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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

نقطه عزیمت اصالحات اقتصادی کجاست؟

گام های سرنوشت ساز 
دولت سیزدهم

پس از انتخاب س��یدابراهیم رئیس��ی به عنوان رئیس دولت س��یزدهم، این س��وال به کرات مطرح ش��ده که 
ضرب االجل های سرنوشت ساز او برای بهبود و اصالح اقتصاد ایران چه خواهد بود؟ تحلیلگران و فعاالن اقتصادی 
هر یک البته پیش��نهاداتی را برای رئیس دولت آینده داش��ته اند؛ از مهار تورم تا حل مش��کل کسری بودجه و یا 
حمای��ت از تولی��د و صادرات. در این می��ان، گروهی نیز اعتقاد دارند پیش از اصالح سیاس��ت های پولی و مالی، 
قوانی��ن و قواعد حاکم بر بانکداری مرکزی و بانک ها، قواعد حاکم بر نحوه هزینه کرد درآمدهای ارزی نفت، نحوه 
ثبت درآمدها و هزینه های دولت، نسبت کسری بودجه و بدهی دولت و نظایر آن باید به گونه ای اصالح شود که...

موتور رشد بورس تهران روشن شد؟

استارت پرقدرت بورس در تابستان
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آیا نرخ تورم در تابستان امسال رکورد 26 ساله را می شکند؟

شکست مهار تورم
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عضو هیأت رئیسـه کمیسیون برنامه، بودجه و محاسـبات مجلس شورای اسالمی گفت بازار خودروی 
رقابتی و خروج تامین قطعات از انحصار موجب کاهش قیمت و افزایش کیفیت خواهد شد. غالمحسین 
کرمـی در گفت وگو با خبرنـگار خبرخودرو، درخصوص وضعیت کنونی صنعت خودروی کشـور اظهار 

داشـت: وضعیت خودروسـازی داخلی در مقایسـه با چند سال گذشـته بهبود یافته، اما در 
مقایسه با کشورهای آسیایی و بازار جهانی، بسیار عقب هستیم و با این وضعیت نمی توانیم...

بازار خودرو و تامین قطعات خودرو باید رقابتی شود

سرمقاله
 نقشه راه

اصالح نظام بانکی

علی نظافتیان 
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

آی��ا نظ��ام بانکی کش��ور نیازمند 
اص��الح اس��ت؟ در ص��ورت پاس��خ 
مثبت بدین پرس��ش، این اصالحات 
چه بخش هایی از نظام بانکی شامل 
بان��ک مرک��زی، بانک ه��ای دولتی، 
بانک ه��ای خصولت��ی و بانک ه��ای 
خصوصی و موسسات اعتباری را باید 
دربر بگی��رد؟ فارغ از مباحثی که در 
جریان انتخابات ریاس��ت جمهوری 
در مورد نظ��ام بانکی و تامین منابع 
الزم برای اجرای برنامه های موردنظر 
نامزده��ای محترم صورت گرفت، به 
نظر می رس��د از دید کارشناس��ی و 
بانکی بایستی در اصالح نظام بانکی، 
نکات اساسی زیر را مبنای اصالحات 

قرار داد:
اول؛ اصالح ساختار بانک مرکزی 

مشروط به تضمین استقالل آن
منظور از اس��تقالل بانک مرکزی، 
ساختن جزیره ای جدا و دور از دولت 
نیست، بلکه استقالل بدین معناست 
ک��ه بانک مرک��زی از نظر س��اختار 
قانون��ی و اجرایی بتواند مس��تقل از 
دولت، سیاس��ت های خ��ود را برای 
حف��ظ ارزش پول ملی، کنترل تورم 
و نظ��ارت موثر و کارا بر فعالیت های 
بانک��ی تمامی بانک ها و موسس��ات 

اعتباری غیربانکی اعمال نماید. 
ادامه در همین صفحه

15 ذوالقعده 1442 - س�ال هفتم
شماره   1807

8 صفحه - 5000 تومان
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ادامه از همین صفحه
در حال حاضر، مبنای فعالیت بانک مرکزی، س��اختار تشکیالتی، 
اهداف، ماموریت ها و وظایف قانونی آن متکی به قانون پولی و بانکی 
کش��ور مصوب 1۳51 اس��ت. قانونی کهنس��ال که در زمان تصویب 
بسیار روزآمد طراحی شده ولی هم اکنون با توجه به تحوالت صنعت 
بانکداری، اصالح و یا بازنشس��ته کردن قانون پولی و بانکی کش��ور، 
تجدیدنظر در س��اختار، ش��رح وظایف، اهدف و ماموریت های قانونی 
بانک مرکزی و شبکه بانک های دولتی و خصوصی را الزم کرده است.

موضوع تغییر ساختار و شرح وظایف، اهداف و ماموریت های قانونی 
بانک مرکزی، سال هاس��ت که محل بحث و گفت وگو بین مجلس و 
دولت بوده اس��ت. در سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس رأسا 
دس��ت به کار ش��د و طرحی را در صحن علنی ب��ه تصویب اکثریت 
نمایندگان رساند، اما فارغ از مباحث سیاسی، طرحی که هم اکنون در 
کمیس��یون اقتصادی مجلس تحت عنوان »طرح بانکداری جمهوری 
اسالمی« مطرح است، نه تنها پایه های استقالل بانک مرکزی را تقویت 
نمی کند بلکه گام بزرگی در دولتی کردن ساختار بانک مرکزی است 
و در صورت تصویب بدون اصالح کارشناس��ی، بروز چالش های بانکی 
دور از انتظ��ار نخواهد بود. حذف بخش خصوصی و تعاونی از مراجع 
سیاست گذاری بانک مرکزی و تفویض اختیارات کامل بانک مرکزی به 
هیأتی که اعضای آن همگی منصوب دولت هستند و همچنین نقض 
اصل تفکیک قوا و تشکیل محکمه قضایی در دل بانک مرکزی برای 
محاکمه مدیران بانکی، از جمله نکات منفی این طرح به شمار می رود.

استقالل شخصیت حقوقی و سیاست گذاری بانک مرکزی از دولت 
در اکثر نظام های سیاس��ی پیشرفته پذیرفته ش��ده است. در یکی از 
آرای صادره از ش��عبات دیوان عالی کش��ور نیز بدین موضوع تصریح 
ش��ده اس��ت. برای حفظ ارزش پول ملی، کنترل تورم و نظارت موثر 
ب��ر عملکرد بانک ها خواه دولتی باش��ند و خ��واه خصوصی، چاره ای 
نیس��ت جز آنکه س��اختار بانک مرکزی به گون��ه ای تجدید معماری 
ش��ود که هویت مس��تقل خود را همواره از دولت حفظ نماید. ضمن 
آنکه دیوارکش��ی بین بانک مرکزی و نظام بانکی دنیا نه تنها مشکلی 

را حل نمی کند بلکه بالعک��س، روند دریافت و پرداخت های خارجی 
اقتص��اد را با چالش مواجه خواهد س��اخت. بانک مرکزی، اتاق فکر و 
سیاست گذار اصلی نظام بانکی کشور است. استفاده از مشاوره خبرگان 
و کارشناس��ان و مدیران باتجربه بانکی بر پختگی و غنای مصوبات و 
دستورالعمل های بانک مرکزی می افزاید و از اشتباهات فاحش بانکی 

در تدوین و ابالغ این مصوبات پیشگیری می کند.
دوم؛ پاسداری از حقوق مردم در بانک ها و 

موسسات اعتباری
مردم در ش��بکه بانکی به صورت مش��تریان سپرده گذار یا مشتری 
متقاضی استفاده از تسهیالت و تعهدات بانکی، حضوری مستمر دارند. 
حفظ حقوق مشتریان و احترام آنان از اصول بنیادین صنعت بانکداری 
است. در حال حاضر، عمده منابع موجود شبکه بانکی کشور متعلق به 
مردم است که یا به صورت سپرده بانکی و یا به صورت سهام بانک های 
خصولتی و خصوصی در بانک ها متمرکز است. براساس معماری قانون 
عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها وکیل و شریک سپرده گذاران بانکی در 
به کارگیری سپرده ها در عملیات بانکی هستند. پس حساب سپرده های 
بانکی از اعتبارات بودجه ای کامال متمایز است. بنابراین نمی توان بدون 
در نظر گرفتن این موضوع، بانک های خصوصی و دولتی و خصولتی را 
به عنوان منابعی الیزال برای تامین اعتبارات موردنیاز برنامه های دولت 
تلقی کرد و پرداخت تسهیالتی را به بانک ها تکلیف نمود که بازگشت 
اصل و سود اینگونه تسهیالت بنا به دالیل کارشناسی با موانع بسیاری 
روبه روست. الزمه رعایت این موضوع نیز تفکیک مقوله سیاست گذاری 
و مدیریت منابع بانکی با مقوله توزیع منابع است. متاسفانه سا ل هاست 
که رویکرد مجلس در زمینه تسهیالت تکلیفی به جای سیاست گذاری، 
توزی��ع منابع از طریق قوانین بودجه بوده؛ درحالی که ش��أن مجلس، 
توزیع منابع بانکی نیس��ت بلکه سیاس��ت گذاری کالن در امور بانکی 
کشور و طراحی مکانیزم صحیح تخصیص و توزیع منابع و سپرده های 
بانکی است. طبق مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حال حاضر 
اکثر منابع سپرده ای بانکی متعلق به مردم است. سپرده گذاران انتظار 
دارند که در قبال سپرده گذاری در بانک ها سود عاید آنها شود؛ نه آنکه 

این منابع صرف تامین اعتبارات دولت و جبران کسری بودجه باشد و یا 
آنکه صرف پرداخت تسهیالت کالن بی ضابطه به اشخاص شود. حفظ 
سرمایه های مردم در بانک ها، یکی از وظایف سیستم بانکی کشور است 
و نظ��ارت بر این موضوع و برخورد با هرگونه تخلف مالی در بانک ها و 

موسسات اعتباری، حیاتی است.
سوم؛ طراحی جدید اصول و مبانی عملیات بانکی

اکنون چند دهه از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا می گذرد. 
ط��ی این چند دهه صنع��ت بانکداری دنیا تحوالت زیادی را پش��ت 
س��ر گذاشته و با گس��ترش بانکداری الکترونیکی رفته رفته بایستی 
ب��ا روش های کالس��یک و قدیم��ی خداحافظی کرد و ب��ه جای آن، 
فرآیندهای بانکی الکترونیکی را گسترش داد. برای تسهیل در فرآیند 
واردات و صادرات و نقل و انتقاالت پولی باید با سیستم بانکی تعامل 
داشت و رویه های معتبر بانکی در سطح بین المللی را پذیرفت. در این 
زمینه قانون عملیات بانکی بدون ربا فاقد ظرفیت های مناس��ب برای 
پاس��خگویی به این تحوالت بانکی اس��ت. قطعا اتاق فکر کشور برای 
طراحی موردنظر، بانک مرکزی است. بدین لحاظ منطقی نیست که 
مهمترین طرح بانکی کشور یعنی »طرح بانکداری جمهوری اسالمی 

ایران« خارج از دولت و بانک مرکزی تهیه و تصویب شود.
چهارم؛ عدم مغایرت عملیات بانکی با موازین شرعی

مجلس از همان اوایل انقالب با تصویب قانون عملیات بانکی بدون 
ربا، مسیر بانکی کشور را بر بانکداری بدون ربا ریل گذاری کرده است. 
اینکه بانک مرکزی و ش��بکه بانک های خصوصی و دولتی تا چه حد 
در اجرای سیاس��ت گذاری مجلس در تحقق بانکداری بدون ربا موفق 
بوده اند، موضوعی است که نیاز به مطالعه عمیق کارشناسی دارد، اما 
پدیده »بانکداری بدون ربا« پدیده نس��بتا جدیدی نیست بلکه حتی 
قبل از ایران در کش��ورهای مسلمان دیگری نیز رایج بوده است. پس 
از تجربه چند دهه اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، اکنون زمان 
مناسبی است تا ارزیابی کارشناسی از میزان کارایی این قانون از حیث 
جلوگیری از بروز فرآیندهای بانکی ربوی به عمل آید. در حال حاضر 
پرسش جامعه این است که آیا اجرای این قانون پدیده ربا را از شبکه 

بانکی کش��ور زدوده اس��ت؟ در هر صورت بانک مرکزی برای اصالح 
فرآیندهای بانکی از حیث عدم مغایرت با مبانی و موازین شرعی قطعا 
به همفکری و کسب نظر اندیشمندان حوزه های علمیه نیازمند است.

پنجم؛ یکسان سازی عملیات بانکی در بانک ها
در اجرای عملیات بانکی اعم از تجهیز منابع و پذیرش سپرده ها و 
همچنین پرداخت تسهیالت بانکی هیچ تفاوتی بین بانک های دولتی 
و خصوصی نیست. همانگونه که بانک های دولتی مجاز هستند از مردم 
سپرده پذیری کنند، بانک های خصوصی نیز می توانند تجهیز منابع و 
س��پرده پذیری نمایند. در بخش پرداخت وام و تسهیالت و اعتبارات 
بانکی نیز تفاوتی نیست. تنها تفاوت قابل تصور بین بانک های دولتی 
و بانک ه��ای خصوص��ی و خصولتی در ترکیب و آرایش س��هامداران 
آنهاس��ت. سهامدار اصلی بانک های دولتی فقط دولت است، در حالی 
که سهامداران بانک های خصوصی و خصولتی، مردم هستند. بنابراین 
مدیران بانک های دولتی و خصولتی هم در برابر سپرده گذاران مسئول 
هس��تند و هم باید س��ود س��هام بانک را به سهامداران شان پرداخت 
کنن��د، اما اینکه در عملی��ات و نظارت های بانکی تف��اوت معناداری 
بین بانک های دولتی و خصوصی ایجاد ش��ود و مثال در توزیع منابع 
ارزان قیم��ت بانکی بهره من��دی بانک های دولتی بی��ش از بانک های 
خصوصی باشد، سیاست بانکی مناسبی نیست. تعیین تکلیف مدیریت 
بانک های خصولتی نیز ضروری اس��ت. توجیه پذیر نیس��ت که دولت 
سهام خود را در بانک های دولتی سابق بفروشد ولی به جای خریداران 

سهام، دولت همچنان مدیریت خود را بر این بانک ها ادامه دهد.
پدی��ده بانک های دولتی و بانک های خصوصی در اغلب کش��ورها 
وجود دارد، اما به جای ایجاد رانت بانکی، زمینه رقابت بانکی را بیشتر 
گسترش می دهند تا در نتیجه رقابت بین بانک ها مردم بیشتر و بهتر از 
خدمات بانکی بهره مند شوند. خالصه آنکه در بانک های دولتی، دولت 
فقط س��هامدار اصلی است، اما سیاس��ت گذار عملیات بانکی نیست. 
یکسان س��ازی عملی��ات و نظارت های بانک مرک��زی بین بانک های 
دولتی و بانک های خصوصی و گسترش بازار رقابت بین آنها از جمله 

اصالحات موردنیاز سیستم بانکی کشور است.

ششم؛ گروه بندی و تخصصی کردن بانک ها
عملیات داخلی و خارجی بانکی به حدی وس��یع است که چاره ای 
جز تخصصی کردن بانک ها نیس��ت. شورای انقالب اسالمی در اوایل 
انق��الب، این موضوع را در ماده 17 قان��ون »نحوه اداره امور بانک ها« 
بدین شرح پیش بینی کرده: »مجمع عمومی بانک ها می تواند نسبت 
ب��ه گروه بندی و ادغام بانک ه��ا اعم از بانک های تخصصی و تجاری و 
همچنین تأسیس بانک های جدید بر حسب ضرورت اقدام نماید.« اما 
متاس��فانه از ظرفیت این قانون چنانکه باید و ش��اید استفاده نشد و 
تقریبا سیستم بانکی کشور به س��وی تجاری شدن کشانده شد و در 
حال حاضر برای نمونه یک بانک توسعه ای در کشور وجود ندارد. ادغام 
بانک ها و موسسات اعتباری با هدف تخصصی کردن و افزایش راندمان 
آنها نیز سیاستی مطلوب در افزایش بانک ها و موسسات ادغامی است.

ام��ا در م��ورد ادغام بانک های موس��وم به بانک های نظامی ش��امل 
بانک های قوامین، حکمت ایرانیان، انصار، مهراقتصاد و موسسه اعتباری 
کوثر از حیث جمع و جور کردن ش��بکه بانکی کش��ور، گرچه پروژه ای 
ض��روری و مطلوب ب��ود و جناب دکتر همتی رئی��س کل وقت بانک 
مرک��زی، این ادغام را در راس��تای اصالح نظام بانک��ی معرفی کردند، 
اما نکته قابل انتقاد، ادغام بانک ها و موسس��ات اعتباری مورد اشاره در 
یک بانک دولتی اس��ت که منتهی به تش��کیل بانکی دولتی با حدود 
4800 ش��عبه و هزاران پرسنل شاغل و بازنشسته شده است. گسترش 
تشکیالت دولتی در این حجم چندان با قوانین موجود سازگار نیست و 
مشکالت فزاینده پرسنلی و عملیاتی برای بانک ادغام پذیر ایجاد خواهد 
کرد. بنابراین بایستی برای موفقیت بانک ادغام پذیر در انجام این پروژه 
و حفظ حقوق اس��تخدامی پرسنل منتقل شده از بانک ها و موسسات 
ادغامی آرزوی موفقیت کرد. اصالح نظام بانکی کش��ور، امری ضروری 
اس��ت تا مردم از خدمات و تس��هیالت بانکی بیش��تر بهره مند شوند، 
تس��هیالت بانکی بیشتر در دس��ترس بخش تولید قرار گیرد و نظارت 
بانک مرکزی بر عملیات بانکی بانک ها و موسسات اعتباری کارا و موثر 
شود، اما در انجام این اصالحات، شتابزدگی و اقدامات مطالعه نشده روا 
نیست و سیستم بانکی را با چالش های بیشتری مواجه خواهد ساخت.

بانک پاس��ارگاد که برای شش��مین بار از سوی نشریه »بنکر« به 
 عنوان بانک برتر ایران انتخاب شده، به مناسبت والدت امام رضا )ع( 
از س��رود سازمانی جدید خود رونمایی کرد. سرود »شکوه جاودانه« 

اثر ساالر عقیلی که با ویژگی های بانک پاسارگاد سروده شده است.
در آیین رونمایی از سرود جدید بانک پاسارگاد که عصر چهارشنبه 
دوم تیرماه در دانش��گاه خاتم برگزار شد، مدیرعامل بانک پاسارگاد 
ضمن خوشامدگویی و تبریک والدت امام رضا )ع( ابتدا از حاضران 
درخواست کرد رو به بارگاه امام رضا قیام کرده و صلوات خاصه امام 
هشتم را قرائت کنند. دکتر مجید قاسمی سپس با بیان اینکه آنچه 
در بانک پاسارگاد اتفاق افتاده عشق به اعتالی نام ایران اسالمی بوده 
است، گفت: امروز برای بانک پاسارگاد و برای همه ایرانیان روز بزرگی 
اس��ت. بانک رضوی پاسارگاد مفتخر است که به امت امام رضا )ع( 
صادقانه خدمت می کند. او درخصوص چگونگی س��اخت این سرود 
نیز گفت: برای خلق این س��رود جلسه ای با آقای عقیلی داشتیم و 
ایشان خواستار آگاهی بیش��تر در مورد ویژگی های بانک پاسارگاد 

شدند تا آقای باطنی شاعر این اثر بتوانند براساس این ویژگی ها شعر 
این سرود را بسرایند. امروز را غنیمت دانستیم تا از سرودی که آقای 

عقیلی با حوصله آن  را ساختند رونمایی کنیم.
دکتر قاس��می ضمن تشکر از س��االر عقیلی ادامه داد: من عاشق 
ادبیات فاخر و حماسی ش��ما در ترانه ها و سرودهای تان هستم که 
دل های عاشقان وطن را می لرزاند. واالترین ویژگی این سرود تقرب 
به فرهنگ پاسارگادی و محتوای غنی آن است و از آقای باطنی شاعر 

و آهنگساز این اثر نیز قدردانی می کنم.
مدیرعامل بانک پاسارگاد، این بانک را بانک رضوی دانست و گفت: 
زمانی  که می خواستیم بانک را افتتاح کنیم، با وجود اینکه پنج شعبه 
در ته��ران آماده افتتاح بودن��د، اما چند ماه افتتاح بانک را به تاخیر 
انداختیم، به دلیل اینکه اصرار داشتیم حتما اولین شعبه در مشهد 
مقدس دایر ش��ود. بر همین اس��اس بانک پاس��ارگاد در 2۳ آذرماه 
1۳84 در احمدآباد مشهد و هم زمان با والدت امام رضا )ع( تاسیس 
ش��د. به گفته قاس��می، بانک پاس��ارگاد که با ۳50 میلیارد تومان 

تاسیس ش��ده بود، در این فاصله 1۶ ساله توانسته است بزرگترین 
افتخار حوزه مالی کشور را خلق کند. در حال حاضر تنها چهار نماد 
بانک پاسارگاد به پشتوانه تولیدات ارزشمند کاال و خدمات موردنیاز 
کشور 4۳0 هزار میلیارد تومان ارزش روی تابلوی بورس دارد. آنچه 
در بانک پاسارگاد اتفاق افتاده عشق به اعتالی نام ایران اسالمی بوده 
اس��ت؛ ایرانی که خود را متعلق به امام رضا )ع( می داند؛ امامی که 
مثل سراج منور منیر مرکز اتصال قلب های ایرانیان به همدیگر است.

او در پایان س��خنانش گفت: بعضا راز توفیقات بانک پاسارگاد را 
سوال می کنند. این راز بسیار مهم و در عین حال سهل الوصول است. 
ما خود را با توس��ل به بارگاه آقا ام��ام رضا )ع( و اتکا به ادعیه زکیه 
ایشان به خدا سپرده ایم و نزد آن بزرگوار نوکری امت او را عهد بستیم. 
ساالر عقیلی نیز ضمن ابراز خرسندی از حضور در این مراسم گفت: 
برای من جای افتخار دارد که این اثر را برای بانک پاس��ارگاد خلق 
کرده ام چراکه خودم از دوس��ت داران و عالقه  مندان بانک پاسارگاد 
هس��تم و می بینم که این بانک چگون��ه در خدمت مردم و اعتالی 

اقتصاد کشور است. عقیلی درخصوص چگونگی ساخت این سرود نیز 
گفت: بنده این کار و سرود را با افتخار برای بانک پاسارگاد خواندم 
و از این بابت بسیار خوشحالم. همان طور که آقای قاسمی فرمودند 
جلساتی برای خلق این اثر داشتیم. ایشان نکته های مهمی را گوشزد 
می کردند، کار سختی بود. ضمن رعایت جوانب مختلف کاری خودم 
باید اثری خلق می کردم که در شأن بانک پاسارگاد باشد. با دوست 
هنرمندم آقای باطنی که آهنگس��از این اثر نیز هستند و ایشان هم 
زحمات زیادی برای این س��رود کشیدند، نزدیک یک  ماه شبانه روز 
کار کردیم تا به یک نظر جمعی رس��یدیم که این  کار به این شکل 
در اختیار شما قرار بگیرد. در جلسه ای که با دکتر قاسمی داشتیم؛ 
اولین چیزی که ایش��ان فرمودند این بود که بانک پاس��ارگاد بانک 
رضوی و بانک عش��ق است و تمام کسانی  که در این بانک مشغول 
به کار هستند با عشق کار می کنند و ما به آنها کارمند نمی گوییم، 
آنها عاش��قان بانک هستند و با عشق برای بانک زحمت می کشند. 
جالب اینجاس��ت که من شب گذشته مشهد بودم و سعادت داشتم 

شب والدت امام رضا )ع( نایب زیاره باشم و این اتفاق خوبی است که 
مستقیم از مشهد به این مراسم آمدم. همچنین محمدمهدی باطنی، 
ش��اعر و آهنگساز این اثر در سخنانی کوتاه گفت: این  کار برای من 
کار خاطره انگیزی بود. هرچند آقای عقیلی همیش��ه نسبت به تمام 
کارهایی که انجام می دهند حساس هستند و دلیل موفقیت ایشان 
نیز همین حساسیت است. ایشان روی این کار حساس تر بودند شاید 
به  دلی��ل عالقه بیش از حدی که به آقای دکتر دارند و البته ارادت 
قلبی که به امام هشتم دارند در این قضیه خیلی موثر بود. از گذشته 
تا به  حال هر جایی صدای آقای عقیلی را می ش��نوم صدای ایش��ان 
رنگ و بوی ایران را دارد. بشخصه سال هاست با صدای ایشان زندگی 
می کن��م. فکر می کنم گوهری در صدای ایش��ان وجود دارد که در 
جان آدم ها می نش��یند و این جز لطف الهی چیزی نیست. در پایان 
این مراسم همچنین از گروه سازنده این ترانه با اهدای لوح سپاس و 
نشان یادبود بانک پاسارگاد توسط دکتر قاسمی تقدیر به عمل آمد و 

ترانه نام آشنای »ایران« توسط ساالر عقیلی اجرا شد.

هم زمان با میالد باسعادت امام رضا )ع(
از سرود سازمانی جدید بانک پاسارگاد رونمایی شد

نقشه راه اصالح نظام بانکی

 بررسی 7 راهکار برای ایجاد برند شخصی

برندسازی شخصی با هدف بهبود وضعیت کسب و کار
اگر شما به دنبال توسعه کسب و کارتان هستید، یکی از ایدهای جذاب تالش برای ایجاد یک برند شخصی 
است. بسیاری از کسب و کارها همیشه نسبت به سطح تاثیرگذاری پایین بر روی مشتریان شکایت دارند. دلیل 
این امر اغلب اوقات ناتوانی برای نشان دادن یک چهره انسانی و جذاب به مشتریان است. اگر شما در کنار کسب 
و کار اصلی تان دارای یک برند شخصی هم باشید، به بهترین شکل ممکن فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را خواهید داش��ت. درس��ت به همین خاطر امروزه بس��یاری از برندهای بزرگ دارای مدیرانی با برندهای 
شخصی قدرتمند هستند. این امر به شما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
برندسازی شخصی اغلب اوقات برای کارآفرینان امر بسیار دشواری محسوب می شود. این نکته بسیاری از برندها...



پس از انتخاب سیدابراهیم رئیسی به عنوان رئیس دولت سیزدهم، این 
سوال به کرات مطرح شده که ضرب االجل های سرنوشت ساز او برای بهبود 
و اص��الح اقتصاد ایران چه خواه��د بود؟ تحلیلگران و فعاالن اقتصادی هر 
یک البته پیش��نهاداتی را برای رئیس دولت آینده داشته اند؛ از مهار تورم 
تا حل مش��کل کس��ری بودجه و ی��ا حمایت از تولید و ص��ادرات. در این 
میان، گروهی نیز اعتقاد دارند پیش از اصالح سیاس��ت های پولی و مالی، 
قوانی��ن و قواعد حاکم بر بانکداری مرکزی و بانک ها، قواعد حاکم بر نحوه 
هزینه ک��رد درآمدهای ارزی نفت، نحوه ثبت درآمدها و هزینه های دولت، 
نسبت کسری بودجه و بدهی دولت و نظایر آن باید به گونه ای اصالح شود 
که تضمین کننده اجرای سیاس��ت های پولی بانک مرکزی و سیاست های 

مالی دولت باشد.
در این باره یک تحلیلگر اقتصادی می گوید: بیشتر از 40 سال است که 
تورم ایران از میانه تورم دنیا باالتر اس��ت و طبق آمار و ارقام در 10 س��ال 
اخیر در رتبه چهارم کش��ورهای با بیشترین تورم در سطح جهان بوده ایم. 
بنابرای��ن قوانین و مقررات باید به گونه ای اصالح ش��وند که تضمین کننده 
اس��تقالل بانک مرکزی باشد؛ مسئله استقالل بانک مرکزی و اصالح نظام 
بانکی الزم است در تمامی سطوح حکمرانی مورد پذیرش و تعهد قرار گیرد 

و توسط قوانین کشور تضمین شود.
ناترازی های چندگانه در اقتصاد ایران

مجید س��لیمی بروجنی با بیان اینکه در این س��ال ها حداقل 20 درصد 
رشد قیمت ها را به طور ساالنه شاهد بوده ایم، به خبرآنالین گفت: میانگین 
رشد اقتصادی دهه اخیر تقریبا صفر بوده است. به بیان ساده، هر 10 سال 
قدرت خرید خانوار ایران با درآمد ثابت یک س��وم شده و این همه به رغم 
اقدامات پرنوسان همه دولت ها برای مهار قیمت هاست. این در حالی است 
که تورم مانند چالش محیط زیست یا فساد اداری و بانکی نیست که درک 
آن نیازمند تخصص خاصی باش��د، بلکه مردم به راحتی آن را با پوست و 
اس��تخوان درک می کنند. بدون تردید یکی از گرفتاری های بزرگ کشور 
در طول چند س��ال گذشته رش��د اقتصادی بوده که متاسفانه پیامدهای 

سنگینی همچون بیکاری و کاهش رفاه را به مردم تحمیل کرده است.
او با ذکر این نکته که ابرچالش های اقتصاد ایران در این س��ال ها رش��د 
کردند و بزرگ ش��دند، ادامه داد: از روزی که فش��ار خارجی وارده به پیکر 
اقتصاد ایران افزایش یافت و تحریم ها راه تنفس را بس��ت، سیاستمداران، 
عدال��ت را در ارزان ک��ردن مصنوعی و اداری همه چیز دیدند و نتیجه اش 

این بود که دو دسته ناترازی را در اقتصاد کشور دیدیم. یکی، مجموعه ای 
از ناترازی های مالی اس��ت که هر س��اله خود را در پوشش کسری بودجه 
دولت ها، وضعیت نگران کننده صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و 
شرایط نامساعد نظام بانکی منعکس کرد و دیگری، ناترازی در طبیعت بود 

که ابرچالش های آب و محیط زیست و انرژی را دربر می گیرد.
به اعتقاد وی، در چند س��ال اخیر بارها شاهد هشدار کارشناسان بودیم 
که ابرچالش ها در حال بزرگ ش��دن هس��تند و طولی نخواهد کشید که 

برای حل و فصل آنها، سرمایه اجتماعی و مالی زیادی را باید خرج کرد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه ما می توانستیم با اصالحات ساختاری 
و ص��رف هزینه کم ابرچالش ها را مهار کنیم، اما امروز باید قطع عضو کنیم، 
افزود: ناترازی مهم دیگر مالی، بودجه دولت است که از اوایل دهه 50 به این 
س��و همواره با کسری بسته می شود و هیچ گونه تناسبی میان مخارج دولت 
و مس��ئولیت هایی که پذیرفته و منابعی که جمع آوری می کند، وجود ندارد، 

بنابراین به طور مداوم کسری بودجه بزرگ تر شده است.
سلیمی بروجنی افزود: در دو دهه گذشته کسری تراز عملیاتی که نشان دهنده 
ظرفیت درآمدهای عمومی غیرنفتی برای تامین مخارج جاری است، به سرعت 
رشد کرده است. این شاخص هم چیزی نیست که فکر کنیم با برداشته شدن 
تحریم کوچک می شود، چراکه یک طرف تراز عملیاتی، مالیات و یک طرف آن، 
هزینه های جاری است. در کنار اینها نیز ابرچالش نظام بانکی وجود دارد، به 
طوری که امروز با یک نظام بانکی معیوب و پیچیده روبه رو هستیم که دیگر 

عالقه ای به به روزرسانی و درمان خود ندارد.
او با بیان اینکه باید بپذیریم ریش��ه تورم مزمن در عدم تعادل های مالی 
اقتصاد اس��ت که آن نیز ریش��ه در عواملی مانند ناترازی منابع و مصارف 
دولت، سیاست های حمایتی نادرست، ناکارآمدی نظام بودجه ریزی، عدم 
شفافیت مالی دولت، ماموریت های موازی دولت و بخش خصوصی، رابطه 
مالی بی قاعده بین دولت و بانک مرکزی، رابطه بی قاعده بین بانک مرکزی 
و صندوق توس��عه ملی و نقش تورم زای نفت در اقتصاد دارد، متذکر شد: 
تکالیف بودجه ای تعیین شده برای بانک ها نیز هر سال از طریق مسیرهای 
قانون��ی، خالف قواعد و اص��ول بانکداری تکالیفی را به بانک های کش��ور 
تحمیل می کند. بنابراین درگیر کردن بانک ها در جهت اهداف حمایت از 
سپرده گذاران بازار سرمایه، حمایت از بنگاه ها و رشته فعالیت های خاص، 
حمایت از گروه های اجتماعی خاص و نظایر آن، به تحمیل ناکارایی و زیان 

انباشته به بانک های کشور منجر خواهد شد.

اصالحات اقتصادی چگونه رخ می دهد؟
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دالرهای نفتی با وجود حساب ذخیره 
ارزی و صندوق توسعه ملی، بدون قاعده وارد چرخه اقتصاد می شوند و موجب 
بی ثباتی مالی دولت، نوس��انات نرخ ارز و بی اثر شدن سیاست پولی می شود، 
گفت: اینها تنها نمونه هایی هس��تند از مواردی که نشان می دهد الزم است 
پیش از اصالح سیاست های پولی و مالی، ابتدا قوانین و قواعد حاکم بر بانکداری 
مرکزی و بانک ها، قواعد حاکم بر نحوه هزینه کرد درآمدهای ارزی نفت، نحوه 
ثبت درآمدها و هزینه های دولت، نسبت کسری بودجه و بدهی دولت و نظایر 
آن به گونه ای اصالح ش��ود که تضمین کننده اجرای سیاست های پولی بانک 

مرکزی و سیاست های مالی دولت باشد.
به گفته س��لیمی بروجنی، بدون اصالح قوانین و مقررات تضمین کننده 
سیاست های پولی و مالی، نمی توان انتظار داشت سیاست های پولی و مالی 
قادر به ایفای نقش در جهت ثبات اقتصاد کالن و افزایش کارایی اقتصادی 
باشد. قوانین و مقررات باید در جهتی تنظیم شوند که دولت موظف شود 
تمامی هزینه ها و درآمدهای خود را ش��فاف کند. بس��یاری از درآمدها و 
هزینه های دولت از ش��فافیت الزم برخوردار نیست و همین مسئله زمینه 
پنهان کاری و بی انضباطی مالی را در س��طوح مختلف فراهم کرده اس��ت. 
همچنین الزم اس��ت به عنوان یک تعهد اساس��ی، دولت مکلف باشد که 

مصارف خود را به طور واقعی متناسب با منابع پایدار متعادل کند.
وی با اشاره به اینکه همزمان الزم است به عنوان یک گام اصالحی جدی، 
قاعده مالی نفت نیز به گونه ای تعریف ش��ود که نوسانات درآمدهای نفتی 
کشور باعث بی ثباتی بودجه دولت، رشد پایه پولی و بی ثباتی اقتصاد نشود، 
یادآور شد: قوانین و مقررات باید به گونه ای اصالح شوند که تضمین کننده 
اس��تقالل بانک مرکزی باشد. مسئله استقالل بانک مرکزی و اصالح نظام 
بانکی الزم اس��ت در تمامی س��طوح حکمرانی مورد پذیرش و تعهد قرار 
گیرد و توسط قوانین کشور تضمین شود. همچنین قوانین و مقررات جاری 
باید در جهت پایدارسازی درآمدهای عمومی بازنگری شود. این مسئله از 
طریق اصالح نظام مالیاتی و حذف معافیت های مالیاتی حاصل خواهد شد.
این کارش��ناس اقتصادی در انتها تاکی��د کرد: اصالح قانونی در بهترین 
ش��رایط، شرط الزم و نه کافی اجرای اصالحات اقتصادی است. اگر دولت 
همچنان بخواهد به سلطه مالی ادامه دهد و از طریق مالیات تورمی مخارج 
خود را تامین کند، اگر بانک مرکزی نخواهد نظارت موثر بر بانک ها داشته 

باشد، قانون مصوب کم اثر بلکه بی اثر می شود.

نقطه عزیمت اصالحات اقتصادی کجاست؟

گام های سرنوشت ساز دولت سیزدهم

یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن با بیان اینکه طی ۳0 سال گذشته 
قیمت طال و دالر حدودا 180 برابر ش��ده در حالی که مس��کن 1200 
برابر شده است، می گوید آمارهایی که از رصد کوتاه مدت بازار مسکن به 
دست می آید قابل اعتنا نیست؛ به خصوص در شرایط فعلی که معامالت 
در رکود به س��ر می برد. موقعی می توانیم بگوییم قیمت یک کاال پایین 
آمده یا باال رفته که در یک زمان مش��خصی تعداد قابل توجهی معامله 
صورت گرفته باش��د و بعد آن را با مقطعی مش��ابه در گذشته مقایسه 

کنیم.
بیت اهلل س��تاریان در گفت وگو با ایسنا، افزود: اساسا وقتی معامله ای 
ص��ورت نمی گیرد و بازار در رکود ق��رار دارد، صحبت از کاهش قیمت 
بی معناس��ت. اینکه در یک محله وس��یع 10 معامله انجام شود یعنی 
این موارد ش��رایط معامله را نداشته است. فروشنده ممکن است تحت 
اضطرار، پول الزم باش��د یا قصد مس��افرت داشته باشد و ملکش را زیر 
قیمت بفروش��د. این قراردادها را به عنوان ش��اخص اعالم می کنند که 

باعث می شود در تحلیل ها و برنامه های بلندمدت دچار اشتباه شویم.
به گفته این کارش��ناس اقتصاد مس��کن، بهار و تابستان سال 1۳۹۹ 
معامالت مس��کن در کشور مقداری رونق داشت و دیدیم که در تهران 
هر ماه حدود 8 درصد نرخ ها باال می رفت. س��پس در پاییز معامالت به 
حدود یک دهم رسید و قیمت دو سه درصد پایین آمد که بسیاری افراد 
از ریزش��ی شدن بازار صحبت می کردند، اما پایان سال دیدیم قیمت ها 
در تهران ۹4 درصد نسبت به سال 1۳۹8 رشد کرد. در حال حاضر نیز 
معام��الت به حدود یک دهم وضعیت نرمال رس��یده و قیمت ها اندکی 
پایین آمده که باز هم عده ای از ریزش نرخ ها و حتی پیش بینی ریزش 

در آینده صحبت می کنند.
س��تاریان با بیان اینکه منحنی های کالن اقتصادی در حوزه مسکن 
نش��اندهنده رکود ی��ا افت قیمت نیس��ت و نخواهد ب��ود، تاکید کرد: 
شاخص های توس��عه اقتصادی در حال حاضر نشان دهنده رونق بخش 

مسکن اس��ت. سال قبل بعد از چندین سال رش��د اقتصادی کشور ما 
مثبت بود و احتماال امسال هم ادامه پیدا می کند. بحث بودجه عمرانی 
دولت، اثرات مذاکرات هس��ته ای بر اقتصاد، رش��د نقدینگی و چرخش 
پول، ارتباط با چین و کش��ورهای غربی، همگی از رش��د و توسعه خبر 
می دهند. با توجه به پیشران بودن حوزه مسکن قطعا در این بخش نیز 

با رونق و رشد مواجه می شویم.
او با اش��اره به اینکه تصور غالب این اس��ت ک��ه علت افزایش قیمت 
مس��کن، رشد قیمت دالر اس��ت. ادامه داد: نرخ ارز، یک عامل محرک 
بوده اما بخش امالک در ایران ذاتا ظرفیت دارد. حتی ارز و طال کاالهای 
س��رمایه ای نیستند، اما مسکن کاالی س��رمایه ای است. طی ۳0 سال 
گذش��ته قیمت ارز و طال 170 تا 180 برابر شده، اما مسکن در بعضی 
مناطق تا 1200 برابر رش��د کرده اس��ت. اینکه چرا مس��کن به کاالی 
س��رمایه ای تبدیل شده بحثش جداست، اما این گمانه که سوداگران و 
دالالن این بال را س��ر بازار مس��کن آورده اند کامال اشتباه است. مسکن 

درون خود ظرفیتی دارد که باعث سوداگری می شود.
این کارش��ناس اقتصاد مس��کن، رکود فعلی را نوعی حالت انتظار از 
سوی کنشگران امالک برای رسیدن به شرایط باثبات سیاسی دانست و 
گفت: اگر ثبات سیاسی اتفاق بیفتد قدر مسلم بازار مسکن رشد می کند؛ 
زیرا هم حدود 5 میلیون کسری مسکن داریم و هم برای رونق اقتصادی 
باید این حوزه را راه بیندازیم. از طرف دیگر وقتی نمی دانیم دولت آینده 
برنامه ای برای بخش مسکن دارد یا می تواند مشکالت این بخش را حل 
کند، ابهامات و نگرانی از آینده این بازار بیشتر می شود. اگر دولت آقای 
رئیس��ی بخواهد راه 50 سال گذش��ته را در بخش مسکن برود همین 

وضعیت ادامه پیدا می کند.
س��تاریان یادآور شد: در 50 سال گذش��ته هیچ وقت قیمت مسکن 
پایین نیامده است. در مقاطعی راکد بوده اما رکود تورمی نهفته داشته 
است. بدین معنا که در مقاطع رکود، قیمت ها مثل یک فنر جمع شده 

و بعد در زمان رونق، پرش کرده است. وی با بیان اینکه هر دولتی بعد 
از انقالب اسالمی آمده در بخش مسکن خودش را با روزمرگی مشغول 
کرده است، گفت: دولت ها سناریوهای تکراری را دنبال و صورت مسئله 
را کوچک تصور کردند. در صورتی که مسئله مسکن آنقدر بزرگ است 
که در طول 42 سال گذشته نتوانسته ایم آن را حل کنیم. االن خانوارها 
با ۶0 سال کار کردن نمی توانند خانه بخرند. سهم مسکن در سبد خانوار 
به طور متوسط 48 درصد شده و در بعضی مناطق کالنشهرها باالی 80 
درصد اس��ت. مرد خانواده کار می کند و پول را دودستی به صاحبخانه 

می دهد. زن هم برای خرج و مخارج زندگی کار می کند.
این کارش��ناس بازار مس��کن درباره وضعیت مس��کن در کشورهای 
توسعه یافته اظهار کرد: سهم مسکن در سبد خانوار به طور متوسط در 
جهان 12 درصد است. یعنی یک نفر با 1.5 ساعت کار روزانه می تواند 
اجاره آن روز را تامین کند. مابقی ۶.5 ساعت را برای خوراک، پوشاک، 

تفریح، ورزش، درمان و دیگر مسائل کار می کند.
ستاریان در پاسخ به این سوال که آیا می توانیم در چهار سال مشکل 
بخش مسکن را حل کنیم، گفت: خیر چنین چیزی امکان ندارد. حتی 
اگر دولت جدید ساختار کل اقتصاد دولتی را تغییر دهد و با تمام توان 
ش��روع به احداث مسکن کنیم بین 10 تا 20 سال طول می کشد تا به 
نتیجه برس��یم. هر کس مدعی ش��ود من ظرف یک، دو یا چهار س��ال 
مش��کل مسکن را حل می کنم معلوم اس��ت که این بخش را نشناخته 

است.
به گفته وی، حدود 5میلیون واحد مسکونی کسری مخفی داریم که 
به شکل حاشیه نشینی، کپرنش��ینی و خانوارهای گسسته وجود دارد. 
این 5 میلیون کس��ری را کشورهای توسعه یافته هم نمی توانند در بازه 
چهار س��اله تامین کنند. فقط بع��د از جنگ جهانی دوم بود که بعضی 
کشورهای اروپایی توانستند س��االنه 200 تا ۳00 هزار واحد مسکونی 

بسازند که آن هم مردم کمک کردند.

قیمت ارز و طال در 3 دهه 180 برابر شد، قیمت مسکن 1200 برابر

انتظارات مسکنی از دولت آینده

نگــــاه
»فایننشال تایمز« گزارش داد

مختصات کرونایی اقتصاد یورو
آماره��ای غیررس��می و ش��اخص های جایگزین از بازگش��ت فعالیت های 
اقتصادی در منطقه یورو به الگوی قبل از بحران کرونا و حرکت سریع اقتصاد 

این منطقه به سمت بهبود کامل حکایت دارند.
به گزارش »فایننش��ال تایمز«، ش��هروندان کشورهای منطقه یورو در حال 
بازگشت به رس��توران ها و مراکز تفریحی، رزرو کردن هتل ها برای تعطیالت 
هستند و از سوی دیگر بسیاری از آنها با برداشته شدن محدودیت ها می توانند 
با اس��تفاده از خودرو شخصی یا وسایل نقلیه عمومی به محل کارشان بروند. 
براساس آمارهای غیررسمی، نشانه هایی از بازگشت فعالیت های اقتصادی در 
منطقه یورو به الگوی قبل از همه گیری کرونا دیده می ش��ود. در بس��یاری از 
کشورهای منطقه یورو، استفاده از حمل ونقل عمومی و سفرهای درون شهری 
با خودروی ش��خصی برای رسیدن به محل کار به باالترین میزان آن از اوایل 
سال گذشته میالدی رسیده است. شاخص های جایگزین )مانند تغییرات در 
س��فرهای درون ش��هری( از آغاز همه گیری کووید-1۹ مورد استقبال فعاالن 
اقتصادی قرار گرفته اس��ت. این ش��اخص ها اگرچه در مقایسه با شاخص ها و 
آمارهای رس��می جامعیت و کمتری دارند و کمت��ر می توان به آنها اتکا کرد، 
اما دسترسی سریع تری را به معیارهای نسبی برای سنجش روند فعالیت های 
اقتص��ادی فراهم می کنند. برت کالینز، اقتصاددان مؤسس��ه تحقیقات مالی و 
اقتصادی ING درخصوص بهبود محسوس فعالیت های اقتصادی در منطقه 
یورو می گوید: »چندین معیار سنجش فعالیت های اقتصادی اکنون در سطحی 
بسیار باالتر از تابستان سال گذشته قرار دارند و این باعث می شود که انتظارات 
از بهبود فوری اقتصاد باالتر برود.« با کاهش شیوع ویروس کرونا در اروپا، اغلب 
کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا روند بازگشایی اقتصادشان را آغاز کرده اند و در 
نتیجه این تحوالت، اطمینان مصرف کنندگان نیز بهبود یافته است. آمار ابتال 
به کووید-1۹ در اتحادیه اروپا از ماه مه امسال به  سرعت کاهش یافته و حدود 
نیم��ی از جمعیت اتحادیه اروپا حداقل یک دوز واکس��ن کووید-1۹ دریافت 
کرده اند؛ هرچند کماکان نگرانی هایی از احتمال شیوع گونه جدیدی از ویروس 

کرونا موسوم به »دلتا« وجود دارد.
جک آلن رینولدز، اقتصاددان مؤسسه تحقیقاتی کپیتال اکونومیکس لندن 
معتقد است که با برداشته ش��دن محدودیت های مرتبط با همه گیری کرونا، 
عموم مردم بیش از پیش به بازگشت به زندگی عادی و فعالیت هایی که قبل از 
 Google Mobility همه گیری کرونا انجام می داده اند، تمایل دارند. آمارهای
از سرویس های شرکت گوگل که تردد در سطح خیابان ها را با استفاده از تصاویر 
ماهواره ای رصد می کند، حاکی از این اس��ت که س��فرهای درون شهری برای 
رسیدن به محل کار در اقتصادهای بزرگ منطقه یورو -از جمله آلمان، فرانسه 
و ایتالیا- در اواس��ط ماه جاری میالدی )هفته گذش��ته( اگرچه نسبت به ماه 
ژانویه سال 2020 )قبل از همه گیری کرونا در اروپا( حدود 10 درصد کاهش 
یافته اس��ت، اما در مقایسه با ماه مشابه سال قبل افزایش بسیار زیادی نشان 
می دهد و به باالترین می��زان خود از ابتدای همه گیری ویروس کرونا در اروپا 
 SimilarWeb رسیده است. از سوی دیگر داده های وب سایت ترافیک سنجی
نش��ان می دهد که هم زمان با بازگشت ش��هروندان به محل کار خود، ترافیک 
سایت ها و پلتفرم های فعال در حوزه کنفرانس های آنالین و تجارت الکترونیک 
به میزان چش��مگیری نسبت به اوایل سال جاری میالدی کاهش یافته است. 
عالوه بر این،  آمار مرخصی افراد ش��اغل در کش��ورهای اسپانیا و آلمان در ماه 
مه به میزان قابل توجهی کاهش یافته و تعداد افرادی که یارانه اشتغال دریافت 
می کنند به کمترین حد خود در س��ال جاری میالدی رسیده است. از طرفی 
براس��اس گزارش وب س��ایت کاریابی Indeed تعداد آگهی های استخدام در 
کش��ورهای منطقه یورو از ماه آوریل امس��ال تاکنون رشد قابل توجهی داشته 
اس��ت. آمارهای گوگل نیز نشان می دهد که در برخی کشورهای منطقه یورو 
حضور شهروندان در فرودگاه ها و ایستگاه های قطار و اتوبوس به باالترین سطح 
خود از زمان آغاز همه گیری کووید-1۹ رسیده و بازدید شهروندان بسیاری از 
ش��هرهای اروپایی از مراکز خرید و اماکن تفریحی نیز در مقایس��ه با تابستان 
گذشته افزایش قابل توجهی داشته است. در آلمان، رزرو میز در رستوران ها و 
مخارج مصرف کنندگان در روزهای سپری شده از تابستان امسال )بیش از سه 
هفته براساس تقویم میالدی( باالتر از دوره مشابه سال 201۹ )یعنی چندین 

ماه قبل از شیوع ویروس کرونا( بوده است.
جک آلن رینولدز از مؤسس��ه کپیتال اکونومیکس لن��دن می گوید برخی 
مصرف کنندگان از سال گذشته مبالغ قابل توجهی را پس انداز کرده اند و ممکن 
اس��ت اکنون مایل به خرج کردن پس انداز اضافی خود باشند که این می تواند 
مخارج مصرف کنندگان را به موتور محرک رشد اقتصادی کشورها در ماه های 
آت��ی تبدیل کند. با این حال، برخی حوزه ها در اقتصاد اروپا و جهان از جمله 
زنجیره های تأمین هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به سطح نرمال دارند. به گفته 
کیارا زانگارلی، اقتصاددان هلدینگ ژاپنی نامورا، فعالیت های صنعتی در جهان 
به دلیل اختالل در زنجیره های تأمین و کمبود مواد خام همچنان پایین تر از 
سطح مطلوب هستند و احتماال این وضعیت به نیمه دوم سال جاری میالدی 
نیز کشیده خواهد شد. از طرفی هنوز در برخی کشورهای اروپایی سالن های 

تئاتر و سینما باز نشده اند یا با ظرفیت محدود فعالیت می کنند.
ترافیک هوایی در اروپا نیز اگرچه به باالترین میزان خود از ابتدای همه گیری 
کرونا تاکنون رس��یده است، اما در مقایسه با اوایل تابستان سال 201۹ حدود 
50 درصد کاهش نشان می دهد. فابیو بالبونی از اقتصاددانان شرکت خدمات 
مالی و بانکداری HSBC در این خصوص تأکید می کند: »ما درباره چشم انداز 
بهبود کامل بخش گردش��گری در سال جاری کمتر خوش بین هستیم و این 
مسئله به  ویژه بر اقتصادهایی که وابستگی زیادی به گردشگران خارجی دارند، 
تأثیرگذار خواهد بود.« اما توماس دی ووراک، اقتصاددان مؤسس��ه تحقیقاتی 
آکس��فورد اکونومیک��س می گوید آمار جس��ت وجوهای اینترنت��ی مرتبط با 
فعالیت ها و مقاصد گردشگری طی هفته های اخیر رشد خارق العاده ای داشته 
و این نشان می دهد که افزایش تقاضا در بخش گردشگری در راه است. عالوه 
بر این، طی هفته های اخیر آمار رزرو آنالین اقامتگاه ها و واحدهای مسکونی با 
اجاره کوتاه مدت شاهد رشد بسیار سریعی بوده است و این نیز یک نشانه مثبت 

دیگر از بهبود اوضاع در بخش گردشگری قلمداد می شود.
در بس��یاری از مناطق آلمان و فرانس��ه، میزان رزرو اقامتگاه ها در مقایسه 
با ماه ژوئن س��ال 201۹ بس��یار باالتر اس��ت که این می تواند ناشی از تمایل 
ش��هروندان این کشورها به گذراندن تعطیالت در کشور خود به جای سفر به 
کش��ورهای دیگر باش��د. توماس دی ووراک در این خصوص می گوید: »انتظار 
می رود که در تابس��تان امسال اوضاع گردشگری داخلی در کشورهای اروپایی 
بسیار خوب باشد؛ اینکه مصرف کنندگان از قبل خود را کامال برای دوره پس 
از برداش��ته شدن محدودیت ها آماده کرده اند، نشانه خوبی است.« در مجموع 
اقتصاددانان بیش از پیش امیدوارند که اقتصاد منطقه یورو هرچه زودتر بهبود 
یابد. هفته گذش��ته بانک مرکزی اروپا )ECB( پیش بینی خود از نرخ رش��د 
اقتصادی منطقه یورو در س��ال 2021 را با 0.۶ واحد درصد افزایش نسبت به 
پیش بینی قبلی، به 4.۶ درصد رس��اند و برخی اقتصاددانان می گویند اقتصاد 
منطقه یورو حتی می تواند در همین پاییز امس��ال از اثرات همه گیری ویروس 

کرونا خالص شود.
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فرصت امروز: شاخص تورم هم اکنون به مهمترین شاخص اقتصادی ایران 
بدل شده است. سمت و سوی این شاخص به  دلیل اینکه با معیشت و رفاه 
مردم سروکار دارد، در تمام اقتصادهای دنیا و به ویژه ایران، اهمیت باالیی 
دارد و در ایام انتخابات ریاس��ت جمهوری س��یزدهم نیز مهمترین موضوع 
م��ورد بحث در بین نامزدها بود. طبق گزارش مرکز آم��ار ایران، نرخ تورم 
ماهانه در پایان خردادماه امس��ال برخالف دو  ماه ابتداي س��ال روندی رو 
به رش��د داشته و با جهشي 1.8 درصدي به 2.5 درصد رسید. هرچند نرخ 
تورم در دو مقیاس س��االنه و میانگین با ش��تاب کمتري نسبت به ماه هاي 
گذشته حرکت کرده است، با این حال، نرخ تورم میانگین )12 ماه منتهي 
به خردادماه امس��ال( با دو واحد درصد افزایش به 4۳ درصد رسیده و نرخ 
تورم نقطه اي )12 ماه منتهي به خردادماه امسال نسبت به خردادماه سال 
گذشته( نیز با حدود 0.7 واحد درصد افزایش به 47.۶ درصد رسیده است. 
با ادامه این روند تورمی به نظر مي رسد که  نرخ تورم در تابستان در آستانه 
رسیدن به رکورد سال هاي پس از انقالب یعني نرخ 4۹.5 درصدی در سال 
1۳74 خواهد بود. ایران در میان کش��ورهای دنیا، جزو معدود کشورهایی 
اس��ت که با تورم باال و دو رقمی دست و پنجه نرم می کند و حتی در بین 
همسایگان جنگ زده ایران نظیر مانند عراق و افغانستان نیز با نرخ تورمی 

به مراتب پایین تر مواجه هستیم.
تورم تا پایان سال به کدام سو می رود؟

درخصوص اینکه نرخ تورم تا پایان س��ال 1400 به کدام سو می رود، 
سناریوهای مختلفی مطرح است که سناریوی خوش بینانه آن در گروی 
رف��ع تحریم ه��ا و احیای برجام اس��ت. هرچند به اعتق��اد اقتصاددانان، 
افزایش فروش نفت و رش��د درآمدهای ارزی تأثیر مثبتی بر مهار تورم 
دارد، ام��ا ب��رای کنترل پایدار و بلندم��دت آن، نیازمند اصالح برخی از 
س��اختارهای اقتصادی به ویژه در نظام پولی و بانکی هستیم. در همین 
حال، مرکز آمار ایران در ش��رایطی از نرخ تورم 4۳ درصدی در سومین 
ماه 1400 خبر داده که این میزان بیش��ترین نرخ تورم از اردیبهش��ت 
س��ال 1۳۹۶ تاکنون بوده اس��ت. عملکرد بانک مرک��زی برای مهار این 
متغی��ر اقتصادی نیز تاکنون کارس��از نبوده و این بان��ک هنوز برنامه و 

هدف خود برای تعدیل نرخ تورم هدف گذاری ش��ده در س��ال گذشته را 
اعالم نکرده است . به موازات آن وزارت اقتصاد نیز از فرصت انتشار اوراق 

استفاده نکرده است. 
در این باره کامران ندری معتقد است: منتشر شدن اوراق در این بازه 
زمان��ی برای اقتص��اد ایران خطراتی ایجاد می کن��د. در این میان، بانک 
مرک��زی باید دولت را به انتش��ار اوراق تش��ویق کن��د و از کاهش بیش 
از ان��دازه نرخ بهره بین بانکی جلوگیری نمای��د. این تحلیلگر اقتصادی 
درباره علت رس��یدن تورم س��االنه در اردیبهش��ت ماه به 4۳ درصد به 
ایس��نا می گوید: از آنجا که دولت در این مدت فروش اوراق نداش��ته و 
تحقق درآمدهای مالیاتی نیز زمانبر اس��ت، به س��مت برداشت از منابع 
بانک مرکزی رفته است که این عدم عالقه به انتشار اوراق مسئله جدی 
اس��ت و نس��بت به آینده اقتصاد ایران از منظر تورم و متغیرهای پولی 

نگرانی ایجاد می کند.
او از سخت تر شدن مهار تورم در ماه های پیش رو ابراز نگرانی می کند 
و ادامه می دهد: زمانی که پایه پولی با رش��د مواجه می ش��ود، نرخ بهره 
در بازار بین بانکی کاهش می یابد که هزینه تامین کسری منابع توسط 
بانک ها نیز کم می ش��ود و س��رعت خلق نقدینگی در بانک ها و ضریب 
تصاع��د پولی هم اوج می گیرد. در این ش��رایط، بانک مرکزی باید مانع 
کاهش بیش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی شود و اجازه ندهد تا 
نرخ بهره بین بانکی از 18درصد پایین تر برود. همچنین هرچه سریع تر 

دولت را تشویق کند تا اوراق بیشتری را منتشر کند.
صحبت ه��ای ندری در حالی اس��ت که در کنار س��ایر عوامل موثر بر 
افزایش تورم همچون شوک های ارزی و سیاسی، سیاست های نامناسب 
پول��ی و ارزی، ع��دم کنترل و نظ��ارت بر خلق نقدینگ��ی در بانک ها و 
ساختار معیوب بودجه ریزی کشور، یکی از این عوامل کلیدی، تغییرات 
پایه پولی است که آمارهای پولی اردیبهشت ماه نشان می دهد در دو ماه 
نخست امسال 7.۳ درصد به پایه پولی اضافه شده که تامین بودجه برای 
پرداخت حق��وق در قالب تنخواه گردان، عامل این افزایش بوده اس��ت. 
همچنین سهم ش��به پول در نقدینگی افزایش داشته در حالی  که سهم 

پول کاهش داشته است که به این معناست که دارایی هایی چون اوراق 
و سپرده های بانکی، در اولویت خرید مردم قرار گرفته است.

شکست بانک مرکزی در کارزار مهار تورم
کارشناس��ان ام��ا معتقدند که دولت از این فرصت ب��رای تامین مالی 
اس��تفاده نکرده اس��ت و عملکرد چهار هفته ای وزارت اقتصاد در فروش 
اوراق این موضوع را تایید می کند که این وزارتخانه در چهار حراج اخیر 
خود در س��ال جاری نتوانسته اس��ت در فروش اوراق موفق عمل کند و 
به جای اس��تفاده از این ابزار غیرتورمی به سمت استفاده از منابع بانک 
مرکزی رفته اس��ت که پیامدی جز افزایش تورم و تش��دید فش��ارهای 
معیش��تی بر مردم نداش��ته است . این در حالی اس��ت که آمارها نشان 
می دهد نرخ تورم س��االنه در س��ومین ماه س��ال رکورد چند ساله خود 
را شکس��ته و به 4۳ درصد رس��یده اس��ت که روند نرخ تورم نقطه ای و 
ماهانه نیز افزایش��ی بوده و به ترتیب به ارقام 47.۶ درصد و 2.5 درصد 

رسیده است.
بنابراین در شرایطی که اعداد و ارقام باالیی از نقدینگی و تورم در دو 
ماه اخیر به ثبت رسیده است، این خطر در انتظار اقتصاد ایران است که 
ش��اهد اوج گیری نرخ رشد حجم پول و تورم باشیم. در حالی که وزارت 
اقتصاد به عنوان یکی از سازمان های مسئول در شرایطی که می توانست 
از انتش��ار اوراق به عنوان برگ برنده در مهار تورم یا اوج گیری بیش از 
اندازه این متغیر استفاده کند، با رفتن به سمت منابع بانک مرکزی این 

بازی را به یک باخت تبدیل کرده است.
از س��وی دیگر، شواهد بیانگر آن است که اقدامات بانک مرکزی برای 
مهار تورم نیز کارس��از نبوده و در این شرایط حساس، این بانک تاکنون 
برنامه و هدف خود برای تعدیل نرخ تورم هدف گذاری ش��ده در س��ال 
گذش��ته را اعالم نکرده اس��ت . همچنین به زعم کارشناسان،  در شرایط 
فعلی وزارت اقتصاد باید بیشتر اوراق منتشر کند و کمتر به سمت منابع 
بان��ک مرکزی برای تامین بودج��ه برود و بانک مرک��زی نیز باید مانع 
از کاه��ش بی��ش از اندازه نرخ بهره در بازار بین بانکی ش��ود و اقدامات 

سازنده تری برای مهار تورم انجام دهد.

آیا نرخ تورم در تابستان امسال رکورد 26 ساله را می شکند؟

شکست مهار تورم

در حالی که این روزها را مس��ئوالن، روزهای پایانی مذاکرات بر س��ر 
برجام و رفع تحریم ها می دانند، کارشناسان معتقدند که با تزریق منابع 
ارزی بلوکه ش��ده به بازار ارز، روند بازار فورا کاهش��ی می شود و در این 
ش��رایط، نرخ دالر قابلیت رس��یدن به زیر 15 هزار تومان را دارد، اما با 
وجود متضرر شدن تولید از کاهش نرخ ارز و موقتی بودن روند کاهشی، 

تمرکز بر تثبیت نرخ ارز بیشتر ضرورت پیدا می کند. 
به گزارش ایس��نا،  مذاکرات وی��ن و اخبار مثبت منتشرش��ده از آن، 
موضوع جدیدی نیس��ت و در زمس��تان سال گذش��ته نیز اخبار خوشی 
از توافقات دوجانبه، رفع تحریم ها و آزادس��ازی منابع ارزی ایران مطرح 
شد، اما صرفا در حرف و خبر باقی ماند و عملیاتی نشدند. این بار بیش 
از پیش مس��ئوالن از روزه��ای پایانی مذاکرات و رفع تحریم ها س��خن 
می گوین��د؛ به گونه ای که رئیس جمهور در روزهای اخیر بر برداش��تن 
تحریم ها در آینده نزدیک و سرازیر شدن سرمایه ها به ایران تاکید کرده 
است. همچنین در آخرین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ورود 
منابع ارزی آزادش��ده کش��ور به فرآیندهای تبادالت مالی مورد بررسی 
قرار گرفت و بانک مرکزی نیز در آن جلسه گزارشی از تمهیدات در نظر 
گرفته ش��ده برای فعال سازی منابع ارزی بلوکه شده کشور پس از رفع 

تحریم ها در چرخه بازار مالی و سرمایه ای کشور ارائه کرد.
بنابراین تصمیم مس��ئوالن بر این است که با انجام توافقات برجامی و 

رفع تحریم ها، منابع ارزی آزادش��ده به موجب آن وارد بازارها ش��ود که 
در پی آن با افزایش تزریق منابع به بازار ارز، قیمت ها در این بازار روند 
کاهش��ی پیدا می کند. در این بین، برای مش��خص ش��دن روند کاهش 
قیمت ها در بازار ارز پس از رفع تحریم ها نگاهی به وضعیت قیمت دالر 
در بازار ارز طی سه ماهه ابتدایی سال جاری حاکی از آن است که این 
نوع ارز در بیشترین حالت به کانال 24 هزار تومان و در کمترین حالت 
ب��ه کانال 20 هزار تومان راه یافته اس��ت؛ به گونه ای که دالر اولین ماه 
س��ال را با 25 هزار تومان ش��روع کرده و در روزهای پایانی این ماه با 

کاهش نوسانات موجود به 2۳ هزار تومان رسیده است.
همچنین بررس��ی نرخ دالر در دومین ماه س��ال بیانگر این است که 
میانگین نرخ فروش ای��ن نوع ارز در بازار آزاد به صورت تقریبی معادل 
22 ه��زار و 845 توم��ان بوده و برای مدتی ب��ا کاهش 2000 تا ۳000 
تومانی مواجه ش��ده، اما در روزهای پایانی اردیبهش��ت افزایش نس��بی 
یافته اس��ت. در س��ومین م��اه از بهار 1400 نیز قیمت دالر نس��بت به 
آخرین روز ماه قبلش، دو روزی کاهش��ی بود، اما مجدد روند افزایش��ی 
به خود گرفت و در کانال 2۳ و 24 هزار تومان در نوس��ان بود تا اینکه 
س��ومین ماه از س��ال ج��اری را با نرخ 24 هزار تومان ب��ه پایان برد که 
میانگین نرخ دالر در این ماه در بازار آزاد به صورت تقریبی بیش از 2۳ 
هزار و 500 تومان بوده اس��ت. در حالی که قیمت دالر در بهار 1400 

میانگین 22 هزار تومان بوده اس��ت، گفته می ش��ود ب��ا رفع تحریم ها، 
آزادس��ازی منابع ارزی و تزریق آنها به بازار ارز در آینده ش��اهد کاهش 
ن��رخ ارز خواهیم بود و کارشناس��ان اقتصادی مح��دوده 15 تا 20 هزار 
تومان را برای این کاهش بیان می کنند، اما آنها معتقدند که کاهش نرخ 
ارز موقتی است و پس از مدتی دوباره روند قیمت ها در بازار ارز صعودی 

می شود که ضرورت تثبیت نرخ ارز را مشخص می کند.  
 در این زمینه کامران س��لطانی زاده، عض��و کانون صرافان می گوید از 
آنجا که اخبار مثبتی از آرامش و ثبات سیاسی دیپلماسی، برجام و رفع 
تحریم ها منتش��ر می ش��ود، در آینده نزدیک قیمت ارز به تعادل بهتری 

برای کاهش می رسد بنابراین فعال خریداران در بازار ارز صبر کنند. 
البت��ه از آنجا که کاهش بیش از اندازه نرخ دالر به ضرر تولید داخلی 
اس��ت، باید تمرکزها پس از رفع تحریم ها بر تثبیت نرخ دالر باش��د که 
کامران ندری - یک کارش��ناس اقتصادی دیگر - بهترین محدوده برای 

تثبیت نرخ دالر را در 20 هزار تومان می داند.
بنابراین طبق تاکید کارشناس��ان، پس از رفع تحریم ها بانک مرکزی 
دو وظیفه مهم در پیش دارد که یکی چگونگی فعال سازی منابع ارزی 
بلوکه ش��ده در بازار مالی و س��رمایه ای کش��ور و دیگ��ری تثبیت نرخ 
 ارز در محدوده ای اس��ت که تولیدات داخلی کش��ور از کاهش نرخ ارز 

متضرر نشوند.

با احیای برجام و رفع تحریم ها

چه قیمتی در انتظار دالر است؟ 

بانکنامـــه

تا پایان شهریورماه امسال
کدام مشاغل همچنان تسهیالت کرونایی می گیرند؟

مش��اغلی ک��ه تحت تاثیر کرونا آس��یبی جدی دیده ان��د تا پایان 
شهریور1400 از تسهیالت کرونایی بهره مند خواهند شد.

براس��اس اعالم اتاق بازرگانی تهران، ستاد مقابله با کرونا موافقت 
خود با تمدید تسهیالت برخی مشاغل آسیب دیده از شیوع کرونا را 
اعالم کرده و معافیت های آنها تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت. 
بر این اساس، مراکز آموزشی، آموزشگاه ها و مهدهای کودک، مراکز 
فرهنگ��ی، هنری و رس��انه ای، موزه ه��ا، س��ینماها و تئاترها، مراکز 
تفریح��ی، باغ وحش  و ش��هربازی ها، مراکز ورزش��ی، مراکز مربوط 
به گردشگری، ش��رکت های حمل  و نقل  مسافر برون شهری، مراکز 
پذیرایی، قنادی،  آرایش��گاه های  مردانه، زنانه مش��مول این بس��ته 
حمایتی خواهند بود. این تس��هیالت در حوزه حمایت های مالیاتی، 
بانکی، بیمه ای و سایر حمایت ها اجرایی می شود. یکی از تسهیالت 
در نظر گرفته ش��ده در این مصوبه ب��رای حمایت های مالیاتی، آن 
اس��ت که برای مشاغل و کس��ب و کارهای به شدت آسیب دیده از 
کرونا، بدهی مالیاتی قطعی شده مالیات های عملکرد و ارزش افزوده 
که تاریخ سررس��ید پرداخت آنها تا پایان سال 1۳۹۹ بوده است، تا 
تاریخ ۳1 شهریورماه سال جاری بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای 
مدت مذکور امهال می شود. همچنین به موجب حمایت های بانکی، 
اقساط تسهیالت دریافتی این کسب و کارهای آسیب دیده که موعد 
پرداخت آنها در چهارماهه اول سال 1400 بوده و در این بازه زمانی 
پرداخت نش��ده، منوط به آنکه بدهی آنها به ش��بکه بانکی تا تاریخ 
1 بهم��ن ماه 1۳۹۹ در طبق��ه جاری قرار گرفته باش��د به انتهای 
دوره تقس��یط منتقل می ش��ود تا طی چهار قس��ط پس از آخرین 
قس��ط وصول شود. در این باره خسرو فروغان گران سایه، عضو اتاق 
بازرگانی ایران درباره نحوه حمایت از مش��اغل آسیب دیده از کرونا، 
می گوی��د: آنچه برای فع��االن اقتصادی بیش��ترین اهمیت را دارد، 
اجرای درس��ت سیاس��ت های حمایتی و پرهیز از وعده و شعارهای 
بی اساس است. در س��ال های گذشته ما بارها شاهد آن بوده ایم که 
وع��ده ای برای بهبود وضعیت بنگاه های اقتصادی ارائه می ش��ود اما 
هیچ ی��ک از آنها راه به جایی نمی برند. ب��ه گفته وی، وقتی به یک 
س��رمایه گذار وعده کمک داده شده، اما اجرایی نمی شود این حتی 
امکان برنامه ریزی در سطح کالن را نیز از بنگاه اقتصادی می گیرد و 
از این رو چه در حوزه کرونا و چه در سایر بخش ها باید تالش کرد 
وعده هایی را داد که اجرایی ش��وند. فروغان گران س��ایه خاطرنشان 
کرد: در طول ماه های گذش��ته بخش های مختلف اقتصاد از ش��یوع 
کرونا آسیب دیده اند. باید به شکل دقیق بررسی کرد که کدام صنف 
و کدام گروه ش��غلی بیشترین آسیب را دیده و این حمایت ها از آن 
بخش حداکثری باش��د. از این رو باید با کنار گذاشتن نگاه کلی نگر 

به شکل جزئی مشکالت هر صنف را بررسی کرد.

بانک مرکزی اعالم کرد
فعال یک بانک کارت اعتباری 7 میلیونی 

صادر می کند
مدی��ر اداره اعتب��ارات بانک مرکزی ب��ا بیان اینک��ه اکنون بانک 
مل��ی به طور مقدماتی صدور کارت 7 میلیون��ی رفاهی را آغاز کرده 
اس��ت، گفت البت��ه حداکثر تا دو هفته آینده س��ایر بانک های عامل 
نیز این امکان را خواهند داش��ت که کارت ه��ای رفاهی را در اختیار 
متقاضیان قرار دهند و امید اس��ت در آینده نزدیک دیگر بانک ها نیز 
برای این طرح معرفی ش��وند.  ش��هرزاد دانش��مندی ضمن اشاره به 
ابالغ »ش��یوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید«، 
تصریح کرد: حس��ب مصوبات اقتصادی دولت مقرر ش��ده است برای 
هموطن��ان، کارت رفاهی صادر ش��ود و در نهایت منابع حاصل از آن 
صرف تأمین مالی زنجیره تولید شود.  این مقام مسئول بانک مرکزی 
درخصوص سازوکار کارت رفاهی گفت: سازوکار این کارت به گونه ای 
اس��ت که یارانه بگیران معیشتی و عادی یا دارندگان »سهام عدالت« 
که تاکنون سهام خود را نفروخته باشند و یا افراد عادی از طریق سایر 
وثایق به تشخیص بانک عامل می توانند نسبت به دریافت این کارت 
اق��دام کنند. لذا متقاضیان می توانند با مراجع��ه به بانک های عامل، 
درخواس��ت خود برای دریافت کارت رفاهی را ارائه دهند. مدیر اداره 
اعتبارات بانک مرکزی درخصوص سقف اعتباری و شرایط بازپرداخت 
این کارت های اعتباری عنوان کرد: این کارت رفاهی با سقف حداکثر 
7 میلیون تومان و با بازپرداخت حداکثر 18 ماهه در اختیار متقاضیان 
ق��رار می گیرد و متقاضیان می توانند از طریق پایانه های فروش��ی که 
بانک های عامل آنها را تعیین می کنند، نسبت به خرید کاال و خدمات 
موردنی��از خود مبادرت کنند.  به گفته وی، اعتبار کارت رفاهی برای 
خرید کاال و خدمات در فروش��گاه ها و پذیرن��ده کارت طرف قرارداد 
اعالمی توس��ط بانک های عام��ل و طرف قرارداد در س��امانه رفاهی 
ایرانیان امکان پذیر اس��ت و تراکنش های دیگر نظیر برداشت وجه و 
انتقال وجه از کارت مزبور مجاز نیس��ت. دانش��مندی در ادامه درباره 
پذیرن��دگان کارت رفاهی نیز گفت: از طرف دیگر صاحبان پایانه های 
فروش که اکثرا فروشگاه های زنجیره ای هستند، می توانند ضمن عقد 
قرارداد با بانک های عامل از اسناد تجاری مانند »اوراق گام« یا »اوراق 
اعتبارات اسنادی« به منظور تأمین زنجیره تولید خود استفاده کنند. 
به این واس��طه، اوراق مزبور می تواند در زنجیره تولید به گردش افتد 
و در نهایت توس��ط بانک عامل متناس��ب با اقساطی که از مردم اخذ 

می شود، نقد گردد. 
او درب��اره بانک های عامل این طرح ادامه داد: در حال حاضر پنج 
بان��ک »ملی ایران«، »ملت«، »ص��ادرات ایران«، »تجارت« و »رفاه 
کارگ��ران« بانک های عامل این طرح محس��وب می ش��وند و اکنون 
بانک ملی به طور مقدماتی طرح یادش��ده را آغاز کرده اس��ت. البته 
حداکث��ر تا دو هفته آینده س��ایر بانک های عام��ل نیز این امکان را 
خواهند داش��ت که کارت های رفاهی را در اختی��ار متقاضیان قرار 
دهند و امید است در آینده نزدیک دیگر بانک ها نیز برای این طرح 
معرفی شوند.  به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی، این بانک 
در راستای حمایت از معیشت و افزایش قدرت خرید اقشار مختلف 
جامعه و همچنین بهبود فرآیند تامین مالی زنجیره تولید، نس��بت 
به ابالغ ش��یوه نامه اعطای کارت رفاهی و تامین مالی زنجیره تولید 
به پن��ج بانک »ملی ایران«، »ملت«، »صادرات ایران«، »تجارت« و 
»رفاه کارگران« با س��همیه هر بانک حداقل 200 هزار فقره کارت و 

سقف فردی هر متقاضی 70 میلیون ریال اقدام کرده است.
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رهبر انقالب ُدز اول واکسن کوو ایران برکت 
را دریافت کردند

حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح جمعه دز اول واکس��ن کوو ایران 
برکت را دریافت کردند. این واکس��ن که محصول تالش محققان و 
دانش��مندان جوان ایرانی اس��ت به تازگی مجوز مصرف را با اتکا به 
دانش بومی دریافت کرد و ایران به یکی از شش کشور تولیدکننده 

واکسن کرونا در جهان تبدیل شد.
ب��ه گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی دفتر مق��ام معظ��م رهبری، 
حضرت آیت اهلل خامنه ای پس از تزریق واکس��ن، با تش��کر از همه 
دس��ت اندرکارانی ک��ه با دانش، تجربه و کوش��ش علم��ی و عملی 
خود کش��ور را از این افتخار ملی برخ��وردار کردند، گفتند: از وزیر 
محترم و همه مجموعه بهداش��تی و درمانی کشور، از آقای مخبر و 
همکاران شان که در این قضیه نیز همچون مسائل دیگر با دلسوزی، 
عالقه مندی، ابتکار و توانایی ظاهر شدند و از آقایان دکتر مرندی و 
دکتر سجادی به دلیل مراقبت های همیشگی از وضع سالمتی بنده، 

صمیمانه تشکر می کنم.
رهبر انقالب اس��المی با اش��اره به اصرارهایی که از چند ماه قبل 
برای تزریق واکس��ن به ایشان وجود داشت، خاطرنشان کردند: من 
اوال مایل نبودم از واکس��ن غیرایرانی اس��تفاده کنم بنابراین گفتم 
منتظر واکس��ن ایرانی می مانم چراک��ه باید این افتخار ملی را پاس 
بداریم و تا وقتی امکان پیشگیری و عالج در داخل وجود دارد، چرا 

از آن استفاده نکنیم؟

ایش��ان افزودند: البته وقتی نیاز باشد، استفاده از واکسن خارجی 
در کنار واکس��ن ایرانی نیز ایرادی ندارد، اما باید به واکس��ن ایرانی 
احت��رام بگذاریم و از همه دانش��مندان جوان، پرت��الش و فعال در 
تولید این واکسن و سایر مراکزی که در کشور مشغول تولید واکسن 

هستند، تشکر کنیم.
رهبر انقالب اس��المی گفتند: عالوه بر اصرار به استفاده از واکسن 
ایرانی، تأکید داشتم که دریافت واکسن در نوبت طبیعی خود انجام 
ش��ود که امروز بحمداهلل افراد باالی 80 س��ال و هم سن بنده، اغلب 

واکسن را دریافت کرده اند.
ایش��ان همچنین بر ضرورت ثبت اس��ناد علمی و انتشار مقاالت 
مربوط به واکسن تأکید کردند و افزودند: در کنار تولید قوی، سریع 
و بهنگام واکس��ن، اسناد و مقاالت علمی آن را نیز برای آگاهی دنیا 

از کار بزرگ خود آماده و منتشر کنید.
در ادام��ه آقای دکت��ر نمکی، وزیر بهداش��ت درم��ان و آموزش 
پزش��کی، با تش��کر از حمایت های رهبر انق��الب، به مدیریت خوب 
پیک چهارم کرونا در کش��ور در مقایس��ه با کشورهای دیگر و ثبت 
مدل درمان ایرانی اش��اره کرد و گفت: درخصوص واکس��ن، از ابتدا 
برای خرید و همچنین انتقال دانش فنی اقدامات خوبی انجام ش��د 
و س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام نیز عالوه بر واکس��ن در تأمین 

ماسک و دستگاه اکسیژن ساز همکاری بسیار مناسبی انجام داد.
دکتر نمکی با اش��اره به رسواش��دن آمریکایی ه��ا در ادعای نبود 
محدودیت در انتقال تجهیزات و دارو به ایران گفت: پس از آنکه ما 
مجوز واکس��ن صادر کردیم، رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد امکان 
انتقال واکسن به ایران وجود دارد که نشان داد حرف های قبلی آنها 

دروغ بوده است.
وزیر بهداشت افزود: تا پایان مرداد گروه های آسیب پذیر، بیماران 
صعب العالج و افراد باالی ۶0 س��ال واکس��ن دریافت خواهند کرد 
و پ��س از آن دانش آم��وزان و عوامل مدارس در نوب��ت تزریق قرار 

می گیرند.
دکت��ر نمک��ی همچنی��ن از فعالیت ی��ک گروه ویژه ب��رای ثبت 
مستندات علمی واکس��ن های مختلفی که در کشور در حال تولید 
هس��تند و ارائه این مستندات به سازمان های جهانی خبر داد. وزیر 
بهداش��ت درباره رعایت های الزم پس از تزریق واکس��ن نیز گفت: 
همچنان باید از ماس��ک اس��تفاده ش��ود، چراکه واکس��ن احتمال 
بیماری س��خت را پایین می آورد اما همچن��ان احتمال ابتال وجود 

دارد.
همچنین آقای مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 
نیز تزریق واکس��ن به رهبر انقالب اسالمی را اتفاقی منحصربه فرد و 
ترجم��ه عملی اعتماد به نف��س داخلی و اتکا به جوانان و تالش های 
بیش از 200 جوان متخصص با میانگین سنی زیر ۳0 سال دانست. 
آقای مخبر با اش��اره به تالش های محققان شرکت های دانش بنیان 
در تولید انبوه ونتیالتور و داروهایی مانند رمدیسیور، گفت: تا پایان 

شهریور بخش عمده ای از نیاز کشور به واکسن تأمین خواهد شد.

خبرخوان

فرصت امروز: بورس تهران این هفته را در حالی پش��ت سر گذاشت که 
ش��اخص در یک هفته گذشته بیش از 4.۳ درصد رشد داشت و نصف آن 
را در آخرین روز کاری هفته یعنی چهارش��نبه دوم تیرماه به ثبت رساند. 
با کم ش��دن فاصله میان فروش��ندگان و خریداران، حاال تحلیل ها هم از 
می��ل به بهبود بازار خبر می دهد. به نظر می رس��د بورس بازان با اطمینان 
نس��بی که به بازار پیدا کرده اند، نس��بت به رشد ش��اخص و تداوم بهبود 
معامالت امیدوارند. آنچه در رصدگری فضای مجازی فعاالن بورس��ی هم 
شنیده می شود، نیز در راستای تایید همین موضوع است. تعداد نمادهای 
دارای صف خرید همپای تعداد نمادهای صف فروش رس��یده و نش��انه ها 
و س��یگنال های مثبت مبنی بر بهبود روند معامالت دیده می ش��ود. البته 
نشانه های دیگری هم در همین راستا دنبال می شود؛ ارزش معامالت ُخرد 
بازار دوباره به صورت تدریجی روبه رش��د بوده و به نظر می رسد مولفه های 
مثبت در بازار با توجه به محدوده روانی عدد 1.2 میلیون واحد ش��اخص 

می تواند تداوم داشته باشد. 
البته این تنها بخش��ی از روایت هاس��ت. نبود آینده مطمئن نس��بت به 
سیاس��ت های دولت جدید در قبال بازار سرمایه و نگرانی ها درباره مسئله 
احیای برجام می تواند چالش های اصلی بازار باشد که بخشی از آن درونزا 
و البته بخشی از آن نیز برونزاست. با این وصف، تحلیلگران هفته پیش رو 
را با چینش بازار در هفته گذشته، آماده تداوم این مسیر صعودی می دانند، 
هرچن��د که رفت��ار بورس بازان در یک ماه اخیر نش��ان می دهد واکنش ها 

می تواند کوتاه مدت، لحظه ای و بدون نگاه بنیادی باشد.
آیا ورق بازار سرمایه برگشته است؟

بازار سرمایه که مدت ها روزهای سبز به خود ندیده بود، در هفته گذشته 
روندی صعودی به خود گرفت و ش��اخص کل بورس دوباره توانس��ت وارد 
کانال یک میلیون و 200 هزار واحدی شود. همچنین ارزش معامالت خرد 

سهام در این هفته، رکورد سال 1400 را زد.
پس از ریزش پی در پی بازار س��رمایه، رنگ س��بز به شاخص های این 
بازار پس از مدت ها بازگش��ت. به طوری که بازار س��رمایه هفته را با چراغ 
سبز روشن کرد و شاخص کل بورس در روز شنبه با 14هزار و ۳10 واحد 
افزایش رقم یک میلیون و 1۶1 هزار واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار 
هم وزن هم با 20۶ واحد افزایش به رقم ۳70 هزار و 7۹5 واحد رس��ید. 
روند حرکت ش��اخص کل بورس در روز یکش��نبه نوس��انی بود و هرچند 
ش��اخص کل بورس در این روز  با 1۶۹0 واحد افزایش رقم یک میلیون و 
1۶۳ هزار واحد را ثبت کرد، اما  شاخص کل با معیار هم وزن با ۹1۳ واحد 

کاهش به رقم ۳۶۹ هزار و 887 واحد رسید. 
این روند نوس��انی در روز دوشنبه ادامه نیافت و در این روز شاخص کل 
بورس ب��ا 48۳۳ واحد افزایش رقم یک میلیون و 1۶8 هزار واحد را ثبت 
کرد. ش��اخص کل با معیار هم وزن هم با 118 واحد افزایش به رقم ۳70 
هزار و 700 واحد رس��ید. ش��اخص کل بورس در روز سه شنبه با 18 هزار 
و 2۳1 واح��د افزای��ش تا رقم یک میلیون و 18۶ ه��زار واحد صعود کرد. 
ش��اخص کل با معیار هم وزن هم ۳155 واحد افزایش یافت و رقم ۳7۳ 
هزار و 18۳ واحد را ثبت کرد. در نهایت و در روز چهارشنبه شاخص کل 
ب��ورس با صع��ودی 2۶ هزار واحدی دوباره به کان��ال یک میلیون و 200 
هزار واحد بازگشت. در این روز شاخص کل بورس با 2۶ هزار و ۹4 واحد 

افزایش به رقم یک میلیون و 21۳ هزار واحد رسید.
هرچند ممکن است فشار برخی عرضه ها در ابتدای هفته پیش رو ترمز 
روند صعودی بازار را بکش��د، اما بس��یاری از تحلیلگران بر این باورند که 
مش��خص شدن نتیجه انتخابات ریاس��ت جمهوری سیزدهم، سایه برخی 
ابهام��ات را کمرن��گ کرده و همین موضوع باعث به تعادل رس��یدن بازار 

خواهد شد.
در این زمینه امیرحس��ین واعظ، کارش��ناس بازار س��رمایه در تشریح 
مولفه های مثبت بورس در هفته نخس��ت تیرماه می گوید: اگرچه روزهای 
ابتدایی هفته، روند ب��ازار متزلزل بود، اما هرچه به روزهای پایانی نزدیک 
ش��دیم، روند صعودی بازار، کم نوس��ان تر دنبال ش��د و با رش��د بیش از 
2درصدی شاخص کل در معامالت آخرین روز کاری هفته، نماگر بازار بار 
دیگر به کانال 1.2 میلیون واحد بازگشت. محدود 1.2 میلیون واحدی هم 

از نظر تکنیکالی و هم از نظر روانی، محدوده مقاومتی به حساب می آید.
به اعتقاد این کارشناس بازار سرمایه، نگاهی به معامالت روز چهارشنبه 
نشان می دهد موج دوم تقاضا که منجر به تشکیل صف خرید در بسیاری 
از نمادها ش��د، همزمان با عبور شاخص  کل از مرز 1.2 میلیون واحد آغاز 
ش��د. نمادهای لیدر و شاخص ساز هم عملکرد بهتری نسبت به نمادهای 
کوچک تر داش��تند. برخی روزه��ا نمادهای گروه خودرو و بانک پیش��تاز 
هستند و برخی روزها نمادهای پاالیشی و پتروشیمی یکه تاز بازار هستند. 
تثبیت شاخص کل در کانال 1.2 میلیون واحد می تواند در هفته پیش رو از 
حجم نمادهای مانده در صف فروش بکاهد و بازار را زودتر به تعادل برساند.

تضمین بازار برای صعود با اصالح بورس
نادر اس��راری، دیگر کارش��ناس بازار س��رمایه نیز به رشد اخیر شاخص 
بورس اش��اره می کند و می گوید: مس��یر معامالت بازار سهام در یک بازه 
زمانی طوالنی یعنی از ماه بهمن تا چند روز گذش��ته طبیعی نبود و بازار 

به شدت تحت تاثیر تغییر و تحوالت سیاسی در کشور قرار گرفته بود.
او با بیان اینکه واقعیت این اس��ت که همه تصور می کردند بازار س��هام 

با توجه به انتخابات ریاس��ت جمهوری و پیش بینی نتیجه انتخابات رو به 
بهبود برود، ادامه می دهد: معامالت بورس در چند روز آخر هفته گذشته 
نش��ان می دهد، حقوقی هایی که در زمان ریزش بازار حضور نداش��تند و 
تقاضایی را در بازار ایجاد نمی کردند در چند روز گذش��ته از س��هام اصلی 
بازار و سهامی که حجم نقدینگی قابل توجهی را جذب کرده بودند حمایت 
جدی داشتند. با توجه به پایان ریسک حاکم در بازار مانند انتخابات، روند 
صعودی بازار می تواند ادامه دار باشد و شاهد کاهش هیجان و نوسان حاکم 
ش��ده در بازار باش��یم، اما الزمه ایجاد چنین روندی در ب��ازار، عدم رفتار 
هیجانی س��هامداران در بازار اس��ت که با این اتفاق بخشی از افت بازار که 

عادی نبود و نباید تا این میزان ریزش می کرد جبران خواهد شد.  
وی با بیان اینکه در وضعیت فعلی بازار می توان چنین انتظاری را داشت 
ک��ه روند معام��الت بورس با حرکتی به نس��بت آرام و مالیم رو به صعود 
باشد، می گوید: سهامداران باید این موضوع را مدنظر داشته باشند که این 
احتمال وجود دارد شاخص بورس برای چند روزی وارد مدار اصالح شود، 
اما این موضوع باید مدنظر باش��د ک��ه اصالح، فرصتی جدی برای حرکت 

دوباره بازار به سمت صعود خواهد بود.
به گفته اس��راری، روند معامالت بورس صعودی پیش بینی می شود، اما 
در این میان در برخی از روزها شاهد افت و اصالح شاخص بورس هستیم 
که این موضوع نباید منجر به نگرانی س��هامداران در بازار ش��ود. براساس 
پیش بینی های انجام شده به نظر می رسد بازار سرمایه بتواند تا پایان سال 
بیش از س��ایر بازارهای سرمایه گذاری و همچنان سود بانکی بازدهی برای 
فعاالن بازار ایجاد کند و در اختیار آنها قرار دهد؛ موضوعی که اکنون و در 
وضعیت فعلی بازار به عنوان ریسک جدی بازار تلقی می شود و از آن بیشتر 
از همه چیز صحبت می شود این است که آیا در تیم رئیسی دیدگاه مثبتی 
نس��بت به بازار س��رمایه وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که تیم اقتصادی 
معقولی در دولت سیزدهم قرار بگیرند در آن زمان می توان امیدوار بود که 

دیگر هیچ ریسکی معامالت بازار سهام را تهدید نمی کند.

موتور رشد بورس تهران روشن شد؟

استارت پرقدرت بورس در تابستان
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جزییات صادرات 126 میلیون دالری صنایع دستی
سهم ناچیز از صادرات غیرنفتی

در س��ال گذش��ته فقط 12۶ میلیون دالر صادرات صنایع دستی 
انجام ش��ده که کمتر از 0.5 درصد صادرات غیرنفتی ایران اس��ت. 
به گزارش ایس��نا، صنایع دس��تی ای��ران در حوزه تج��ارت دارای 
گروه کاالیی و ردیف تعرفه های متفاوتی اس��ت که »صنایع دستی 
و آث��ار هن��ری« و همچنین »ف��رش و کفپوش های دس��تباف« از 
جمله آنهاس��ت. بر این اس��اس گروه کاالیی »فرش و کفپوش های 
دس��تباف«عمدتا ش��امل ان��واع فرش های دس��تباف، گب��ه، گلیم، 
س��وماک و جاجیم اس��ت، ولی گروه کاالیی »صنایع دستی و آثار 
هنری« طیف گس��ترده ای از اش��یای هنری و صنایع دس��تی را به 
خ��ود اختصاص می دهد که از مرص��ع کاری، میناکاری، معرق کاری 
تا تابلوهای نقاش��ی، مجس��مه و سایر اش��یای تزئینی )به استثنای 
چینی( از س��فال، خاتم کاری، صنایع دس��تی قلم و قلمکاری روی 
مس را ش��امل می شود. در همین رابطه گزارش��ی از سوی ارونقی 
- معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران- براس��اس اطالعات دفتر 
آمار و پردازش اطالعات گمرک ایران درباره آخرین وضعیت تجارت 
صنایع دس��تی به ایسنا ارائه کرده است. طبق این گزارش، صادرات 
غیرنفتی در سال 1۳۹۹ بالغ بر 11۳.۶ میلیون تن و به ارزش حدود 
۳5 میلیارد دالر ب��وده که از این میزان صادرات در مجموع بالغ بر 
12۶ میلیون دالر به این دو گروه  اختصاص یافته است. این میزان 
تنه��ا ح��دود 0.4 درصد یعنی کمتر از 0.5 درص��د از کل صادرات 

غیرنفتی طی سال های گذشته را به خود اختصاص داده است.
از مجموع صادرات انجام ش��ده 5.7 هزار تن به گروه کاالیی »فرش و 
کفپوش های دس��تباف« به ارزش 7۹ میلیون دالر اختصاص داشته که 
نس��بت به س��ال 1۳۹8 با وجود رش��دی 22درصدی در وزن با کاهش 
یک درصدی در ارزش دالری مواجه بوده اس��ت. سهم ارزشی این گروه 
کاالیی از کل صادرات غیرنفتی در س��ال گذشته تنها 0.24 درصد بوده 
اس��ت. بازارهایی مانند چین و هند در صادرات صنایع دس��تی از ایران 
پیشی گرفته و بخش عمده ای از بازار جهانی را از آن خود کرده است. اما 
جزییات صادرات گروه صنایع دستی از این حکایت دارد که حدود 4000 
تن فرش دستباف به ارزش ۶8 میلیون دالر صادر شده که نسبت به سال 
1۳۹8 حدود 28 درصد از لحاظ وزنی و 4درصد از نظر ارزش��ی افزایش 
دارد. آلمان، امارات متحده عربی، ژاپن، پاکس��تان و استرالیا پنج کشور 
عمده و نخس��ت خریدار فرش های ایرانی در سال 1۳۹۹ بوده است. در 
رابطه با صادرات »گبه« نیز شامل 2۶۳ تن به ارزش 4 میلیون دالر بوده 
که نس��بت به سال گذش��ته آن کاهش 17درصدی در وزن و همچنین 
کاهش ۳1 درصدی در ارزش دارد. این در حالی است که ژاپن، سوئیس، 
چین، آلمان و ایتالیا کشورهای عمده و نخست خریدار گبه ایرانی بوده 
اس��ت که در مجموع ۳.۹ میلی��ون دالر از ارزش کل صادرات گبه های 
ایرانی را در سال گذشته به خود اختصاص داده است، در این میان سهم 

ژاپن به تنهایی بالغ بر 8۶ درصد و ارزش ۳.5 میلیون دالر بوده است.

نماگربازارسهام

عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
ش��ورای اس��المی گفت بازار خودروی رقابتی و خروج تامین قطعات از 

انحصار موجب کاهش قیمت و افزایش کیفیت خواهد شد.
غالمحس��ین کرمی در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، درخصوص 
وضعی��ت کنون��ی صنعت خ��ودروی کش��ور اظه��ار داش��ت: وضعیت 
خودروسازی داخلی در مقایسه با چند سال گذشته بهبود یافته، اما در 
مقایسه با کشورهای آسیایی و بازار جهانی، بسیار عقب هستیم و با این 
وضعیت نمی توانیم در بازارهای بین المللی و حتی بازارهای کش��ورهای 

همسایه حرفی برای گفتن داشته باشیم.
وی ضمن بیان اینکه بخش عمده ای از عدم پیشرفت صنعت خودروی 
کشور به ش��رایط تحریم و بخش دیگری با شرایط انحصاری موجود در 
داخل کشور مرتبط است، افزود: واگذاری تامین قطعات خودرو به تعداد 
محدودی از قطعه س��ازان در ارتقای کیفیت خودروهای تولیدی بی تاثیر 
اس��ت. بنابراین می بایس��ت به س��مت بازار رقابتی می��ان کارخانه های 

خودروسازی داخلی و قطعه سازان فعال در داخل کشور حرکت کنیم و 
از دایره انحصار میان تعداد محدود قطعه س��ازان خارج شویم که نتیجه 

این اقدام، کاهش قیمت و افزایش کیفیت خواهد بود.
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسالمی درخصوص 
اقدامات دولت آینده گفت: صنعت خودروی کشور در حوزه اشتغال زایی 
و رفع مشکل بیکاری، بحث تولید و درآمد ملی در صورت سرمایه گذاری 
بهینه، می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد، همچنین می تواند منبع 

درآمد خوبی برای قطعه سازان و همچنین صادرات باشد.
کرم��ی با بی��ان اینک��ه از بهترین ب��ازار خودرو در میان کش��ورهای 
همس��ایه و منطقه برخوردار هس��تیم، ادامه داد: بنابراین نیازی نیست 
در جس��ت وجوی س��هم بازار سایر کشورها باش��یم. وظیفه دولت است 
که در این صنعت بیش از گذش��ته ورود کرده و تس��هیالت بیشتری را 
در اختی��ار کارخانجات قرار دهد و مدیری��ت و نظارت خوبی بر کیفیت 
و به ویژه قیمت محصوالت داخلی داش��ته باشد. وی درخصوص حذف 

قیمت گذاری دس��توری خ��ودرو و راهکار تک نرخی ش��دن قیمت این 
محص��ول به دلی��ل رانت موجود در بازار گفت: اکن��ون قیمت خودرو با 
نزدیک شدن نرخ کارخانه و بازار به یکدیگر، به طور تقریبی تک نرخی 
ش��ده اس��ت. چرا قیمت کارخانه را به بازار نزدیک کنیم، در صورتی که 
می  توانی��م نرخ بازار را ب��ه کارخانه نزدیک کنیم ک��ه راهکار آن همان 
رقابتی شدن بازار و خروج تامین قطعات از انحصار قطعه سازان خاص و 

ارائه تسهیالت بانکی است.
عضو هیأت رئیس��ه کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
ش��ورای اس��المی در پایان با توجه به نیاز صنعت خ��ودرو به نقدینگی 
درخصوص راهکارهای تامین نقدینگی خودروس��ازان خاطرنش��ان کرد: 
فراهم س��ازی زمینه صادرات، ارائه تسهیالت مناسب بانکی، فراهم سازی 
زمین��ه افزای��ش تولی��د و رقابتی ش��دن ب��ازار موجب کاه��ش قیمت 
محصوالت ش��ده و کارخانجات خودروس��ازی را از بن بس��ت کنونی که 

دچار آن شده اند، نجات می دهد.

یک کارش��ناس صنعت حمل و نقل جاده ای عدم نظارت دس��تگاه های 
مربوطه بر طرح نوسازی ناوگان جاده ای را مانعی برای دستیابی رانندگان 
به کامیون های وارداتی عنوان کرد. ناجی س��المی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، ضمن اعالم مخالفت خود با طرح واردات کامیون های کارکرده 
اروپایی اظهار داش��ت: متاس��فانه این طرح اشکاالت بسیاری دارد و پشت 
پرده آن واس��طه گرانی وجود دارند که با حضور در ش��هرک نمایش��گاهی 
کامیون داران، کامیون های فرس��وده را به زیر قیمت از رانندگان می خرند 
و از کارت هوش��مند و بیم��ه رانندگان اس��تفاده می کنن��د. همچنین در 
شهرک نمایشگاهی کامیون داران هزاران کامیون صفر کیلومتر وجود دارد 
که متعلق به دالالن اس��ت و با قیمت های گزاف توس��ط دالالن به فروش 
می رس��د. وی با بیان اینکه عدم مجوز واردات کامیون به رانندگان موجب 
ورود عده ای س��رمایه دار به این طرح ش��ده اس��ت، عنوان کرد: همچنین 
شرایط واردات کامیون به گونه ای است که مجوز واردات به رانندگان داده 
نشده و واردات تنها از طریق واسطه گران و شرکت های حمل و نقل توانمند 

صورت می گیرد و با وجود اینکه بس��یاری از رانن��دگان هزینه کامیون را 
پرداخت کردند، اما هنوز موفق به دریافت کامیون های وارداتی نش��دند و 
به نوعی س��رمایه خود را از دس��ت دادند. لذا عدم نظارت بر طرح نوسازی 

ناوگان جاده ای موجب شده کامیون به دست مصرف کننده واقعی نرسد.
این کارشناس صنعت حمل و نقل جاده ای با اشاره به راهکارهای موجود برای 
حذف دالالن از طرح نوسازی ناوگان فرسوده بیان کرد: باید برای رانندگان فعال 
در ناوگان که کامیون وسیله ای برای امرارمعاش آنها است تسهیالت متفاوتی 
در نظر گرفت. به عنوان مثال دالل کامیونی که قیمت واقعی آن ۹00 میلیون 
توم��ان اس��ت را به زیر قیمت از راننده می خ��رد و راننده با آن قیمت قادر به 
خرید یا واردات کامیون نیست. لذا باید تمهیداتی در نظر گرفت تا واسطه گران 
کامیون های فرسوده را به زیر قیمت از رانندگان نخرند. سالمی در پایان تصریح 
کرد: متاسفانه دالالن به هر قیمتی از رانندگان سوءاستفاده می کند و در یک 
کالم می توان گفت نظارت کافی بر این طرح وجود ندارد و اقدامات س��ازمان 

راهداری نیز در حد شعار است.

عدم نظارت بر طرح نوسازی ناوگان جاده ای مانعی برای دستیابی رانندگان به کامیون های وارداتی

بازار خودرو و تامین قطعات خودرو باید رقابتی شود
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اخبار

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش مدیریت روابط عمومی 
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی در هفتاد و چهارمین برنامه 
افتتاح دولت تدبیر و امید برای جهش تولید پروژه های عمرانی اقتصادی 
زیربنایی و گردشگری مناطق آزاد کشور با دستور دکتر روحانی ریاست 
محترم جمهوری اسالمی ایران ،۵۰ پروژه افتتاح و عملیات اجرایی ۵۲ 

طرح آغاز شد.
ایــن رویداد پنجمیــن رویداد افتتاح طرح های سراســری مناطق 
آزاد در برنامه های افتتاحیه ویدیو کنفرانســی ریاست جمهوری بوده 
که با دســتور دکتر روحانی عملیات ساخت پروژه مجموعه پارک آبی 
و شهربازی سرپوشــیده در فاز تجارت و گردشگری منطقه آزاد انزلی 

آغاز شد.
گفتنی است این پروژه بزرگ گردشگری گامی دیگر به منظور تکمیل 
زیر ساخت های گردشــگری و افزایش ضریب ماندگاری گردشگر در 
منطقه آزاد انزلی بوده که با جذب ســرمایه گذار داخلی مقیم خارج از 

کشور محقق شد.
مجموعه پارک ابی و شهربازی سرپوشیده منطقه آزاد انزلی با میزان 
ســرمایه گذاری ۴۳۰۰ میلیارد ریالی بخش خصوصی با بهره گیری از 

آخرین استانداردها و شاخص های بین المللی در فضایی به مساحت ۷ 
هزار متر مربع و با زیر بنای بیش از ۲۳۰۰۰ مترمربع)۲۳هزار متر مربع( 
با میزان اشــتغالزایی برای ۱۲۰ نفر در فاز تجارت و گردشگری منطقه 

ظرف دو سال و نیم ساخته و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
مجتمع گردشگری و تفریحی فوق در راستای گسترش زیرساخت 
و امکانات توریســتی منطقه آزاد انزلی به منظور ارتقاء کمی و کیفی 
خدمات این حوزه جهت جذب گردشــگران داخلی و خارجی و تنوع 

بخشی به مجموعه های تفریحی-گردشگری موجود در سطح منطقه 
در قالب قرارداد ساخت و بهره برداری با این سازمان ایجاد می شود.

مجموعه پارک آبی و شــهربازی سرپوشــیده منطقه آزاد انزلی در 
دو بخــش پارک آبی و شــهربازی و کاربریهای مکملی همچون چند 
 VR نوع پارک کودکان، نینجا پارک بزرگســاالن و نوجوانان و پارک
)واقعیت مجازی( و دیگر امکانات تفریحی مرتبط در مرکز فاز تجارت و 
گردشگری منطقه با سرمایه گذاری ایرانی مقیم خارج از کشور ساخته 
می شــود؛ موضوعی که برآیندی ازبرنامه های سازمان در جهت جذب 

سرمایه ایرانیان از خارج کشور محسوب می گردد.
الزم به ذکر اســت هم اکنون در حوزه گردشگری منطقه آزاد انزلی 
دارای بزرگترین مجموعه تفریحی-گردشگری آکواریوم و باغ خزندگان 
کشــور؛ بزرگترین مرکز تفریحات دریای شمال کشور، مجموعه مارینا 
مشتمل بر اســکله قایق های تفریحی و ورزش های آبی بهمراه سایر 
امکانات تفریحی برای گردشــگران ورودی داخلی و خارجی است؛که 
در کنار برنامه های فرهنگی،ورزشی و گردشگری متنوعی که از سوی 
ســازمان منطقه آزاد انزلی برپا می شود این منطقه را به یکی از اصلی 

ترین قطب های گردشگری کشور تبدیل نموده است.

بندرعبــاس - خبرنگار فرصت امروز: کمیته ســالمت پخش 
فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان با حضور مسولین بهداری و بهداشت 
صنعت نفت هرمزگان تشکیل شد و راه های حفاظت بیشتر از سالمت 

کارکنان و خانواده های آنها بررسی شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
هرمزگان، در ابتدای این جلسه عبداهلل احمدی کمر پشتی مدیر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان؛ با تاکید بر اهمیت حفظ سالمت 
کارکنان گفت : شــرایط عملیاتی خاص و اهمیت منطقه هرمزگان در 
وظیفه خطیر سوخت رسانی موجب می شود همواره اهمیت نیروهای 
انسانی و سالمت آنها و خانواده هایشان برای ما در اولویت برنامه ریزی 

ها قرار گیرد.
مدیر منطقه هرمزگان افزود: اقدامات بسیار گسترده ای از جمله توزیع 
اقالم بهداشتی و حفاظتی در میان کارکنان مراجعان و رانندگان حمل 
فرآورده نفتی انجام شده و تمهیدات الزم مانند: فاصله گذاری اجتماعی 

و ... با جدیت رعایت می شود.
عبداهلل احمدی کمرپشتی ادامه داد: از ابتدای همه گیری این بیماری 
از حضور کارکنانی که خود یا خانواده شــان مبتال یا مشکوک به انتقال 

ویروس بوده اند، در محل کار جلوگیری می شود.

احمدی کمرپشتی در پایان از تالش های همکاران بهداری و بهداشت 
صنعت نفت هرمزگان تقدیر کرد و افزود: در سال گذشته متاسفانه تعداد 
زیادی از همکاران یا خانواده های آنان درگیر بیماری کرونا شدند و وقتی 
از همه آنها در مورد خدمات و مشاوره و پیگیرهای بهداری چه در شهرک 
مروارید و چه در شهر بندرعباس سوال کردیم همه بر تالش ها و زحمات 

کادر خدوم بهداری و بهداشت صنعت نفت هرمزگان اذعان داشتند. 
در ادامه جلســه باتوجه به اســتمرار وضعیت قرمز کرونایی در شهر 
بندرعباس و شهرستان ها و قرنطینه تعدادی از روستاها تمهیدات الزم 
برای کنترل ورود کارکنان و مراجعان به تاسیسات و عملیات اتخاذ شد. 
همچنین مقرر شد مقررات حفاظتی و بهداشتی با دقت بیشتری مورد 

توجه قرار گیرد.
دکتر کرباسچی معاون بهداشت و درمان هرمزگان نیز با تاکید بر لزوم 
قطع زنجیره بیماری کرونا از تشدید اقدامات بهداری و بهداشت هرمزگان 

در این زمینه خبر داد.

کرمان - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع 
نیروی برق جنوب اســتان کرمان، حسین حبیبی مدیر دفتر نظارت  و 
کنترل لوازم اندازه گیری، در خصوص برگزاری مانور سراســری جمع 
آوری رمز ارز غیرمجاز بیان نمود: در این مانور تعداد ۱۵ دســتگاه ماینر 
توسط پرسنل شرکت و با همکاری عوامل قضایی در شهرستان های بم، 

بلوک، عنبرآباد،سیرجان و منوجان کشف و ضبط گردید.
وی افزود: دو دســتگاه ماینر غیر مجاز در منزل مسکونی شهرستان 
بم، سه دستگاه از منزل مسکونی روستای توکل آباد شهرستان عنبرآباد، 
یک دستگاه ماینر از منزل مسکونی در شهرستان منوجان و همچنین 
پنج دستگاه ماینر از دو منزل مسکونی و یک واحد تجاری در شهرستان 
سیرجان و دو دستگاه ماینر غیر مجاز از یک مغازه در شهر بلوک، کشف 

شد.

این مقام مســئول، خاطرنشان کرد: این شــرکت با هدف صیانت از 
حقوق مشترکان برق، جلوگیری از تضییع بیت المال، مدیریت مصرف 
بار و جلوگیری از خاموشــی های ناخواسته ناشی از افت ولتاژ در شبکه 
برق، مقابله با مراکز غیرمجاز اســتخراج رمز ارزها را به صورت جدی در 
دســتورکار خود قرار داده که تاکنون به نتایج مطلوبی نیز در این مسیر 

دست یافته ایم.
حبیبی تصریح کرد: با افرادی که منازل، کارگاه ها، دامداری ها، چاه 
های کشاورزی و سایر اماکن تجاری، عمومی و اداری را به مراکز استخراج 
 غیرقانونی رمز ارزها تبدیل کرده اند، مقابله جدی صورت خواهد گرفت.

وی یادآورشــد: مالکینی که قصد اجاره منزل، مغازه، کارگاه، دامداری، 
چاه کشاورزی و سایر امالک خود را دارند، توجه داشته باشند در صورتی 
که مســتاجر در ملک اجاره ای اقدام به نصب و استفاده از دستگاه های 

اســتخراج رمز ارز غیر مجاز نماید، عالوه براعمال جریمه های در نظر 
گرفته شده بر روی صورتحساب برق مصرفی اشتراک برق، تبعات قانونی 

این موضوع متوجه مالک انشعاب است.
در پایان حبیبی افزود تا بحال تعداد ۶۲۴ دســتگاه ماینر با ظرفیت 
نامی ۱.۷ مگاوات جمع آوری و تحویل مقامات قضایی شده که این امر 

منجر به کاهش خاموشی های ناخواسته در سطح شبکه شده است.

همدان - فاطمه اعظمی: مدیر منطقه چهار شهرداری همدان گفت: 
با اتمام ساخت وســازها در اطراف پارک پدر، مهســتان 8 و ۱۰ با ۱۴ 

میلیارد ریال اعتبار زیرسازی و آسفالت شد.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری منطقه چهار، مجید شــاکری 
گفت: شهرک فرهنگیان یکی از شهرک های مهم شهر همدان است که 
جمعیت زیادی را در خود جا داده و در سال های گذشته رشد و توسعه 
خوبی داشته است به طوری که شهرداری منطقه چهار توجه ویژه ای به 

بهسازی و اجرای پروژه های جدید در این شهرک دارد.
وی گفت: زمین های خاکی قابل توجهی در حاشیه این شهرک وجود 
دارد و افزایش ساخت و سازها در این قسمت ها موجب توسعه و گسترش 
هر ساله شهرک فرهنگیان شده که به مرور زمان در برنامه زیرسازی و 

جدول کشی قرار خواهد گرفت.
مدیر شهرداری منطقه چهار با اشاره به احداث پارک پدر در سنوات 
قبل گفت: این پارک موجب رونق آپارتمان ســازی شده بود که با اتمام 

ســاخت و سازها در کوچه های مهستان 8 و ۱۰ همکاران بنده در واحد 
فنی و عمرانی اقدام به زیرسازی و آسفالت این دو معبر کردند.

شاکری گفت: فعالیت عمرانی این پروژه از روزهای آغازین خرداد ماه 
شروع و با ۵۰۰ تن مصالح، ۶ هزار مترمربع از حاشیه این پارک زیرسازی 

شد. مدیر شهرداری منطقه چهار گفت: با اتمام زیرسازی این دو معبر، 
روکش آســفالت مهســتان 8 و ۱۰ آغاز و با فعالیت بی وقفه ۱۰۰۰ تن 
آسفالت پخش شد که امیدواریم موجب آسایش و ایمنی شهروندان را 

در این محدوده فراهم آورد.
وی با اشــاره به اینکــه مبلغ ۱۴ میلیارد ریــال از محل درآمدهای 
شــهرداری منطقه چهار صرف زیرســازی و آسفالت این دو معبر شده 
گفت: تالش همکاران بنده برای ارتقای سطح زندگی شهروندان و سطح 
رضایت عمومی اســت و الزم است شهروندان نیز در مقابل شهرداری را 

در این مسیر یاری کنند.
شــاکری با اشاره به اینکه در اطراف پارک پدر همچنان معابر خاکی 
وجود دارد و شهروندان خواستار آسفالت هستند گفت: باید صبر کرد که 
ســاخت و سازها در این معابر به اتمام برسد وگرنه انجام آسفالت با این 
همه هزینه های گزاف موجب فرســودگی و حفاری مجدد و هدر رفت 

بیت المال خواهد شد.

با دستور دکتر روحانی در منطقه آزاد انزلی صورت گرفت:

آغاز عملیات اجرایی ساخت مجموعه پارک آبی و شهربازی سرپوشیده

در جلسه کمیته سالمت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان تاکید شد:

اجرای دقیق برنامه های حفاظت کارکنان در برابر بیماری کرونا

 جمع آوری 15 دستگاه رمز ارز غیرمجاز 
در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان

مدیر شهرداری منطقه چهار:

اتمام زیرسازی و آسفالت معابر اطراف پارک پدر با 14 میلیارد ریال اعتبار

معاون عمرانی  استانداری مازندران خبر داد؛
ادامه گازرسانی به مناطق کوهستانی مازندران

ســاری – دهقان : معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مازندران گفت: 
گازرسانی به مناطق کوهستانی با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط اجرایی 
خواهد شد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل  روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، »مهدی رازجویان« در جلسه بررسی و رفع مشکالت اجرایی گازرسانی 
منطقه راســتوپی سوادکوه با تبریک هفته کرامت و قدردانی از حضور مردم در 
انتخابات اخیر، اظهار کرد: پروژه های عمرانی اســتان در راستای جلب رضایت 
مردم باید با سرعت بیشــتری انجام گیرد.  وی ادامه داد: مدیران دستگاه های 
اجرایی تا آخرین روز مسئولیت شان باید مسئوالنه و جهادی پیگیر خدمات دهی 
مناسب به مردم باشند. رازجویان با تاکید بر اینکه در چند سال اخیر گازرسانی به روستاهای باالدست در اولویت برنامه های استان مازندران 
قرار داشت، به طرح گازرسانی به منطقه راستوپی سوادکوه اشاره کرد و اظهار کرد: عملیات عمرانی باید بعد از مطالعات دقیق و بررسی 
تمامی جوانب و بحران های احتمالی، اجرایی شود. معاون استاندار مازندران با اشاره به محرومیت شهرستان سوادکوه، افزود: این شهرستان به 
دلیل شرایط جغرافیایی به منطقه خوش نشینی غیربومیان تبدیل شده، ولی ساکنین بومی آنجا با مشکالت زیادی رو به رو هستند. رازجویان 
ادامه داد: تمام مدیران و مســئولین باید در راستای اهداف نظام جمهوری اسالمی در مسیر محرومیت زدایی گام بردارند. وی با تاکید بر 
اینکه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای جهت گازرسانی به مناطق دوردست همکاری الزم را داشته است، افزود: این همکاری باید 
ادامه داشته باشد تا خواسته مردم محقق شود. در ادامه »مقدم بیگلریان« سرپرست شرکت گاز مازندران، برنامه گازرسانی به ۱۱۴ روستا 
در منطقه کوهپایه ای را تا پایان سال ۱۴۰۰ و بهره برداری از این طرح ها به گونه ای که ضریب پوشش گازرسانی روستایی به باالی 9۵/۵ 

درصد برسد، از اهم برنامه های اولویت دار شرکت گاز استان مازندران در سال جاری برشمرد. 

برنامه های هفته صرفه جویی در مصرف آب در استان بوشهر اعالم شد
بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابــط عمومی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب استان بوشــهر مهندس حمزه پور مدیر عامل 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت : هر ساله از ۱ تا ۷ تیرماه همزمان با 
آغاز فصل تابستان هفته ای تحت عنوان هفته صرفه جویی در مصرف آب برای 
ترویج فرهنگ مدیریت مصرف آب برگزار می شود که در این راستا با مشارکت 
مسئوالن و قشرهای مختلف مردم راهکارهای الزم برای جلوگیری از بروز بحران 
آب ارائه می شــود. وی گفت : تامین آب آشامیدنی در استان بوشهر در جنوب 
کشور مورد توجه ویژه قرار دارد و اکنون بیش از 8۵ درصد منابع آب آشامیدنی 
آن در دیگر اســتان ها قرار دارد که برای ایجاد منابع جدید طرح های مهمی از جمله شیرین ســازی آب دریا در دستور کار شرکت آب و 
فاضالب اســتان بوشهر قرار دارد. شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برای روزهای هفته صرفه جویی در مصرف آب از ۱ تا ۷ تیر ماه 
اسامی ویژه ای تعیین کرده تا حساسیت مدیریت مصرف آب به ویژه در آغاز فصل تابستان بیشتر شود. حمزه پور افزود : فراهم کردن زمینه 
مشارکت خانواده ها در مدیریت مصرف، افزایش نقش زنان در اصالح الگوی مصرف، تقدیر از مشترکان کم مصرف خانگی آب و معرفی به 
رســانه ها، دعوت از کودکان، نوجوانان و جوانان در امر ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب در قالب برنامه های ویژه کودکان و نوجوانان در 
صدا و سیما و نصب پیام های هشداردهنده و آگاهی بخش در بوستان ها، و سایر مراکز رفت و آمد مردم با موضوع صرفه جویی در مصرف 
از جمله برنامه های هفته صرفه جویی آب است. برگزاری نشست های مشترک با مسئولین و اصحاب رسانه به منظور ترغیب برای کاهش 
مصارف آب و جایگزین کردن پساب در مصارف آب در حوزه خدمات شهری و روستایی، معرفی و تقدیر از خیرین در حوزه آب ، معرفی 
طرح های اجراشده با مشارکت مردم در رسانه ها و یا در قالب بروشور و آگهی تلویزیونی و رادیویی و معرفی تجربیات موفق مشارکت مردم 
در رسانه ها و انتشار همگانی این تجربیات به ویژه در فضای مجازی از دیگر برنامه های این هفته است. تشریح نقش و ارزش اقتصادی کاهش 
مصرف در حفظ منابع و جلوگیری از آلودگی محیط زیست، لزوم رعایت قانون از سوی همگان و اطالع رسانی در خصوص انواع جرایم و 
تخلفات در بخش آب تشریح و تدوین راه کارهای رفع موانع حقوقی و فانونی در اجرای طرح های آب ، فاضالب ، در این فعالیت قرار دارد.

شرکت توزیع برق استان مرکزی با ۹۷ مشترک خودتامین عقد قرارداد کرد
اراک- فرناز امیدی: مدیر بازارشرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: تفاهم نامه همکاری این مشترکان، به میزان ۶۱ مگاوات 
منعقد شده است. هاشمی بیان کرد: انتظار است صاحبان مولدهای خودتامین حداقل به میزان ۲۵ مگاوات به صورت روزانه پیک بار استان 
مرکزی را کاهش دهند. وی ادامه داد: استفاده از ظرفیت  مولدهای خودتامین به ویژه در بخش صنعت در ساعات پیک بار یکی از مهمترین 
راهکارهای کاهش مصرف در این استان است. مدیر بازارشرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی اظهار داشت: در ماه های گرم سال ۱۳99 
با صاحبان مولدهای خود تامین تفاهم نامه همکاری به میزان ۴۴ مگاوات منعقد شد که حداقل ۱۵ مگاوات به صورت روزانه پیک بار را 
کاهش داد. هاشمی افزود: میزان تولید این مولدها ۲ هزار و ۳۶۵ مگاوات ساعت بود و بیش از ۱۵میلیارد ریال نیز به عنوان پاداش همکاری 
به این مشترکان پرداخت شد. مدیر بازار شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: ۱۰۵ نیروگاه تجدیدپذیر به ظرفیت تولیدی ۱9 

مگاوات تاکنون در این استان به بهره برداری رسیده که منجر به کاهش پیک بار به میزان ۱9 مگاوات شده است. 

۷ بیمارستان با ظرفیت ۲۲۰۰ تخت در استان گلستان در حال ساخت است
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: اســتاندار گلستان با اشاره به ســاخت و سازهای بیمارستانی در استان گفت: اکنون ۷ بیمارستان 
با ظرفیت ۲۲۰۰ تخت در اســتان گلستان در حال ساخت است.هادی حق شناس ظهر امروز در مراسم افتتاح بیمارستان ۶۴ تختخوابی 
شهرســتان محروم مراوه تپه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای ارتقا سرانه تخت بیمارستانی استان، اظهارداشت: در حال حاضر 
۷ بیمارستان با ظرفیت ۲۲۰۰ تخت در استان در حال ساخت است که با این اقدام تعداد تخت های بیمارستان استان به ۴ هزار و ۷۰۰ 
تخت خواهد رسید.وی تاکید کرد: به ساخت و سازهای بیمارستانی در حال اجرا تعداد تخت های بیمارستانی استان باالتر از میانگین تخت 
بیمارستانی در سطح ملی می رسد و امیدواریم روند ایجاد مراکز درمانی در استان با همکاری دولت و نهادهای انقالبی و مردمی ادامه داشته 
باشد.استاندار گلستان اظهار کرد: بیمارستان ۶۴ تخت خوابی شهرستان مراوه تپه به عنوان یکی از مجهزترین بیمارستان های استان با اعتبار 
8۰ میلیارد تومان و با همکاری بنیاد علوی ساخته شده و با هزینه بیش از ۳۰ میلیارد تومان تجهیز شده است.حق شناس گفت: در تالش 
هستیم تا تعداد تخت های بیمارستانی و کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را در سراسر استان گسترش دهیم.وی اظهار داشت: توسعه 
زیرساخت های شهرستان محروم مراوه تپه، ایجاد فرصت های شغلی و توجه به استعدادهای منطقه مورد توجه مدیریت استان است.بیمارستان 

۶۴ تختخوابی مراوه تپه با حضور پرویز فتاح؛ رئیس بنیاد مستضعفان و سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افتتاح شد.

سربلندی نیروگاه رامین اهواز در آزمون استاندارد های زیست محیطی
اهواز - شبنم قجاوند: نتیجه آزمایش خروجی استخرهای تصفیه آب نیروگاه رامین به کارون حکایت از رعایت استانداردهای زیست 
محیطی و عدم تخلف این شرکت می باشد.  ویدا صادقی مدیر اداره H.S.E نیروگاه رامین اظهار داشت: این نیروگاه با وجود سیستم های 
تصفیه کننده و پایش و کنترل مستمر خروجی های نیروگاه  همواره در جهت صیانت از محیط زیست بویژه رودخانه کارون گام برداشته و نتایج 
آزمایشات صورت گرفته شده توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست  نیز این روند را مورد تایید قرار داده است.  وی گفت: نتایج 
اندازه گیری آزمایشگاه معتمد محیط زیست از کلیه خروجی های نیروگاه رامین بخصوص خروجی حوضچه ته نشینی نشان دهنده رعایت 
کلیه حدود مجاز و استانداردهای زیست محیطی بوده و هیچ گونه آالیندگی به رودخانه کارون وارد نمی شود.  صادقی افزود:  از آب کارون در 
باالدست و پایین دست خروجی های نیروگاه نیز توسط آزمایشگاه معتمد نمونه برداری و اندازه گیری شد که نتایج دال بر رعایت استانداردهاو 
عدم تاثیر خروجی های نیروگاه بر افت کیفیت رودخانه کارون می باشد.   گفتنی است طی روزهای گذشته فیلمی از خروجی آب و گل والی 
استخرهای تصفیه خانه نیروگاه رامین در فضای مجازی و رسانه ای منتشر شد که نتیجه تحقیقات و آزمایش صورت گرفته شده از این خروجی 

از سوی آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست استان خوزستان عدم تخلف و رعایت استانداردهای الزم از سوی این نیروگاه اعالم شد.

سال گذشته، ۹۲ طرح گازرسانی در استان گیالن به بهره برداری رسید
رشــت - خبرنگار فرصت امروز: شــرکت گاز اســتان گیالن با هدف 
بهره مندی همه گیالنی ها از نعمت گاز طبیعی در ســال گذشته، به ۴۵ روستا 
و ۴۷ واحد صنعتی گازرسانی کرده است. به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، 
حســین اکبر، مدیرعامل شرکت گاز اســتان گیالن در حاشیه نشست مجمع 
عمومی عادی سالیانه این شرکت که در سالن کنفرانس شهید باهنر ساختمان 
ستاد برگزار شد، با بیان این مطلب، اظهار کرد: با برنامه ریزی به عمل آمده، طی 
سال گذشته ۴۵ روستای دورافتاده، از نعمت گاز برخوردار شدند. به گفته وی، 
این روستاها در مناطق کوهستانی و صعب العبور شهرستان های رودبار، تالش، 
شفت، سیاهکل، رودسر، لنگرود، الهیجان و املش قرار دارند و در مجموع دارای ۲ هزار و ۱۲۰ خانوار هستند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
گیالن همچنین از جذب بیش از ۴۵ هزار مشترک جدید در سال 99 خبر داد و گفت: برای تحقق این مهم، حدود ۳۴۰ کیلومتر شبکه 
اجرا و ۱۱ هزار انشعاب گاز نصب شده است. اکبر در ادامه، در زمینه گازرسانی به واحدهای صنعتی استان گیالن، گفت: شرکت گاز استان 
گیالن توانسته در سال 99 با گازرسانی به ۴۷ واحد صنعتی، نقش مهمی در زمینه رونق تولید و کسب و کار ایفا کند. مدیرعامل شرکت گاز 
استان گیالن در بخش دیگری از سخنان خود، درخصوص برنامه این شرکت برای گازرسانی به روستاهای باقیمانده، بیان کرد: این شرکت 
در طرح توسعه گازرسانی در سال جدید، برنامه گازرسانی به ۶۲ روستای جدید را که دارای ۴ هزار و ۳۰۰ خانوار هستند، در دستور کار خود 
دارد. وی با بیان اینکه عملیات گازرسانی به روستاهای صعب العبور و کوهستانی استان در ۷ شهرستان در حال انجام است، گفت: شهرستان 
تالش با ۲۴ روستا، بیشترین سهم را از عملیات گازرسانی روستایی دارا بوده و پس از آن شهرستان های املش با ۱۲ روستا، رودسر با ۱۰ 

روستا، شفت با 9 روستا، آستارا و لنگرود هرکدام با ۳ روستا و شهرستان رودبار با یک روستا قرار دارند.

قم - خبرنگار فرصت امروز: رئیس کل دادگستری استان قم گفت: 
دستگاه قضایی از پاک ترین عناصر انسانی برخوردار است.

به گزارشــی ، حجت االسالم والمسلمین علی مظفری روز سه شنبه 
در جمع خبرنگاران، افزود: در حال حاضر در دستگاه قضایی استان قم 

موضوعی به عنوان اطاله دادرسی نداریم و همه پرونده ها به روز است.
وی اضافــه کرد: حتی بعضی پرونده ها که قانــون اجازه می دهد، در 
دادگاه های تجدیدنظر بدون تعیین وقت رسیدگی می شود و قاضی رای 

صادر می کنند.
وی ادامه داد: سال گذشــته یک هزار و 8۰۰ فقره پرونده در دادگاه 
تجدیدنظر بود که یک هزار و ۵۰۰ فقره مختومه شد و ۳۰۰ پرونده در 

حال رسیدگی است.
مظفری با بیان این که در سال های گذشته بیش از ۲۰۰ تا یک هزار 
پرونده در دادگاه ها و دادســراها موجود بود، بیان کرد: در حال حاضر در 
استان قم حتی یک شعبه بیش از ۲۰۰ فقره پرونده موجود ندارد و اگر 
همین روند ادامه یابد تا پایان ســال معضلی به نام موجودی پرونده در 

شعب نداریم و شعب منتظر پرونده برای رسیدگی می مانند.
وی افزود: در ســال 98، کل پرونده های موجود در زیرمجموعه های 
دادگستری حدود ۶۰ هزار پرونده بود که امروز به ۲۴ هزار پرونده کاهش 

یافته است.
وی گفت: در یک سال گذشته حدود ۲۰۷ هزار پرونده از دادگستری 
و بیش ۱۰۰ هزار از شورای حل اختالف وارد جریان رسیدگی و مختومه 

شده است.
به گفته رئیس کل دادگســتری قم، هفت درصد پرونده های وارده و 
۱۳ درصد نیز پرونده های رسوبی مختومه شده است که در مجموع ۲۰ 
درصد از عملکرد دادگســتری در یک سال مختومه شده و پرونده ها در 

مسیر طبیعی خود قرار دارد.
وی با تاکید بر این که رســیدگی به جرائم خشــن جزو برنامه های 
فوق العاده و اولویت دار اســت، گفت: حتی یک پرونده در زمینه قصاص، 

تجاوز به عنف، محاربه و مواد مخدر بدون اجرا وجود ندارد.
وی افزود: قتل ها و مواد مخدر به شدت کاهش پیدا کرده است و تجاوز 

به عنف به معنای واقعی صفر شده است.
مظفری با بیان این که سیاست دستگاه قضایی حبس نکردن محکومان 

مهریه است، افزود: یک نفر هم به دلیل مهریه زندانی نمی شوند؛ از سوی 
دیگر اگر شــخصی توان پرداخت مهریــه دارد و پرداخت نمی کند، در 

صورت گزارش، رسیدگی می شود.
وی تاکید کرد: اموال و حســاب های بانکی و حتی سرمایه گذاری در 

بورس برای محکومان مالی مهریه بررسی و رسیدگی می شود.
وی با اشــاره به این کــه در حال حاضر۷۰ محکوم مالی در اســتان 
بازداشت هستند که رقم بدهی آن ها سنگین است، افزود: موجبات آزادی 
بدهکاران تا ۱۰۰ میلیون تومان را به شکل های مختلف از جمله کمک 
ستاد دیه فراهم کردیم و در تالش هستیم محکومان مالی آزاد شوند و با 

کار کردن دینشان را ادا کنند.
مظفری با اشــاره به این که سال گذشته ۶ فقره پرونده کثیرالشاکی 
مانند پروژه رضوان و گوهر ناز داشتیم، خاطرنشان کرد: شاکی های این 
پرونده ها حدود ۱۰ هزار نفر اســت و چنین پرونده هایی چند برابر کل 

پرونده ها از دادگستری انرژی و زمان می برد.
وی اضافه کرد: دادگاه ویژه ای برای جرائم اقتصادی در استان تشکیل 
شده و این پرونده ها در همان دادگاه با رعایت تشریفات ویژه رسیدگی 

شده است.
وی تاکیــد کرد: با توجه به این که در این پرونده ها متهمان یا برخی 
افراد سعی می کنند با سیاه نمایی و متهم کردن مسئوالن قضایی، اذهان 
عمومی را تشــویش نمایند، هشــدار می دهیم در صورت ادامه چنین 

کارهایی، برخورد الزم صورت خواهد گرفت.

دستگاه قضایی از پاک ترین عناصر انسانی برخوردار است

مبارزه با فساد سیاست کلی دستگاه های قضایی است
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به قلم: تیم استودارت
کارشناس کسب و کار و برندسازی

ترجمه: علی آل علی

اگر شما به دنبال توس��عه کسب و کارتان هستید، یکی از 
ایده��ای جذاب تالش برای ایجاد یک برند ش��خصی اس��ت. 
بسیاری از کسب و کارها همیشه نسبت به سطح تاثیرگذاری 
پایین بر روی مش��تریان ش��کایت دارند. دلیل این امر اغلب 
اوقات ناتوانی برای نش��ان دادن یک چهره انسانی و جذاب به 
مشتریان است. اگر شما در کنار کسب و کار اصلی تان دارای 
یک برند شخصی هم باشید، به بهترین شکل ممکن فرصت 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را خواهید داشت. درست به 
همین خاطر امروزه بسیاری از برندهای بزرگ دارای مدیرانی 
با برندهای ش��خصی قدرتمند هس��تند. این امر به شما برای 
تاثیرگ��ذاری هرچه بهتر بر روی مخاطب هدف کمک خواهد 

کرد. 
برندسازی شخصی اغلب اوقات برای کارآفرینان امر بسیار 
دش��واری محسوب می ش��ود. این نکته بس��یاری از برندها را 
درگیر س��اخته و هیچ نتیجه مناسبی هم به همراه ندارد. اگر 
شما در تالش برای برندسازی شخصی به بهترین شکل ممکن 
هس��تید، مقاله کنونی توصیه های اساسی برای تان دارد. شما 
با اس��تفاده از توصیه های مورد بحث در این مقاله به سادگی 
هرچه تمام تر فرصت جلب نظر مش��تریان را خواهید داشت. 
در ادامه برخی از گام های مهم در این راس��تا را مورد بررسی 

قرار خواهیم داد. 
طراحی مشتریان ایده آل برند

یکی از ایرادات اصلی در زمینه برندس��ازی ش��خصی عدم 
توجه به مشتریان است. بدون تردید کسب و کار شما در طول 
سال های متمادی تعامل با مشتریان دارای شناخت درستی از 
آنهاست. اگر شما از شناخت موردنظر برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��تفاده نکنید، هیچ شانسی برای بازاریابی و 

توسعه کسب و کارتان با برند شخصی نخواهید داشت. 
ارزیابی سلیقه مشتریان برای برندهای دارای تعامل طوالنی 
مدت با آنها امر بسیار ساده ای به نظر می رسد. شما نیازی به 
کارهای عجی��ب و غریب در این میان ندارید. تنها نکته مهم 
ایجاد برند شخصی تان بر پایه ارزیابی های موردنظر است. این 
امر ش��ما را به سرعت در میان مشتریان محبوب خواهد کرد. 
بنابراین دیگر نیازی به نگرانی در رابطه با تعامل با مش��تریان 

نخواهد بود. 
وقتی شما در تالش برای توسعه یک برند شخصی هستید، 
باید تمام توان تان را برای تعامل با ش��مار هرچه بیشتری از 
مشتریان به کار گیرید. این امر تصویر منسجم و جذابی از برند 
شخصی تان برای مشتریان ایجاد خواهد کرد. امروزه بسیاری 
از مش��تریان حتی نسبت به حضور یک برند شخصی در بازار 
اطالع هم ندارند. بی تردید این امر مشکالت بسیار زیادی برای 

چنین برندهایی ایجاد خواهد کرد. 
ش��ما برای عملکرد مناس��ب در زمینه شناس��ایی سلیقه 
مش��تریان تان باید اول از هم ش��ناخت درستی از آنها داشته 
باش��ید. پاس��خ دادن به دو سوال ذیل به ش��ما در این مسیر 

کمک خواهد کرد:
• مشتریان هدف شما چه کسانی هستند؟

• بازار هدف تان کدام است؟
اگر ش��ما پاسخ های درس��تی برای دو پرسش فوق داشته 
باشید، شانس بسیار باالیی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان پیدا می کنید. این امر بهترین فرصت برای ش��ما به 
منظور معرفی قدرتمند برند شخصی تان به مشتریان خواهد 
بود در غیر این صورت ش��اید بعد از س��ال ها فعالیت در این 

زمینه نیز مشتریان هیچ شناختی از برندتان نداشته باشند. 
یک��ی از نکات مهم پیش از اینکه مش��تریان ایده آل تان را 
ترس��یم کنید و از آن برای بهبود برند ش��خصی تان استفاده 
نمایید، ارائه یک پیش نمایش است. این امر شامل همکاری با 
تمام اعضای شرکت برای دریافت نظرات شان درباره طرح اولیه 
شما از مشتریان است. چنین امری به شما برای اصالح طرح 
موردنظر و تاثیرگذاری بهین��ه بر روی مخاطب هدف کمک 

خواهد کرد. 
طراحی سایت رسمی

برند ش��خصی ش��ما باید دارای هویت به نسبت مستقلی 
از برند اصلی تان باش��د. مشتریان باید یک نکته تازه و جدید 
در کس��ب و کارتان مشاهده نمایند در غیر این صورت شاید 
حتی انگیزه ای برای تعامل با شما هم نداشته باشند. بنابراین 
ش��ما ابتدا باید به فکر راه اندازی یک سایت رسمی برای برند 
شخصی تان باشید. این امر استقالل برند شخصی تان را نشان 

می دهد.
امروزه بس��یاری از مش��تریان به گمان اینکه برند شخصی 
مدیرعامل یک ش��رکت بزرگ یک کپی دقیق است، به هیچ 
وجه آن را مورد توجه قرار نمی دهند. شما برای اینکه مخاطب 
هدف را به سوی کسب و کارتان سوق دهید، باید اول از همه 
برندی جذاب را پیش روی شان قرار دهید. ایجاد سایت رسمی 

نیز یک گام ابتدایی برای این فرآیند خواهد بود. 
محتوایی که ش��ما در سایت رس��می تان منتشر می کنید، 
باید به طور دقیق پیرامون خودتان باش��د. شما به عنوان یک 
کارآفرین محور اصلی برند ش��خصی تان را ش��کل می دهید. 
بنابراین باید در هر شرایطی از آن برای توسعه کسب و کارتان 
س��ود ببرید در غیر این صورت خبری از تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهد بود. 
تولید محتوا در سایت رسمی یکی از نکات مهم برای جلب 
نظر مشتریان محسوب می شود. بسیاری از برندهای شخصی 
پس از اینکه چند روزی در س��ایت رسمی شان محتوا انتشار 
می دهند، دیگر به کلی آن را فراموش می کنند. این امر تاثیر 
بس��یار منفی بر روی ذهنیت مشتریان از شما خواهد داشت. 
بنابراین باید همیش��ه ب��ه دنبال راهکاری ب��رای رفع چنین 
مش��کلی باشید در غیر این صورت ش��اید زمان ارزشمندتان 

برای تعامل با مشتریان به کلی از دست برود. 
استفاده از تکنیک های سئو در مدیریت سایت برند شخصی 

اهمیت باالیی دارد. هرچه شما مهارت بیشتری در استفاده از 
تکنیک های سئو داشته باشید، سایت تان در جست وجوهای 
گوگل رتبه های باالتری خواهد داشت. این امر در کنار تولید 
محت��وا به طور مداوم ش��ما را بدل به برن��دی محبوب برای 
مشتریان خواهد کرد. دست کم کاربران در گوگل به خوبی با 
شما آشنا شده و همین امر امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی 

مخاطب هدف را به همراه خواهد داشت. 
س��اده ترین روش برای موفقیت در س��ئو سایت استفاده از 
کلیدواژه های درس��ت است. شما با این کار به سادگی هرچه 
تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به دست 
می آوری��د. بنابراین نیازی به نگرانی در این رابطه نخواهد بود. 
دسترس��ی به کلیدواژه های مناسب برای سئو نیز به سادگی 
هرچه تمام تر با اس��تفاده از گوگل ترندز یا گوگل آنالیتیکس 

امکان پذیر می شود. 
حضور در شبکه های اجتماعی

حضور و فعالیت در شبکه های اجتماعی محور اصلی تعامل 
با مخاطب هدف در بازاریابی و برندس��ازی امروزی است. اگر 
شما در ش��بکه های اجتماعی حضور مناسبی نداشته باشید، 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل 
مالحظه ای کاهش پیدا خواهد کرد. درس��ت به همین خاطر 
امروزه شمار بس��یار زیادی از برندها در شبکه های اجتماعی 

حضور دارند. 
نخس��تین نکته ای که ش��ما باید تکلیفش را روشن کنید، 
انتخاب تعداد ش��بکه های اجتماعی مناس��ب است. بی تردید 
هیچ برندی ام��کان حضور در تمام ش��بکه های اجتماعی را 
ندارد. بنابراین برنامه ریزی برای حضور در مهمترین شبکه های 

اجتماعی امر مهم و ضروری خواهد بود. 

امروزه تردیدی در مورد ش��بکه های اجتماعی محبوب در 
میان کاربران نیست. اگر شما به خوبی در اینستاگرام، توییتر و 
یوتیوب حضور داشته باشید، بخش قابل مالحظه ای از فرآیند 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را طی کرده اید. بدون تردید 
گزینه هایی نظیر اس��نپ چت یا تیک تاک نیز در دس��ترس 
قرار دارد، اما ش��ما فقط باید بر روی بهترین گزینه ها تمرکز 
داشته باشید. فضای تیک تاک هنوز هم برای فعالیت برندهای 
ش��خصی چندان مساعد نیست. بنابراین ش��ما نباید در این 

زمینه هیچ گونه ریسکی انجام دهید. 
انتش��ار پس��ت در ش��بکه های اجتماع��ی نباید ب��ه طور 
دس��ته جمعی صورت گی��رد. معنای این امر ض��رورت تولید 
محتوای منحصر به فرد برای هر کدام از اکانت های ش��ما در 
شبکه های اجتماعی اس��ت. این امر امکان تعامل با مخاطب 
هدف به بهترین ش��کل ممکن را به همراه خواهد داش��ت در 
غیر این صورت شما هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف نخواهید داشت. 
توج��ه به ویژگی های منحصر به فرد هر ش��بکه اجتماعی 
برای تولید محتوا امر بسیار مهمی محسوب می شود. متاسفانه 
ام��روزه بس��یاری از برندها به ای��ن نکته مهم توجه نش��ان 
نمی دهند. بنابراین ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف امری طبیعی محسوب می شود. برند شخصی شما باید 
تفاوت شبکه های اجتماعی مختلف را به بهترین شکل ممکن 
درک کند. این امر ش��ما را به خوبی از سایر رقبای تان متمایز 

خواهد کرد. 
نگارش پست های هفتگی در سایت برند

همانط��ور که پیش از این گفتیم، تولید محتوا در س��ایت 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. یکی از ایده های مناس��ب در این 
میان تالش برای نگارش پس��ت هفتگی اس��ت. این پس��ت 
دارای ماهیت عادی نیس��ت. شما باید تمام تال ش ها و نتیجه 
کارهای ت��ان در طول هفته را در پس��ت موردنظر قرار دهید. 
خوشبختانه هیچ اجباری برای انتشار پست موردنظر در قالب 
متن نیس��ت. به هر حال امروزه فرمت های محتوایی توس��عه 
بس��یار زیادی پیدا کرده اند. بنابراین ش��ما به بهترین ش��کل 
ممکن امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را خواهید 

داشت. 
ش��اید شما نسبت به مهارت های نگارشی تان شک و تردید 
داشته باشید. شاید هم در مورد توانایی تان برای طراحی یک 
ویدئو جذاب مطمئن نیس��تید. هرچه باشد، شما باید اولین 
تالش های تان برای تولید محتوا را بردارید. در غیر این صورت 
برند ش��خصی تان هرگز مورد توجه کارب��ران قرار نمی گیرد. 
بی شک هیچ برندی از همان روز اول موردپسند تمام مشتریان 
نبوده است. بنابراین شما باید به خودتان برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف فرصت دهید در غیر این صورت ش��اید 
هیچ شانس��ی برای تعامل با مش��تریان پی��دا نکنید. این امر 
مشکالت بسیار زیادی برای برندتان به همراه خواهد داشت. 

بسیاری از کارآفرینان وقتی در تالش برای تولید محتوا در 

سایت برند شخصی شان هستند، به طور مداوم با کمبود ایده 
مواجه می شوند. این امر یکی از دردسرهای عمومی در عرصه 
بازاریابی اس��ت و فقط مخصوص برندهای ش��خصی نیست. 
بهترین راهکار در این میان ت��الش برای الگوبرداری از نحوه 
ایده پردازی و طراحی محتوا از س��وی برندهای بزرگ اس��ت. 
این امر به شما بهترین فرصت ممکن برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان بدون نیاز به دردسرهای فراوان را می دهد. 
طراحی خبرنامه کاربردی

امروزه اغلب برندها دارای خبرنامه هستند. با این حال فقط 
تعداد کمی از خبرنامه ها در عمل برای مشتریان جذاب است. 
شما باید هر کاری برای راه اندازی خبرنامه و تبدیل آن به یک 
گزینه جذاب انجام دهید در غیر این صورت هیچ شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
خبرنام��ه یک برند باید فقط ش��امل اخبار مهم باش��د در 
غیر این صورت ش��ما شانس��ی برای رقابت با برندهای بزرگ 
نخواهید داشت. متاسفانه امروزه بسیاری از برندهای شخصی 
به جای اس��تفاده از اخبار مه��م و کاربردی هر نوع محتوایی 
را در خبرنامه ش��ان ج��ای می دهند. این ام��ر موجب ناتوانی 
برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف می شود. با 
این حس��اب شما باید تجدیدنظر اساس��ی در نحوه مدیریت 
خبرنامه ت��ان صورت دهید در غیر این صورت هیچ شانس��ی 

برای تعامل با مشتریان نخواهید داشت. 
ارس��ال اخبار متعدد برای مش��تریان، حتی اگر اخبار واقعا 
مهمی هم باش��د، انگی��زه آنها بری تعامل با ش��ما را کاهش 
می دهد. راهکار موردنظر در این رابطه اندکی طوالنی تر کردن 
متن هر خبرنامه پرهیز از گنجاندن اخبار کم اهمیت اس��ت. 
ش��اید این کار برای شما خیلی سخت باشد، اما باید برخی از 
اخبار را به منظور جلب توجه مشتریان از فهرست خبرنامه تان 
ح��ذف کنید در غیر این صورت هیچ شانس��ی برای تعامل با 

مشتریان نخواهید داشت. 
اخب��ار مهم برای هر برند ش��خصی از ماهیت فعالیتش به 
خوبی مش��خص می شود. اگر شما در زمینه بهداشت فعالیت 
دارید، اخبار مربوط به کرونا باید به بهترین ش��کل ممکن در 
خبرنامه تان منتقل ش��ود در غیر این صورت مشتریان اخبار 
دلخواه و موردنیازشان را از منابع دیگری تامین خواهند کرد. 
این امر به معنای شکست سنگین شما در تعامل با مشتریان و 

معرفی برند شخصی تان خواهد بود. 
راه اندازی یک پادکست با مهمان های ویژه

امروزه هر کس��ی در گوشه و کنار دنیا یک پادکست مورد 
عالق��ه دارد. این امر بس��یاری از برندها را به فک��ر راه اندازی 
پادکست منحصر به فردشان انداخته است. اگر برند شخصی 
ش��ما نیز قبل از اینکه شمار برندهای دارای پادکست بیش از 
اندازه زیاد ش��ود، یک پادکست راه اندازی کند، شانس باالیی 

برای رقابت موثر با دیگر برندها خواهد داشت. 
استفاده از ایده های جذاب و پرداختن به مشکالت مشتریان 
در پادک��س  ها ن��کات مهمی برای جلب نظر آنها محس��وب 
می ش��ود. البت��ه در ای��ن میان بای��د اندکی به فکر س��رگرم 
ساختن مخاطب هدف نیز بود در غیر این صورت تاثیرگذاری 

پادکست ها به طور قابل توجهی کاهش می یابد. 
اس��تفاده از مهمان های ویژه و منحصر به فرد همیشه برای 
افزایش جذابیت پادکس��ت ها اهمیت دارد. بنابراین ش��ما با 
استفاده از یک یا چند مهمان کارکشته در زمینه کسب و کار 
امکان جلب نظر مشتریان را خواهید داشت. اگر در این میان 
نسخه ویدئویی از پادکست تان نیز منتشر سازید، مشتریان به 
خوبی هرچه تمام تر با شما به عنوان شخصیت اصلی برندتان 

آشنا خواهند شد. 
ضرورت توجه به سئو سایت و شبکه های اجتماعی

امروزه سئو با تمام فرآیند بازاریابی و برندسازی گرده خورده 
است. بنابراین ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
چاره ای به جز توجه به این حوزه ندارید. مدیریت سئو همیشه 
به عنوان یک حوزه بس��یار س��خت و دشوار میان کارآفرینان 
شناخته می شود. با این حال اگر شما عملکرد مناسبی در این 
حوزه داشته باشید، برندتان به خوبی میان مشتریان محبوب 

خواهد شد. 
اس��تفاده از کلیدواژه ها یکی از کاره��ای ابتدایی در زمینه 
مدیریت س��ئو محس��وب می شود. شما در س��ایت تان عالوه 
بر چنی��ن کاری باید به طور مداوم لینک ه��ای خراب را نیز 
شناسایی و اصالح نمایید. این کار موجب تجربه بهتر کاربران 
از سایت تان خواهد شد. همچنین در شبکه های اجتماعی نیز 
باید به دنبال بارگذاری پست هایی با تصاویر باکیفیت و بدون 
ایراد امالیی در کپشن ها باشید. شما به این ترتیب رتبه سئوی 
سایت و حساب رسمی تان در شبکه های اجتماعی را حسابی 

تقویت خواهید کرد. 
کسب درآمد از برند شخصی

تمام مراحلی که ش��ما تا اینجای کار ط��ی کرده اید، برای 
کسب درآمد و همچنین توسعه برند اصلی تان بوده است. برند 
شخصی شما به نوعی مکمل برند اصلی تان محسوب می شود. 
یکی از اشتباهات رایج در میان کارآفرینان اشتباه گرفتن این 
روند است. اگر شما برند اصلی تان را در خدمات برند شخصی 
درآورید، خیلی زود جذابیت کسب و کارتان برای مشتریان از 

بین خواهد رفت. 
وقتی شما به فکر ارائه یک سرویس از سوی برند شخصی تان 
هستید، باید آن را به گونه ای در ارتباط با فعالیت کسب و کار 
اصلی ت��ان قرار دهید. این امر فرصت های طالیی برای معرفی 
برند اصلی تان به مش��تریان و جلب نظرش��ان برای خرید از 
آن فراهم می کند در غیر این صورت ش��اید برند شخصی تان 
مسیری کامال متمایز از کسب و کار مرکزی پیدا کند. این امر 
اغلب اوقات دردسرهای زیادی برای کارآفرینان به همراه دارد 
و در عمل به معنای ضرورت مدیریت دو کس��ب و کار کامال 

مستقل خواهد بود. 
برخی از کارآفرینان در برند شخصی ش��ان به طور مستقیم 
تبلیغ کس��ب و کار اصلی ش��ان را می کنند. ای��ن ایده اگرچه 
بهترین راهکار نیست، اما اغلب اوقات تاثیرگذاری مناسبی بر 
روی مخاطب هدف دارد بنابراین هرگز آن را فراموش نکنید. 
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برندسازی شخصی با هدف بهبود وضعیت کسب و کار
باورهای غلط درباره کار انعطاف پذیر در عرصه کسب و کار
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کار انعطاف پذیر بارها و بارها از س��وی افراد مختلف، نه فقط در حوزه کس��ب و کار، بلکه زندگی مطرح 
ش��ده اس��ت، با این حال هنوز هم جهت گیر ی ه��ای منفی در رابطه با این موضوع وج��ود دارد. برخی از 
باورهای غلط در این رابطه مانع استفاده درست برندها از این الگوی مناسب و کاربردی شده است. بدون 
تردید شما هم دست کم یک بار در طول دوران حرفه ای تان با مخالفت در برابر این الگو مواجه شده اید. ما 
در ادامه برخی از دالیل اصلی برای مخالفت با کار انعطاف پذیر در عرصه کسب و کار را مرور خواهیم کرد. 

از دست دادن کنترل
ش��اید در نگاه نخس��ت کار انعطاف پذیر به معنای از دس��ت دادن کنترل ش��ما بر روی کسب و کارتان 
باشد. این امر حتی برای کارمندان هر بخش نیز چالش برانگیز است. بسیاری از برندها کار انعطاف پذیر را 
مانند جعبه ای سربسته می دانند که اگر بازش کنند شاید مهمترین دردسرهای دنیا از آن بیرون بیاید. 

یک��ی از مهمتری��ن نکات در رابطه با کار انعطاف پذیر مربوط به امکان مدیریت بهینه امور اس��ت. وقتی 
ش��ما قوانین س��فت و س��خت و اغلب فاقد کاربرد در زمینه مدیریت کسب و کار را کاهش دهید، نظارت 
بر روی عملکرد کارمندان و ترغیب ش��ان به س��وی ایده هایی که در ذهن دارید، بسیار ساده تر از هر زمان 

دیگری خواهد شد. 
از بین رفتن فرهنگ سازمانی

امروزه برای مدیریت کسب و کار فقط یک نوع فرهنگ سازمانی در دسترس نیست. شما امکان مدیریت 
کس��ب و کارتان براس��اس فرهنگ های سازمانی مختلف را دارید. مهمترین نکته در این میان تالش برای 
س��ازگاری با شرایط مختلف است در غیر این صورت شاید مشکالت تان برای مدیریت کسب و کار از این 

هم بیشتر شود. 
الگ��وی کار انعطاف پذیر به ش��ما برای اجرای یک فرهنگ س��ازمانی خالقانه کم��ک خواهد کرد. اغلب 
کارمندان در محیط های اداری نس��بت به از بین رفتن خالقیت و نوآوری ش��ان گله دارند. این امر با توجه 
به تغییر فرهنگ سازمانی و نحوه مدیریت کسب و کار به بهترین شکل ممکن دنبال خواهد شد بنابراین 

نیاز به نگرانی در این رابطه نخواهد بود. 
فقدان همکاری مناسب

وقتی از کار انعطاف پذیر صحبت می کنیم، فقط س��اعت های کاری متفاوت و مطابق با سلیقه کارمندان 
مدنظر نیست. شما باید در زمینه اجرای این الگو به خوبی از تمام ظرفیت های برندتان سود ببرید در غیر 

این صورت هیچ شانسی برای توسعه کسب و کارتان نخواهید داشت. 
فقدان همکاری فقط در صورت کاهش انگیزه کارمندان روی می دهد بنابراین ش��ما با پیگیری امور به 
طور مناس��ب شرایط تان به بهترین ش��کل ممکن دنبال خواهد شد. مهمترین مسئله در این میان تقویت 
انگیزه کارمندان برای همکاری هرچه بهتر از طریق اس��تفاده از الگوی کار انعطاف پذیر اس��ت در غیر این 

صورت شما هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
اگر کس��ب و کار ش��ما حتی پیش از اجرای الگوی کار انعطاف پذیر با مشکل همکاری کارمندان مواجه 
است، ریشه این امر به احتمال زیاد بسیار عمیق تر از این حرف هاست بنابراین باید پیش از اجرای هرگونه 

الگوی تازه ای مشکل اصلی را پیدا نمایید. 
کاهش سطح ارتباطات در درون شرکت

یکی دیگر از نگرانی های مهم کارآفرینان و صاحبان کسب و کار در زمینه اجرای الگوی کار انعطاف پذیر 
مربوط به کاهش س��طح ارتباطات در درون ش��رکت است. این امر نگرانی بسیار مهمی محسوب می شود. 
نکته مهم در این میان توجه به تاثیر کار انعطاف پذیر بر روی عملکرد کارمندان است. امروزه اغلب برندها 
هنوز هم با ش��رایط دورکاری مشغول به کار هس��تند بنابراین شما در صورت استفاده از کار انعطاف پذیر 

امکان بهینه سازی عملکرد کارمندان تان در شرایط موردنظر را خواهید داشت. 
برندهایی که دارای سیس��تم های ارتباطی قوی میان کارمندان ش��ان هستند، از نظر سطح ارتباط میان 
کارمندان ش��ان هیچ مش��کلی را تجربه نخواهند کرد. این امر ش��امل الگوی کار انعطاف پذیر نیز می شود 
بنابراین شما با به کارگیری این شیوه هیچ نیازی به نگرانی نخواهید داشت. چه بسا الگوی موردنظر سطح 

ارتباطات درون شرکت تان را افزایش نیز بدهد. 
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