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روزنـامه مدیریتـی  -اقتصــادی

شاخص بورس تهران با افت  414واحدی در ابتدای کانال  1.3میلیونی ایستاد

پیشتازی حقیقیها در خرید سهام

Wed.14 jul 2021

فرصت امروز :بازار س�رمایه در بیست و دومین روز تابس�تان ،روری پرنوسان را سپری کرد و شاخص
کل بورس در س�اعات ابتدایی معامالت سهش�نبه تا یک میلیون و  ۳۰۲هزار واحد کاهش یافت ،اما در
ساعات میانی توانست تا یک میلیون و  ۳۰۹هزار واحد افزایش یابد .هرچند در ساعات پایانی
معامالت باز هم روند نزولی به خود گرفت و در نهایت با افت بیش از  400واحدی در ابتدای4 ...

 3ذوالحجه  - 1442سـال هفتم

شماره 1821

 8صفحه  5000 -تومان

w w w . fo r s a tn e t. i r

یادداشت
مسير سخت
مقرراتزدايي
علی فیروزی
رئیس مرکزملی مطالعات
پایش و بهبود محیط کسب و کار

قانون مالیات بر خانههای خالی به بایگانی برمیگردد؟

رشد عجیب قیمت پراید

بنبست مالیاتی
خانههای خالی

در بازار خودرو چه خبر شده است؟

هرچن��د ک��ه قانونگذاران
ب��ه قص��د حمای��ت از تولید
دست به وضع قوانین زدهاند
و قوانی��ن بالذات مانعی برای
تولی��د نیس��تند ،ام��ا اگر از
دریچ��ه ن��گاه تولیدکنن��ده
ب��ه قوانین موج��ود بنگریم،
ای��ن مه��م را درمییابیم که
قوانین��ی در نظ��ام اقتصادی
م��ا وج��ود دارند که اساس��ا
در رابطه ب��ا موضوع دیگری
نوش��ته ش��دهاند ،اما اثر آنها
بر تولید است .به طور مثال،
قان��ون هوای پ��اک که برای
محیط زیس��ت وضع ش��ده،
اما تاثیر مس��تقیمی بر تولید
دارد .همچنی��ن قانون توزیع
مناب��ع آب ب��رای حف��ظ و
نگهداری منابع آبی نوش��ته
شده است ،اما تولید را متأثر
میسازد .یعنی قانونگذاران
هرچن��د هرگز ب��ه این قصد
که ب��ه تولی��د ضرب��ه بزنند
قانون��ی را وض��ع نکردهان��د،
اما قوانینی ش��کل گرفتهاند
ک��ه غیرمس��تقیم تولی��د را
تحتالش��عاع ق��رار دادهاند.
ب��ه ای��ن معن��ی که
قوانینی روی کار...
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فرصت امروز :در حالی که طبق آخرین اصالحیه قانون مالیاتهای مستقیم باید صدور برگه مالیاتی خانههای
خالی از اول مردادماه  1400آغاز شود ،اما وزارت راه و شهرسازی هنوز موفق به شناسایی این خانهها نشده است.
س��امانه ملی امالک و اس��کان بهعنوان پایگاه اطالعاتی شناسایی خانههای خالی ،پس از حدود شش سال تأخیر
در ابتدای امسال به بهرهبرداری رسید و وزارت راه و شهرسازی میگوید تاکنون فهرستی مشتمل بر  1.3میلیون
واحد مسکونی را بهعنوان خانههای خالی تهیه و برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده است؛ اما سازمان امور...
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در انتظار گامهای بعدی قانون جدید چک

کاهش چکهای برگشتی رکورد زد
3

بوکار
مدیریت و کس 

تغییر الگوی خرید مشتریان در نیمه دوم سال 2021
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زمانی که اغلب کس��ب و کارها در س��ال  2020به دلیل همهگیری کرونا فعالیتشان را برای مدت زمانی
محدود متوقف کردند ،وضعیت مالیشان به طور قابل مالحظهای در خطر قرار گرفت .هنوز هم بسیاری از
برندها از بحران مالی ناشی از کرونا به طور کامل عبور نکردهاند .این امر ناشی از شرایط سخت مالی و بازار
نامتعادل پس از کروناست .امروزه مشتریان حتی بیشتر از دوران قبل از کرونا برای خرید حساسیت نشان
میدهند .دلیل اصلی این امر کاهش بودجه مردم برای خرید است .وقتی بودجه شما برای خرید محصوالت
مختلف کم میشود ،تالش برای خرید دقیق و هوشمندانه گزینه مناسبی خواهد بود .این امر یعنی هر خرید
نیازمند دقت نظر و بررسیهای موشکافانهای است .با این حساب برندها برای فروش محصوالتشان به برندها
دردسرهای بسیار زیادی پیش رو خواهند داشت .خوشبختانه بسیاری از کسب و کارها با آغاز واکسیناسیون...
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نهاد پژوهشی مجلس معرفی کرد

فرص��ت امروز :مالیات بر درآمد یک��ی از مهمترین انواع
پایههای مالیاتی اس��ت که به دو دس��ته مالیات بر درآمد
اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تقسیم
میش��ود .مالیات بر درآمد اش��خاص حقیقی به دو شیوه
جداگانه (اخذ جداگانه مالیات از پایههای مختلف درآمدی)
یا یکپارچه (مالیات بر مجموع درآمد) قابل اجراست .بهطور
کلی ،س��ه الگوی مالیاتی وجود دارد که عبارتند از الگوی
مالیات فراگیر ،مالیات دوگانه و مالیات هموار.
الگوي مالیاتی فراگير ،الگوی پيچيدهای است که در آن
برخورد یكس��ان با کار و س��رمایه صورت میگيرد و همه
مش��مول ماليات بر مجموع درآمد ب��ا نرخهاي تصاعدي و
معموال باال میشوند .همچنين در این سيستم معافيتها و
تخفيفات گستردهاي وجود دارد .در الگوي مالیاتی دوگانه
نیز رفتار متفاوتی با کار و س��رمایه صورت میگيرد به این
صورت که ی��ک ماليات تصاعدي بر درآمد ناخالص نيروي
کار وضع میشود و یک ماليات بر مجموع درآمد با نرخ ثابت
هم بر همه منابع درآمدي فرد اعم از کار و س��رمایه وضع
میگردد .همچنین در سيس��تم ماليات هموار یک ماليات
تک نرخی و نس��بتا پایين بر همه منابع درآمدي ش��خص
حقيقی وضع میش��ود .برخی از انواع ماليات هموار داراي
معافيت پایه هستند و یک نوع آن نيز داراي اعتبار مالياتی
پایه (درآمد پایه همگانی) اس��ت .ای��ن الگوها با معیارهای
مختلفی قابل ارزیابی هستند که شامل عدالت افقی ،عدالت
عمودی ،کارایی اقتصادی و سادگی است.
سازوکار مالیات بر درآمد چگونه است؟
مرک��ز پژوهشهای مجلس در گ��زارش اخیر خود به
بررس��ی الگوه��ای مالیات ب��ر مجموع درآمد اش��خاص
حقیق��ی در جه��ان پرداخته و هدف از ای��ن گزارش را
معرف��ی الگوه��ای تعریف ،محاس��به و اخ��ذ مالیات بر
مجموع درآمد اش��خاص حقیقی در جهان خوانده است.
آنطور که بازوی کارشناسی مجلس گزارش داده ،دولتها
در کش��ورهای مختل��ف جهان جهت اداره امور کش��ور،
مالیاتهای گوناگونی اخذ میکنن��د .ازجمله مهمترین
ان��واع مالیات ،مالیات بر درآمد اس��ت که به دو دس��ته
مالیات بر درآمد اش��خاص حقوقی (شرکتها) و مالیات
بر درآمد اش��خاص حقیقی تقسیم میش��ود .مالیات بر
درآمد اش��خاص حقیقی را میتوان به دو شیوه جداگانه
(اخ��ذ جداگانه مالیات از پایهه��ای مختلف درآمدی) یا
یکپارچه (مالیات بر مجموع درآمد) اخذ کرد .در ش��یوه
جداگانه ،برای هر منبع درآمدی یک نرخ وضع میش��ود
و گاهی معافیت پایه تا س��قف مش��خصی برای هر منبع
درآمدی تعیین میش��ود .در مرحله اج��را نیز مالیاتها
ب��ه صورت تفکیک ش��ده و بدون در نظر گرفته ش��دن
منابع درآمدی دیگر اخذ میش��ود .اما در ش��یوه مالیات
بر مجموع درآمد ،مالیات همه منابع درآمدی اش��خاص
حقیقی با نرخ مش��خص و لح��اظ معافیت پایه یا هزینه
قابل قبول و اعتبار مالیاتی محاسبه و اخذ میشود.
از تفاوته��ای دیگ��ر مالی��ات جداگان��ه و مالیات بر

مجموع درآمد این اس��ت که معم��وال هزینه قابل قبول
و اعتبار مالیات��ی در مالیاتهای جداگانه به ندرت دیده
میشود (بهجز مالیات مشاغل) ،اما کسر هزینههای قابل
قبول از مجموع درآمد مودی در پایان س��ال امری رایج
در نظ��ام مالیات بر مجموع درآمد اس��ت و در بس��یاری
م��وارد اعتبار مالیاتی نیز در ای��ن نظام وجود دارد .البته
در عمل میتوان میان شیوه جداگانه و مالیات برمجموع
درآم��د تلفیق ک��رد؛ به این ص��ورت که مبن��ای اصلی
مالیاتستانی از اشخاص حقیقی از لحاظ نرخ ،معافیت و
اعتبار مالیات برمجموع درآمد ساالنه باشد ،ولی از منابع
درآمدی مالیاتی به صورت علیالحس��اب طی سال کسر
ش��ود یا اکثر منابع درآمدی مش��مول مالیات بر مجموع
درآمد باشند ،ولی موارد معدودی با نرخ جداگانه و سقف
معافیت متفاوت مشمول مالیات شود.
معیارهای چهارگانه ارزیابی الگوی مالیاتی
نهاد پژوهش��ی مجلس در بخش دیگر این گزارش به
معیاره��ای ارزیاب��ی الگوهای مالیات ب��ر مجموع درآمد
پرداخت��ه و مینویس��د :نخس��تین معی��ار ،عدالت افقی
اس��ت .عدالت افقی به آن معنا اس��ت ک��ه عدالت میان
مالیاتدهندگان برقرار باشد و از افرادی که درآمد مشابه
دارند بهطور یکس��ان مالیات اخذ ش��ود .بر این اس��اس
عدال��ت افقی هنگامی بهطور کامل محقق میش��ود که
بر درآمد ناش��ی از کار و درآمد ناشی از سرمایه نرخهای
متفاوتی وضع نش��ود و همچنین برخی مشاغل و اصناف
مشمول معافیت یا تخفیف مالیاتی نباشند.
معی��ار دوم ،عدال��ت عمودی اس��ت .عدال��ت عمودی
به عدالت اجتماعی و بهبود یا بدتر ش��دن ش��کافهای
طبقات��ی از طری��ق ابزار مالی��ات اش��اره دارد .بهعبارت
دیگر ،عدالت عمودی در مالیات به این معناس��ت که از
طری��ق ابزار مالیات فاصله طبقات اجتماعی و دهکهای
درآمدی کاسته ش��ود و جامعهای با برابری بهتر پس از
وضع مالیات ایجاد ش��ود .براساس اصل عدالت عمودی،
گروه یا طبقهای که دارای منابع مالی بیش��تری اس��ت
و درآمد بیش��تری دارد بای��د بیش از اقش��ار کمدرآمد
مالی��ات بپردازد .در واق��ع اگر در یک الگ��وی مالیاتی،
نرخهای تصاعدی وجود داش��ته باشد ،معافیت پایه برای
کمدرآمده��ا در نظ��ر گرفته ش��ود ،ب��ر کاالهای لوکس
مالیات با نرخ باال وضع ش��ود و سایر اقدامات در راستای
بازتوزیع بیشتر ش��ود ،عدالت عمودی در الگوی مالیاتی
بیشتر محقق خواهد شد .بنا بر گزارشهای رسمی یکی
از شاخصهایی که برای ارزیابی میزان اثر الگوی مالیاتی
یک کش��ور بر بازتوزیع و تحق��ق اصل عدالت عمودی از
آن طریق وجود دارد ،تفاوت شاخص ضریب جینی قبل
از مالیات و بعد از مالیات اس��ت .هرچه ضریب جینی به
صفر نزدیکتر باشد ،بیانگر برابری بیشتر در جامعه است
و هرچه به یک نزدیکتر باشد ،گویای شکاف و اختالف
زیاد میان طبقات درآمدی در جامعه است.
معیار س��وم ،کارایی اقتص��ادی اس��ت .مطابق دانش

الگوهای مالیات بر مجموع درآمد
اقتص��اد ،مردم در حالتی که هی��چ مالیات و دخالتی در
اقتصاد وجود نداش��ته باش��د ،عقالیی رفت��ار میکنند و
مناب��ع به بهترین نحو تخصی��ص مییابد .در این حالت،
اقتص��اد در کارایی کام��ل قرار دارد .نقط��ه محوری در
کارای��ی ،تغیی��ر رفتار اقتص��ادی مردم اس��ت .چنانچه
تغییر رفت��ار منجر به اتالف مناب��ع ،تحمیل هزینههای
باالت��ر به اقتص��اد و کاهش تولید و حجم اقتصاد ش��ود،
کارایی مختل ش��ده و هنگامی که رفتار اقتصادی مردم
تصحیح ش��ود در راس��تای تولید واقعی و افزایش حجم
اقتصاد ،کارای��ی بهبود مییابد .از آنجا که دولتها ناچار
ب��ه اخذ مالی��ات برای تولی��د کاالهای عموم��ی و ارائه
خدمات ضروری هس��تند ،به برخی مالحظات کارایی در
تنظیم قوانی��ن مالیاتی باید توجه کنند؛ مورد اول اینکه
مالیاتهای تصاع��دی کارایی کمتری در پی دارد .مورد
دوم ،تغیی��رات مداوم نرخها و ع��دم ثبات باعث اختالل
کارایی میشود و مورد س��وم اینکه پایه مالیاتی محدود
و معافیت برخی منابع باعث محدودیت کارایی میشود.
از اینرو چنانچه پایه مالیاتی گس��ترده ،مالیات تناسبی
ب��ا نرخ هموار و ثبات قوانین وجود داش��ته باش��د و نیز
فعالیتهای اختاللزا و غیرمولد مش��مول مالیات باشند،
کارایی بهبود مییابد.
معیار چهارم ،س��ادگی اس��ت .س��ادگی و پیچیدگی
الگوی مالیاتی مفهومی چندوجهی است .شاید در قرنها
یا دهههای گذشته دش��واری محاسباتی مالیات یکی از
عوامل پیچیدگی محسوب میشد ،ولی با رشد تکنولوژی،
محاسبات آسانتر شده است .مفهوم پیچیدگی ،مفهومی
اقتصادی است که به هزینههای پنهان و اضافی که به هر
دو طرف مودی مالیاتی و الگوی اجرایی تحمیل میشود،
اش��اره دارد .از جان��ب مودی ،هزینه ،وق��ت و انرژی که
صرف فهم قوانین مالیاتی و میزان تعهدات خود میشود
و برنامهریزی و هزینهای ک��ه صرف اجتناب (قانونی) یا
ف��رار مالیاتی (غیرقانونی) میکند ،می��زان پیچیدگی یا
سادگی الگوی مالیاتی را نشان میدهد .از جانب دستگاه
اجرایی نیز هزینهای که صرف راستیآزمایی درآمدهای
مودی و شناس��ایی و کش��ف فرار مالیاتی و عدم تمکین
مودیان میش��ود ،می��زان پیچیدگی یا س��ادگی الگوی
مالیاتی را نشان میدهد.
الگوهای مالیاتی فراگیر ،دوگانه و هموار
در ادامه این گزارش پس از تعریف الگوهای س��هگانه
مالیات بر مجموع درآمد ،به ارزیابی هر یک از این الگوها
از س��ه منظر عدالت ،کارایی و س��ادگی پرداخته شده و
آمده اس��ت :الگوی نخس��ت ،مالیات ب��ر مجموع درآمد
فراگی��ر اس��ت .در این الگ��و ،برخورد یکس��انی با کار و
سرمایه صورت میگیرد و همه درآمدهای مودی (بدون
توجه به منش��أ و نوع آن) مش��مول مالی��ات با نرخهای
تصاع��دی میش��ود .در این الگ��و معم��وال معافیتها و
تخفیفات متنوع و گس��تردهای وجود دارد .الگوی فراگیر
از نظر تحقق کارای��ی اقتصادی بهدلیل نرخ تصاعدی و

معافیتهای متعدد چندان مطلوب نیس��ت .ولی عدالت
عم��ودی (بازتوزیع) به نحو مطلوب��ی در این الگو تحقق
مییاب��د .همچنی��ن از نظر س��ادگی نیز ج��زو الگوهای
پیچیده ارزیابی میشود .کشورهایی نظیر ایاالت متحده
آمریکا ،اس��ترالیا ،کانادا و انگلستان از جمله کشورهایی
هستند که الگوی فراگیر را اجرا میکنند.
در الگوی دوم اما رفتار متفاوتی با کار و سرمایه صورت
میگیرد؛ به این صورت که معموال یک مالیات تصاعدی
ب��ر درآمد ناخالص نیروی کار و ی��ک مالیات بر مجموع
درآم��د با نرخ ثابت نیز بر هم��ه منابع درآمدی فرد اعم
از کار و س��رمایه وضع میش��ود .به بیان دیگر در الگوی
دوگانه ،نیروی کار مش��مول مالیات مضاعف میش��ود و
دو ب��ار مالیات میپردازد .عالوه بر این در الگوی مذکور،
کارایی بیش از الگوی فراگیر اس��ت ،ولی عدالت افقی به
علت تفاوت در نرخ مالیات بر درآمدهای کار و س��رمایه
تا حدی نقض میش��ود .همچنین اهداف عدالت عمودی
و س��ادگی نیز در الگوی دوگانه در حد متوسطی محقق
میشوند .نروژ ،فنالند ،دانمارک ،اتریش و آلمان از جمله
کشورهایی هستند که الگوی دوگانه را اجرا میکنند.
الگوی آخر نیز مالیات هموار اس��ت .در الگوی مذکور
یک مالیات تکنرخی نسبتا پایین بر همه منابع درآمدی
ش��خص حقیقی وضع میش��ود .در این الگو نیز برخورد
یکس��انی با درآمدهای ناش��ی از کار و س��رمایه صورت
میگی��رد .برخ��ی از انواع مالیات هم��وار دارای معافیت
پای��ه هس��تند و یک ن��وع آن نیز دارای اعتب��ار مالیاتی
پایه (درآمد پایه همگانی) اس��ت .الگوی مذکور ،الگویی
س��اده (با کمترین پیچیدگی) اس��ت بهنحویکه اهداف،
کارای��ی و عدال��ت افقی را محقق میکن��د .چنانچه این
الگو با اعتبار پایه قابل توجه همراه باشد ،عدالت عمودی
(بازتوزیع) را نیز در حد مطلوبی برآورده میکند .روسیه،
مجارس��تان ،اس��لواکی ،ترکمنس��تان و رومانی از جمله
کش��ورهایی هس��تند که الگوی هموار را در کشور خود
اج��را میکنند .نکته دیگر اینکه کش��ورهای مختلف در
مق��ام اجرا با تغیی��رات جزئی یا مس��تثنی کردن موارد
محدودی ،از مرزبندی تعاریف الگوهای س��هگانه مذکور
اندکی فاصله میگیرند.
الگوی مالیاتی را چگونه انتخاب کنیم؟
مرکز پژوهشها در بخش دیگ��ری از گزارش خود ،با
توج��ه به ش��رایط خاص اقتصادی و سیاس��ی کنونی به
س��ه مالحظه انتخ��اب الگوی مالیات ب��ر مجموع درآمد
ایران پرداخته و میگوید :ضروری اس��ت الگوی مالیاتی
بهنحوی بازطراحی شود که تمام اهداف مالیاتی تا حدی
پوشش داده شود .یعنی یک الگوی مالیاتی مطلوب عالوه
بر تامین برابری ،کارایی و س��ادگی ،مانع از فرار مالیاتی
میشود و همه منابع درآمدی را شناسایی میکند.
نخس��تین مورد ،لزوم تناس��ب پیچیدگ��ی مالیات بر
مجموع درآمد با زیرس��اخت نهادی کش��ور اس��ت .این
موضوع نیازمند بررس��ی ،میزان نظم اجتماعی و چابکی

الگ��وی اداری و بوروکراس��ی کش��ور اس��ت .از آنجا که
کشورهای در حال توسعه دارای نظم اجتماعی پایینتری
نس��بت به کشورهای توسعهیافته هستند ،این موضوع را
میتوان از ش��اخصهایی چون میزان ش��فافیت قوانین،
میزان شفافیت مالی و ش��فافیت تصمیمگیری نهادهای
حاکمیت ،میزان خألهای قانونی ،شاخص سهولت کسب
وکار ،ضمانت اجرایی قوانین ،تعداد پروندههای قضایی و
مدت زمان رسیدگی به شکایات حقوقی و مالیاتی در قوه
قضائیه و قوه مجریه ،متوجه شد .بنابراین در کشورهای
در حال توس��عه همچون ایران باید سیستمهای سادهتر
در بخشهای مختلف ازجمل��ه در الگوی مالیاتی برقرار
شود تا اهداف سیاس��تگذار بهتر برآورده شود و مرحله
گذار برای رس��یدن به نظم کام��ل اجتماعی و حکمرانی
مطلوب به خوبی طی ش��ود .نکت��ه دیگر اینکه در رابطه
با سادگی و سطح پیچیدگی سیس��تمهای مالیاتی باید
توجه کرد که س��طحی از پیچیدگ��ی در دنیای مدرن و
پیچیده امروز اجتنابناپذیر است و نمیتوان با ابزارهای
مالیاتی ساده و سنتی ،در دنیای مدرن حکمرانی مطلوبی
داشت ،اما آنچه سیاس��تگذاران باید به آن توجه کنند
حذف ی��ا کاهش پیچیدگیهای زائ��د و اضافی همچون
قوانین نامفهوم و بوروکراسیهای دست و پا گیر است.
دومی��ن مورد ،ل��زوم تناس��ب پیچیدگ��ی مالیات بر
مجموع درآمد با س��طح فرهنگ و تمکین مالیاتی است.
در کش��ورهای توس��عهیافته اهمیت مالیات و پرداختن
مالیات در میان ش��هروندان مسئلهای جاافتاده است .در
این کش��ورها از س��نین کودکی از طریق کتب درسی و
غیردرسی ،تبلیغات گوناگون و حتی برنامههای مرتبط با
کودکان ،اهمیت و فواید پرداختن مالیات در افراد جامعه
نهادینه میش��ود .به همین دلیل تمکین مالیاتی در این
کش��ورهای باالس ،اما در کش��ورهای در حال توس��عه
همچون ایران ،ضرورت پرداخت مالیات به خوبی تبیین
نشده و سطح آگاهی مالیاتی مردم نیز پایین است.
س��ومین مورد ،لزوم توجه به مقوله تورم و ش��وکهای
قیمتی است .آمارهای رسمی نشان میدهد تورم در اقتصاد
ایران به پدیدهای رایج و تقریبا همیش��گی تبدیل شده و از
نظر نرخ تورم جزو  10کش��ور با تورم باال هستیم .عالوه بر
تورم ،ش��وکهای قیمتی در هر ده��ه در اقتصاد ایران رخ
میدهد و در اثر این ش��وکهای تورم��ی ،قیمت کاالها و
داراییهای س��رمایهای همچون خ��ودرو ،امالک ،طال و ارز
چندبرابر میشود .در این شرایط صاحبان دارایی و کاالهای
س��رمایه ،ثروتشان چند برابر ش��ده و شکاف طبقاتی نیز
افزای��ش مییابد .توجه به این موض��وع در طراحی الگوی
مالیات��ی از اینرو ضروری اس��ت که میتوان ب��ا ابزارهای
مالیاتی از شدت ش��وکهای تورمی کم کرد .در این راستا
باید فعالیتهای مضر اقتصادی مش��مول نرخهای مضاعف
شوند تا از جذابیت آنها کاسته شود .یعنی پایه مالیاتی باید
گسترش یابد و بس��یاری از درآمدهای معاف از مالیات در
مالیات بر مجموع درآمد گنجانده شود.
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یادداشت
مسير سخت مقرراتزدايي
علی فیروزی
رئیس مرکز ملی مطالعات ،پایش و بهبود محیط کسب و کار
هرچن��د که قانونگذاران به قصد حمایت از تولید دس��ت به
وضع قوانین زدهاند و قوانین بالذات مانعی برای تولید نیس��تند،
اما اگر از دریچه نگاه تولیدکننده به قوانین موجود بنگریم ،این
مهم را درمییابیم که قوانینی در نظام اقتصادی ما وجود دارند
که اساسا در رابطه با موضوع دیگری نوشته شدهاند ،اما اثر آنها
بر تولید اس��ت .به طور مثال ،قانون هوای پاک که برای محیط
زیس��ت وضع شده ،اما تاثیر مستقیمی بر تولید دارد .همچنین
قانون توزیع منابع آب برای حفظ و نگهداری منابع آبی نوش��ته
ش��ده اس��ت ،اما تولید را متأثر میس��ازد .یعن��ی قانونگذاران
هرچن��د هرگز ب��ه این قصد که به تولید ضرب��ه بزنند قانونی را
وضع نکردهاند ،اما قوانینی شکل گرفتهاند که غیرمستقیم تولید
را تحتالشعاع قرار دادهاند.
به این معنی که قوانینی روی کار آمدهاند که ممکن است بر
تولید یک محصول اثر مثبت داش��ته ،ام��ا بر محصول دیگر اثر
منفی ،مثبت یا بیاثر یا هر س��ه را همزمان درون خود داش��ته
باش��ند .برای مثال ،قانونی ممکن اس��ت به نفع دامپروری و به
ضرر صنعت باش��د ،زیرا ممکن اس��ت این قانون چنین تدوین
ش��ده باش��د که آب یا لزوما به گاوداری یا زمینهای کشاورزی
داده ش��ود .اگر طی این مثال ،مس��ئوالن ام��ر اولویت خود را
آبرسانی به گاوداری بگذارند طبعا آنچه عاید طرف دیگر ماجرا
میش��ود ،چیزی جز ضرر و زیان نخواهد بود .همچنین قوانینی
چون تامین اجتماعی ،مالیات و ارزش افزوده ،س��اخت و ساز و
قوانین بانکی ،از ش��اخصترین قوانینی هستند که شاید بتوان
گفت با اثری آینهای ،موانعی را برای تولید ایجاد کردهاند.
هی��أت مقرراتزدایی و بهبود محیط کس��ب و کار از س��ال
 1393مجددا در وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی احیا ش��د و
با تغییر نام از «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل مجوزهای کسب
و کار» ب��ه «هیأت مقرراتزدایی و بهبود محیط کس��ب و کار»
در برج  12س��ال گذش��ته ( )1399قانون جدید آن ابالغ شد.
این هیأت به طور معمول ماهی دو جلسه داشته ،اما در شرایط
کرون��ا و غافلگی��ری حاصل از آن ،تا ماه پنجم س��ال گذش��ته
هیأت نتوانس��ت جلسهای را برگزار کند ،اما پس از فراهم شدن
زیرس��اختهای الکترونیک در کش��ور و برگزاری جلسات11 ،
جلس��ه برای هیأت و  67جلسه هم از سوی کمیته تخصصی با
وظیفه پرداخت به موضوعات به نفع هیأت مقرراتزدایی برگزار
شد .نتیجه این جلسات ،رسیدن به  46حکم مشخص تسهیلگر
برای بهبود محیط کسب و کار بود.
هرچن��د که هی��أت اقدامات خوب��ی در ح��وزه بهبود فضای
کس��بوکار انجام داده است ،اما وجود دس��تگاههای اجرایی و
مراج��ع صدور مجوزی که به مثابه موتور مقررهزایی در کش��ور
دائما بخشنامه و مصوبه و دستورالعمل ایجاد و اضافه میکنند،
فضا را برای فعالیت تنگ میکند ،زیرا سرعت مقررهزایی نسبت
به ش��تاب و س��رعت هیأت مقرراتزدایی ،چندین برابر اس��ت.
با این حال ،هیأت س��ال گذش��ته گلوگاهها را ه��دف قرار داد.
به طور مثال ،راهاندازی پنجره واحد فیزیکی ش��روع کس��ب و
کار در اتاقهای تهران ،مش��هد ،ش��یراز ،تبریز و اصفهان ،یکی
از اقدامات هیأت در س��ال گذش��ته بود .همچنین مباحث ثبت
ش��رکتها ،دریافت کد اقتصادی ،کد تامین اجتماعی ،روزنامه
کثیراالنتش��ار و ...را با رعایت قاعده هشتاد -بیست و ترکیبی از
بس��ترهای فناوری اطالعات و فرآیندهای دستی به کمتر از سه
روز رساندیم تا مردم بیشتر رخ دادن اتفاقی بهینه در این راستا
را لمس کنند.
فن��اوری اطالعات از این جهت که س��ازمانها را در بس��تری
یکپارچه به هم متصل کرده اس��ت ،نق��ش پررنگی را به عهده
گرفته اس��ت .به عن��وان مثال ،متصل ش��دن س��ازمان تامین
اجتماعی و سازمان مالیاتی به سازمان ثبت امالک کشور سبب
شده که صاحبان کسب و کار به محض اقدام برای ثبت شرکت،
تمام اطالعاتش��ان در اختیار س��ازمان تامی��ن اجتماعی قرار
بگیرد و مجموعه فرآیند ثبت ش��رکت تسهیل شود ،اما بخشی
از فرآیندها همچنان دس��تی هس��تند ،مثل انتخاب نام شرکت
که در رونده��ای حضوری به مرات��ب از رویههای غیرحضوری
س��ریعتر به پاس��خ میرس��د .پیرو همی��ن تس��هیلگریها ،ما
توانس��تیم به رکورد ثبت  12دقیقهای یک ش��رکت در مشهد
برسیم و این اتفاق بسیار نیکویی است.
البت��ه ما لزوما مش��کلی در قانونگذاری نداری��م ،زیرا هم دو
ت��ن از نمایندگان مجلس ب��ه عنوان عضو ناظر در هیأت حضور
دارند و هم از س��وی دولت نظارتها و بررسیهای قانونی انجام
میگیرد .عمده مش��کالت سیس��تم در این خصوص ،از مس��یر
مصوبهه��ا ،مقررهگذاریه��ا ،بخش��نامهها و دس��تورالعملهای
اداری و دوب��ارهکاری در این بس��تر میگذرد .از این رو ضروری
اس��ت که پارادایم فعلی نظام تقنینی کش��ور تغییر کند .الگوی
قانونگذاری باید به نحوی باشد که بدون هزینه نتوان مقرره و
قانون��ی را به مجموعه قوانین افزود .این تغییر الگو از این جهت
کارا خواه��د ب��ود که اجازه نخواهد داد هر کس��ی بتواند با یک
امضا مقررهای تازه به سیستم اضافه کند و بار بیشتری به دوش
آن بگذارد .بزرگترین موانع فعالیت هیأت در پیشبرد اهدافش،
نب��ود ضمانت اج��را و عدم تمکین دس��تگاهها و نبود حاکمیت
قانون نس��بت به مقرره یا مصوبههای هیأت مقرراتزدایی بوده
است که ما با آن تاکنون روبهرو شدهایم.
البته بخش��ی از ای��ن موانع با تصویب قان��ون جدید هیأت و
تمرک��ز ب��ر مزیتهای منطقهای و اس��تانی و تش��کیل مراجع
اس��تانی ،ام��کان مانعزدایی هوش��مند در هر اس��تان را فراهم
میکن��د .علیرغم اینک��ه در حال حاضر محیط کس��ب و کار
کشور چندان مساعد نیست ،اما امید میرود که در ادامه مسیر
با تکمیل اقدامات الزمی همچون راهاندازی پنجره واحده صدور
مجوزها ،تغیی��ر در رویه تقنینی ،تجمیع قوانین مخل و اصالح
آنها با دید کالنتر در مجلس ،فضای کسب و کار بیش از پیش
بهب��ود یابد و این رفع موانع بهخوبی ب��رای فعالیت مردم قابل
لمس شود.
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قانون مالیات بر خانههای خالی به بایگانی برمیگردد؟

بنبست مالیاتی خانههای خالی

فرص��ت ام��روز :در حالی که طبق آخرین اصالحی��ه قانون مالیاتهای
مس��تقیم باید صدور برگه مالیاتی خانههای خالی از اول مردادماه 1400
آغاز ش��ود ،اما وزارت راه و شهرسازی هنوز موفق به شناسایی این خانهها
نشده است .سامانه ملی امالک و اسکان بهعنوان پایگاه اطالعاتی شناسایی
خانهه��ای خالی ،پس از حدود ش��ش س��ال تأخیر در ابتدای امس��ال به
بهرهبرداری رس��ید و وزارت راه و شهرس��ازی میگوید تاکنون فهرس��تی
مش��تمل بر  1.3میلیون واحد مس��کونی را بهعنوان خانههای خالی تهیه
و برای س��ازمان امور مالیاتی ارسال کرده اس��ت؛ اما سازمان امور مالیاتی
اطالعات مربوط به خالی بودن اغلب این خانهها را ناکافی و غیرقابل استناد
میداند و پیش از این گفته اس��ت که نمیتواند آن را مبنای صدور برگه
مالیاتی قرار دهد.
طوالنی ش��دن اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی از س��ال 1394
تاکن��ون ،این فرضیه را در برخی منتقدان تقویت کرده اس��ت که از ابتدا
و حداق��ل در ای��ن دولت قرار نبوده که مالیات خانههای خالی اخذ ش��ود
و بر همین اس��اس ،اجرای قانون از ابت��دای مردادماه نیز همهگیر و کاری
نخواهد بود .در این بین ،استقبال اندک جامعه برای خوداظهاری امالک و
سکونتگاه در سامانه ملی امالک و اسکان و تمدید چهار ماهه مهلت ثبتنام
در این س��امانه ،فرضیه کش دادن ماجرای مالیات خانههای خالی و نبود
عزم جدی برای اجرای این قانون را تقویت کرده است.
از فرجه مالیاتی تا تعویق در شفافیت
در این ش��رایط ،محمد اس�لامی وزیر راه و شهرسازی ،توپ را به زمین
س��ازمان امور مالیاتی انداخته و اعالم کرده که با وجود انجام وظیفه این
وزارتخانه در شناسایی و معرفی خانههای خالی ،این سازمان امور مالیاتی
بوده که لیست ارائه شده برای خانههای خالی را نپسندیده است .پیش از
این نیز اسالمی که بارها از شناسایی یک میلیون و  ۳۰۰هزار خانه خالی
از طریق سامانه امالک و اسکان خبر داده بود و حاال در پاسخ به منتقدانی
که اجرای این طرح را شکستخورده عنوان میکنند ،میگوید :وزارت راه
و شهرسازی ،لیست خانههای خالی را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده
و این س��ازمان موظف اس��ت طبق قانون از مرداد  ۱۴۰۰از این خانههای
خالی مالیات اخذ کند ،اما لیس��ت ارائه ش��ده از وزارت راه و شهرسازی را
نمیپسندد.
فاز خوداظهاری ثبت امالک مس��کونی در سامانه جامع امالک و اسکان

براس��اس اصالحیه ماده  ۶۴مکرر قانون مالیاتهای مس��تقیم موسوم به
قان��ون مالیات بر خانههای خالی ،اصالح ش��ده در دیماه  ۱۳۹۹در حال
اجراست .قرار بود این فرآیند که از  ۱۹فروردین ماه امسال آغاز شده است
طبق قانون در مدت دو ماه (تا  19خردادماه) به پایان برس��د ،اما استقبال
نکردن خانوارها از ثبت اطالعات ملکی خود موجب شد که با مصوبه ستاد
ملی مقابله با کرونا ،فرآیند ثبت اطالعات در س��امانه تا پایان ش��هریورماه
تمدید شود .جالب است که خود وزیر راه و شهرسازی نیز مدتی قبل و پس
از پای��ان مهلت مقرر اولیه ،اعالم کرد که تنها یک خانه دارد و هنوز وقت
نکرده که آن را در سامانه ملی امالک و اسکان ثبت نماید.
در این میان ،به نظر میرسد خانوادههای ایرانی بیشتر از آنکه وقت ثبت
اطالعات خود را در این سامانه نداشته باشند ،از درج اطالعات خود گریزان
هس��تند و این امر به ضعف فرهنگ آماری جامعه ایرانی برمیگردد .حتی
تهدیدهایی مثل قطع یارانه نقدی هم نتوانست سرپرستان خانوارها را قانع
کند که در موعد مقرر اقدام به ثبت اطالعات ملکی و مس��کونی خود در
س��امانه امالک و اس��کان کنند و حاال باید دید که تا پایان شهریورماه چه
اتفاقی در این زمینه رخ خواهد داد.
برخی کارشناس��ان معتقدند که عزم دولت دوازده��م برای اجرای این
قانون آنقدرها جدی نیست .تعدادی دیگر از کارشناسان هم میگویند در
شرایطی که بر تعداد واحدهای مسکونی در کشور آنچنانکه باید و شاید
افزوده نش��ده است و کمبود آن احساس میش��ود؛ مبلغ رهن و اجاره در
کشور آنچنان باالست که صاحبان واحدهای مسکونی ترجیح میدهند آن
را اجاره دهند .بنابراین تعداد واحدهای خالی آنقدری نیس��ت که در مورد
آن تبلیغ میشود.
اختالف نظر در اجرای مالیات بر خانه خالی
 22خردادماه امس��ال و در حالی که وزیر راه و شهرسازی از ارائه لیست
یک میلیون و  ۳۰۰هزار خانه خالی به س��ازمان امور مالیاتی برای صدور
برگههای مالیاتی خبر میداد ،محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان
ام��ور مالیاتی درباره صدور برگههای مالیاتی ب��رای مالکان این واحدهای
خالی از سکنه گفت :خروجی سامانه اسکان تاکنون واحد مسکونی خالی
از س��کنه نبوده؛ چون الصاق مذکور صورت نگرفته و خروجیای که دقیقا
مش��خص کند کدام واحد مس��کونی خالی از سکنه اس��ت ،از این سامانه
تاکنون به دست نیامده است.

او در گفتوگو با رسانهها ،یادآور شد :احتماال محتوای سامانه اسکان
تاکن��ون بدین ش��کل تکمیل نبوده که بتواند چنی��ن اطالعاتی را به ما
بده��د؛ بهموجب قانون ما صرف��ا میتوانیم به واحدهای��ی که از طریق
س��امانه امالک و اسکان بر خالی بودن آن صحه گذاشته شده را مالک
ق��رار دهیم و نمیتوانیم خودمان غیر از خروجی س��امانه ،اقدام دیگری
انجام دهیم.
به گفته علیزاده ،همان خروجی س��امانه اس��کان ،مالک اعمال مالیات
خانههای خال��ی قرار میگیرد؛ یعنی اگر واحد مس��کونیای که از طریق
س��امانه اعالم شود ،خالی از س��کنه باشد ،مشمول تعیین مالیات مربوطه
خواهد شد .مگر اینکه مالک آن نسبت به این موضوع اعتراض کند که این
واحد خالی از سکنه نبوده است.
او همچنین در مورد اینکه از طرف معاونت مس��کن و ساختمان وزارت
راه و شهرس��ازی ،فهرستی از واحدهای خالی موجود در سامانه اسکان به
س��ازمان امور مالیاتی ارائه ش��ده یا نه ،گفت :تاکنون خروجیای نداشته؛
چون هنوز مردم میتوانند به س��امانه امالک و اسکان مراجعه کنند و در
سامانه مذکور ،اطالعات خود را ثبت کنند.
در همی��ن حال وزیر راه و شهرس��ازی اخیرا در یک برنامه تلویزیونی با
بیان اینکه هدف از ایجاد سامانه ملی اسکان ،شناسایی نیاز واقعی مسکن
و تعداد واحدهای خالی اس��ت ،گفت :تا امروز حدود  ۳میلیون خانوار در
این س��امانه اطالعات سکونتی خود را ثبت کردهاند که به دلیل عدم ثبت
اطالعات از سوی بخش عمدهای از مردم ،زمان ثبتنام تمدید شده است.
اس�لامی با تاکید بر اینکه با ثبت اطالعات سکونتی ،مسکن را از کاالی
س��رمایهای به کاالی مصرفی تبدیل میکنیم ،افزود :همچنین با این کار
قیمت واقعی مس��کن در بازار مش��خص شده و ضمن جلوگیری از حضور
دالالن و س��وداگران از ایج��اد التهاب در بازار مس��کن جلوگیری به عمل
میآید.
او مج��ددا از شناس��ایی یک میلیون و  ۳۰۰هزار خان��ه خالی از طریق
سامانه ملی امالک و اسکان خبر داد و گفت :سازمان امور مالیاتی موظف
اس��ت طبق قانون از مرداد  ۱۴۰۰از این خانههای خالی مالیات اخذ کند.
لیست خانههای خالی به سازمان امور مالیاتی ارسال شده ،اما این سازمان
نحوه ارائه لیست را نمیپسندد .تالش میکنیم با همکاری سایر دستگاهها
بتوانیم نحوه موردپسند لیست سازمان امور مالیاتی را ارائه کنیم.

صنایع معدنی نسبت به نفت آسیب کمتری از تحریم و کرونا دید

جالب است که معدنیها و صنایع وابسته به آن ،آسیب کمتری نسبت
ب��ه بخش نفت از پدیده کرونا و حتی تحریمه��ای همهجانبه دیدهاند.
وقتی که صادرات نفت به صفر میل کرد ،صنایع معدنی بخش��ی از بار
ارزآوری کش��ور را به عهده گرفتند و توانستند تا حدودی تعهدات خود
را پوش��ش دهند .صادرات با ارزش افزوده عموما در دوران تحریم رونق
میگیرد و صنعت معدن نیز با تغییر رویکرد به سمت فرآوری به جای
خامفروشی در حال حرکت است.
اگر آمارهای مرکز آمار ایران را مبنای بررس��ی قرار دهیم ،در دههای
که گذشت ،بیش��ترین رش��د در گروه معدنیها همانند سایر گروهها،
مربوط به دوران پسابرجام و فصل پاییز  1395است که صنایع معدنی
در این بازه زمانی بیش از  40درصد رشد را تجربه کردند .این در حالی
اس��ت که معدنیها س��ال اول دهه  90را با رشد منفی  26.1درصدی
ش��روع کردند و  9ماه ابتدای سال گذش��ته را با منفی  2درصد پشت
س��ر گذاشتند .امروز اقتصاد تحریمزده ایران در جایی ایستاده است که
ش��عار «معدن بهجای نفت» کمکم س��ر زبانها افتاده یا ش��اید ناگزیر
بوده که بیفتد .دیگر تجربه به خوبی به اقتصاد ما ثابت کرده که اختیار
درآمدزایی نفت ایران چندان با خودش نیست و هزار و یک عامل بیرونی
دیگر در زیاد و کم ش��دن آن دخیل اس��ت .در این بین ،بخش معدن
میتوان��د حداقل به عنوان مکملی برای نفت ،برای ایران ارزآوری کند.
برای مث��ال ،موقعیت ایران در تولید بعضی از فلزات غیرآهنی بس��یار
درخش��ان است؛ به طوری که ایران در سال  ۲۰۱۷در تولید روی رتبه

نیمکتنشینان درآمدزایی

 ،۱۴تولید سرب رتبه  ،۱۲تولید مس رتبه  ۱۶و در تولید آلومینیوم رتبه
 ۲۲را کسب کرده است .همچنین به دنبال طرحهای احیا و فعالسازی
معادن کوچک و متوسط ،میزان تولیدات مواد معدنی با شیبی نهچندان
ش��دید در حال افزایش است بهطوری که طی سال  ۱۳۹۷تقریبا ۴۰۰
میلیون تن انواع مواد معدنی در کشور تولید و استخراج شده است .البته
همچنان بیش از  ۶هزار معدن راکد در کشور داریم که بازگشت آنها به
مدار فعالیت میتواند آمارها را جابهجا کند.
براس��اس گزارش وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت ،در  11ماه ابتدای
س��ال  1399و از بی��ن  ۱۱محصول منتخب معدنی ،هش��ت محصول
با رش��د تولید مواجه شدهاند .ش��مش آلومینیوم خالص با رشد 51.2
درصدی ،صدرنشین آمار افزایش تولید در گروه معدنیها بود و کمترین
بازدهی نیز در بخش کنسانتره زغالسنگ با  0.5درصد ثبت شد .تولید
ف��والد خام نیز در ای��ن دوره زمانی رقم  26میلی��ون و  88هزار تن را
نشان میدهد که نسبت به  24میلیون و  234هزار و  800تن عملکرد
 11ماهه س��ال  98بیانگر افزایش  7.6درصدی است .گفتنی است در
س��ال  ،98ظروف شیشهای در صدر افزایش تولید ایستاده بودند و این
کاالهای منتخب در این س��ال نسبت به سال قبل  13.4درصد بیشتر
تولید شدند.
اگرچه در س��الی که گذشت معدنیها نسبت به گروه معدنیها شاید
روند بهتری داش��تند ،اما س��رمایهگذاری در این بخ��ش رو به کاهش
است .از مهمترین عواملی که سرمایهگذاری در بخش معدن را کاهش

داده اس��ت میتوان به تحریمهای خارجی اش��اره ک��رد که مانع ورود
ماش��ینآالت و تجهیزات معدنی ش��ده و جذب سرمایهگذاری خارجی
را مختل کرده است .همچنین کمرنگ شدن نقش دولت در اکتشافات
معدنی و ایجاد زیرس��اختهای اساسی و بیثباتی سیاستهای کالن
اقتصادی مثل نوس��انهای نرخ ارز ،دخالتهای دولت در قیمتگذاری
و نااطمینانیه��ای موج��ود در اقتصاد نیز از عوامل مه��م موثر بر این
حوز ه به شمار میروند .در واقع اگرچه در ماههای گذشته در اثر وجود
ظرفیته��ای خالی در بخش صنایع فلزی و همچنین به دلیل افزایش
ن��رخ ارز ،جذابیت صادرات محصوالت معدنی افزایش یافته اس��ت ،اما
اس��تهالک شدید و عدم سرمایهگذاری در صنایع معدنی ،این بخش را
با افت شدید عملکرد و چالشهای اساسی روبهرو خواهد کرد .از سوی
دیگر ،مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه کل بخش معدن در فصل پاییز
س��ال گذش��ته را  97.2درصد اعالم کرده است که باالترین تورم نقطه
به نقطه در کل دهه  90به حس��اب میآید .در زیربخشهایش��اخص
قیمت تولیدکننده معدن ،بخش استخراج کانههایفلزی  103.3درصد
نسبت به سال قبل گرانتر شده است .این بخش داللت به گرانی عوامل
تولید در اس��تخراج کانههایفل��زی دارد که متعاقبا میتواند بر قیمت
فلزات نیز در مراحل بعدی اثرگذار باشد .همچنین تورم تولید در بخش
معدن میتواند با اندکی تاخیر به حوزه مس��کن برسد و رویای خانهدار
ش��دن را برای دهکهای کمدرآمد و پایین جامعه سختتر و دورتر از
آنچه که هست نماید.
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بانک نامه

در انتظار گامهای بعدی قانون جدید چک

کاهش چکهای برگشتی رکورد زد

3

دالر در صرافیهای بانکی  ۲۴هزار و  750تومان

سکه  ۷۰هزار تومان ارزان شد

قیمت هر قطعه س��که تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با کاهش
۷۰هزار تومانی در روز سهش��نبه همراه بود و به رقم  ۱۰میلیون و  ۶۰۰هزار
تومان رس��ید .س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز  ۱۰میلیون و  ۴۰۰هزار
تومان معامله شد .نیمسکه بهار آزادی  5میلیون و  ۵۵۰هزار تومان ،ربع سکه 3
میلیون و  ۵۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی نیز  ۲میلیون و  ۲۰۰هزار تومان
قیمت خورد .در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک میلیون و ۵۲
هزار تومان رسید .قیمت هر مثقال طال هم  4میلیون و  ۵۵۸هزار تومان شد.
همچنین هر اونس جهانی طال یکهزار و  ۸۰۷دالر و  ۵۹سنت قیمت خورد.
گفتنی اس��ت مهمترین رویداد بازار س��که و طال در این روزها ،ابالغ قانون
جدید مالیات بر ارزش افزوده اس��ت .براساس این قانون از این پس ،مالیات بر
ارزش افزوده از سود و اجرت طال اخذ شده و دیگر از اصل طال کسر نمیشود.
البته این قانون قرار اس��ت از ش��ش ماه آینده یعنی میانه دی ماه اجرا ش��ود.
پیشبینی میش��ود با اجرای قانون حذف مالیات بر ارزش افزوده ،صنعت طال
مجدد در کش��ور رونق یابد و در واقع ای��ن قانون به مصرفکننده برای خرید
طال کمک میکند.
روز گذشته همچنین نرخ دالر در صرافیهای بانکی به  ۲۴هزار و  ۷۴۹تومان
رس��ید .نرخ دالر در صرافیهای بانکی در این روز  ۱۱۷تومان افزایش یافت و
 ۲۴هزار و  ۷۴۹تومان قیمت خورد .قیمت فروش یورو نیز با  ۹۲تومان کاهش
به  ۲۹هزار و  ۳۹۱تومان رس��ید .قیمت خرید هر دالر  ۲۴هزار و  ۲۵۹تومان
و نرخ خرید هر یورو نیز  ۲۸هزار و  ۸۰۹تومان اعالم شد .همچنین نرخ خرید
دالر در بازار متش��کل ارزی  ۲۴هزار و  ۲۱۷تومان و نرخ فروش آن  ۲۴هزار و
 ۴۳۷تومان گزارش ش��د .نرخ خرید یورو در این بازار  ۲۸هزار و  ۷۱۸تومان و
نرخ فروش آن هم  ۲۸هزار و  ۹۷۹تومان بود.
از سوی بانک مرکزی انجام شد

جذب ۱۴هزار میلیارد پول از بانکها

فرصت امروز :هفته گذش��ته بود که س��خنگوی قانون جدید چک از
کاهش چکهای برگش��تی با اجرای قانون جدید چک خبر داد و گفت
که نس��بت چکهای برگشتی به چکهای وصولی در فصل بهار 1400
به حدود  9.5درصد رسید .این در حالی است که این میزان در این بازه
زمانی در س��ال گذش��ته یعنی بهار  1399تقریبا  16درصد و همچنین
در ب��ازه زمانی س��ال  1398حدود  10.15درصد بوده و این نش��ان از
اثرگ��ذاری قانون جدید چک در کاهش چکهای برگش��تی دارد .حاال
آمارهای جدید نش��ان میدهد با گذش��ت بیش��تر از چهار ماه از توزیع
چکهای جدید صیادی ،نس��بت چکهای برگشتی به مبادلهای جدید
به  3.5درصد رسیده است.
نزدیک به چهار ماه از اجرای قانون چک میگذرد و در ش��رایطی تعداد
چکهای برگشتی با کاهش چشمگیری مواجه شده که به نظر میرسد با
این روند بتوان انتظار داشت که اعتبار به قانون چک بازگردد .قانون جدید
چک در سال  1397به تصویب مجلس رسید و مهمترین هدف از تدوین
آن ،کاهش آمار چکهای برگش��تی و بازگرداندن اعتماد به چک در بازار
اعالم ش��د .در حالی که چند م��اه از اجرای مرحله تازه قانون جدید چک
میگ��ذرد؛ مهران محرمیان معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی ،میزان
برگشت خوردن چکهای جدید صیادی بنفش رنگ را یک سوم چکهای
قدیمی اعالم کرد .موضوعی که کارآمدی قانون جدید چک در کاهش آمار
چکهای برگشتی را نشان میدهد.
سقوط آمار چکهای برگشتی به  3.5درصد
به گزارش مه��ر ،اولین گامی که در قانون جدید چک برای بازگرداندن
اعتماد به چک برداش��ته ش��د ،بهینه کردن مس��یر پیگیری وصول وجه
چک برگش��تی برای افرادی بود که چک در دس��ت داشتند ،اما به دلیل
نبود موجودی در حساب صادرکننده ،مجبور بودند مسیرهای وقتگیر و
پرهزینه دادگاهها را برای دریافت اجراییه طی کنند .در این شرایط اجرای
بخشهایی از قانون جدید چک این مسیر را کوتاهتر و کمهزینهتر کرد تا
دارندگان چک بالمحل بتوانند پس از درج شناس��ه عدم پرداخت بر روی
چک به صورت مس��تقیم به دفاتر خدمات قضائی رفته و بدون رس��یدگی
قضائی نس��بت به ثبت درخواست صدور اجراییه برای چک بالمحل اقدام
کنن��د .اجرای این بخش از قانون جدید چک به تنهایی نتایج درخش��انی
به همراه داش��ت و توانس��ت نسبت چکهای برگش��تی به مبادله شده را
حدود  ۴۰درصد کاهش دهد و این نسبت را از  15.4درصد در سال قبل
از تصوی��ب قانون جدید چک یعنی س��ال  1396به  9.8درصد در س��ال
 1399برساند.

گام دوم اجرای قانون جدید چک از ابتدای س��ال  ۱۴۰۰برداشته شد و
ط��ی آن چکهای جدید بنفش رنگ صیادی بین مردم توزیع و ثبت آنها
در س��امانه صیاد بانک مرکزی الزامی شد و در نتیجه این موضوع ،امکان
ایجاد محدودیتهایی برای افراد بدحساب فراهم آمد تا از آن پس ،افرادی
که سابقه چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند دیگر نتوانند با صدور چک
بالمحل به دیگران ضرر وارد کنند.
اولین جایی که نتیجه اجرای گام بعدی قانون جدید چک نمایان ش��د،
آمار چکهای برگش��تی سه ماهه اول س��ال  ۱۴۰۰بود که در آن نسبت
چکهای برگشتی به مبادله شده قدیمی از  9.8درصد در سال گذشته به
حدود  8.5درصد در فصل بهار امسال رسید .نتیجه دیگر الزامی شدن ثبت
چک در س��امانه صیاد را میت��وان در آمار پایین چکهای جدید صیادی
که برگش��ت خوردهاند ،جس��توجو کرد .آمار اعالم شده توسط مسئوالن
بانک مرکزی نشان میدهد که در سه ماه نخست امسال نسبت چکهای
برگشتی به چکهای مبادلهای جدید در حالی به حدود  3.5درصد سقوط
کرده اس��ت که در همین مدت نس��بت چکهای برگش��تی به چکهای
مبادلهای قدیمی حدود  8.5درصد بوده است.
در ای��ن باره ،ابوالفضل ابوترابی ،عضو کمیس��یون امور داخلی کش��ور و
ش��وراهای مجل��س درخصوص نتایج مثبت اجرای قان��ون جدید چک بر
کاه��ش آمار چکهای برگش��تی میگوید :ت��ا االن دو گام مهم در قانون
جدید چک برداش��ته شده که موجب ش��ده نسبت چکهای برگشتی به
مبادله شده از  15.4درصد به  3.5درصد برسد .اگر گامهای دیگر اجرای
قانون جدید چک محکم برداشته شود به یقین نسبت چکهای برگشتی
ب��ه مبادلهای از  3.5درص��د هم پایینتر خواهد آم��د و به نرخ چکهای
برگشتی کشورهایی همچون ترکیه و آمریکا نزدیک خواهد شد.
او درب��اره گامهای قبل��ی اجرای قانون جدید چ��ک ادامه میدهد :گام
اول ثبت شناس��ه عدم پرداخت بر چکهای برگش��تی بود که موجب شد
فرآیند وصول وجه چک برگشتی به آسانی امکانپذیر شود و گام دوم هم
الزامی شدن ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد بود .این مرحله از ابتدای
فروردین  ۱۴۰۰آغاز و براس��اس آن مش��تریان موظف شدند تا چکهای
مبادلهای خودش��ان را اگر از نوع چکهای جدید صیادی باشد در سامانه
صیاد ثبت و تأیید کنند.
وی درباره گام س��وم قانون جدید چک میافزاید :در گام س��وم اجرای
قانون جدید چک ،رتبهبندی صادرکنندگان چک در دستور کار قرار خواهد
گرفت و همین امر موجب تغییر رفتار مبادلهکنندگان چک خواهد شد زیرا
افراد از آن پس کاری که موجب کاهش اعتبار وی در رتبهبندی بش��ود را

انجام نخواهند داد .بر این اساس پشتوانه هر فرد برای صدور چک ،اعتبار
خودش خواهد ش��د و اگر این اعتبار کاس��ته ش��ود عمال رتبه آن فرد در
رتبهبندیها کاهش پیدا خواهد کرد.
نشانههای بهبود از کاهش چکهای برگشتی
هرچند بررس��ی تعداد و ارزش چکهای برگش��تی شاید نتواند تصویر
درس��ت و مناسبی از روند بازار ارائه دهد (زیرا این احتمال وجود دارد که
کاهش چکهای برگشتی به دلیل کاهش چکهای مبادله شده باشد) ،با
این حال ،از جمله ش��اخصهایی که منعکسکننده وضعیت فعالیتهای
اقتصادی است ،تعداد و میزان چکهای برگشتی و مقایسه آن با چکهای
مبادلهای اس��ت؛ به طوری که اگر چکهای برگش��تی و همچنین نسبت
چکهای برگشتی به چکهای مبادلهای روند کاهشی داشته باشند ،داللت
ب��ر بهبود در روند فعالیتهای اقتص��ادی دارد .در این میان ،اجرای قانون
جدی��د چک تاکنون تأثیر مثبتی بر پایین آمدن آمار چکهای برگش��تی
گذاش��ته است و از این نظر در تحقق اهداف اولیه قانون موفق بوده است.
هرچند هنوز بخشهایی از قانون اجرا نش��ده اس��ت که اگر فرصت زمانی
ب��رای اجرای آن بخشها فراهم ش��ود ،انتظار میرود ک��ه آمار چکهای
برگش��تی باز هم بیش از پیش کاهش پیدا کند و به استاندارد کشورهای
پیشرفته دنیا برسد.
در همین حال ،بانک مرکزی روز گذشته اعالم کرد ثبت صدور چکهای
جدید به تایید بان��ک نیاز ندارد .به گفته بانک مرکزی ،چکهای صیادی
جدید پس از ثبت موفق صدور در س��امانه صیاد توسط صادرکننده چک،
نیازمند تأییدیه صدور از سوی سامانه نیستند و قابلیت استعالم ،ثبت تایید
و انتقال به گیرنده بعدی را دارند.
طبق اعالم بانک مرکزی ،براساس قانون جدید چک ،چکهای صیادی
جدید موس��وم به چکهای بنف��ش باید هنگام انتق��ال از صادرکننده به
گیرن��ده ،حتما به یکی از روشهای تعیین ش��ده ،در س��امانه صیاد ثبت
صدور ش��ود .بر این اساس ،ثبت موفق صدور چک در سامانه صیاد توسط
صادرکننده به منزله رسمیت یافتن چک و قابل انتقال شدن آن به گیرنده
است و تایید چک در مرحله بعدی صرفا توسط گیرنده انجام میشود .لذا
ادعای برخی از اش��خاص صادرکنند ه چک مبن��ی بر انتظار برای دریافت
تاییدیه از بانک یا بانک مرکزی برای ثبت صدور چک به هیچ عنوان صحت
ندارد .بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تاکید میکند ،هرگونه ادعای
احتمالی از طرف صادرکننده چک مبنی بر اینکه «چک را در سامانه صیاد
ثبت کرده و منتظر دریافت تأییدیه از طرف سامانه است» ،ادعایی خالف
واقع و نامنطبق با فرآیندهای ثبت و انتقال چک است.

صاحبخانهها سقف اجارهبها را شکستند

مستاجران رها در توفان بازار اجاره

با ش��روع تابس��تان ،نرخها به تدریج در بازار اجاره ش��هر تهران افزایش
یافته است و گزارشهای میدانی نشان میدهد که تعیین سقف  ۲۵درصد
برای قراردادهای اجاره مسکن نتوانسته است سد محکمی در برابر جهش
قیمتها باشد و جلوی افزایش بیش از پیش قیمتها را بگیرد.
به گزارش ایسنا ،گرانیهای بازار اجاره تهران در سال جاری بسیاری از
مس��تاجران را مستأصل کرده اس��ت .از یک طرف دولت اعالم کرده است
ک��ه صاحبخانهها نباید بی��ش از  ۲۵درصد نرخ اجاره خانه را باال ببرند و
از طرف دیگر گزارشهای میدانی از رقمهایی فراتر از نرخهای دس��توری
دولت حکایت دارد .کارشناس��ان مسکن هم معتقدند که این نوع سرکوب
قیمتی فقط منجر به رش��د پروندههای مالک و مستاجری در قوه قضائیه
میشود و نمیتواند تاثیر چندانی در کنترل بازار اجاره مسکن داشته باشد؛
چراکه تقریبا کل این بازار در دست بخش خصوصی قرار دارد و از اختیار
دولت و قیمتگذاری دستوری خارج است.
اگرچه س��تاد ملی مقابله با کرونا برای کمک به مستاجران حداکثر نرخ
مجاز افزایش اجارهبها در ش��هر تهران را  ۲۵درصد اعالم کرده اس��ت ،اما
گزارش بانک مرکزی از تحوالت مسکن پایتخت در خردادماه  ۱۴۰۰رشد
 ۳۴درصدی نرخ اجارهبها را نش��ان میدهد .در سراسر کشور نیز اجارهبها
نس��بت به خردادماه س��ال قبل نزدیک به  36درصد رشد داشته و این در

حالی اس��ت که س��قف مجاز برای قراردادهای تمدید در کالنشهرها ۲۰
درصد و در دیگر ش��هرها  ۱۵درصد از س��وی دولت تعیین ش��ده اس��ت.
گزارشهای میدانی از ش��هر تهران نیز نش��ان میدهد که در مواردی نرخ
اجار ه خانه در قراردادهای تمدید بین  ۵۰تا  ۷۰درصد و حتی  ۱۰۰درصد
افزایش یافته است.
در ای��ن میان مش��اوران امالک میگویند با وج��ود امتیاز قانونی که در
اختیار مس��تاجران قرار گرفته اس��ت ،تعداد کمی از آنها به مراجع قضایی
مراجع��ه میکنند و عمدتا ترجیح میدهند ک��ه با صاحبخانه خود کنار
بیایند .ش��روط س��هگانهای که منجر به تخلیه میش��ود ابزارهایی است
ک��ه در اختیار مالکان قرار دارد .در این ش��رایط کم نیس��تند مالکانی که
به راحتی حکم تخلیه را به دس��ت مس��تاجر میدهند .چنانچه مالک به
منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید ،پروانه ساختمانی
اخذ کرده باش��د؛ چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره
جدید ،مابهالتفاوت مالاالجاره را به موجر پرداخت نکرده باشد؛ چنانچه به
تشخیص مرجع صالح رسیدگیکننده ،نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج
اوالد ذکور وی به ملک مس��کونی مورد اجاره احراز ش��ود .به جز سه مورد
مذکور ،صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
به نظر میرسد که رکود خرید و فروش به شکل جهش نرخهای اجاره

بروز پیدا کرده است .با توجه به کاهش ساخت و ساز مسکن ،واحدهای
نوس��از چندانی وارد بازار اجاره مس��کن نشده اس��ت و البته مالکان نیز
تمایل��ی به اجاره دادن آپارتمانهای خود ندارند .مالکانی هم که از قبل
واحده��ای خود را اج��اره دادهاند اجارهها را بعضا تا دو برابر س��ال قبل
تعیین کردهاند.
به گفته کارشناس��ان ،متغیرهایی همچون تورم ،رش��د قیمت مسکن
و نرخ س��ود بانکی بر بازار اجاره تاثیر میگذارد .هر س��ه این شاخصها
در یک س��ال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داش��ته است .تورم به ۴۲
درصد رس��یده است ،نرخ رش��د سالیانه قیمت مس��کن شهر تهران در
اردیبهش��ت امس��ال  ۷۰درصد بوده و س��ود بانکی نیز به شکل رسمی
از  ۱۸درص��د فراتر نرفته اس��ت .در این ش��رایط صاحبخانهها ترجیح
میدهند که به جای ودیع ه بیشتر ،اجاره ماهیانه بیشتری دریافت کنند.
اگر آذرماه سال ۱۳۹۶را نقطه شروع جهش قیمت ملک در نظر بگیریم،
نرخ رش��د اجارهبها تاکنون حدود  ۳۵۰درصد پایینتر از نرخ رشد قیمت
مسکن بوده است ،اما شرایط مستاجران اصال مناسب نیستُ .مسکنهای
موقت��ی و مقطعی نظیر وام  ۷۰میلیون تومانی ،تعیین س��قف  ۲۵درصد
اجاره و اجبار مالکان به تمدید قراردادها نیز نتوانسته است آنطور که باید و
شاید مستاجران را از توفان بازار اجاره محافظت کند.

بان��ک مرکزی در هفته جاری در ب��ازار باز و بین بانکی به میزان  ۱۴هزار و
 ۴۶۰میلیارد تومان از بانکها جذب کرد .به گزارش ایس��نا ،کنترل نقدینگی
بانکه��ا در ای��ران را بانک مرکزی ه��ر هفته از طریق برگ��زاری دو بازار باز و
اعتبارات قاعدهمند در بازار بین بانکی انجام میدهد که در بازار باز همواره بانک
مرکزی با رصد وضعیت حساب بانکها اقدام به جذب یا بسط پول میکند .در
این هفته نیز بانک مرکزی برای ششمین بار متوالی معکوس عمل کرد و هدف
جذب پول را در پیش گرفته است که طی هفته جاری با فروش  ۳۸۰۰میلیارد
تومان اوراق با نرخ سود ۱۸درصد و تاریخ سررسید هفت روزه موافقت کرد که
به این معناس��ت که این میزان پول از بانکها جمع کرده است .عالوه بر این،
آنطور که گزارش این هفته بانک مرکزی نش��ان میدهد ،با رسیدن سررسید
اوراق طی عملیات هفته گذشته بانک مرکزی معادل  ۶۴۸۰میلیارد تومان به
بانکها برگردانده اس��ت .از آنجا که تفاضل میزان اوراق فروخته ش��ده و اوراق
سررسید شده معادل  ۲۶۸۰میلیارد تومان بوده ،خالص عملکرد بانک مرکزی
در بازار باز به این میزان بوده است.
از سوی دیگر ،یکی دیگر از بازارهای مهم در راستای کنترل نقدینگی ،بازار
بین بانکی اس��ت ک��ه در آن بانکهای دارای دارایی م��ازاد به بانکهای دچار
کس��ری ،مبلغی را در سررس��ید کوتاهمدت میدهند که اگر این بانک ،بانک
مرکزی باشد؛ به این مبلغ و تسهیالت ،اعتبارات قاعدهمند گفته میشود و به
نوعی بانکها از بانک مرکزی پول قرض میگیرند که طبق اعالم بانک مرکزی،
طی این هفته با تقاضای هفت بانک و موسسه اعتباری برای دریافت مبلغی پول
با سررسید کوتاهمدت موافقت شده است.
در مجم��وع در بازار بین بانکی هفت بانک مع��ادل  ۴۳هزار و  ۲۲۰میلیارد
تومان دریافت کردند و با توجه به اتمام سررس��ید توافقهای صورت گرفته در
ب��ازار بین بانکی ،بانکها به میزان  ۳۱ه��زار و  ۴۴۰میلیارد تومان بازپرداخت
کردن��د که خالص عملکرد بانک مرکزی در این ب��ازار به عدد  ۱۱هزار و ۷۸۰
میلیارد تومان میرسد .بنابراین بانک مرکزی طی این هفته در بازارهای باز و
بین بانکی معادل  ۱۴هزار و  ۴۶۰میلیارد تومان از بانکها جذب کرده است.
تردیدها نسبت به بیتکوین بیشتر شد

حبس بیتکوین در کیفهای پول

آمار معامالت در صرافیهای بزرگی مثل کوین بیس ،کراکن ،بایننس،
در ماه ژوئن بیش از  40درصد کاهش یافته اس��ت .در این ماه ،قیمت
بیتکوین به  28هزار و  908دالر هم رس��ید و تعداد معامالت روزانه
در بیش��ترین میزان  138.2میلیارد دالر بود که افت  42.3درصدی را
نسبت به ماه مه نشان میدهد.
مهمترین عامل کاهش معامالت ارزهای مجازی از جمله بیتکوین،
سرکوب ماینرها و مقرراتگذاری تازه در چین است .چین اخیرا تالش
کرده صنعت استخراج رمزارز را تحت فش��ار بگذارد .سرمایهگذاران و
کارشناسان اکوسیس��تم ارزهای رمزنگاری شده با این حال ،همچنان
روند مثبتی را برای بیتکوین در طوالنی مدت پیشبینی میکنند.
براس��اس گ��زارش گ��روه جی پ��ی م��ورگان ،همچنی��ن بخش
عم��دهای از بیتکوینه��ا در جه��ان حبس ش��ده و بی��ش از 90
درصد از بیتکوینها بیش از یک س��ال اس��ت که نقد نشده است.
پرداختهای روزانه در الس��الوادور ،جای��ی که ارزهای مجازی را به
رس��میت میشناس��ند ،تنها  4درصد از کل تراکنشها را تش��کیل
میدهد و بیش از  1درصد از همه ارزش توکنهایی اس��ت که بین
کیفهای پول در یک س��ال اخیر جابهجا شده است .تحلیلگران در
جی پی مورگان میگویند این میزان از عدم نقدینگی باعث میشود
به زودی محدودیتهای قابل توجهی در ظرفیت ارزهای مجازی به
عنوان ابزار مبادله ایجاد شود.
ناییب بوکله ،رئیس جمهور الس��الوادور در جریان رس��می اعالم
کردن مبادالت بیتکوین به منافع رمزارزها اش��اره کرده ،از جمله
اینک��ه با بیتکوین هزینه مبادالت به ش��دت کاهش پیدا میکند،
اما صندوق بینالمللی پول که مش��غول مذاکره با السالوادور درباره
برنامه اعتباری آن اس��ت ،این ادعاها درباره منافع بیتکوین را زیر
سوال برده است.
در گ��زارش جی پی م��ورگان به چند نکت��ه چالشبرانگیز دیگر
درباره بیتکوین و رس��میت مبادالت آن در الس��الوادور اشاره شده
اس��ت .از جمله اینکه بررس��یهای تازه امکان استفاده از بیتکوین
به عنوان وس��یله مبادله را زیر سوال برده است .نوسانهای اخیر در
بازار بیتکوین ه��م از جمله دالیل ن��گاه تردیدآمیز تحلیلگران به
ارزهای مجازی است .جی پی مورگان در نهایت به السالوادور درباره
قانونی کردن استفاده از بیتکوین هشدار داده است.
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خبرنــامه
آنچه بر بازار سرمایه در سال  1400گذشت

 ۳۰۴هزار واحد رشد در  ۵۰روز

بازار س��رمایه از هفته اول خردادماه تا هفته سوم تیرماه  ۳۰۴هزار
واحد رشد داشته است؛ رشدی که تنها در تیرماه با ورود هزار و ۵۲۱
میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به بازار همراه بوده است .حال پرسش
مهم در ش��رایط فعلی این است که بر چه اساسی بازار اینگونه روند
صعودی به خود گرفته و آیا این روند پایدار خواهد بود؟
به گزارش خبرآنالین ،پس از تجربه ماهها س��قوط و نزول در بازار
س��رمایه این روزها بورس تهران رفتهرفته آهنگ رشد به خود گرفته
است؛ آهنگی که از آخرین ماه بهار نواختنش آغاز شد و در اولین ماه
تابس��تان اوجگیریاش آغاز شده اس��ت .در شرایطی که شاخص کل
این بازار در س��ومین روز خردادماه تا یک میلی��ون و  ۹۶هزار واحد
س��قوط کرد و در روند نزولی یکس��اله خود رک��وردی قابلتوجه بر
جای گذاش��ت ،سپس رفتهرفته خود را بازیافت بهطوریکه در اولین
روز تابس��تان در محدوده یکمیلیون و  ۱۸۶هزار واحدی قرار گرفت
و پس از گذشت سه هفته در  ۲۱تیرماه در محدوده یکمیلیون ۳۰۴
هزار واحد ایستاد .روند صعودی که در طول  ۴۹روز  ۲۰۸هزار واحد
به شاخص کل افزود.
این روند رش��د در ورود س��هامداران حقیقی به بازار هم بازنمایی
داش��ت؛ موضوعی که از س��وی برخی از کارشناسان ،بازگشت نسبی
اعتماد به این بازار تعبیر شده است .البته این مورد بعد از چندی که
روند مثبت ش��اخص شروع ش��د ،در تیرماه رخ نمود .در ماه انتهایی
فصل بهار تنها دو روز از  ۲۱روز معامالتی خردادماه شاهد ورود پول
حقیقی به بازار بودیم ،اما در سوی دیگر و تا هفته سوم تیرماه در ۱۵
روز معامالتی  ۱۱روز ورود پول حقیقی به بازار ثبت شد .بر این اساس
تا هفته سوم تیرماه ارزش تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی در بورس
هزار و  ۵۲۱میلیارد تومان بوده ،به این معنا که بهطور میانگین روزانه
 ۱۰۱میلیارد تومان نقدینگی حقیقی وارد بازار سهام شده است.
ب��رای فهم چرایی صعودی ش��دن رون��د بازار س��هام باید عوامل
گوناگونی را مورد توجه قرار داد ،اما پیش از آن بد نیس��ت که پیوند
ای��ن روند با مذاکرات برجام را م��ورد توجه قرار دهیم .اگرچه که در
طول ماههای گذشته سیر مذاکرات احیای برجام باال و پایین بسیاری
داشته است ،اما این سیر در طول یک ماه گذشته به نحوی بوده که
در حال حاضر حصول نتیجه در مذاکرات جاری تا حدودی زیر سؤال
اس��ت .این موضوع به گمان برخی از کارشناسان ،ریسک اصالح بازار
و شکس��تن روند صعودی را باال میبرد ،اما در مقابل ،گمان جدیتر
و تاثیرگذارتر این اس��ت که فعال وزن عوامل صعودی بازار سنگینتر
است.
یکی از این عوامل قابلتوجه ،برگزاری مجامع و تقس��یم سودهای
معقول اس��ت که منجر به واکنش مثبت بازار ب��ه گزارشهای مالی
ش��ده است .پس از انتشار گزارشهای مالی سهماهه شرکتها ،روند
قیمتی سهام ش��رکتهایی که گزارشهای مثبتی داشتند صعودی
ش��د و متأثر از این موضوع ،گروههای چون پتروشیمیها و بانکیها
مس��یر صعودی ب��ازار را تقویت کردند .همچنی��ن گزارشهای مالی
س�� ه ماهه منتشرشده از سوی برخی ش��رکتها نشان از آن دارد که
تورم نزدیک به  ۵۰درصدی س��ال گذش��ته میزان فروش محصوالت
و خدمات ش��رکتهای بورس��ی و در پی آن سود این شرکتها را به
میزان قابلتوجهی افزایش داده است.
یکی دیگر از عوامل صعودی بازار ،عقبنش��ینیهای موردی دولت
در موضوع نرخگذاریهای دس��توری اس��ت؛ موضوعی که در آخرین
نمونه با آزادس��ازی نرخ ش��کر برای نمادهای قند و شکر خوب تمام
ش��د و سیگنال خوبی مبنی بر احتمال کاهش دخالت دولت در بازار
داشت .بسیاری از فعاالن بازار سرمایه معتقدند دخالت نکردن دولت
در بازار و حذف موضوع قیمتگذاریهای دستوری اگر محقق شود،
روند صعودی بازار س��رمایه با افزایش اقبال به صنایع تقویت خواهد
شد.
درمجموع میتوان گفت پیشی گرفتن تعداد نمادهای دارای صف
خرید که با رهاش��دگی قفل صفهای فروش همراه ش��ده و س��بب
روانتر ش��دن بازار در تیرماه ش��ده است ،باعث شده تا عمده فعاالن
بازار س��رمایه به س��یگنالهای موجود در بازار امیدوار باشند .این در
حالی است که تحلیلگران تکنیکالیست نیز با شکستن سطح مقاومت
و رس��یدن ش��اخص به کانال یکمیلیون و  ۳۰۰ه��زار واحدی ابراز
امی��دواری میکنند که حداقل در کوتاهمدت روند صعودی بازار مهیا
باش��د .هرچند با تمام این س��یگنالهای امیدوارکنن��ده برای تایید
پایداری وضع موجود در بازار هنوز به نظر قضاوت زود اس��ت .اگرچه
در شرایط فعلی فاکتورهای بنیادی بازار سهام در شرایط خوبی به سر
میبرند ،اما بااینهمه قضاوت در رابطه پایداری وضع موجود را باید به
هفتهها و ماههای آینده واگذار کرد.
شاید بد نباشد یکی از دالیل عدم قضاوت در رابطه با پایداری روند
صعودی بازار س��رمایه را از نگاه یک اقتصاددان دنبال کرد .جایی که
علی س��عدوندی ،اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی دوشنبه  ۲۱تیرماه
در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت« :با این رشد خلق نقدینگی
که بیوقفه ادامه دارد ،ورود پول حقیقی به بورس ممکن است ماهها
ادامه یافته و حبابی دیگر ش��کل بگیرد .بیایید باور کنیم تورم چاره
دردهای اقتصاد ایران نیست ،بلکه امالخبائث است».
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شاخص بورس تهران با افت  414واحدی در ابتدای کانال  1.3میلیونی ایستاد

پیشتازی حقیقیها در خرید سهام

فرص��ت امروز :بازار س��رمایه در بیس��ت و دومین روز تابس��تان ،روری
پرنوس��ان را سپری کرد و شاخص کل بورس در ساعات ابتدایی معامالت
سهش��نبه تا یک میلیون و  ۳۰۲هزار واحد کاهش یافت ،اما در س��اعات
میانی توانس��ت تا یک میلیون و  ۳۰۹هزار واحد افزایش یابد .هرچند در
ساعات پایانی معامالت باز هم روند نزولی به خود گرفت و در نهایت با افت
بیش از  400واحدی در ابتدای کانال  1.3میلیونی ایستاد.
در جریان معامالت روز سهش��نبه افزایش سهام حقیقیها در  ۶۸نماد
و افزای��ش س��هام حقوقیها در  ۱۰۸نماد به بی��ش از یک میلیارد تومان
رس��ید که جمع تغییر مالکیت دس��ته اول  ۵۸۰میلی��ارد تومان و تغییر
مالکیت دس��ته دوم  ۵۳۰میلیارد تومان بود .طی این معامالت حقیقیها
حدود  ۲۰میلیارد تومان وارد بازار س��هام کردند .ارزش کل معامالت خرد
 ۷ه��زار و ۷۰میلی��ارد تومان بود و افراد حقیقی  ۸۰درصد یعنی  ۵هزار و
۶۳۰میلیارد تومان سهام خریدند و مازاد خریدشان مقدار قابل توجهی از
کل معامالت نشد .بیشترین ورود پول حقیقی به بورس و فرابورس در سه
گروه «سرمایهگذاریها»« ،استخراج کانههای فلزی» و «زراعت و خدمات
وابس��ته» رقم خورد ،در حالی که برآیند معام�لات گروههای «بانکها و
موسسات اعتباری» و «فلزات اساسی» به نفع حقوقیها تمام شد .سه نماد
«صباح»« ،زفکاح» و «ومعادن» لقب بیشترین افزایش سهام حقیقی را به
خود اختصاص دادند و توجه حقوقیها نیز بیش��تر به «وتجارت»« ،شپنا»
و «وپارس» معطوف بود.
سرخپوشی پس از ورود به کانال  1.3میلیونی
شاخص بورس تهران بالفاصله پس از ورود به کانال یک میلیون و 300
هزار واحدی س��رخپوش شد و با افت  ۴۱۴واحدی در روز گذشته به رقم
یک میلیون و  ۳۰۳هزار واحد رسید .در معامالت این روز بیش از 7میلیارد
و  ۹۳۵میلیون س��هم ،حق تقدم و اوراق به��ادار به ارزش  ۶۷هزار و ۳۵۱
میلیارد ریال داد و س��تد شد .ش��اخص کل با معیار هموزن با  ۳۱۶واحد
کاهش به  ۴۰۰هزار و  ۳۳۷واحد و ش��اخص قیمت هموزن با  ۲۰۱واحد
افت به  ۲۵۴هزار و  ۷۷۲واحد رس��ید .شاخص بازار اول یک هزار و ۱۴۸
واحد افزایش و شاخص بازار دوم  5هزار و  ۷۹۵واحد کاهش داشت.
نماده��ای معدنی و صنعت��ی گل گهر (کگل) با  2ه��زار و  ۱۱۷واحد،
توسعه معادن و فلزات (ومعادن) با  ۹۵۲واحد ،پتروشیمی نوری (نوری) یا
 ۷۶۰واحد ،معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد) با  ۶۲۹واحد ،گروه مدیریت
سرمایهگذاری امید (وامید) با  ۴۴۰واحد ،بانک پارسیان (وپارس) با ۴۱۳
واحد ،پتروش��یمی پردیس (ش��پدیس) با  ۳۱۶واحد ،پاالیش نفت تهران
(شتران) با  ۲۴۵واحد و پتروشیمی پارس (پارس) با  ۲۱۳واحد تاثیر مثبت
بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقاب��ل ،ملی صنایع م��س ایران (فملی) با ی��ک هزار و ۲۶۰
واحد ،ش��رکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا) با یک هزار و ۱۰۹
واحد ،پتروش��یمی جم (جم) با  ۳۲۶واحد ،پتروش��یمی فناوران (شفن)
ب��ا  ۳۱۵واحد ،گروه مپنا (رمپنا) با  ۳۱۲واحد ،صنایع پتروش��یمی خلیج
ف��ارس (فارس) ب��ا  ۲۸۹واحد ،نفت و گاز پتروش��یمی تامین (تاپیکو) با
 ۲۸۷واح��د ،مخابرات ایران (اخابر) با  ۲۸۷واحد ،ایران خودرو (خودرو) با
 ۲۶۶واحد و فوالد خوزستان (فخوز) با  ۲۵۲واحد تاثیر منفی بر شاخص
بورس گذاشتند.
همچنین نماد لیزینگ کارآفرین (ولکار) ،گروه مدیریت ارزش س��رمایه
صندوق بازنشس��تگی کش��وری (ومدیر) ،شرکت س��رمایهگذاری تامین
اجتماعی (شستا) ،نوسازی و ساختمان تهران (ثنوسا) ،گروه دارویی برکت
(برک��ت) ،باما (کام��ا) و فوالد مبارکه اصفهان (ف��والد) از جمله نمادهای
پُرتراکنش بودند .گروه «استخراج کانههای فلزی» هم صدرنشین برترین
گروههای صنعت شد و در این گروه  ۴۳۵میلیون و  ۹۱۲هزار برگه سهم
به ارزش  ۶هزار و  ۹۱۰میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی ب��ازار س��رمایه نیز ش��اخص فرابورس بی��ش از  ۶۶واحد
افزای��ش داش��ت و بر روی کانال  ۱۸ه��زار و  ۹۴۸واحد ایس��تاد .در این
ب��ازار  3میلی��ارد و  ۸۶۰میلیون برگه س��هم ب��ه ارزش  ۱۸۴هزار و ۲۹۲
میلیارد ریال دادوس��تد ش��د .نماد بیمه دی (ودی) ،پتروش��یمی مارون

(مارون) ،سنگ آهن گهرزمین (کگهر) ،پاالیش نفت الوان (شاوان) ،بیمه
کوث��ر (کوثر) ،ویتانا (غویتا) ،توزیع داروپخش (دتوزیع) ،صنعتی دوده فام
(ش��صدف) ،بیمه تجارت نو (بنو) و پخش هجرت (هجرت) تاثیر مثبت بر
ش��اخص فرابورس داش��تند .همچنین پلیمر آریا ساسول (آریا) ،مدیریت
انرژی تابان هور (وهور) ،پتروشیمی تندگویان (شگویا) ،تولید نیروی برق
دماوند (دماوند) ،صنعتی مینو (غصینو) ،سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)،
صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیرا) ،تولید برق عسلویه مپنا (بمپنا) و
گروه توس��عه مالی مهر آیندگان (ومهان) ،توکاریل (توریل) و پتروشیمی
زاگرس (زاگرس) با تاثیر منفی بر شاخص فرابورس همراه بودند.
تغییر دیدگاه و جایگاه بورس در دو دولت
یک کارشناس بازار س��رمایه میگوید :نتیجه انتخابات دولت سیزدهم،
اتفاق��ی مثبت در بازار ب��ود ،زیرا بازار این موض��وع را پذیرفت که نگرش
رئیسجمهوری منتخب نسبت به بازار متفاوت بوده و دیدگاه جدیدی به
بورس دارد .روزبه ش��ریعتی به ابهامات کنونی موجود در معامالت بورس
اش��اره کرد و به ایرنا ،گفت :تا چند وقت گذشته یکی از ابهامات ،برگزاری
انتخابات ریاست جمهوری بود ،اما با پیروزی رئیسی ،ابهام بورس کمرنگ
شد و به دنبال آن بازار بار دیگر روند صعودی به خود گرفت.
به اعتقاد شریعتی ،نکته مهمی که به عنوان تفاوت نگاه در ایران وجود
دارد و امید میرود با فضایی که در بازار سرمایه شکل گرفته و اکنون که
گرایش مردم به این بازار زیاد شده است به مرور تغییر کند ،پذیرش بازار
سرمایه به عنوان بازار دارایی از سوی رئیسجمهوری منتخب است .مردم
ایران بهطور سنتی به هر میزان که سرمایه در اختیار داشتند و به دنبال
حفظ ارزش آن بودند در بازار طال و س��که س��رمایهگذاری میکردند که

بعدها ارز خارجی به آن اضافه ش��د .او با بیان اینکه اگر از اختصاص یک
درصد از منابع صندوق توس��عه ملی به بازار سرمایه صحبت میشود باید
بهطور حتم این اقدام اجرایی شود ،افزود :اگر سیاستگذاران و قانونگذاران،
مردم را به سمت سرمایهگذاری در بازار سرمایه دعوت میکنند باید نشان
دهند که بازار س��رمایه را به عنوان بازار طبقه دارایی قبول دارند تا از این
طریق مردم هم بپذیرند که اگر به دنبال این هستند تا از گزند تورم در امان
بمانند نباید سرمایههای خود را به سمت بازار طال و دالر ببرند.
این کارشناس بازار سرمایه به حمایت رئیس جمهوری جدید از معامالت
بورس اش��اره کرد و افزود :حجت االس�لام رئیس��ی در مناظرههای خود
صحبت از حذف قیمتگذاری دس��توری ،عدم دخالت مستقیم دولت در
قیمتگذاری و روند معامالت بازار س��رمایه داش��ته و اع�لام کرده که به
مکانیزم بازار سرمایه اعتماد میکند که این موضوع اتفاقی بسیار مثبت و
خ��وب در معامالت بورس ایجاد کرد .اکنون باید منتظر ماند تا تیم جدید
وارد کار ش��ده و مش��خص ش��ود که معاونت اقتصادی رئیس جمهوری،
وزی��ر اقتصاد و رئیسکل بانک مرکزی چه کس��انی هس��تند و کدام یک
تهای مطرح ش��ده از س��وی رئیس جمهوری در مناظرهها شکل
از صحب 
میگیرد.
شریعتی با بیان اینکه دیگر ریسک فعلی بازار سرمایه ،مذاکرات احیای
برج��ام و ابهام در نتیجه آن اس��ت ،گفت :این موض��وع ابهامهایی را برای
آینده کالن کش��ور و در نتیجه بازار س��رمایه ایجاد کرده اس��ت .از سوی
دیگر ،نرخ س��ود بانکی که متأثر از تصمیم دولت جدید است بر روند بازار
تاثیرگذار خواهد بود .براساس پیشبینیهای انجام شده ریسکهای بازار تا
شهریورماه به قوت خود باقی است.
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رشد عجیب قیمت پراید

در بازار خودرو چه خبر شده است؟

قیمت پراید به س��رعت در حال افزایش اس��ت .از ابتدای هفته تا امروز
پراید در حالی رشد قابل توجه قیمت را تجربه میکند که براساس مصوبه
ستاد کرونا بازار خودرو تعطیل بوده است.
به گزارش تجارتنیوز ،این هفته قیمتها در بازار خودرو صعود داشت،
اما رشد قیمت پراید از سایر خودروها محسوستر بود.
خودرو پراید  ۱۱۱از ابتدای هفته تاکنون  ۴میلیون تومان گران ش��ده
است .این در حالی است که سایر خودروهای پرتیراژ و گرانقیمتتر شیب
مالیمتر رشد قیمت را تجربه کردهاند.
بر این اس��اس خودرو پراید  ۱۱۱در حال حاضر در آستانه  ۱۴۰میلیون
توم��ان قرار گرفته و با نرخ  ۱۳۸میلیون تومان معامله میش��ود و خودرو

پرای��د  ۱۳۱هم با افزایش یک میلیون تومانی قیم��ت از ابتدای هفته به
قیمت  ۱۲۵میلیون تومان رسیده است.
بهای پراید  ۱۳۲هم در این مدت  ۲میلیون تومان گران شده است و به
قیمت  ۱۲۱میلیون تومان رس��یده است و پراید  ۱۵۱نیز از  ۱۳۴میلیون
تومان در چهارشنبه گذش��ته امروز به قیمت  ۱۳۵میلیون تومان رسیده
اس��ت .افزایش  ۴میلیون تومانی قیمت پرای��د  ۱۱۱در حالی اتفاق افتاده
که پژو  ۲۰۶تیپ  ۵در این مدت  ۳میلیون تومان گران ش��ده است و دنا
معمولی در این مدت  ۳میلیون تومان گران شده است و در حال حاضر با
نرخ  ۲۹۵میلیون تومان معامله میشود.
امیرارس�لان منصوری ،عضو هیأت مدیره اتحادیه فروش��ندگان خودرو

کش��ور درباره رش��د عجیب قیم��ت پراید ب��ه تجارتنی��وز میگوید که
س��یگنالهای منفی از مذاکرات وین باعث ش��ده اس��ت که مردم نگران
کاهش مجدد قدرت خرید خود ش��وند و تقاضا برای خرید خودرو افزایش
داشته باشد.
او ادام��ه میدهد :در این میان تقاضا ب��رای خودروهای ارزانتری مانند
پراید افزایش مضاعف داشته است.
منصوری تاکید میکند :بازار رسمی خودرو با مصوبه ستاد کرونا تعطیل
است و افزایش قیمت در بازارهای غیررسمی رخ داده است.
فعاالن بازار خودرو هم با اشاره به انتظارات تورمی در بازار ارز میگویند
که بازار خودرو نیز از این مسئله متأثر شده است.
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نماگر بازار سهام
مجموعهسازی قطعات در شرایط فعلی موجب
حذف قطعهسازان خرد خواهد شد

عضو هی��أت مدیره انجم��ن صنایع همگ��ن و نیرومحرکه و
قطعهسازان خودرو کش��ور اظهار داشت خودروسازان بسته به
ن��وع و تیراژ قطعه به دو تا س��ه تامینکننده قطعه نیاز دارند و
بیش از این میزان تامینکننده بستگی به شرایط کنترل کیفی
و منابع تامین مالی خودروساز دارد .زیرا زمانی که خودروسازان
از پرداخ��ت بدهی خود به س��ورسهای قبلی عاجز میش��وند
طبیعتا به سمت سورسهای ضعیفتر حرکت میکنند.
ب��ه گزارش خبر خ��ودرو ،عضو هیأت مدی��ره انجمن صنایع
همگن و نیرومحرکه و قطعهس��ازان خودرو کشور از پیامدهای
مجموعهسازی قطعات در صنعت خودرو سخن گفت.
احمدرضا رعنای��ی در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو ،اظهار
داش��ت :خودروس��ازان بس��ته به نوع و تیراژ قطعه به دو تا سه
تامینکنن��ده قطعه نیاز دارند و بیش از این میزان تامینکننده
بستگی به شرایط کنترل کیفی و منابع تامین مالی خودروساز
دارد .زی��را زمانی که خودروس��ازان از پرداخ��ت بدهی خود به
س��ورسهای قبلی عاجز میشوند طبیعتا به سمت سورسهای
ضعیفتر حرکت میکنند .بنابراین تعدد تامینکنندگان قطعه
در برخی مواقع به دلیل عدم توان پرداخت بدهی خودروسازان
به سورسهای قبلی است.
وی اف��زود :از ط��رف دیگ��ر وجود تنه��ا ی��ک تامینکننده
قطع��ه برای خودروس��از این خط��ر را دارد که هن��گام تحویل
قطعه از خودروس��از سوءاس��تفاده کرده و مبالغ بیشتری را از
خودروس��از مطالبه کند و یا به هر دلیلی به خودروس��از فشار
وارد کند .بنابراین تک س��ورس بودن برای خودروس��از ضعف
محسوب میشود اما وجود یک سورس قوی در کنار یک تا دو
تامینکننده خوب که بتوانند از نظر کیفیتی پاس��خگو باش��ند
میتواند خودروس��از را از فش��ارهای بیدلی��ل تامینکنندگان
دیگ��ر نجات دهد و یا اگر مجموع��ه تامینکننده به هر دلیلی
دچار نقصان شود و قادر به تامین قطعات نباشد وجود سورس
دوم در کنار تامینکننده دیگر میتواند خودروساز را در تامین
بهموقع و به اندازه قطعات و عدم توقف خط تولید کمک کند.
رئی��س هی��أت مدی��ره انجمن همگن قطعهس��ازان اس��تان
مرکزی درباره مجموعهس��ازی قطعات در صنعت خودرو اظهار
داش��ت :کاهش تعدد تحویلکنندگان قطعه به خودروسازها و
واگذاری آن به مجموعهس��ازان خوب است اما حرکت به سمت
مجموعهسازی با وجود روشی که صنعت خودروسازی ایران از
چهار و پنج دهه گذش��ته با قطعهسازان در پیش گرفته ممکن
اس��ت موجب زیاندهی قطعهس��ازان خرد که سالیان سال در
ای��ن صنعت س��رمایهگذاری کردند ،ش��ود و آنه��ا را از چرخه
تولید خ��ارج کند .بنابراین حرکت به س��وی مجموعهس��ازی
بدون برنامهریزی باعث میش��ود شرکتهای دارای توان مالی
و تعامالت بهتر با خودروس��ازان سهم بازار قطعهسازان خرد را
جذب کنند و در نتیجه آنها را از چرخه تولید خارج کنند.
عضو هی��أت مدی��ره انجمن صنای��ع همگ��ن و نیرومحرکه
و قطعهس��ازان خ��ودرو کش��ور در پای��ان خاطرنش��ان ک��رد:
مجموعهس��ازی قطعات در صورتی که با برنامهریزی پیش برود
و تم��ام زنجیرههای خرد قطعهس��ازی را درب��ر بگیرد و تحت
پوش��ش مدیریتی هماهنگ جهت تولی��د و تحقیق قرار بگیرد
تامین قطعات برای خودروس��از را تس��هیل خواهد کرد ،اما در
حال حاضر چون س��از و کار آن در صنعت قطعهس��ازی کشور
وجود ن��دارد موجب از بین رفتن قطعهس��ازان کوچک خواهد
شد.
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شناسایی و کشف۲0دستگاه تولید رمز ارز در شهرستانهای بم و سیرجان

کرمان  -خبرنگار فرصت امروز :مدیردفتر بازرســی و لوازم اندازه گیری
شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان از شناسایی و کشف  2۰دستگاه
تولید رمز ارز دیجیتال طی روز دوشــنبه 21تیرمــاه  14۰۰خبر داد و تصریح
کرد :در ســایهی تالش و زحمات همکاران از ابتدای سال جاری تاکنون 97۸
دســتگاه ماینر در حوزهی عملیاتی این شرکت شناسایی و کشف شده است.
حســین حبیبی با بیان این مطلب گفت :در راستای کاهش پیک بار شبکه و
جلوگیری از اعمال خاموشــی به سایر مشترکین محترم و همچنین مقابله با
انشعابات غیرمجاز ،با همکاری نیروی انتظامی و مراجع قضایی تعداد  2۰دستگاه
استخراج ارز دیجیتال از  4انشعاب غیرمجاز با مصرف برق  43کیلووات کشف و جمعآوری شد .همچنین حبیبی افزود :طی سال جاری،
97۸دستگاه ماینر در قالب  57انشعاب غیرمجاز شناسایی و با این اقدام از تلفات  2۰43کیلووات ساعت انرژی جلوگیری شد .وی اعالم
کرد :در صورت استفادهی غیرمجاز مشترکان از انرژی برق جهت استخراج رمز ارز ،مطابق قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز آب،
برق ،تلفن ،گاز و فاضالب مصوبهی سال  1396رفتار خواهد شد و متقاضیان استفاده از ماینر باید به صورت قانونی درخواست اخذ انشعاب
دهند .مدیر دفتر بازرسی و لوازم اندازه گیری شرکت توزیع برق جنوب استان کرمان همچنین از هم استانی های عزیز درخواست نمود
در صورت مشاهدهی هرگونه دستگاه رمزارز ،مراتب را به دفتر حراست این شرکت اطالع دهند و از مشوقهای مربوط به این امر تا سقف
2۰میلیون تومان بهرمند شوند.
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بازدید مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد از طرح ملی اتصال راهآهن
به مجتمع بندری کاسپین و طرح های توسعه ای منطقه آزاد انزلی

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :به گزارش مدیریت روابط عمومی
و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،مهندس حمیدرضا مومنی،
مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور
از طــرح ملی اتصال راه آهن به مجتمع بندری کاســپین و طرح های
توسعه ای منطقه بازدید به عمل آورد.
در جریان این بازدید که مهندس علی اوسط اکبری مقدم نیز حضور
داشت ،مشاور رییس جمهور از قسمت های مختلف خط آهن و ایستگاه
در حال ســاخت خط ریلی مزبور در مجتمع بندری کاسپین بازدید به
عمل آورد و بر اهمیت بهره برداری ســریع تر از این مســیر ریلی حائز
اهمیت ملی که دارای دستاوردهای بین المللی برای کشورمان می باشد

مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن بر ترویج فرهنگ
کتابخوانی در واحدهای تولید تاکید کرد

رشت -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گیالن
گفت  :ارایه و ترویج کتب و آثار فرهنگی متناسب با فعالیت های وزارت تعاون،کار
و رفاه اجتماعی نظیر فرهنگ کار موجب ارتقای دانش و آگاهی تالشگران عرصه
کار و تولید و کاهش آسیب های اجتماعی و حوادث ناشی از کار می شود .مدیر
کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی اســتان گیالن بر ترویج فرهنگ کتابخوانی در
واحدهای تولید تاکید کرد به گزارشروابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی استان گیالن ،عباس علیزاده مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گیالن
به همراه پهلوان یلی مدیر امور اجتماعی اداره کل از نمایشگاه کتاب در مجتمع
فوالد گیالن بازدید کرد .علیزاده در حاشیه بازدید از این نمایشگاه که با هماهنگی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان گیالن به
مناسبت هفته عفاف و حجاب برگزار شد؛ بر استمرار فعالیت های فرهنگی جهت ترویج فرهنگ مطالعه کتاب و کتابخوانی نظیر برپایی
چنین نمایشگاه هایی در واحدهای تولیدی تاکید کرد .وی ضمن تاکید بر ارایه آثار پر محتوی و کاربردی و با اشاره به آثار منتشر شده
متناسب با فعالیت های وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نظیر فرهنگ کار و ...خواستار توجه برگزار کنندگان در نشر این آثار در نمایشگاه
های آتی شد .الزم به ذکر این نمایشگاه با ارایه  ۸۰۰عنوان کتاب (بیش از چهار هزار جلد) از مجموعه آثار انتشارات گوهر پنهان در مجتمع
فوالد گیالن واقع در شهرک صنعتی رشت برگزار شد.

در نشست مدیران عامل گاز گلستان و منطقه  9عملیات انتقال گاز :

آمادگی ورود به ایام سرد سال و پایداری جریان گاز

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز :با هدف تبادل نظر در خصوص آمادگی برای ورود به فصل سرما و توزیع متوازن و پایدار جریان گاز،
هماهنگی مشکالت انشعاب گازدر گنبد  ،تغییر و تحول پروژه های خطوط انتقال اجرا شده در گازهای استانی  ،علی طالبی مدیرعامل
شرکت گازاستان گلستان با حضور در منطقه  9عملیات انتقال گاز با محی الدین مفخمی دیدار و گفتگو کرد  .دراین دیدارطالبی ضمن
تبریک انتصاب ارزشمند سرپرست منطقه  9عملیات انتقال گاز ،مطالبی را درخصوص تقویت زمینه های همکاری مشترک ،شناسایی
نقاط آسیب پذیر و بحرانی  ،انجام اقدامات پیشگیرانه و اصالحی و مرتفع نمودن آنها ،رسیدن به سطح آمادگی الزم برای ورود به فصل
سرما با هدف تامین و پایداری جریان گاز مشترکین بیان نمودند .در ادامه نیز مفخمی ضمن خوش آمدگویی ،آمادگی منطقه  9عملیات
انتقال گاز را برای هر نوع همکاری در زمینه تحقق اهداف مورد نظر با فراهم نمودن تمهیدات و شرایط الزم دراین رابطه ،ایمن سازی و
انجام اقدامات اساسی برای مواجهه با بحران احتمالی و تامین گاز مستمر برای ایام سرد سال و موارد مرتبط دیگر با همکاری شرکت گاز
و سایر دستگاههای ذیربط اعالم نمودند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان خبر داد:

آغاز عملیات تغییر کاربری یدک کش «برنا» به شناور آتشخوار در بندر
شهید رجایی

بندرعباس -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان
از آغاز عملیــات تغییر کاربری یدک کش «برنا» به یک شــناور چندمنظوره
آتشخوار با استفاده از دانش فنی و مهندسی متخصصان داخلی و شرکت های
دانش بنیان ایرانی در تعمیرگاه دریایی بندر شــهید رجایی خبر داد .به گزارش
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان هرمزگان« ،علیرضا محمدی
کرجی ران» با اعالم این خبر اظهار داشت :در راستای افزایش ضریب ایمنی بنادر
کشور ،چند منظوره نمودن شناورها و تجهیزات دریایی ،عملیات تغییر کاربری
یدک کش «برنا» در تعمیرگاه دریایی بندر شــهید رجایی آغاز شد .وی افزود:
تاکنون از این شناور فقط در راستای پهلودهی و جداسازی کشتی های کوچک استفاده می شد اما با انجام عملیات تغییر کاربری و نوسازی
آن با بکارگیری توان مهندسی داخلی و بهره گیری از خدمات شرکت های دانش بنیان کشور ،یدک کش برنا به یک شناور چند منظوره و
آتشخوار قوی تبدیل خواهد شد .مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گفت :اجرای این پروژه مهم ،عالوه بر حفظ و ارتقاء توان عملیاتی ،ضریب
ایمنی و توان ناوگان آتش نشانی دریایی در هرمزگان را نیز در باالترین سطح افزایش می دهد .به گفته کرجی ران 14 ،نفر مهندس در
طول مدت اجرای پروژه ،امور طراحی چیدمان ،انجام محاسبات تعادل شناور ،تغییر سیستم ها ،تغییر سازه پل فرماندهی ،نصب تجهیزات
ناوبری و کمک ناوبری را بر عهده خواهند داشت و با توجه به استفاده از توان شرکت های مختلف دانش بنیان ایرانی ،اشتغالزایی مستقیم
و غیرمستقیم برای  9۰نفر فراهم خواهد شد .وی برآورد اولیه برای اجرای این پروژه را  12ماه اعالم کرد و با تشریح مشخصات فنی این
شناور گفت :یدک کش برنا دارای  26متر طول 7 ،متر عرض 3.4۸ ،متر ارتفاع و  2.75متر آبخور است.

تاکیدمهندس نجفی بر ارکان جهت سازشرکت پاالیش گاز فجر جم

بوشهر  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرعامل شرکت پاالیش گازفجرجم با
اشــاره به عملیات مهم تعمیرات اساسي گفت :انشاهلل با تخصص وتعهدي که
در میــان کارکنان وجود دارد این پروژه طبق برنامــه زمانبندي خود به پایان
خواهد رسید .وي به ارزش هاي اخالقي شرکت اشاره وخاطرنشان کرد :کارکنان
پاالیشگاه در تمامي فعالیت هاي خود درستی و صداقت ،تعالی جویی ،رعایت
قوانین و مقررات ،مســئولیت پذیری اجتماعی ،تعهد و تعلق خاطر سازمانی را
همواره مدنظرخواهند داشت.
ما در چشــم انداز خود به دنبال این هســتیم که یکی از سه شرکت برتر در
زمینه پاالیش پایدار ،باثبات کیفی ،ایمن و بهره ور در افق  14۰4باشــیم .ماموریت شــرکت پاالیش گازفجرجم ،تامین انرژی از طریق
فرآورش پایدار ،پاک ،ایمن وبهره ور گاز طبیعی و استحصال مشتقات آن جهت مصرف داخلی و صادرات است و این مهم در سال جاري
نیز محقق خواهد شد.

تصریح کرد.
دیدار از زیرساخت های حوزه گردشگری با محوریت توریسم دریایی
و ساحلی بخش دوم بازدیدهای روز نخست حضور مشاور رییس جمهور
در منطقــه آزاد انزلی بود که در آن بــا امکانات،خدمات و برنامه های
حوزه گردشگری منطقه آشنا شــده و بر اهمیت ارتقای استانداردهای
گردشــگری مناطق آزاد و این منطقه با بهره گیری از توانمندی بخش
خصوصی به منظور جذب گردشگر و افزایش اشتغالزایی مولد برای مردم
بومی تأکید نمود.
گفتنی است در جریان این بازدیدها اعضای هیأت مدیره و معاونین
سازمان منطقه آزاد انزلی حضور داشتند.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

ترکیب مشاغل بازار کار به سمت مشاغل غیرثابت در جریان است
آذربایجان شــرقی – ماهان فالح :مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی آذربایجان شــرقی گفــت :با توجه به فعالیــت  1۸صندوق
بازنشســتگی در کشــور و وجود قوانین خــاص ،یکپارچه کردن نظام
بازنشستگی نقش مهمی در مدیریت بحران بازنشستگی خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،حسین فتحی در نشست مشترک با
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شــرقی و امام جمعه تبریز که همزمان
با هفته بهزیســتی و تامین اجتماعی برگزار شد ،اظهار کرد :برای ارائه
خدمات بهتر به جامعه هدف بازنشســتگان و مستمری بگیران ،حفظ
تعادل متناسب بین ورودی و خروجی نیروی کار امری ضروری است.
فتحی با اشاره به بحران یا ابرچالش پیش رو ،افزود :با توجه به شرایط
نامناســب اقتصادی کشور در سالهای اخیر ،ترکیب مشاغل بازار کار به
ســمت مشاغل غیرثابت در جریان است و این امر ناشی از کاهش سن
بازنشستگی و بازنشستگی زودهنگام است.

توزیع  ۲۳0سری جهیزیه بین خانوادههای نیازمند استان مرکزی

اراک -فرناز امیدی :در مراسمی با حضور نماینده ولیفقیه در استان مرکزی ،استاندار مرکزی ،مدیر کل کمیته امداد استان مرکزی و
جمعی ازمسئولین استانی  23۰سری جهیزیه بین خانوادههای نیازمند استان مرکزی توزیع شد .در این مراسم که با هدف ترویج فرهنگ
ازدواج آسان و به همت کمیته امداد استان مرکزی برگزار شد 23۰ ،سری جهیزیه همزمان با یکم ذیالحجه و سالروز ازدواج امام علی(ع)
و حضرت فاطمه زهرا(س) به زوجهای بیبضاعت اهدا شد 575 .سری جهیزیه به ارزش  175میلیارد ریال امسال به زوجهای بیبضاعت
استان مرکزی اهدا شد که  45میلیارد ریال از سوی کمیته امداد و بقیه از سوی خیران تأمین شده است .نماینده ولیفقیه در استان مرکزی
در این مراسم با بیان اینکه خانواده مقدسترین بنیان و هسته اولیه جامعه اسالمی است گفت :مردان بزرگ و انسانهای بزرگ و با کرامت
در درون خانوادهها تربیت شدند و همه عزتها و کرامتها در درون خانواده شکل میگیرد .دری نجف آبادی افزود :استان مرکزی با تقدیم
 62۰۰شهید که هرکدام از مفاخر این استان هستند از استانهای عالم خیز و مهد فرهیختگان است و نیاز است نقشه راه ترسیم شده
پیامبر اکرم (ص) که همان حفظ عزت و کرامت در بنای خانواده است در این استان و کشور اسالمی احیا شود .وی بیان داشت :از کمیته
امداد امام خمینی (ره) که بانی این اقدام ارزشمند و خداپسندانه شده و تمامی خیرین ارجمند تشکر میکنم .استاندار استان مرکزی نیز در
این مراسم گفت :کمیته امداد پرچمدار برگزاری ازدواج آسان در جامعه اسالمی است .سید علی آقازاده بیان کرد :ترویج ازدواج آسان در بین
جوانان و تحکیم بنیان خانواده از برنامههایی است که باید با جدیت پیگیری شود تا از بروز آسیبهای اجتماعی جلوگیری کند .مدیرکل
کمیته امداد استان مرکزی نیز گفت :سالروز پیوند آسمانی امام رحمت و حامی ایتام امام علی(ع) با دخت گرامی پیامبر(ص) ،گوهر و فخر
عالم هستی حضرت فاطمه (س) را تبریک میگویم .مؤمنی اظهار کرد :به همت کمیته امداد و مشارکت ارزشمند خیرین تعداد  23۰سری
جهیزیه بین ولینعمتان تحت حمایت در سراسر استان توزیع شد که از تمامی خیران برای مشارکت در این اقدام خداپسندانه تشکر میکنم.
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رئیس شــورای هماهنگی دستگاههای تابعه وزارت تعاون ،کار و رفاه
اجتماعی در اســتان آذربایجان شرقی با تاکید بر نقش این سازمانها در
چرخه اقتصادی و حمایت های اجتماعی خاطرنشان کرد :اعتال و ارتقاء
سازمانهای مردم مدار در گرو حفظ و تقویت سرمایه های مادی و معنوی
است که بعنوان ارزشمندترین سرمایه های انسانی و اجتماعی در استان
تالش می کنند .در این نشســت همچنین جعفر سمساری ،مدیرکل
تامین اجتماعی استان مهم ترین اقدامات این اداره کل را متناسب سازی
حقوق بازنشستگان ،توسعه خدمات غیر حضوری و اجرای کامل طرح
پرونده و نسخه الکترونیکی عنوان کرد.
همچنین در این دیدار دکتر مقدسی پور مدیریت درمان آذربایجان
شــرقی و صحاف مدیرکل بهزیستی مهم ترین اقدامات و خدمات ارائه
شده توسط این مجموعه ها به گروههای هدف استان را به سمع و نظر
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ارائه کردند.

بازسازی یاتاقان های ایرهیتر و صرفه جویی  5میلیارد تومانی در نیروگاه رامین اهواز

اهواز -شــبنم قجاوند :متخصصان نیروگاه رامیــن اهواز با تکیه
بــر دانش و تجربه خود موفق به بازســازی  2عدد یاتاقان ایرهیترهای
واحدهای  4و  6نیروگاه و صرفه جویی  5میلیارد تومانی شدند.
فربد قیصری سرپرست معاونت نگهداری و تعمیرات نیروگاه رامین با
اعالم این خبر اظهار داشــت  :ایرهیتر های نیروگاه رامین وظیفه پیش
گرمایش هوای مورد نیاز جهت احتراق بویلرها را به عهده دارند و نقش
این تجهیز در راندمان و تولید انرژی برق واحدها مهم و اساسی است.
قیصری افزود  :عدم تأمین و دسترســی به قطعات یدکی تجهیزات
نیروگاه با توجه به تحریمها و هزینه باالی خرید قطعات این تجهیزات
یکــی از مهمترین دغدغه های مجموعه نیروگاه بوده و بر این اســاس
طی تحقیقات و بررسی های تخصصی ،مشورت با مدیران فنی و اعتماد
مدیرعامل نیروگاه  ،بازسازی یاتاقان های ایرهیتر واحدهای  4و  6را در
دستور کار خود قرار دادیم  .وی هزینه خرید نمونه روسی یاتاقان شاخه
 Bایرهیتر واحد 3۰5مگاواتی شماره  4را  ۸۰۰۰۰یورو و هزینه خرید
نمونه آلمانی یاتاقان شــاخه  Bایرهیتر واحد  315مگاواتی شماره  6را
 1۰۰۰۰۰یورو عنوان نمود.
قیصری صرفه جویی ناشی از بازســازی  2عدد یاتاقان ایرهیترهای
واحدهــای  4و  6نیروگاه و عدم خرید یاتاقان جدید را حدود  5میلیارد

تومان برآورد نمود .سرپرســت معاونت نگهداری و تعمیرات همچنین
هزینه بازســازی هر کدام از این ایرهیترها را حدود  75میلیون تومان
عنوان کرد.
سامان علی محمدی مدیر پروژه بازسازی یاتاقانهای ایرهیتر نیروگاه
نیز به تشــریح متریال و کارکرد قطعات و تجهیزات حســاس این نوع
نیروگاههای بخاری پرداخت و دانش و توانمندی این جوانان در بازسازی
یاتاقان ایرهیتر واحدهای نیروگاه رامین را نیز اقدامی شاخص و تخصصی
دانست و از توانایی این نیروگاه جهت ارائه خدمات فنی -مهندسی در این

عرصه به سایر نیروگاهها و شرکتهای صنعتی خبر داد.
وی اظهار داشــت :یاتاقان ایرهیتر وظیفه تحمــل بارهای محوری
استاتیکی و دینامیکی ناشی از وزن  2۰۰تنی مجموعه سازه با قطر 1۰
متری ایرهیترهای بویلرهای  1۰۰۰تنی نیروگاه رامین را به عهده دارد و
کارکرد این قطعه در فرآیند عملکرد صحیح ایرهیتر مهم و اساسی است.
وی افزود  :هر واحد نیروگاه رامین دارای  2ایرهیتر و هر ایرهیتر دارای
یک یاتاقان تراست می باشد که کارکرد باال و نیروی وارده بر این تجهیز
منجر به ایرادات و اشکاالت فنی در ایرهیترهای نیروگاه می شود  .علی
محمدی در ادامه گفت :این یاتاقان یکی از بزرگترین یاتاقان های غلتشی
موجود در صنعت برق کشــور از نوع Spherical roller thrust
 bearingبــا قطر خارجی  122۰میلی متر و قطر داخلی  71۰میلی
متر و وزن  15۰۰کیلوگرم می باشد .علی محمدی مهمترین اشکاالت
بوجود آمده در این یاتاقانها را وجود اتمام عمر بیرینگ ،خوردگی های
فیزیکی ناشی از سایش ذرات خارجی درون روغن  ،از بین رفتن صافی
سطح در سطوح غلشتی و روانکاری نامناسب عنوان نمود که بر عملکرد
تجهیز اثرات مخربی ایجاد می کردند و با بازســازی این قطعات قبل از
تخریب توانستیم از تخریب بیرینگ و سایر تجهیزات مرتبط با ایرهیترها
جلوگیری کنیم و باعث تداوم تولید انرژی شدیم.

چشماندازاشتغالکمیتهامدادقمدرسال1400
قم -خبرنگار فرصت امروز :کمیته امداد استان قم در سال تولید،
پشتیبانیها و مانع زدایی ها بیش از  35۰۰فرصت شغلی برای نیازمندان
و افراد بیکار معرفیشده از حوزه حمایت ایجاد خواهد کرد.
به گزارش پایگاه خبری کمیته امداد ،مهرداد مصلح ،معاون خودکفایی
و اشتغال کمیته امداد استان قم با اشاره به اینکه این نهاد همهساله برای
اشــتغال مددجویان تحت حمایت و فرزندان آنها برنامه دارد گفت :در
سالی که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با عنوان تولید ،پشتیبانیها
و مانع زدایی ها نامگذاری کرده اســت کمیته امداد اســتان قم مانند
ســالهای گذشته متولی اشتغال نیازمندان و افراد بیکار معرفیشده از

مجرب اشتغال در این
حوزه حمایت است .وی بهرهمندی از کارشناسان ّ
نهاد را خاطرنشان و اظهار کرد :امیدواریم در سال جاری برای متقاضیان
تسهیالت اشتغال این نهاد بیش از  35۰۰فرصت شغلی ایجاد شود.
مصلح آموزشهای پیشبینیشــده برای این افراد را خاطرنشــان و
تصریح کرد :در سال  14۰۰برای  73۰نفر آموزش مقدماتی ،برای 15۰
نفر آموزش مهارتآموزی و برای  97۰نفر آموزش طرحهای اشــتغال
برنامهریزیشده است .معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان
قم راهاندازی مراکز نیکوکاری کارآفرینی را از برنامههای مهم این نهاد در
اســتان قم برشمرد و بیان کرد :جذب  2۰جهادگر کارآفرین و برگزاری

رویدادهای کارآفرینی ازجمله اقدامات ویژه کمیته امداد اســتان قم در
سال جاری خواهد بود.

مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

رویکرد بهزیستی و تامین اجتماعی ایجاد رفاه و افزایش عدالت اجتماعی است
آذربایجان شــرقی  -ماهان فالح :مدیرکل تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی آذربایجان شــرقی گفت :رویکرد بهزیستی و تامین اجتماعی
ایجاد رفاه و افزایش عدالت اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،حســین فتحی در جریان نشســت
مشــترک با پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی که در دومین روز از
هفته بهزیستی و تامین اجتماعی ترتیب یافته بود ،با اعالم این مطلب
اظهار کرد :نقش سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی در تحقق عدالت
اجتماعی بسیار حائزاهمیت است.
مدیرکل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شــرقی با اشــاره به
فعالیت گســترده این دو نهاد در عرصه خدمت رســانی تصریح کرد:
خدمات سازمانهای مردم مدار بویژه سازمان بهزیستی و تامین اجتماعی
که بیش از نیمی از جمعیت اســتان را تحت پوشش خدمات خود قرار

داده اند ،به عنوان سازمانهای چند وجهی و فعال در حوزههای حمایتی،
بیمه ای و درمانی نقش بسیار مهمی در برقراری و تحقق عدالت اجتماعی

ایفا می کند.
حسین فتحی با اشاره به نامگذاری چنین ایامی با نام هفته بهزیستی
و تامین اجتماعی و نقش این ســازمانها در چرخه اقتصادی و حمایت
های اجتماعی ،با تبریک این هفته به تمامی تالشــگران این عرصه و
شــرکای اجتماعی بویژه کارگران ،کارفرمایان و مســتمری بگیران و
بازنشستگان ابراز امیدواری کرد :با تالشهای بی وقفه این عزیزان شاهد
گشــوده شدن فصلی نو و امید آفرین در حوزه های بهزیستی و تامین
اجتماعی باشیم.
الزم به ذکر اســت در این نشست مشترک ،مدیرکل و رئیس شورای
هماهنگــی مجموعه ی دســتگاههای تابعه وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی در آذربایجان شرقی و مدیران کل تامین اجتماعی ،بهزیستی
و مدیریت درمان و جمعی از نمایندگان این سازمانها حضور داشتند.

امام جمعه اقبالیه :نصب پمپ روی شبکه آب شرب شهری اشکال شرعی دارد
قزوین  -خبرنگار فرصت امروز :امام جمعه شهر اقبالیه استان قزوین
گفت :وجود تعداد زیاد پمپ آب نصب شده بر روی شبکه آبرسانی شهر،
به جهت امکان تضییع حقوق دیگران ،از جهت شرعی مورد اشکال است.
حجت االســالم و المسلمین سید مرتضی فاطمیان در نشست بررسی
وضعیت آب شرب افزود :اینکه مردم شهر اقبالیه ،حدود یک و نیم برابر
الگوی مصرف ،آب استفاده می کنند ،بسیار جای تامل و نکته ای نگران
کننده است که باید مردم در این شرایط بی آبی ،مدیریت مصرف بهینه
آب شرب را مد نظر قرار دهند .وی با تقدیر از اقدامات صورت گرفته در
حوزه تامین و توزیع آب شرب اقبالیه گفت :خوشبختانه تغییرات صورت
گرفته در بخش مدیریتی آبفای اقبالیه ،بسیار مثبت و جای تقدیر دارد.
در این جلســه که شهردار و اعضای شورای شهر و کشاورزی اقبالیه نیز
حضور داشتند ،رئیس شورای اسالمی این شهر گفت :در سنوات گذشته
در مواقع بحران کمبود آب ،آبرسانی از طریق تانکرهای سیار در برخی

خیابانهای شهر صورت می گرفت ،که خوشبختانه با اقدامات مناسبی
که صورت گرفت ،امسال شــاهد این وضعیت تاکنون نبوده ایم“ .علی
بیگدلی” خاطر نشان کرد :تعامل سازنده ای در مجموعه مدیریتی جدید

اداره آب و فاضالب اقبالیه بوجود آمده و خوشبختانه ثمره این تعامالت،
خدمت رســانی مطلوب به مردم بوده است .رئیس اداره آب و فاضالب
اقبالیه هم در این نشست با تشریح اقدامات صورت گرفته در طی  16ماه
گذشته گفت :حفر سه حلقه چاه جدید که تاکنون دو حلقه از آن وارد
مدار شده و دیگری نیز در حال آزمایش پمپاژ میباشد .مهندس “بهروز
نقدی بازنشین” افزود :با تعامل مثبت صورت گرفته با شهرداری و برغم
محدودیت های مالی ،تاکنون حدود  3کیلومتری از شبکه فرسوده شهر
اصالح گردیده است .وی اضافه کرد :بالغ بر یک هزار متر خط انتقال آب
نیز در این مدت اجرا شــده است .وی در پایان ابراز امیدواری کرد روند
مدیریت مصرف در بین مردم ،رو به مثبت گشــته و نیز چاه شماره 12
اقبالیه هم تملک و کارهای اجرایی آن آغاز گردد .در انتهای این جلسه
با اهدا لوح تقدیر از زحمات مهندس “بهروز نقدی بازنشــین” و “مجید
برخورداری” تقدیر گردید.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
بازاریابی و جلب نظر مشتریان میانسال در کسب و کارهای B2B
به قلم :تیرونا هیث
کارشناس بازاریابی و فروش
ترجمه :علی آلعلی
اگرچ��ه بازارهای مختلف روز به روز در حال توجه بیش��تر به نس��ل جوان در زمین��ه بازایابی و فروش
هس��تند ،اما هنوز هم مش��تریان میانسال گروه بسیار مهمی برای کس��ب و کارها محسوب میشوند .اگر
ش��ما در بازار به دنبال فروش محصوالتتان و بازاریابی برای آنها باش��ید ،هیچ گروهی به اندازه مشتریان
میانسال توجهتان را جلب نخواهد کرد .دلیل این امر امکان تعامل ساده و سرراست با چنین گروهی است.
بس��یاری از برندها فکر میکنند بازار کس��ب و کار دیگر به طور کامل تحت س��لطه نس��ل جوان است،
اما مطالعهای از س��وی موسس��ه  Community 2 Businessنشاندهنده خالف این امر است .بر این
اساس هنوز سه چهارم خریدهای اصلی در بازار ایاالت متحده از سوی مشتریان میانسال صورت میگیرد.
بنابراین شما و کسب و کارتان باید حساب ویژهای بر روی این گروه سنی نمایید.
ش��رایط بحرانی کرونا وضعیت بسیاری از برندها را تغییر داده است .نکته مهم در این میان تالش برای
تعامل با مشتریان به طور هرچه نزدیکتر است .مشتریان میانسال در این میان به دلیل پسانداز و درآمد
ثابت بیش��تر گزینههای مناس��بی برای بازاریابی و فروش هستند .بیتردید هیچ برندی نباید چنین گروه
بزرگی از مشتریان را با یک گروه تازه و دارای بودجه به مراتب کمتر ،یعنی نسل جوان ،معامله کند .این
امر به طور ویژهای برای برندهای  B2Bاهمیت دارد .اگر ش��ما در این حوزه س��ابقه فعالیت داشته باشید،
به خوبی از اهمیت مش��تریان میانس��ال آگاهی دارید .بنابراین ش��ما هرگز نباید در این میان ریس��کی را
متحمل شوید.
هدف اصلی در این مقاله بررسی شیوههای تاثیرگذاری بر روی مشتریان میانسال در حوزه  B2Bاست.
این امر کس��ب و کار ش��ما را از نظر بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور قابل مالحظهای ارتقا
خواهد داد .در ادامه برخی از نکات مهم در این رابطه را مورد ارزیابی قرار میدهیم.
جستوجو برای رسانههای محبوب
تعامل با مش��تریان در دنیای  B2Bباید براس��اس رسانههای محبوبش��ان صورت گیرد .شاید شما به
طور ش��خصی برخی از رس��انهها را بس��یار پرطرفدار ارزیابی کنید ،اما تا زمانی که به طور دقیق از عالقه
مشتریانتان آگاهی پیدا نکردهاید ،نباید هیچ اقدامی را ساماندهی کنید .این امر فقط وضعیت شما را در
بازار به طور قابل مالحظهای برتر خواهد کرد.
یکی از رس��انههای مهم برای تعامل با مش��تریان میانس��ال در دنیای  B2Bلینکدین است .این پلتفرم
به طور تخصصی برای کارآفرینان طراحی ش��ده است .بنابراین عضویت شما در آن به اندازه کافی جذاب
خواهد بود .اگر شما به دنبال معامله با برندها یا کارآفرینان برجسته هستید ،حضور در این پلتفرم کمک
شایانی به شما خواهد کرد.
نکته جالب در مورد لینکدین عضویت قابل مالحظه افراد میانسال در این پلتفرم است .براساس گزارش
رسمی لینکدین  12درصد از کاربران این پلتفرم را کارآفرینان باالی  51سال تشکیل میدهد .این امر به
معنای امکان دسترسی ساده به گروهی از مشتریان است که به طور سنتی حضور پررنگی در شبکههای
اجتماعی ندارند.
اتکا به تجربه موبایلی برای آموزش مشتریان
امروزه اغلب مردم از گوش��یهای هوش��مند استفاده میکنند .این امر تجربه مش��تریان از برندها را به
طور قابل مالحظهای تحت تاثیر قرار داده است .امروزه شما باید حضور گستردهای در کانالهای ارتباطی
موبایلی داش��ته باشید .واضحترین مثال در این رابطه شبکههای اجتماعی موبایلی مثل اینستاگرام است.
شما با عضویت در چنین شبکههای اجتماعی به بهترین شکل ممکن امکان تعامل با مشتریان را خواهید
داشت.
امروزه ش��ما باید در ش��بکههای اجتماعی مورد پس��ند مشتریانتان حضور داشته باش��ید .این امر در
بازاریاب��ی  B2Bبه معنای حضور در پلتفرمهای موبایلی اس��ت .بنابراین اگر ت��ا به حال تجربهای در این
زمینه نداشتهاید ،باید هرچه زودتر دست به کار شوید.
نمایش ارزشهای برند
ارزشهای برند مهمترین نکته برای جلب نظر مش��تریان در الگوی  B2Bاس��ت .اگر کس��ب و کار شما
دارای ارزشهای جذاب و هیجانانگیزی باشد ،مشتریان به طور مداوم تمایل به همکاری با شما خواهند
داش��ت ،در غیر این صورت ش��اید برای پیدا کردن یک مش��تری هم مجبور به تحمل دردسرهای زیادی
شوید.
برجستهس��ازی ارزشهای برند در تعامل رو در رو یا تلفنی با مشتریان بهترین امر برای بهبود وضعیت
بازاریابی محس��وب میش��ود .بنابراین دفعه بعدی که در تالش برای تعامل با مشتریان میانسال در حوزه
 B2Bبودید این امر را فراموش نکنید.
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تغییر الگوی خرید مشتریان در نیمه دوم سال 2021
به قلم :پامال بامپ
کارشناس بازاریابی در موسسه هاب اسپات
ترجمه :علی آلعلی
زمان��ی که اغلب کس��ب و کارها در س��ال  2020به دلیل
همهگیری کرونا فعالیتش��ان را برای م��دت زمانی محدود
متوقف کردند ،وضعیت مالیشان به طور قابل مالحظهای در
خطر قرار گرفت .هنوز هم بس��یاری از برندها از بحران مالی
ناش��ی از کرونا به طور کامل عبور نکردهاند .این امر ناش��ی از
شرایط سخت مالی و بازار نامتعادل پس از کروناست.
امروزه مش��تریان حتی بیش��تر از دوران قبل از کرونا برای
خرید حساس��یت نشان میدهند .دلیل اصلی این امر کاهش
بودجه مردم برای خرید اس��ت .وقتی بودجه شما برای خرید
محص��والت مختلف کم میش��ود ،تالش ب��رای خرید دقیق
و هوش��مندانه گزینه مناس��بی خواهد بود .این امر یعنی هر
خرید نیازمند دقت نظر و بررس��یهای موش��کافانهای است.
با این حس��اب برندها برای فروش محصوالتش��ان به برندها
دردسرهای بسیار زیادی پیش رو خواهند داشت.
خوشبختانه بسیاری از کسب و کارها با آغاز واکسیناسیون
در کش��ورهای مختلف نسبت به وضعیت مالی در ادامه سال
 2021امیدوار هس��تند .بدون تردید تمام برندها در ش��رایط
کنونی به کس��ب درآمد بیشتر برای مقابله با شرایط نامساعد
مالی فک��ر میکنند .کاه��ش نگرانی مردم از خط��ر کرونا و
همچنین اجازه بازگش��ایی کامل به کسب و کارها مهمترین
نکته در این میان خواهد بود .اگر کسب و کار شما نیز در طول
یک س��ال و نیم اخیر تجربه بس��یار وحشتناکی از نظر مالی
داش��ته است ،بدون تردید از بازگشایی کسب و کارها به طور
کامل بسیار هیجانزده هستید.
نکته اساسی در رابطه با بازگشایی کسب و کارها مربوط به
ش��رایط دشوار هر برند برای جلب نظر مشتریان است .اکنون
دیگر مشتریان به سادگی گذشته خرید نمیکنند .آنها هنوز
هم ترس و نگرانی بس��یار زیادی نسبت به وضعیت کرونایی
دارن��د .این امر تا چند س��ال همراه مش��تریان خواهد بود و
برندها در این مسیر تجربه بسیار دشواری از تعامل با مشتریان
خواهند داشت.
اگر کس��ب و کارها در ادامه س��ال  2021شرایط مالیشان
را بهبود نبخشند ،بخش قابل مالحظهای از برنامههایشان با
مشکل کمبود بودجه مواجه خواهد شد .همانطور که بسیاری
از برندها در طول س��ال گذش��ته در عمل با شکست کامل و
ح��ذف از بازار مواجه ش��دند ،اکنون هم ام��کان وقوع چنین
مشکالتی برای برندها وجود دارد.
هدف اصلی در این مقاله کمک به صاحبان کسب و کارهای
مختل��ف برای پیدا کردن بهتری��ن راهکار به منظور مقابله با
ش��رایط ناشی از کروناست .در ادامه برخی از نکات مهم برای
پیشبینی الگوی جدید خرید مشتریان در ادامه سال جاری
را مورد بررس��ی قرار خواهیم داد .این امر به شما برای تعامل
هرچه بهتر با مش��تریان و بهبود وضعی��ت فروشتان کمک
خواهد کرد.
مشتریان در ادامه سال چگونه خرید خواهند کرد؟
آگاهی از تغییرات در سلیقه مشتریان همیشه دارای اهمیت
است .اگر یک برند نسبت به این نکته توجه الزم را نشان ندهد،
خیلی زود از تحوالت س��لیقه و ش��یوه خرید مشتریان عقب
خواهد ماند .بدون تردید همه شما ماجرای خردهفروشیهای
س��نتی را به ی��اد دارید که چط��ور در برابر آم��ازون و دیگر
فروش��گاههای آنالین شکست س��نگینی خوردهاند .این امر
موجب جهتگیری بس��یاری از خردهفروش��یهای س��نتی
به س��وی دنیای آنالین ش��ده است .ش��ما هم پیش از اینکه
مشتریان به طور کامل از کس��ب و کارتان ناامید شوند ،باید
به دنبال راهکارهایی برای انطباق با شیوه خریدشان باشید.
وقتی به آمارهای رس��می درباره خرید مش��تریان در سال
 2021نگاه میکنیم ،امیدواری بسیار زیادی به بهبود شرایط
وج��ود دارد .براس��اس مطالعه همکاران ما در موسس��ه هاب
اسپات ،مش��تریان در ادامه س��ال  2021تمایل و همچنین
بودجه بسیار بیشتری برای خرید دارند .معنای این امر امکان
فروش سادهتر در طول ماههای پیش روی است .بدون تردید
تمام بازاریابها و فروش��ندگان در طول یک سال و نیم اخیر
ش��رایط دشواری برای فروش را تجربه کردهاند .با این حساب
خوش پایان این دوران برای هر بازاریاب و فروش��ندهای
خبر
ِ
امیدوارکننده خواهد بود.
براس��اس مطالعه همکاران ما در موسسه هاب اسپات43 ،
درصد از مش��تریان در بازارهای اروپایی و آمریکای ش��مالی
درباره ادامه سال  2021بر دسترسی به بودجه یکسان با سال
گذشته و عدم تغییر در انگیزهشان برای خرید بیشتر اظهار نظر
کردهاند .این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به
همراه خواهد داشت ،اما نکته امیدوارکننده تغییر سلیقه بیش
از نیمی از مشتریان است .بر این اساس  33درصد از مشتریان
نس��بت به افزایش بودجهش��ان برای خری��د و همچنین نیاز
رو به افزایشش��ان به محصوالت مختلف اظهارنظر کردهاند.
همچنین  24درصد از مشتریان دیگر نیز علی رغم مشکالت
مالی به دلیل امیدواری به آینده دنیای کسب و کار و افزایش
درآمدشان انگیزه باالتری برای خرید دارند .البته گروه اخیر در
حال حاضر میانگین خریدش��ان نسبت به سال  2020کمتر
ش��ده اس��ت ،اما در ادامه س��ال  2021احتماال خریدشان را
افزایش خواهند داد.
مش��تریان در ادامه سال  2021به طور کلی در تالش برای
خرید بیش��تر خواهند بود .این امر برای کسب و کارهایی که
یک سال و نیم اخیر را با مشکالت مالی گسترده دست و پنجه
ن��رم کردند ،به طور قابل مالحظ��های امیدبخش خواهد بود.
چنین کسب و کارهایی باید برنامه مشخصی برای تاثیرگذاری
بر روی مشتریانشان داشته باشند ،در غیر این صورت بهترین
فرصت برای بهبود ش��رایط مالیشان را از دست خواهند داد.
ب��دون تردید اگر یک فرصت مهم دیگر برای برندها در زمینه
افزایش درآمدش��ان از دس��ت برود ،دیگر امکان بازگشت به
عرصه کس��ب و کار را نخواهند داشت .با این حساب فرصت

پیش روی به نوعی آخرین ش��انس شما برای تاثیرگذاری بر
روی مش��تریان خواهد بود .اگر شما به این فرصت مهم توجه
نکنید ،شاید شاهد آخرین فعالیتهای برندتان در بازار کسب
و کار باشید.
توصیههایی برای بازاریابی و فروش بهتر در ادامه سال
2021
همانطور که تا اینجا بحث کردیم ،وضعیت کسب و کارها در
طول یک سال و نیم اخیر به شدت وخیم شده است .تنها نکته
امیدوارکننده در این میان افزایش انگیزه و بودجه مش��تریان
برای خرید اس��ت .این امر به ش��ما فرصت بسیار عالی برای
تاثیرگذاری بر روی مشتریان و فروش باالتر میدهد .مهمترین
مسئله در این میان توانایی ش��ما برای بازاریابی و جلب نظر
مش��تریان با ش��رایط جدید است .اگر ش��ما در تالش برای
بازاریابی و فروش براس��اس شیوههای قدیمی برندتان باشید،
بس��یاری از مشکالتتان حل نش��ده باقی میماند .همانطور
که بازارهای مختلف در واکنش به بحران کرونا وضعیتش��ان
را تغییر دادهاند ،ش��ما هم در زمین��ه بازاریابی و فروش باید
استراتژی تازهای را مدنظر قرار دهید.
ه��دف اصلی در این بخش بررس��ی برخ��ی از توصیههای
حرف��های ب��رای کمک به صاحب��ان کس��ب و کار به منظور
بازاریاب��ی و فروش بهتر در ادامه س��ال  2021اس��ت .در این
میان استفاده از ارزیابیهای صورت گرفته در رابطه با تغییرات
احتمالی الگوی خرید مشتریان حیاتی خواهد بود .تنها واقعیت
مهمی که تا االن در دس��ترس شما قرار دارد ،افزایش انگیزه
مشتریان برای خرید است .این نکته به اندازه کافی مهم هست
تا شما نسبت به تغییر الگوی بازاریابی و فروشتان اقدام کنید.

ارائه پیشنهادات ارزشمند
پیشنهادات ارزشمند برای برندها نکته بسیار مهمی محسوب
میشود .وقتی مشتریان دارای بودجه محدود هستند ،هر دالر
اهمیت باالیی پیدا میکند .اگر پیشنهاد شما برای مشتریان
به اندازه کافی هیجانانگیز نباش��د ،مش��کالتتان در زمینه
بازاریابی و فروش ادامه خواهد یافت .امروزه مش��تریان دیگر
حوصله دادن یک ش��انس دوباره به برندها را ندارند .بنابراین
ش��ما با کوچکترین اشتباهی از فهرست برندهای مورد عالقه
مشتریان کار خواهید رفت.
وقتی از پیش��نهاد ارزش��مند صحبت میکنیم ،معیارهای
بسیار زیادی در ذهن بازاریابها و فروشندگان نقش میبندد.
نکته مهم در این میان توجه به وضعیت مالی مشتریان است.
بنابراین پیشنهاد ش��ما باید ارزش مالی بسیار زیادی داشته
باشد ،در غیر این صورت کسی بدان توجه نخواهد کرد .برخی
از برندها هنوز هم براس��اس الگوهای پیشاکرونایی در تالش
برای تعامل با مشتریان هستند .این امر مشکالت بسیار زیادی
برای شما و مشتریانتان به همراه خواهد داشت.
همانطور که اشاره ش��د ،مشکالت مالی در طول یک سال
و نی��م اخیر برای برندها افزایش یافته ،اما فقط برندها درگیر
چنین مشکالتی نیستند .مشتریان نیز به طور قابل مالحظهای
با چنین مشکلی دست و پنجه نرم میکنند .بنابراین شما باید
به فکر جیب مشتریانتان هم باشید.
برخ��ی از برندها ب��رای افزایش جذابیت پیشنهادش��ان در
ت�لاش برای اجرای پروژه فروش اقس��اطی هس��تند .این امر
جذابیتهای بس��یار زی��ادی دارد .به ویژه اگ��ر محصولتان
برای مشتریان حکم یک گنج را داشته باشد .اینکه محصول
شما برای مشتریان چقدر ارزشمند است ،براساس شناسایی
درست نیاز مشتریان و تاکید بر روی آن صورت میگیرد .اگر
مشتریان عالقه باالیی به محصوالت شما داشته باشند ،هزینه
زیادی برای خرید آن پرداخت خواهند کرد .البته معنای این
امر تالش برای فروش محصوالت با قیمت باال نیست ،بلکه به
طور کلی انگیزه مشتریان برای خرید را هدف قرار میدهد.
وقتی مش��تریان مطمئن باشند که ش��ما در زمینه شیوه
پرداخت هزینه خرید با آنها کنار میآیید ،مقاومتشان برای
خرید شکسته خواهد شد .این امر به معنای اعتماد مشتریان
به شما و تالش برای خرید هرچه بیشتر است .شما تا زمانی
که اعتماد مش��تریان را در کنار خودتان داشته باشید ،هرگز
مش��کلی در این میان احساس نخواهید کرد .بنابراین باید به
اعتماد مش��تریان به مثابه مهمتری��ن عامل موفقیتتان نگاه
کنید.
ایجاد تمایز با رقبا
کس��ب و کارهایی که شبیه به هم باشند ،در شرایط عادی
هم توجه مشتریان را جلب نمیکنند .این امر در دوران کنونی
وضعیت کامال مشخصی دارد .اگر شما دقیقا مثل دیگر برندها
رفتار کنید ،در نهایت بدل به یک کسب و کار کلیشهای برای
مشتریان خواهید شد .شاید شما در بعضی از بازههای زمانی

فروش خوبی را تجربه کنید ،اما با عملکرد مشابه دیگران هرگز
بدل به برندی بزرگ و کارکشته نخواهید شد.
هر برندی باید دارای الگویی متفاوت برای تعامل با مشتریان
و فروش محصوالتش باش��د .همین ام��ر برندهای بزرگ را از
نمونههای کلیش��های متمایز میسازد .بنابراین اگر شما هیچ
ای��دهای در این میان ندارید ،پی��ش از اینکه خودتان متوجه
شوید ،بدل به یک برند کلیشهای شدهاید.
گاهی اوقات شما برای ایجاد تمایز با رقبا نیاز به رونمایی از
نس��ل جدید محصوالتتان پیش از پایان سال دارید .این امر
ش��اید یک تغییر غیرمنتظره باشد ،اما در زمانی که همه چیز
غیرمنتظره پیش میرود ،ش��ما هم باید اندکی عملکردتان را
تغییر دهید .چنین امری به شما برای تاثیرگذاری هرچه بهتر
بر روی مش��تریان کمک خواهد ک��رد .با این کار دیگر نیازی
برای نگرانی نسبت به وضعیت فروش برند نخواهد بود.
ایجاد تمایز با رقبا در مدت زمانی اندک امر بس��یار سختی
محس��وب میش��ود .اگر ش��ما در این میان در ت�لاش برای
غافلگیری مشتریان باشید ،وضعیتتان به طور قابل مالحظهای
بهبود پیدا خواهد کرد .شما با هر کاری که انتظارات مشتریان
را به طور ناگهانی تغییر دهد ،امکان محبوب ش��دن در میان
آنها را خواهید داش��ت .بدون تردید یک برند کلیشهای هرگز
در تالش برای غافلگیری مشتریان نیست .بنابراین شما باید به
بهترین شکل ممکن از فرصت پیش رویتان استفاده نمایید.
توجه به محتوای تولیدی کاربران
مح��وای تولیدی کاربران ( )UGCیکی از مهمترین منابع
ب��رای بازاریابی تاثیرگذار را فراهم میآورد .اگر برند ش��ما به
اندازه کافی خوششانس هس��ت که مشتریان و طرفدارانش
درباره آن محتوایی تولید کنند ،نباید هرگز فرصت استفاده از
آن در فرآیند بازاریابی را از دست بدهید .این امر برای شما به
مثابه نیروی اضافهای در فرآیند بازاریابی و فروش خواهد بود.
مش��تریان در صورت مش��اهده تعریف و تمجیدهای دیگر
کاربران از یک برند و محصوالتش انگیزه بس��یار زیادی برای
خرید پیدا میکنند .این امر حتی در شرایط سخت کنونی از
نظر مالی هم مصداق دارد .بنابراین شما باید توجه ویژهای به
شرایط کنونی داشته باشید.
بازنش��ر محتوای تولی��د کاربران در ش��بکههای اجتماعی
اهمیت بس��یار زیادی دارد .اگر ش��ما این ام��ر را مدنظر قرار
ندهی��د ،انگیزه کاربران برای تولید محتوا پیرامون برندتان به
طور قابل مالحظهای کاهش پیدا خواهد کرد .بنابراین ش��ما
باید به بهترین شکل ممکن محتوای موردنظر را بازنشر کرده
و از کاربران برای لطفشان تشکر کنید .چنین امری کاربران را
به سوی تولید محتوای بیشتر درباره برندتان تشویق میکند.
طراحی جشنواره فروش
جش��نواره فروش برای هر مش��تری جذاب اس��ت .چنین
جش��نوارههایی به طور معمول همراه با فرآیند فروش بسیار
جذابی اس��ت .استفاده از تخفیفهای مختلف در جشنوارهها
حتی افراد بیعالقه به خرید را هم شگفتزده میکند .بنابراین
ش��ما در شرایط کنونی به بیش از هر زمان دیگری به فروش
باالتر نیاز دارید ،باید چنین جشنوارههایی را مدنظر قرار دهید.
این امر به شما امکان فروش بیشتر و همچنین ایجاد رابطهای
نزدیک با مشتریان را میدهد.
اغل��ب اوق��ات تک��رار خرید از س��وی مش��تریان و تبدیل
شدنشان به مش��تریان وفادار برند در گرو عمق رابطه میان
برند و آنهاس��ت .این امر به بهترین ش��کل ممکن در فرآیند
برگزاری جشنوارههای فروش صورت میگیرد.
نکت��ه مهم در رابطه با جش��نوارههای ف��روش در وضعیت
کنونی نیاز به برنامهریزی برای اجرای آنالینش است .بیشک
هیچ کس��ب و کاری اجازه برگزاری جش��نوارههای فروش به
ص��ورت حضوری را ندارد .بنابراین ش��ما بای��د مهارتتان در
دنیای آنالین را به بهترین ش��کل ممکن توس��عه دهید ،در
غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان
نخواهید داشت.
اگر ش��ما در زمینه برگزاری جش��نوارههای فروش به طور
آنالین مهارت نداری��د ،کمک گرفتن از افراد حرفهای در این
حوزه سادهترین راهکار ممکن خواهد بود ،در غیر این صورت
شاید تمام سرمایهگذاری شما بینتیجه باقی بماند .همانطور
که گفتیم ،در ش��رایط کنونی هیچ کس��ب و کاری ش��انس
دوبارهای برای تعامل با مشتریان نخواهد داشت .پس شما باید
از تنها فرصتتان به بهترین شکل ممکن استفاده کنید و هیچ
ریسکی را نپذیرید.
برجسته کردن ماموریت یا هدف برند
ه��ر برندی در عرصه کس��ب و کار ی��ک ماموریت اصلی و
چندین هدف دارد .اگر ش��ما در تعامل با مش��تریان و فروش
بهینه مش��کل دارید ،برجستهسازی ماموریتتان ایده جذابی
خواهد بود .ماموریت برندها از همان ابتدای شروع به کارشان
مشخص میشود .به عنوان مثال ،ماموریت برند نایک کمک
به تمام ورزشکاران برای قدم گذاشتن در مسیر قهرمانی بود.
تس�لا هم با ماموریت سادهس��ازی فرآیند حمل و نقل پا به
عرصه کس��ب و کار گذاش��ت .با این حس��اب اگر شما هم از
ماموریت برندتان به عنوان یک المان جذاب اس��تفاده کنید،
فرصت بیشتری برای تعامل با مشتریان خواهید داشت.
هدف برند نیز یکی دیگر از المانهای جذاب برای مشتریان
محسوب میشود .شما با برجسته ساختن هدف برندتان امکان
همکاری با دیگر کسب و کارها را دارید .امروزه برندهای دارای
اهداف مشترک در زمینه برگزاری مراسمهای گوناگون با هم
همکاری میکنند .این امر شما را بدل به برندی معتبر و مورد
اعتماد در میان مشتریان خواهد کرد.
بدون تردید یک س��ال و نیم اخیر برای هر برندی س��خت
و دش��وار بوده است .خوش��بختانه الگوی خرید مشتریان در
ماههای اخیر تغییر مثبتی داشته است و در ادامه سال 2021
نیز رشد قابل مالحظهای در خرید آنها صورت خواهد گرفت.
با این حساب مهمترین نکته در این میان آمادگی شما برای
تعامل هرچه بهتر با آنهاست .توجه به نکات مورد بحث در این
مقاله شما را به بهترین شکل ممکن برای تعامل با مشتریان
آماده خواهد کرد.
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