناسایی کرده و راهکارهای رفع آن 
را پیدا کنید. درواقع بیان مس��ئله هنگامی که با راه حل همراه باشد، به بهترین نتایج منجر خواهد 
ش��د. آماره��ای جهانی در این زمینه حاکی از آن اس��ت که بیش از 82 درص��د از کارمندان بر این 
باور هس��تند که نیاز به توجه بیشتری از س��وی مدیر خود دارند. درواقع این موضوع به قدری مهم 
است که بسیاری از صاحب نظران عقیده دارند که رضایت کارمندان حتی بیشتر از رضایت مشتری 
اهمیت دارد که خود ضرورت توجه به این بخش را نش��ان می دهد. در نهایت قدردانی مداوم ش��ما 
از کارمندان باعث می ش��ود تا این روحیه به تیم ش��رکت نیز منتقل شود و افراد به خوبی این اقدام 

را تکرار نمایند. 
3-تنهابهکالممحدودنشوید

اگرچه صحبت کردن دارای تاثیرات فوق العاده ای اس��ت، با این حال اگر تنها به آن محدود شوید 
هم اش��تباه بزرگی خواهد بود. در این راس��تا نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
افراد باید بدانند که تالش های آنها به خوبی جبران می شود. برای مثال اگر راندمان کار یک کارمند، 
رش��د چشمگیری را داشته، تنها بیان قدردانی کافی نبوده و الزم است تا در رابطه با حقوق و دیگر 
مزایا نیز فکری شود. تحت این شرایط طبیعی است که هر کارمندی تمایل داشته باشد تا بهتر شود. 

4-ازاصولروانشناسیغافلنشوید
از دیگر نکاتی که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که محیط شرکت، فضایی استرس زا 
محس��وب می ش��ود. تحت این ش��رایط ش��ما باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش آن باشید تا به 
محیط کاری س��الم، نزدیک تر ش��وید. برای مثال حتی رنگ دیوارها، می تواند در روحیه کارمندان 
تاثیر داشته باشد. در این زمینه شما باید به امنیت و آرامش روانی کارمندان توجه داشته باشید. در 
زمینه امنیت، مهمترین اصل اطمینان ش��غلی محسوب می شود. درواقع شما باید اقداماتی را انجام 
دهید که کارمندان در مرحله اول به شما و در نهایت به همکاران خود اعتماد زیادی را پیدا کنند. 

۵-بهاستخدامهایخودتوجهداشتهباشید
حضور فردی که با معیارهای شرکت همخوانی ندارد، می تواند نتایج فاجعه باری را به همراه داشته 
باش��د. تحت این شرایط طبیعی اس��ت که هماهنگی الزم شکل نگیرد. فراموش نکنید که یک فرد 
مخاطب، می تواند کلی تیم ش��رکت را تحت تاثیر قرار دهد. به همین خاطر بس��یار مهم اس��ت که 
همواره استخدام هایی را داشته باشید که مطابق فرهنگ سازمانی شرکت باشد. در این زمینه حتی 
مش��ورت گرفتن با س��ایر افراد تیم نیز می تواند برای کارمندان ش��ما دارای ارزش باالیی باش��د. به 
همین خاطر هم در شرکت های موفق، همواره افراد برای مدتی به صورت آزمایشی اضافه می شوند 

تا ارزیابی های نهایی صورت گیرد. 
۶-تیمخودراتوانمندسازید

با گسترش کسب و کار شما طبیعی است که به توان بیشتری از سوی تیم خود نیاز داشته باشید. 
با این حال بسیاری از مدیران در این زمینه اقدامی را انجام نمی دهند و تصور آنها این است که افراد 
تیم، می توانند از عهده آن برآیند. این امر در حالی است که تیم باید به صورت مداوم توانمندتر شود. 
در این زمینه شما باید امکانات الزم را در اختیار آنها قرار دهید و همواره به دنبال بهبود سطح آنها 
از طریق اقداماتی نظیر دوره های آموزشی، باشید. در این زمینه پرسش مستقیم از خود کارمندان، 

می تواند شما را به دید واقعی تر نسبت به اولویت ها برساند. 
در نهایت توصیه می ش��ود که برای ش��روع این اقدامات، منتظر فرصت مناسب نباشید و از همین 
امروز برای ایجاد محیطی سالم در شرکت خود، تالش نمایید. این نکته را نیز به خاطر داشته باشید 
که در این زمینه شما تنها به موارد فوق محدود نبوده و می توانید گزینه های بیشتری را هم در کنار 

آنها، مورد توجه قرار دهید. درواقع همواره فضا برای بهبود وجود دارد. 
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