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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا طرح مالیات بر عایدی سرمایه به چکش کاری بیشتری نیاز دارد؟

حلقه مفقوده تورمی 
مالیات جدید

فرصت امروز: حدود دو ماه از تصویب کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه می گذرد و با تعلل دولت دوازدهم، 
اجرای این طرح به دولت بعد موکول شده است. اوایل خردادماه بود که پس از حدود سه سال بحث بین پاستور 
و بهارس��تان بر س��ر ارائه الیحه از س��وی دولت یا ارائه طرح توس��ط مجلس نهایتا نمایندگان مردم کلیات طرح 
مالیات بر عایدی س��رمایه را تصویب کردند. براس��اس این طرح، اگر فردی طال، ارز، مس��کن و خودرو خریده و 
سپس بفروشد، باید بخشی از سود این معامله را به  عنوان مالیات پرداخت کند. هرچند  کارشناسان نقدهایی به...

آیفکس با شاخص بورس تهران همراه شد

افت دسته جمعی شاخص ها
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موج پنجم کرونا باعث افزایش سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار شد

بار کرونا بر شانه خانوارها

8

مدیریتوکسبوکار
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دولـت روحانی قرار بـود کار های مهمی در حوزه خودروسـازی انجام دهد کـه تقریبا هیچ یک عملی 
نشـدند: قرار بود »قطب سـوم خودروسـازی« در کشـور ایجاد شـود؛ واردات خودرو آزاد شـود؛ دو 

خودروسـاز بزرگ کشور به بخش خصوصی سپرده شوند و شـیوه قیمت گذاری دستوری در 
صنعت خودرو هم به تاریخ بپیوندد.دولت سیزدهم تا چند روز دیگر آغاز به کار می کند و در ...

آیا رئیسی واردات خودرو را آزاد می کند؟ 

یادداشت
 چرا همدیگر را
قبول نداریم؟

محمود سریع القلم
استاد علوم سیاسی دانشگاه 

شهید بهشتی

حکمران��ی،  سیس��تم  در 
اس��تبداد،  ج��ز  چینی ه��ا 
دیکتات��وری  و  اقتدارگرای��ی 
تجربه دیگ��ری ندارند، اما چند 
س��رمایه اجتماعی باعث ش��ده 
که حداقل در رش��د و توس��عه 
اقتصادی، دستاوردهای منحصر 
به فردی را کسب کنند: فرهنگ 
هم��کاری، هماهنگی و حمایت 
از یکدیگ��ر ک��ه 2600 س��ال 
پیش توسط کنفوسیوس، عموم 
م��ردم از کش��اورز، کارآفری��ن، 
متخص��ص ت��ا مج��ری را بهم 
متصل و قفل کرد؛ اقتدارگرایی 
اقتدارگرایی  برخ��الف  چین��ی 
تش��کیالت،  تابع  خاورمیانه ای، 
ه��رم و طبقات مرتبط با ش��اه 
دوران  در  س��نت  ای��ن  ب��ود. 
حکومت کمونیس��تی نیز ادامه 
پیدا کرد. ش��اه چین��ی نه تنها 
ب��ا طیف وس��یعی از نخبگان و 
می کرد،  مشورت  سیاستمداران 
بلکه بدون دس��تیابی به اجماع، 
سیاس��تی را پیش نمی برد. این 
روش حکمرانی و تصمیم گیری، 
ی��ک اثر مه��م داش��ت و افراد 
را نس��بت ب��ه ثق��ل حکومت، 
عالقه من��د، وف��ادار و تعلق پذیر 

می کرد. 
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ادامه از همین صفحه
در مقام مقایس��ه، در اقتدارگرایی صدام یا ناصرالدین ش��اه، نه وزیر امنیت داشت، نه 
وکیل و نه مشاور. اقتدارگرایی هرمی چینی هزاران نفر کارگزار و نخبه سیاسی را فراتر از 

پول و مقام به یک دستگاه حکومتی متمایل و دل بسته می کرد.
یکی از شاهکارهای آموزشی کنفوسیوس، تعلیم »وظیفه شناسی« و نپذیرفتن کاری 
 )Functionalism( که فرد در آن مهارت ندارد، است. این نوع آموزش ها و سیستم ها
در قرن نوزدهم غرب اروپا و آمریکای ش��مالی از مبنای فلس��فی دیگری مانند اصالت 
فایده )Utilitarianism(، کارآمدی، صنفی ش��دن )Unionization( و لیبرالیسم 
سرچشمه گرفته و به تدریج نهادینه شد. در مقابل، وظیفه شناسی و تخصص به عنوان 
پیش نیازهای رشد و پیشرفت با version چینی آن، بیش از 2 هزار سال در روح و روان 

جامعه و فرهنگ ناگفته اقتدارگرایی چینی ریشه دارد.
حکومت های اقتدارگرای چینی عموما متشکل از هیأت حاکمه بودند و نه مبتنی بر 
یک فرد مانند صدام، قذافی یا ُحس��نی مبارک. وقتی هیأت حاکمه یا گروه اِلیت وجود 
دارد، همزمان جریان های فکری، سیاسی، فراکسیون ها، اکثریت/اقلیت و از همه مهم تر 
»فرآیند اجماع سازی« در درون طیفی از افراد با مهارت ها و تخصص های مختلف وجود 
دارد. وج��ود گروه الیت که نس��بت به موقعیت و اندیش��ه خود ح��س امنیت و اهمیت 
داش��ته باشد، در سیر رشد و توس��عه جهان امروز کلیدی است، به طوری که موقعیت 
مثب��ت برزیل، مکزیک، هند، اندونزی، مالزی، س��نگاپور و ویتن��ام را در این چارچوب 
نظ��ری می توان تحلیل کرد. کش��ورهای غربی از رهیافت نظ��ام حزبی به الیت و هیأت 
حاکمه رس��یدند و غیرغربی ها از مسیر فرهنگ سازی، ضرورت توسعه اقتصادی و مانند 
چین به موجب فرهنگ کنفوسیوسی؛ تحوالت چشمگیر اقتصادی برزیل، هند، ویتنام، 
کره جنوبی، اندونزی و چین در 30 س��ال گذش��ته صرفا در درون حاکمیت متش��کل 
از جریان های مختلف و وجود هیأت حاکمه و الیت اتفاق افتاده اس��ت. ش��هروندان این 
کشورها چه انتظاراتی داشتند: ثبات اقتصادی و ثبات در تصمیم سازی ها. حس یادگیری 
و مش��ورت از یک طرف و اعتقاد به تخصص و تقس��یم کار از طرف دیگر باعث منطقی 
شدن تصمیم سازی های این طیف از کشورها با سابقه اقتدارگرایی و استبداد شده اند. این 
اعتماد به دانش و تخصص تا آنجا پیش رفته که چینی ها با توجه به اینکه سهامدار عمده 
 )Asian Infrastructure Investment Bank( بانک سرمایه گذاری عمرانی چین
هس��تند اما دو معاون کلیدی بان��ک را به دو فرد ُمجرب بانکداری آلمانی و انگلیس��ی 
)Joachim von Amsberg and Daniel Alexander( س��پرده اند. چینی ه��ا 
نسبت به فرهنگ، تمدن و تاریخ خود بسیار مفتخر و مغرور هستند ولی اِبایی از مشورت 
 McKinsey & و یادگیری در مدیریت ندارند و بعضا با مهمترین مراکز مشورتی مانند
Company طرح ه��ای خود را در میان می گذارند. این اعتماد به نفس ناش��ی از تعلق 
خاطر مجموعه الیت و هیأت حاکمه نسبت به خود، اهداف خود، سرزمین خود و آینده 
خود است. وقتی کشوری الیت داشته باشد، خارجی به راحتی نمی تواند در آن نفوذ کند.

وقتی کارگزاران یک کش��ور به مجموعه حاکمیت احساس تعلق نکنند، زمینه نفوذ 
خارجی فراهم می ش��ود. وقتی کشوری الیت داشته باشد و بهترین ها و داناترین ها را در 
هیأت حاکمه جمع کند، دقیق حرف زدن و صحیح عمل کردن، قاعده می شود. وفاداری 
به کش��ور و حفظ و بس��ط آن تابع وجود الیت هایی است که در درون خود بسیار بحث 
می کنند، مالک بحث آنها کل کشور است و جمعی تصمیم می گیرند. دموکراسی زمانی 
آغاز می شود که این اندیشه ها و تصمیم های الیت، زمینه حمایت عامه مردم را نیز داشته 
باشد که در نهایت به قرارداد اجتماعی منتهی می شود. اگر الیت های چینی نه از طریق 
لیبرالیسم غربی، بلکه با تعالیم کنفوسیوسی به تقسیم کار، وظیفه شناسی، تخصص، نظم 
و هرم سازمانی اعتقاد نداشتند، نمی توانستند 3 تریلیون دالر ذخایر ارزی جمع کنند و 

.)Debt Diplomacy( به اکثریت کشورهای جهان وام دهند
تاریخ سیاس��ی ایران، تاریخ افراد اس��ت؛ از خوارزمشاه و ملکشاه و بهرامشاه و سلطان 
حسین و شاه اسماعیل و شاه سلیمان گرفته تا کریمخان و آقامحمدخان و مظفرالدین 
شاه و رضاشاه و محمدرضاشاه. جزییات تاریخی به وضوح نشان می دهد که تناسبی میان 

س��طح قدرت ش��اه و اطرافیان حتی وزرا و دربار نبوده است: شاه بوده و عده وسیعی از 
افراد اُپراتور. الیت یا هیأت حاکمه به معنایی که با آنها مش��ورت شود، در قدرت سهیم 
باشند و مسئولیت جمعی برای حفظ کشور و سرزمین داشته باشند، وجود نداشته است.

الیت یعنی طیفی از افراد عاقل، دانا، متخصص، سیر، متعادل و نرمال که تصادفی رشد 
نکرده باش��ند، بلکه قدم به قدم و با توانایی ارتقا پیدا کرده باشند. خوانندگان محترمی 
که با الیت هند، اندونزی، برزیل، کره جنوبی و سنگاپور آشنایی داشته باشند به خوبی 

می توانند این مقایسه را انجام دهند.
رضاشاه و محمدرضاشاه هرچند دوره ای با الیت ها کارها را پیش بردند، اما به خصوص 
در پنج سال آخر حکمرانی خود، با قضاوت و ذهنیت شخص خودشان تصمیم می گرفتند. 
وقتی کشوری الیت نداشته باشد، اپراتورها با صالحیت و دانش انتخاب نمی شوند، بلکه 
صرفا براس��اس وفاداری و پیروی تام از دس��تورات منصوب می ش��وند. در چنین قالبی، 
اُپراتورها نیز زیرمجموعه خود را براساس وفاداری به سمت می گمارند. هرچند در ظاهر، 
عم��وم این افراد حکمرانی می کنند، ام��ا در باطن نه یکدیگر را قبول دارند و نه تعهدی 
به یک سیس��تم سیاسی یا س��رزمینی دارند. پنج ماه قبل از انقالب در 27 شهریورماه 
1357، کارمندان بانک مرکزی فهرست 177 تن از افراد سرشناس پهلوی دوم که بالغ 
بر 2 میلیارد دالر از کشور خارج کرده بودند را منتشر کردند )این نویسنده، اقتدارگرایی 
ایرانی در عهد پهلوی، 1397، صص 291-290(. همین که اپراتورها از اواس��ط 1357 
آسیب پذیری های شاه را حس کردند، صحنه را ترک گفتند، اما اگر الیت وجود داشت، 
مشکالت و چالش ها را رصد می کرد، به موقع در پی حل و فصل آنها می بود، حکمرانی 
در ذهن و مصالح یک نفر خالصه نمی ش��د و اپراتورها تبدیل می ش��دند به سهامداران، 
مشترکان و اعضای الیت یک حکومت. وقتی الیت نباشد، اپراتورها یکدیگر را قبول ندارند، 
زیرا خود را وفادار به فرد می دانند و این فرهنگ نفی یکدیگر به تدریج به کلیت جامعه 
منتشر می شود. از منظر روانشناسی اجتماعی، ممکن است بحث کنیم که افراد یکدیگر 
را قب��ول ندارند چون این خصلت ها را دارا هس��تند: انحصارطلب، خودخواه، خودمحور، 
خودبزرگ بین، شهرت طلب، جاه طلب و خودحق بین، اما اینها معلولند و علل ظهور این 
خصایص را باید در سیستم حکمرانی و مدیریت جست وجو کرد. این خصلت ها را می توان 
در ش��هروندان عموم کش��ورها پیدا کرد ولی سیستم مدیریت اجازه ظهور و بروز آنها را 
یا نمی دهد و یا محدود می کند. ویتنام و چین هر دو اقتدارگرا هس��تند ولی حداقل در 
حیطه مسائل اقتصادی و روابط بین المللی، به شدت تخصصی، حرفه ای و مبتنی بر دانش 
بشری، data و fact اداره می شوند. وقتی وزیری در موضوع وزارت خود حتی چند کتاب 
نخوانده و سال ها وزیر می ماند، رهیافت تصمیم سازی در سازمان خود را به طور طبیعی به 

َسمت ناکارآمدی، اشتباهات پی در پی، بی تفاوتی و تملق سوق می دهد.
شاید دلیل اصلی که روسیه با قدمت تاریخی، وسعت جغرافیایی، شوکت ادبی، ذخایر 
منحصر به فرد طبیعی و حدود 10 هزار کالهک هسته ای حتی یک کاالی قابل عرضه 
در سطح جهانی ندارد، به خاطر فقدان الیت باشد، به طوری که جمعی تشکیل دهد و با 
بحث و گفت وگو، بهینه سازی منابع، مشورت و یادگیری، این کشور فوق العاده را مدیریت 
کند. تاریخ روس��یه نیز تاریخ افراد اس��ت. همین نظریه الی��ت در بنگاه داری هم صدق 
می کند. وقتی کارمندان و کارگران بنگاه هایی مانند عالی نس��ب، ایران ناسیونال، تویوتا، 
پاناسونیک و سامسونگ نسبت به کلیت سازمان، احساس »تعلق« می کنند و با انگیزه 
کار می کنند، در عین حال وفاداری خود را در فراز و فرود ش��رکت نش��ان می دهند. در 
یکی از جلسات داوس پیرامون حکمرانی مطلوب، خانم مرکل که دو ماه دیگر بازنشسته 
می ش��ود، یک بار گفت: مادامی که در مورد یک سیاس��ت، میان دولت آلمان، پارلمان، 
اح��زاب و مجموعه بخش خصوصی اجماع ایجاد نکرده و س��پس آن را با افکار عمومی 
محک نمی زد به انجام آن مبادرت نمی ورزید. به عنوان یک  نمونه، خط لوله گاز روسیه 
به آلمان )Nord Stream 2( که چنین اجماعی را کسب کرده بود علی رغم نزدیک به 
10 سال مخالفت دولت های آمریکایی، همچنان پیش رفت و در نهایت دولت بایدن چند 

هفته پیش مجبور شد در مقابل اجماع حکومت و مردم آلمان کوتاه بیاید.
ادامه در صفحه 3

چرا همدیگر را قبول نداریم؟

چالش کاهش بودجه بازاریابی در شرایط بحران مالی
وقتی بحران های اقتصادی و مشکالت ناشی از آن پیش می آید، اغلب کسب و کارها اول از همه به فکر کاهش 
هزینه ها می افتند. این امر اقدامی منطقی برای در امان ماندن از نتایج بحران های مالی محس��وب می ش��ود. در 
این میان هم هیچ حوزه ای به اندازه بازاریابی طرفدار برای کاهش هزینه ندارد.  بس��یاری از کارآفرینان کاهش 
هزینه های بازاریابی را فاقد تاثیر منفی بر روی برندشان، دست کم برای کوتاه مدت، می دانند. چنین ارزیابی شاید 
در نگاه نخست بسیار جذاب باشد، اما چندان واقعی نیست بنابراین شما باید ارزیابی تان در این حوزه را تغییر 
دهید.  بازاریابی قلب تپنده هر حوزه کسب و کاری است. این این امر باید شما را به سوی سرمایه گذاری هرچه 
بیشتر در این حوزه ترغیب کند، نه اینکه در میانه راه به هر دلیل بی خیال آن شوید. چنین کاری جایگاه شما 
در بازار را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. هدف اصلی در این مقاله بررسی نحوه کنار آمدن با شرایط بحرانی...



ایمان ولی پور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

طبق گزارش مرکز آمار ایران از روند تورم در چهار سال گذشته، کمترین 
نرخ تورم س��االنه در خردادماه 1396 با نرخ 7.2 درصد و بیش��ترین نرخ 
تورم س��االنه در خردادماه 1400 با نرخ 43 درصد ثبت شد. این رکود اما 
در تیرماه امس��ال شکسته ش��د و آنطور که مرکز آمار اعالم کرده، تیرماه 
1400 با ثبت نرخ تورم 44.2 درصدی رکورد بیش��ترین نرخ ساالنه تورم 
در س��ال های اخیر را شکس��ته که تاثیر تحریم ها و ش��یوع کرونا در این 

رکوردشکنی تورمی آشکار است.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که با بروز م��وج پنجم کرون��ا و روند کند و 
الک پشتی واکسیناس��یون، سهم هزینه های بهداش��ت و درمان در سبد 
هزینه ه��ای خانوار در تیر ماه امس��ال افزایش پیدا کرده و به یکی از س��ه 
عامل اصلی تورم زایی در یک ماه گذشته تبدیل شده است. به  نظر می رسد 
این افزایش س��هم بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار به  دلیل شیوع 
موج پنجم کرونا و رشد هزینه های درمان این بیماری در مواجهه با سویه 
دلتای کرونا بوده اس��ت. در تحلیلی که بازوی پژوهشی وزارت کار از روند 
تورمی تیرماه 1400 ارائه داده است، سهم سه گروه از هزینه ها در تیر ماه 
امس��ال بیش از سایر گروه ها بوده و افزایش اجاره خانه، بهداشت و درمان 
و حمل ونقل ازجمله مهمترین دالیل رشد تورم در ماه گذشته بوده است.

قبض مخارج خانوار در تیرماه امسال
گ��زارش تازه مرک��ز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی نش��ان می دهد س��هم هزینه های بهداش��ت و درمان در س��بد 
هزینه های خانوار در تیر ماه امسال با افزایش مواجه و به یکی از سه عامل 
اصلی تورم زایی در یک  ماه گذش��ته تبدیل ش��ده اس��ت. به  نظر می رسد 
افزایش در هزینه های بهداش��ت و درمان به  دلیل شیوع موج پنجم کرونا 
و رش��د هزینه های درم��ان این بیماری در مواجهه با س��ویه دلتای کرونا 

بوده است.
براس��اس گزارش بازوی پژوهشی وزارت کار، سهم سه گروه از هزینه ها 
یعنی اجاره خانه، بهداش��ت و درمان و حمل ونقل در تیر ماه امس��ال بیش 
از س��ایر گروه ها بوده و به افزایش تورم و سبد هزینه ای خانوار منجر شده 
اس��ت. نکته مهم این اس��ت که در خردادماه وزن یا س��هم گروه سبزی و 
حبوبات بیشتر از گروه بهداشت و درمان بوده، اما در تیرماه وزن هزینه های 
بهداشت و درمان در تورم ماهانه بیشتر شده و این بدان معناست که سهم 

هزینه های بهداش��ت و درمان در سبد مصرفی خانواده ها در تیر ماه امسال 
بیش��تر از ماه های گذشته بوده است. آمارها نشان می دهد علت اصلی این 
رویداد، ش��یوع موج پنجم کرونا در ایران به  دلیل تأخیر در واکسیناسیون 
بوده اس��ت. محاس��به ضریب تأثیر کاالها و خدمات مختلف در سبد تورم 
نشان می دهد چهار گروه از کاال و خدمات یعنی مسکن، خوراک، بهداشت 
و درمان و حمل ونقل بیشترین وزن را در سبد هزینه های خانواده ها دارند 
و ای��ن کاالها 76درصد از ضریب اهمیت س��بد کاالها و خدمات موردنیاز 
خانوارهای ش��هری و روس��تایی را به  خود اختص��اص داده اند. در چنین 
شرایطی به  نظر می رسد چنانچه همه گیری کرونا به کمبود های بیشتری 
در حوزه بهداشت و درمان بینجامد و برنامه های تزریق واکسن نیز سرعت 
بیش��تری نیابد، سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد هزینه خانواده 
و تورم افزایش می یابد. افزایش سهم هزینه های بهداشت و درمان در سبد 
خانوارهای ایرانی، در شرایطی است که نرخ تورم به شکلی فزاینده در حال 
رشد است و همزمان اقتصاد در رکود به سر می برد؛ دو لبه یک شمشیر که 
می توان��د اقتصاد نحیف خانوارهای ایرانی را بیش از پیش تحت  تأثیر قرار 
دهد. طبق نظریات اقتصادی تورم همیشه برخالف سیاست های فقرزدایی 
عمل می کند؛ یعنی با افزایش قیمت کاالها، قدرت خرید مردم کم می شود 
و ای��ن موضوع بر روی رف��اه خانوارها تأثیر می گذارد. به گفته مرکز آمار و 
اطالعات راهبردی وزارت کار، افزایش تورم در سال های اخیر حاصل چهار 
عامل بوده که مهمترین آنها افزایش حجم نقدینگی و افزایش قیمت دالر 
اس��ت. با این حال افزایش تورم انتظاری که تورم کاذب را در پی داشته و 
افزایش تقاضای یکباره برای برخی اقالم مانند مواد شوینده به  علت شیوع 
کرونا از دیگر عوامل رشد تورم در سال های گذشته بوده است. این تحلیل 
نشان می دهد نرخ تورم از اردیبهشت1397 شتاب بیشتری گرفته و علت 
ای��ن جهش، اثر روانی دور جدید تحریم ها ب��ا خروج آمریکا از برجام بوده 
است. به موازات آن، شیوع کرونا نیز از سال 99 به تورم دامن زده و بر روی 
عرضه و تقاضای برخی اقالم خوراکی و همینطور شوینده ها تأثیر گذاشت 
و به رشد قیمت این محصوالت منجر شد. کرونا همچنین محدودیت های 
تجاری زیادی ایجاد کرد و به بس��ته ش��دن مرزها انجامید. با بسته شدن 
مرزها محدودیت های بیشتری در صادرات و واردات کاال ها رخ داد که این 

موضوع خود یکی از دالیل اصلی رشد تورم بود.
سهم 65 درصدی اجاره از هزینه زندگی

همچون سنوات قبل، بیشترین سهم در سبد هزینه خانوار در ماه گذشته 
به اجاره مسکن برمی گردد. طبق گزارش اخیر مرکز آمار از وضعیت درآمد 
و هزینه خانواده های ایرانی در سال 99، هزینه ساالنه یک خانوار شهری در 

سال گذشته به 62 میلیون و 139 هزار تومان رسیده است که از افزایش 
31 درصدی هزینه خانوارهای ش��هری نسبت به سال قبل از آن حکایت 
دارد. از این مبلغ بیش از 16 میلیون تومان هزینه مواد خوراکی و دخانی 
ش��ده و بالغ بر 46 میلیون تومان از هزینه های خانوار، س��هم هزینه های 
غیرخوراکی شده است. در میان هزینه های خوراکی، گوشت و نان و غالت 
هر کدام با س��هم 21 درصدی باالترین س��هم از هزینه های خوراکی را به 
خود اختصاص داده اند و میوه ها و س��بزی ها با س��هم 19 درصدی از این 

هزینه ها در جایگاه بعدی هزینه های خوراکی قرار گرفته است.
اما در میان هزینه های غیرخوراکی خانوارهای شهری، باالترین سهم به 
مسکن، سوخت و روشنایی تعلق دارد که 50 درصد از هزینه ها را تشکیل 
می دهد. حمل و نقل و ارتباطات و بهداشت و درمان نیز به ترتیب با سهم 
13 درص��دی و 12 درصدی از هزینه های غیرخوراکی خانوار ش��هری در 

رتبه های بعدی قرار دارند.
همانطور که این اعداد و ارقام نشان می دهند، در حال حاضر بزرگترین 
فاکتور در سبد هزینه خانوارها در سراسر کشور، اجاره مسکن است. چنانکه 
سهم اجاره مسکن از کل هزینه های خانوار در استان تهران 47 درصد و در 
ش��هر تهران 65 درصد است. پس از تهران نیز استان های البرز، هرمزگان 
و قم از نظر این ش��اخص در وضعیت نامطلوبی به س��ر می برند، به طوری 
که این ش��اخص در استان های یادش��ده به ترتیب 30 درصد، 28 درصد 
و 27 درصد از هزینه های خانوار اس��ت. در اس��تان های البرز و قزوین نیز 
27 درصد از هزینه های خانوار صرف پرداخت اجاره مسکن می شود. البته 
میزان نرمال و طبیعی این سهم در کشورهای جهان عموما بین 15 تا 20 
درصد است و اگر در هر شهری این مقدار از 20 درصد فراتر برود، وضعیت 

غیرطبیعی گزارش می شود.
آنطور که گزارش مرکز آمار نش��ان می دهد، در س��ال 99 همچنین 23 
درصد خانوارهای کشور مستاجر و 68 درصد مالک بوده اند. سایر خانوارها 
نیز در خانه های سازمانی سکونت داشته و یا شرایط سکونت آنها به اشکال 
متفرقه دیگری ثبت شده است. مقایسه این آمار با سال های قبل می تواند 
نشان دهد که در این سال ها بر آمار مستاجران افزوده شده است یا مالکان! 
کما اینکه مقایسه آمار سال گذشته با میانه دهه 90 نشان می دهد در سال 
94 آمار خانوارهای مستاجر قدری بیشتر و خانوارهای مالک اندکی کمتر 
بوده است، به طوری که 66 درصد از خانوارها در این سال مالک )2درصد 
کمتر از سال گذشته( و 24 درصد نیز مستاجر )یک درصد بیشتر از سال 
گذش��ته( بوده اند. طبق اعالم مرکز آمار ایران، تعداد خانوارهای کل کشور 

در سال گذشته 25 میلیون و 600 هزار خانوار بوده است.

موج پنجم کرونا باعث افزایش سهم بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار شد

بار کرونا بر شانه خانوارها

تحوالت شش ساله مالک و مستاجری بین سال های 1394 تا 1399 
نش��ان می دهد که 68 درصد س��اکنان شهرها در سال گذشته مالک و 
حدود 23درصد مس��تاجر بوده اند. آنطور که مرک��ز آمار ایران گزارش 
داده است، در سال گذش��ته 68.44 درصد از خانوارهای شهری دارای 
مس��کن ملکی، 22.93 درصد اجاری و 8.66 درصد س��اکن سایر انواع 
منازل بوده اند. همچنین نحوه تصرف محل س��کونت 86.42 درصد از 
خانوارهای روس��تایی؛ ملکی، 4.93 درصد اجاری و 8.65 درصد س��ایر 

انواع نحوه تصرف محل سکونت بوده است. 
در س��ال 98 نیز 67.06 درصد از خانوارها در مناطق شهری خانه دار 
بودند و 24.12 درصد نیز س��کونت اجاری داش��تند. در همین س��ال 
در مناطق روس��تایی درصد مس��کن ملکی خانواره��ا 86.66 درصد و 
مس��کن اجاری 4.51 درصد بود. این در حالی اس��ت که در سال 94، 
تعداد کمتری از خانوارهای ش��هری دارای مسکن بودند و رقم 66.42 
درصدی را از آن خود کرده بودند. در مقابل درصد مسکن اجاره ای برای 
خانوارهای شهری در سال 94 بیشتر بوده و با رقم 24.28 درصد ثبت 
شد. در خانوارهای روستایی اما می توان گفت که درصد صاحبان ملک از 
سال 94 تا 99 تغییر چندانی نداشته و با فراز و فرودهایی اندک و جزئی 
در نهای��ت از رقم 86.70 درصدی س��ال 94 به رق��م 86.42 درصدی 
س��ال 99 رسیده است. در بخش اجاری نیز 4.70 درصد از خانوارهای 

روستایی ثبت شدند که این میزان در سال 99 به 4.93 درصد رسید.

بررس��ی ها نشان می دهد قیمت مسکن در دهه 90 فراز و نشیب هاي 
زیادي را تجربه کرده و بیش��ترین فراز قیمتی در اواخر این دهه اتفاق 
افتاده است. به طوری که از سال 97 با خروج آمریکا از برجام و افزایش 
نرخ ارز، قیمت مس��کن نیز همپای اسکناس سبز آمریکایی باال رفت و 
متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکوني از 5 میلیون تومان در این 
سال به بیش از 30 میلیون تومان در زمستان سال 99 رسید. مقایسه 
آمارها نش��ان مي دهد دهه اخیر یکي از بدترین دهه های بازار مسکن و 
بالطبع مس��تاجران بوده که تقریبا هر ماه با ش��یب قیمتي در شاخص 
اجاره بها روبه رو بوده اند. تحوالت قیمت مسکن از ابتداي دهه 90 تاکنون 
نش��ان مي دهد رشد ساالنه قیمت مس��کن در پاییز 99 به اوج رسید و 
این رش��د در متوس��ط قیمت خرید و فروش مسکن در کشور بیش از 
اج��اره بوده اس��ت. آنطور که مرجع آماری کش��ور از وضعیت قیمت ها 
در پاییز س��ال گذشته گزارش داده، متوسط قیمت خرید و فروش یک 
مترمرب��ع آپارتمان در این برهه زمانی مع��ادل 8 میلیون و 950 هزار 
تومان به ثبت رسیده است. مقایسه این قیمت با فصل تابستان همین 
سال نشان مي دهد بازار مسکن با 24 درصد رشد فصلي مواجه شده که 
هم ش��انه با رشد فصلي ثبت شده در تابستان بیشترین تورم فصلي در 
بازار مسکن کل کشور در دهه 90 بوده اند. اما مهمترین اتفاق در بخش 
رشد نقطه اي بازار مسکن رخ داده است. مقایسه قیمت خرید و فروش 
مس��کن با موقعیت مشابه خود در سال گذش��ته نشان از رشدي 113 

درصدی داش��ته است. این رشد در تمام س��ال هاي دهه 90 بیشترین 
رشد بوده است. طبق داده هاي مرکز آمار، به طور متوسط در کل کشور 
قیمت خرید و فروش خانه نسبت به سال قبل حداقل دو برابر شده که 
بیش��ترین افزایش قیمت در کل این دهه به شمار مي آید. بررسي رشد 
قیمت ها در هر دو زاویه نش��ان مي دهد رش��د قیمت مسیري صعودي 
داشته و همچنان بر این مسیر افزوده شده است. این در حالي است که 
از شتاب رشد در ماه هاي اخیر اندکی کاسته شده است. با وجود اینکه 
روند رشد فصلي قیمت اجاره مسیري نوساني داشته، محور این نوسانات 
اندکي صعودي بوده اس��ت. رشد قیمت اجاره مسکن در سومین فصل 
سال 99 نسبت به فصل قبل خود معادل 7.5 درصد بوده که در مقایسه 

با رشد بهاري اندکي تنزل داشته است.
همچنین رش��د س��االنه این متغیر نیز همانند خری��د و فروش خانه 
روندي صعودي داشته و در این فصل به باالترین میزان خود از ابتداي 
دهه 90 تاکنون رسیده است. در همین رابطه رشد نقطه اي در متوسط 
قیمت یک متر مربع اجاره به عالوه 3 درصد ودیعه پرداختي مس��کن 
در مقایسه با موقعیت مشابه خود در سال گذشته نشان مي دهد قیمت 
اجاره 44 درصد رشد داشته است. با اینکه روند این متغیر نیز صعودي 
بوده اما شدت افزایش آن در مقایسه با آنچه در بازار خرید و فروش ملک 
به ثبت رسیده، کمتر بوده است. به طوری که افزایش قیمت ها به مراتب 

بیشتر از افزایش به ثبت رسیده در بخش اجاره بوده است.

تحوالت 6 ساله مالک و مستاجری

68 درصد شهرنشینان مالک هستند

دریچــه
از گروه صنعتی بهشهر تا تاریخ شفاهی ایران
حبیب الجوردی که بود و چه کرد؟

الجوردی ها را در تاریخ اقتصاد و صنعت کش��ور با هلدینگ توسعه 
صنایع بهشهر می شناس��ند. برادران الجوردی یا الجوردیان با توسعه 
کسب وکارش��ان در حوزه های مختلفی از جمله تولید مواد ش��وینده، 
نساجی، روغن کشی و پنبه پاک کنی فعال بودند و میراث ماندگاری از 
خود در حوزه تولید و صنعت ایران برجای گذاشتند که البته در جریان 
انقالب مصادره ش��د و در اختیار دولت قرار گرفت. با این حال، حبیب 
الجوردی که روز یکشنبه سوم مردادماه دار فانی را وداع گفت، عالوه بر 
مدیریت در کسب وکار خانوادگی، دو اقدام مهم و ماندگار دیگر نیز در 
کارنامه خود ثبت کرده است؛ نخست راه اندازی مرکز مطالعات مدیریت 

در تهران و دوم، اجرای پروژه تاریخ شفاهی ایران.
حبیب الجوردی، مدرک کارشناسی مدیریت بازرگانی را از دانشگاه 
ییل، کارشناسی ارشد  MBAرا از دانشگاه هاروارد و دکترای اقتصاد 
را از دانشگاه آکسفورد گرفت. او که دوران نوجوانی و جوانی را خارج از 
کشور بود، پس از پایان تحصیالتش به ایران بازگشت و در سال 1342 

در گروه صنعتی بهشهر مشغول به کار شد.
او که در س��ال های اخیر بیش از یک فعال اقتصادی به عنوان یک 
محقق و پژوهشگر مشغول فعالیت بود، در سال 1348 مرکز مطالعات 
مدیریت ایران را با اعضای هیأت علمی دانشکده بازرگانی هاروارد و با 
کمک تنی چند از اس��اتید مدیریت در تهران تاس��یس کرد و تا سال 
1357 یعنی آغاز انقالب در همان جا به تدریس درس سیاست گذاری 
عمومی مش��غول بود. سپس در سال 1359 پروژه تاریخ شفاهی ایران 
را تدوین و از ش��هریورماه 1360 در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه 
هاروارد اجرایی کرد. او به اتفاق همکاران خود در این پروژه با 134 نفر 
که در تاریخ معاصر ایران در فاصله س��ال های 1299 تا 1360 فعالیت 
مهمی در حوزه های سیاست، اقتصاد و فرهنگ داشتند، مصاحبه کرد. 
این پروژه مهم هم اکنون به منبع بس��یار مهم و قابل اس��تنادی برای 

بررسی رویدادهای تاریخ معاصر ایران بدل شده است.
الجوردی در این پروژه با شخصیت های مهمی در اقتصاد ایران نظیر 
ابوالحسن ابتهاج، محمد یگانه، عبدالمجید مجیدی، علینقی عالیخانی، 
خداداد فرمانفرمائیان و.... گفت وگو کرده که در نهادهای مهمی چون 
سازمان برنامه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و... نقش های مهم و کلیدی 
برعهده داشتند. او عضو ارزشمندی از خانواده الجوردیان بود که بیش 
از 110 سال سابقه کارآفرینی در اقتصاد ایران دارند و در فعالیت های 
آموزشی مانند اعزام دانشجو به خارج و پرورش نیروهای زبده در حوزه 

مدیریت و صنعت کارهای بزرگی کرده اند.
علی اصغر س��عیدی، جامعه ش��ناس اقتص��ادی و عضو هیأت علمی 
دانش��گاه تهران درب��اره نقش و جایگاه حبیب الج��وردی در فرهنگ 
و اقتص��اد ایران می نویس��د: »حبیب الج��وردی، کوچک ترین فرزند 
سیدمحمود الجوردی، بنیانگذار گروه صنعتی بهشهر بود که در سال 
1317 متولد شد. حبیب الجوردی، مقطع دبستان را در ایران گذراند 
و پ��س از آن برای ادام��ه تحصیل راهی آمریکا ش��د. او پس از پایان 
تحصیالتش در مقطع کارشناسی مدیریت بازرگانی و MBA دانشگاه 
 هاروارد به ایران بازگش��ت تا رونقی به بنگاه اقتصادی خانوادگی خود 

یعنی همان گروه صنعتی بهشهر ببخشد.
حبیب وقتی به ایران بازگش��ت، در بخش کارگزینی گروه صنعتی 
بهشهر مشغول شد و دو اقدام اساسی را به انجام رساند که به رشد این 
گروه بسیار کمک کرد. نخست اینکه از طریق آشنایی ای که با برخی 
روشنفکران آن زمان نظیر کامران شیردل، سیاوش کسرایی، احمدرضا 
احمدی و محمدعلی س��پانلو داش��ت، آنها را به گروه صنعتی بهشهر 
دعوت کرد و با همکاری آنها یک بخش تبلیغات ایجاد کرد. این واقعه از 
آن جهت دارای اهمیت است که به نظر می آمد این روشنفکران، روحیه 
و تفکر ضدس��رمایه داری دارند، اما در آن مقطع با این بنگاه خصوصی 
هم��کاری کردند. در نهایت اینکه این نوع تبلیغات در فروش تولیدات 

این گروه صنعتی هم بسیار موثر واقع شد.
اقدام دیگری که حبیب الجوردی به انجام رس��اند، س��ازماندهی 
مج��دد این هلدینگ اقتصادی بود. گروه صنعتی بهش��هر از س��ال 
1329 فعالی��ت خود را آغاز کرده بود و تا س��ال 1340 که حبیب 
الجوردی به این بنگاه بازگش��ت، رشد قابل توجهی را تجربه کرده 
بود و نیاز به سازماندهی مجدد داشت. او در نخستین گام با طراحی 
نظام طبقه بندی مش��اغل، انگیزه های سازمانی را در میان کارکنان 
افزای��ش داد و آیین نامه های مختلفی را با کمک برخی متخصصان 

شرکت ملی نفت تدوین کرد.
گام بعدی او، تقس��یم این بنگاه بزرگ اقتصادی به مراکز سود بود. 
او برای س��اماندهی این بنگاه تصمیم گرفت ب��ا الگوبرداری از جنرال 
موتورز، شرکت را به مراکز سود تقسیم کند. در آن مقطع، سیدمحمود 
الجوردی خود را بازنشس��ته کرده بود، اما اکبر الجوردیان که عموی 
حبیب بود، مسئولیت بخش بازرگانی را برعهده داشت. قاسم الجوردی 
مس��ئول بخش مالی بود. احمد الجوردی عهده دار بخش تولید بود و 
حوزه توزیع، فروش و تبلیغات هم در حیطه مدیریت خود حبیب قرار 
داش��ت. پس بازطراحی، گروه صنعتی بهشهر با ابتکاری که حبیب به 
خرج داد به چهار مرکز سود تقسیم شد. برای مثال، تاسیسات تهران 
که به تولید روغن و س��ایر اقالم اختصاص داش��ت به احمد الجوردی 
س��پرده ش��د؛ اکبر الجوردیان مدیریت بخش های نساجی را برعهده 
گرفت و قاس��م الجوردی مدیریت بخش های مالی و بانکی را عهده دار 

شد؛ مدیریت شرکت پاکسان هم به حبیب الجوردی رسید.
حبیب به تدریج ش��رکت پاکسان را رها کرده و تمام تمرکز خود را 
به تاس��یس مرکز مطالعات مدیریت ایران معط��وف کرد. این مرکز با 
همکاری دانشگاه  هاروارد تاسیس شد. حبیب اصرار داشت که مدیریت 
این مرکز برعهده یکی از اس��اتید دانشگاه  هاروارد قرار گیرد و او خود 
در مسند قائم مقامی این مرکز قرار گرفت. الجوردی که بعد از انقالب 
ناگزیر به ترک ایران ش��ده بود، برای گذراندن مقطع دکترا به دانشگاه 
آکس��فورد رفت و حاصل این مقطع از زندگ��ی او، کتاب اتحادیه های 
کارگری و خودکامگی است که کتاب مهمی در زمینه جنبش کارگری 

به شمار می    آید.
حبیب الجوردی در دهه80 میالدی، پروژه تاریخ شفاهی ایران را 
کلید زد؛ مجموعه ای که برای تهیه آن با 132 تن از نخبگان ایران 
در حوزه های فرهنگ، سیاس��ت و اقتص��اد مصاحبه کرد؛ پروژه ای 
کم نظیر که تاثیر بس��زایی بر تحقیقات تاریخ معاصر ایران گذاشت. 
ای��ن مجموعه اکنون در دانش��گاه  هاروارد نگهداری  می ش��ود و در 
دس��ترس همه قرار دارد. او طی ش��ش سال پایانی عمر خویش در 
بس��تر بیماری بود و در نهایت در س��وم مرداد 1400 درگذش��ت. 

روحش شاد و یادش گرامی.«
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فرصت ام��روز: حدود دو ماه از تصویب کلیات ط��رح مالیات بر عایدی 
س��رمایه می گذرد و با تعلل دولت دوازدهم، اجرای این طرح به دولت بعد 
موکول شده است. اوایل خردادماه بود که پس از حدود سه سال بحث بین 
پاس��تور و بهارستان بر س��ر ارائه الیحه از سوی دولت یا ارائه طرح توسط 
مجل��س نهایتا نمایندگان مردم کلیات طرح مالیات بر عایدی س��رمایه را 
تصویب کردند. براس��اس این طرح، اگر فردی طال، ارز، مس��کن و خودرو 
خریده و سپس بفروشد، باید بخشی از سود این معامله را به  عنوان مالیات 
پرداخت کند. هرچند  کارشناس��ان نقدهایی به این طرح دارند و معتقدند 
موضوع تورم در طرح مجلس دیده نشده و برای اینکه این مالیات عادالنه 
اجرا ش��ود باید در محاس��به عایدی س��رمایه میزان تورم در زمان فروش 

سرمایه را هم در نظر گرفت.
طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال 
آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هر نوع نقل و انتقال 
دارایی های امالک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه 
موتوری زمینی، طال، شمش طال، طالی آب شده، زیورآالت از جنس طال، 
پالتی��ن و جواهرآالت و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق 
کش��ور از جمله مناط��ق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مش��مول 
مالیات می ش��ود. با اینکه س��ازوکارهایی در این طرح دیده شده تا مالیات 
بر عایدی س��رمایه تنها شامل آن دس��ته از کسانی شود که کاالهای فوق 
را ب��ه جهت س��رمایه گذاری و نه مصرف خری��داری و نگهداری می کنند، 
اما همانطور که گفته ش��د، تورم حلقه مفقوده این طرح است و به اعتقاد 

کارشناسان، جزییات این طرح نیاز به چکش کاری دارد.
چه دارایی هایی مشمول و معاف از مالیاتند

کلی��ات طرح مالیات بر عایدی س��رمایه در حالی به تصویب نمایندگان 
رس��یده که قرار اس��ت تا پایان ش��هریورماه در صحن علنی مجلس ارائه 
ش��ود. این خبر را رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس اعالم کرده و البته 
نقدهایی به دولت دوازدهم نیز دارد. به گفته محمدرضا پورابراهیمی، دولت 
وع��ده ارائه الیحه ای تحت عنوان مالیات بر فعالیت ه��ای اختالل زا را داده 
بود که محقق نش��د. همچنین هوشمندسازی در س��ازمان امور مالیاتی، 

یکی از کلیدواژه های پرتکرار وزیر اقتصاد و رئیس این س��ازمان اس��ت که 
متاسفانه در عمل تحقق پیدا نکرده است. طبق طرح مجلس، سود حاصل 
از فروش خودرو، طال، ارز، مسکن و... براساس مدت نگهداری آنها از زمان 
خرید تا فروش مشمول مالیات می شود. البته اولین انتقال امالک نوساز و 
نیمه ساخت، انتقال باغ و زمین های زراعی به بیرون از حریم شهری، انتقال 
بالعوض به والدین، همس��ر و فرزندان باالی 18 س��ال و اعطای وکالت به 
آنها و ... معاف از این مالیات هستند؛ طرحی که از آن به عنوان تنظیم گر 
بازارهای مالی یاد می ش��ود و طراحان آن معتقدند که با این طرح دس��ت 

دالالن از بازارهای مسکن، طال، ارز و... کوتاه می شود.
نمایندگان مجلس می گویند که هدف مالیات بر عایدی س��رمایه کسب 
درآمد از محل س��فته بازی و سوداگری اس��ت؛ بنابراین اگر خانواده ای به 
اندازه نیاز خود خانه، خودرو، طال و حتی ارز دارد به طوری که منشأ کسب 
درآمد برای آن محسوب نشود، شامل این پایه مالیاتی نمی شود. طبق گفته 
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، اگر حدود نصف 700 هزار خانوار 
موجود در کش��ور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه شوند، در آخر حدود 
1.5 درصد خانوارها در کشور شامل این پایه مالیاتی جدید می شوند. یعنی 

98.5 درصد از خانوارها شامل مالیات بر عایدی سرمایه نمی شوند.
جزییات این طرح نش��ان می دهد که امالک در صورت نگهداری کمتر 
از یک س��ال مش��مول 40 درصد مالیات بر عایدی س��رمایه می شوند که 
با نگهداری بیش از یک س��ال، س��االنه س��ه واحد درصد از نرخ مالیات بر 
عایدی سرمایه کم می شود و از سال دوازدهم به بعد با نرخ ثابت 4 درصد 
مشمول مالیات می شوند. همچنین نگهداری انواع خودرو در کمتر از یک 
س��ال معادل 30 درصد مش��مول مالیات می ش��ود و در صورت نگهداری 
بیش از یک س��ال، س��االنه 10 واحد درصد از نرخ کم و مالیات مربوطه از 
س��ال چهارهم به بعد با نرخ ثابت صفر درصد محاس��به می شود. از سوی 
دیگر، نگهداری س��ایر دارایی هایی که همچون ط��ال، ارز، جواهرآالت و... 
مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند باید به این شرح مالیات متعلقه را 
بپردازند: با نگهداری کمتر از یک سال معادل 30 درصد، با نگهداری بیش 

از یک تا دو سال ساالنه 20 درصد و بیش از دو سال معادل 10 درصد.

براس��اس طرح مجلس البته برخی از دارایی ها از ش��مولیت این مالیات 
معاف شده اند که شامل اولین انتقال امالک نوساز و نیمه ساخت، انتقال باغ 
و زمین های زراعی به بیرون از حریم ش��هری، انتقال بالعوض به والدین، 
همس��ر و فرزندان باالی 18 س��ال و اعطای وکالت به آنه��ا، انتقال ترکه 
ب��ه صورت ارث ی��ا وصیت، انتقال به منظور وقف با تایید س��ازمان اوقاف 
امور خیریه و انتقال قهری امالک مسکونی می شود. همچنین هرگونه ارز 
انتقال یافته از خارج از کش��ور که منش��أ آن به تایید بانک مرکزی رسیده 
باشد، ارز ناشی از صادرات در صورتی که عرضه آن در مهلت قانونی مقرر به 
تایید بانک مرکزی رسیده باشد و عایدی طالفروشان و شرکت های صرافی 
ناشی از خرید و فروش طال در صورت ثبت در سامانه مؤدیان نیز از مالیات 

بر عایدی سرمایه معاف هستند. 
پیامد مالیات بر عایدی سرمایه در بازارها

چند س��الی است که مالیات بر عایدی س��رمایه در ادبیات اقتصاد ایران 
مطرح ش��ده و دولت و مجلس به  دنبال تدوی��ن قوانین و مقررات مربوط 
به این مالیات  در بازار دارایی های کش��ور هستند. هرچند الیحه مالیات بر 
عایدی سرمایه  چند سال قبل از سوی دولت به مجلس دهم ارائه شد، اما 
به نتیجه نرسید، تا اینکه مجلس یازدهم، طرح مالیات بر عایدی  سرمایه را 

دنبال کرد و کلیات آن را به تصویب رساند.
در این میان، کارشناسان انتقادات متعددی به این طرح دارند؛ از لحاظ 
نکردن تورم در محاس��به عایدی گرفته تا نبود زمان مناسب اجرا با توجه 
به ش��رایط رکود اقتصادی. به اعتقاد آنها، در ش��رایط رکود تورمی اقتصاد 
ایران که تولید به  دلیل افزایش هزینه ها راکد مانده اس��ت، اتخاذ سیاست 
مالیاتی ب��رای افزایش پایه ه��ای مالیاتی، نوعی سیاس��ت مالی انقباضی 
محس��وب می شود و به  دلیل افزایش هزینه های س��رمایه گذاری به رکود 
تولید دامن می زند. بنابراین در شرایط فعلی دولت و سیاست گذاران باید به 
سیاست های جانب عرضه که منجر به افزایش عرضه کل اقتصاد می شود، 
توجه داشته باشند. حال باید به انتظار نشست و دید سرنوشت طرح مالیات 
بر عایدی س��رمایه به کجا می رس��د و آیا دولت سیزدهم تن به اجرای آن 

می دهد یا نه.

چرا طرح مالیات بر عایدی سرمایه به چکش کاری بیشتری نیاز دارد؟

حلقه مفقوده تورمی مالیات جدید

ادامه از صفحه اول
مورگان شوستر که در اواخر قاجار برای سامان دادن به نظام مالی و مالیاتی به ایران 
دعوت ش��ده بود، هفت ماه بیشتر دوام نیاورد، زیرا در برابر یک سیستم، هیأت حاکمه، 
حاکمیت و الیت قرار نگرفته بود، بلکه آنگونه که در کتاب خود می گوید مدام باید افراد 

را راضی می کرد. 
وقتی الیت باشد، قاعده مندی رشد می کند. وقتی نسبت به سرزمین حس مسئولیت 
باش��د، الیت ها ش��کل می گیرند و وقتی مردم الیت ها را انتخاب کردند، دموکراسی آغاز 
می ش��ود. ش��اید از منظر س��نت های رایج و قدیمی ایرانی و جهانی، این مهم نبود که 
ناصرالدین ش��اه 48 س��ال و 4 ماه پادش��اهی کرد، بلکه مش��کل این بود که همه امور 
کش��ور تابع مصالح، تلقیات، ذهنیت، برداشت و مالحظات یک نفر بود و پروسه ای برای 
سنجیدن، سبک سنگین کردن و یادگیری نبود )Policy Process(. فرانکو 40 سال 
بر مردم اس��پانیا حکم راند )1975-1935( ام��ا در دوره او بخش خصوصی و ارتباطات 
اقتصادی بین المللی به ش��دت رشد کرد و مکاتب گوناگون حکمرانی فرصت ظهور پیدا 
کردند، به طوری که یک دهه بعد از مرگ او، این کشور با سابقه 40 سال دیکتاتوری به 
عضویت اتحادیه اروپا درآمد و در کنار برجس��ته ترین دموکراسی های جهان قرار گرفت. 

چه در کش��ورهای دموکراتیک و چه غیردموکراتیک، اختالف نظرهای فراوان در مورد 
جهت گیری ها و سیاس��ت گذاری ها وج��ود دارد. وجود هیأت حاکمه باعث می ش��ود تا 
دیالوگ درون حاکمیتی جدی ش��ود و مصلحت کل کش��ور مدنظر باشد. وقتی در یک 
کشور الیت وجود داشته باشد، استدالل کردن اهمیت پیدا می کند، روش القاب گذاری بر 
مخالفان برچیده می شود، تک تک اعضای الیت برای یکدیگر جا باز می کنند و برای اقناع 

و جدل منطقی تالش می کنند. 
در فقدان تخصص، دانش، اجماع سازی و طرح سیاست گذاری های رقیب، کشور، وطن، 
کارآمدی، آینده و Nation-State بارور نمی شوند. وقتی نظام الیت شکل بگیرد، افراد 
توانمند جذب مدیریت ها می شوند. وقتی نظام الیت وجود نداشته باشد، افراد ضعیف و 
در پی پول و مقام، اپراتورهای حکمرانی می شوند. افراد توانا نیازی به اثبات خود ندارند 
چون هم قواعد رقابت را می دانند و هم از اینکه در کنار بزرگان فکری دیگر باشند لذت 
می برند. وقتی الیت ش��کل بگیرد، افراد مجبور می شوند به خاطر یک کلیت، یکدیگر را 

بپذیرند و این تمایل به تدریج به فرهنگ عمومی تبدیل می شود.
مکزیک در 300 سال گذشته با سه قدرت ) فرانسه، اسپانیا و آمریکا( 
درگیر بوده اما ب��ا دیالوگ های درون حکومتی و به کارگیری بهترین ها 

در یک سیس��تم الیت، هم اکنون باالی یک تریلیون دالر تولید ناخالص 
داخل��ی دارد. ک��ره جنوبی )و قبال کره( همیش��ه درگی��ر ژاپن، چین و 
روس��یه بوده، اما با انس��جام خارق العاده در سطح الیت ها، به یک کشور 
بااهمیت جهانی تبدیل ش��ده است. بنابراین، استدالل حمله مغول ها و 
نقش روس��یه و انگلس��تان را باید پایان داد. کش��ورها نیز مانند افراد به 
اعتماد به نفس نیاز دارند و با جمع کردن تواناترین در یک سیستم الیت 
و جا باز کردن برای طیف دیدگاه ها )Inclusiveness(، نه تنها از خود 

حفاظت می کنند بلکه شروع به رشد می کنند. 
از منظر تاریخی، اگر ایرانی ها الیت داش��تند، روسیه و انگلیس نمی توانستند رضاشاه 
را در چهار س��اعت عزل کنند. طرف خارجی ه��ا در ایران، فقط یک نفر بود. مادامی که 
ایرانی ها برای یک دیگر جا باز نکنند، با فکرهای گوناگون، طبیعی برخورد نکنند و الیت 

نسازند، همچنان در فراز و نشیب های تاریخی معلق خواهند بود. 
ایران خاص نیست و به راحتی می تواند از چین، اندونزی، هند و کره جنوبی بیاموزد. 
آشنا شدن با این جهان شگفت انگیز و بیرون آمدن از لوپ بسته، اولین شرط فکری برای 

ساختن یک الیت منسجم جهت پیشرفت و توسعه یافتگی است.

به اعتقاد یک اس��تاد دانشگاه، حل مش��کل تورم به سادگی محتمل 
 FATF نیست و برای انجام این کار در وهله اول باید مسئله تحریم ها و

برطرف شود.
مرتضی افقه، اس��تاد دانش��گاه و کارش��ناس اقتصادی درباره امید به 
دولت سیزدهم بابت ارائه یک نسخه روشن و درست برای مهار تورم به 
ایِبنا گفت: حل مش��کل تورم به سادگی محتمل نیست زیرا برای انجام 
این کار در وهله اول باید مس��ئله تحریم ها برطرف ش��ود که بدون این 
 FATF مهم و به خصوص حل مش��کل مراودات مالی و پولی که همان

است هیچ دولتی در رفع مسئله تورم موفق نخواهد بود.
او ادامه داد: ش��رایط موجود چنانچه به همین شکل پیش رود، حتی 
احتمال افزون تر ش��دن مشکل تورم هم چندان دور از ذهن نخواهد بود 

زیرا منابع درآمدی کامال مبهم اس��ت، بنابراین وضعیت بودجه سالیانه 
خراب تر می ش��ود و این درحالی اس��ت که هزینه ه��ا به قوت خود باقی 
مانده اس��ت، بنابراین درصورتی که ایرادات جریان فروش نفت و س��ایر 
کاالها و دریافت وجوهی که بلوکه ش��دند، برطرف نشود و ایده ای برای 
برقراری تجارت با س��ایر کش��ورها مورد توجه قرار نگیرد، تورم و سایر 

شاخص های اقتصادی رو به وخامت گذارده خواهد شد. 
این اس��تاد دانش��گاه در این خصوص یادآور ش��د: همانطور که اشاره 
کردم، ش��کی وجود ندارد که بدون رفع مش��کل تحریم حل بحث تورم 
امکان پذیر نیس��ت، البته با توجه به تنگنا و فش��ارهایی که وجود دارد، 
احتم��ال اینک��ه دولت جدید در اولویت های خود حل مش��کل برجام و 
مراودات مالی را قرار دهد، کم نیست. یعنی از روی ناچاری حتما به این 

نتیجه خواهد رسید، اگرچه مخالفانی هم خواهد داشت. عالوه بر آن نیاز 
به تحوالت اساس��ی و زیربنایی تقریبا در اغلب ساختارها و حتی خارج 
از قوه مجریه یعنی سیستم قضایی و تقنینی نیز وجود دارد تا ریشه آن 

در نظام فکری و ارزشی حاکم بر کشور به وجود آید.
این کارش��ناس اقتصادی در پایان اف��زود: امکان اینکه در میان مدت 
ظرفیت ه��ای خالی بخش های تولیدی ب��ا اقدامات ویژه و خارج از روال 
عادی پر ش��ود، وجود دارد. یعنی حدود 40 تا 50 درصد ظرفیت تولید 
واحده��ای اقتص��ادی به خص��وص در بخش صنع��ت آن هم در بخش 
کوچک و متوس��ط خالی است، بنابراین این امکان وجود دارد که بدون 
اقدامات اساسی زمینه افزایش تولید این واحدها فراهم شود، اما این امر 

کارآمد نخواهد بود و بلندمدت نیست.

چرا همدیگر را قبول نداریم؟

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

رفع تحریم ها و FATF؛ پیش نیاز مهار تورم

بانکنــامه

قیمت دالر در کانال 25 هزار تومان
مقاومت سکه در کانال 10 میلیونی

در حالی قیمت اسکناس سبز آمریکایی در بازار آزاد تهران در کانال 25 هزار 
تومان به س��ر می برد، قیمت ف��روش دالر در صرافی های بانکی دیروز با 100 
تومان افزایش به 24 هزار و 562 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 24 هزار و 
75 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 227 تومان بود. قیمت فروش هر 

یورو هم با 62 تومان افزایش به 28 هزار و 797 تومان رسید.
همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار تهران 
با افزایش 130 هزار تومانی در روز سه ش��نبه به رقم 10 میلیون و 980 هزار 
تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز 10 میلیون و 600 هزار 
تومان معامله شد. نیم سکه بهار آزادی 5 میلیون و 600 هزار تومان، ربع سکه 
3میلیون و 580 هزار تومان و سکه یک گرمی نیز 2 میلیون و 200 هزار تومان 
قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 77 
هزار تومان رسید. قیمت هر مثقال طال نیز 4میلیون و 666 هزار تومان شد. هر 

اونس جهانی طال هم یک هزار و 798 دالر و 73 سنت قیمت خورد.

بیت کوین در مرز کانال 40 هزار دالر ایستاد
ارزهای دیجیتالی آماده تیک آف

بیت کوین در یک قدمی فتح کانال بسیار مهم 40 هزار دالری قرار گرفت. به 
گزارش سی ان بی سی، پس از چندین شرکت بزرگ نظیر تسال و مایکروسافت، 
حاال شرکت آمازون به عنوان بزرگترین شرکت خرده فروشی اینترنتی دنیا به 
تدریج در حال پذیرش ارزهای دیجیتالی است و برخی از گمانه زنی ها حکایت 
از آن دارد که تا پایان امس��ال این شرکت به طور رسمی پذیرش بیت کوین را 
آغاز خواهد کرد. از طرف دیگر آگهی اخیر این شرکت برای استخدام چندین 
متخصص حوزه ارزهای دیجیتالی، باعث افزایش بیش از پیش این گمانه زنی ها 

شده است.  
مخالفت برخی از سیاس��ت مداران آمریکایی با بیت کوین ادامه دارد و چاک 
گرسلی، سناتور جمهوریخواه با اش��اره به استفاده گسترده بیت کوین در امور 
مجرمانه گفته اس��ت هر س��ال حدودا 76 میلیارد دالر تراکنش غیرقانونی با 
اس��تفاده از بیت کوین صورت می گیرد و نیمی از تراکنش ها مربوط به این ارز 
برای انجام کارهای غیرقانونی اس��ت. به گفته گرس��لی، امکان ناشناس ماندن 

معامله گران، ارزهای دیجیتالی را خطرناک ساخته است.  
همچنین صحبت های اخیر جک دورسی، مدیرعامل توییتر و ایالن ماسک، 
مدیرعامل تسال درخصوص ارزهای دیجیتالی باعث ورود موج تازه ای از تقاضا 
به بازار ش��ده است. ایالن ماس��ک گفته احتمال پذیرش مجدد بیت کوین به 
عنوان ابزار پرداخت برای خرید خودروهای تس��ال وجود دارد، اما به ش��رطی 
که بیش��تر انرژی الزم برای اس��تخراج رمزارزها از انرژی های پاک تامین شود. 
ماسک همچنین گفته است تسال در بیت کوین و خودش در بیت کوین، اتریوم 

و دوج کوین سرمایه گذاری کرده اند.  

عملکرد گذشته ضامن سود آینده نیست
مخاطره رمزارزها

بیت کوین چند ماهی اس��ت س��وار ترن هوایی شده است. قیمت بزرگترین 
رمزارز جهان از نظر سهم بازار در آوریل گذشته از مرز 63 هزار دالر عبور کرد، 

اما در سه ماه اخیر، 50 درصد از ارزش خود را از دست داد.
به گزارش س��ی ان بی سی، در هفته پیش بیت کوین با قیمتی کمتر از 30 
هزار دالر معامله شد. قیمت رمزارزها در هفته جاری با تشکر از نام های بزرگی 
مثل تس��ال، اسپیس ایکس و مدیرانی مثل ایالن ماسک و جک دورسی مدیر 
توییتر رشد کرده اس��ت. بیت کوین روز سه شنبه به یک قدمی کانال 40 هزار 
دالری رس��ید. هرچند که این رمزارز مس��یر طوالنی تا رسیدن به اوج قیمت 
دارد، اما همچنان رشد 33 درصدی را در سال جاری میالدی ثبت کرده است.
بیت کوین در س��ال 2017 محبوب ش��د. قیمت این رمزارز در کمتر از یک 
س��ال از 900 دالر به 20 هزار دالر رسید، اما شهرت بیت کوین به اندازه رشد 
عجیب قیمتش، به نوسان قیمت آن هم مربوط است. ارزش بیت کوین به عدم 
وجود مرجع و مرکزی در قیمت گذاری و مداخله در بازار است. برعکس بعضی 
رمزارزهای دیگر مثل دوج کوین که آن هم نوس��ان و فرازونش��یب های خود را 
داشته، بیت کوین از نظر فنی توسعه پیدا کرده و نایاب تر از بقیه رمزارزهاست. 
ظرفی��ت بازار بیت کوین 736 میلیارد دالر اس��ت که از ظرفیت 277 میلیارد 
دالری بازار اتریوم فاصله بس��یاری دارد. اتریوم پ��س از بیت کوین، بزرگترین 

ظرفیت بازار را ثبت کرده است.
 اگر در جوالی گذشته در بازار بیت کوین سرمایه گذاری می کردید، پول شما 
در ط��ی 12 ماه حدود 252 درصد رش��د می ک��رد. در واقع اگر در 26 جوالی 
2020 با هزار دالر، بیت کوین را به قیمت 10 هزار و 990.87 دالر می خریدید، 
امروز 3 هزار و 525 دالر و 65 سنت پول داشتید، البته براساس نرخ 39 هزار 

دالری بیت کوین در روز گذشته.
اما اگر چند سال زودتر خرید می کردید، اوضاع بهتر هم می شد. اگر در 26 
جوالی س��ال 2016، هزار دالر برای خرید 1.52 بیت کوین با قیمت 656.17 
دالر هزینه می کردید، آن هزار دالر می ش��د 58 ه��زار و 900 دالر که گویای 

رشد 5.805 درصدی است.
حاال به 10 س��ال گذش��ته بازگردیم. در جوالی سال 2011، دو 
سال بعد از خلق نخستین بیت کوین، قیمت این ارز مجازی 13.91 
دالر ب��ود. اگ��ر آن زمان یک ه��زار دالر برای خری��د بیت کوین با 
قیمت 71.89 دالر هزینه سرمایه گذاری می کردید، امروز پول شما 
2.785.737.50 دالر بود و این یعنی رشد 278.476.56 درصدی 

قیمت بیت کوین.
این در حالی اس��ت که بازدهی س��رمایه گذاری یک هزار دالر در 
سهام 500 شرکت، از  جوالی سال گذشته، 29.3 درصد، از جوالی 
سال 2016، 123.78 درصد و از سال 2011 305.97 درصد است. 
این یعنی یک هزار دالر س��رمایه گذاری در این بازار در یک س��ال 
گذش��ته 1.393.31 دالر بازدهی، در پنج سال گذشته 2.237.84 
دالر بازدهی و در یک دهه گذش��ته 4.059.68 دالر بازدهی نصیب 
ش��ما می کرد. این محاسبه به این معنا نیست که سرمایه گذاری در 
بازار س��هام نیویورک، س��رمایه گذاری بدی است. در واقع، همانطور 
که س��رمایه گذار افس��انه ای وارن بافت می گوید، بازار سهام بهترین 

محل برای سرمایه گذاری بیشتر مردم است. 
وقتی پای رمزارز به میان می آید، باید بدانید که عملکردهای گذشته ضامن 
س��ود آینده نیست. از همین رو تحلیلگران به طور مداوم به سرمایه گذاران در 
بازار رمزارز هشدار می دهند با پولی سرمایه گذاری کنند که با از دست دادن آن 
مشکل چندانی ندارند. اگر تصمیم گرفتید در بازار رمزارز سرمایه گذاری کنید، 
از معامله های بزرگ ش��روع نکنید. به جای خریدهای بزرگ، سرمایه تان را در 

خریدهای کوچک در بازه های زمانی مختلف به کار اندازید.
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وزیر راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی:
بورس سیمان، گروگان گرفتن مردم است

وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت ورود س��یمان و فوالد به ب��ورس یک نوع 
گروگان گرفتن مردم است که با این قضیه مخالفم و اعضای دولت نیز با من 

هم نظر هستند.
محمد اس��المی در یک برنامه تلویزیونی درباره گرانی های اخیر سیمان و 
فوالد گفت: متاسفانه در کشور ما از هر مشکلی که پیش می آید برخی افراد 
سوءاستفاده می کنند. این قطعی برق که به علت کمک به زندگی مردم صورت 
گرفت همزمان شد با اقدامی که دولت هیچ نقشی در آن ایفا نکرده بود. سیمان 

را در بورس بردند که من مخالف این موضوع هستم.
او با بیان اینکه س��یمان همواره یک بازار سنتی داشته که در سطح کشور 
تامین می شده است، افزود: وقتی سیمان وارد بورس می شود یک نوع گروگان 
گرفتن مردم توسط عده ای است که بتوانند پولدار شوند و تحصیل مال کنند. 
دیروز هم این مسئله را در دولت مطرح کردم و همه اعضای دولت با من هم نظر 
هستند که این کار نباید صورت می گرفت و باید همان روش قبلی باشد. ما هیچ 
زمانی در کشور مشکل سیمان نداشتیم، اما در یک ماه گذشته قیمت آن چهار 
برابر شده است. باید اجازه دهند همان فرآیند شبکه ای که وجود داشت و راحت 

سیمان را توزیع می کرد ادامه پیدا کند.
وزیر راه و شهرسازی همچنین درباره آخرین وضعیت مالیات بر خانه های 
خالی گفت: برنامه این است که واحدهای خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی 
شوند.  هدف این است کسانی که مسکن را احتکار کرده و باعث التهابات بازار 
ش��ده اند را کنترل کنیم تا س��رمایه ها در بخش های مولد به کار گرفته شود. 

مسکن نیز برای مصرف کننده مورد استفاده قرار گیرد.
اسالمی با بیان اینکه تاکنون 1.3 میلیون واحد خالی را شناسایی و به سازمان 
امور مالیاتی معرفی کرده ایم، افزود: من فکر می کنم این 1.3 میلیون حداقل 
60 درصد از خانه های خالی است. بیشتر از این هم ممکن است باشد و ما االن 
داریم 25 میلیون خانوار که صاحب خانه هستند را شناسایی می کنیم. از روزهای 
آینده وزارت راه و شهرسازی برای افراد پیامک ارسال می کند و وضعیت خانه 
را با مالک چک می کند که البته این گزینه دوم ما است. گزینه اول این بود که 
هر کسی در هر جا ساکن است در سامانه امالک و اسکان ثبت نام کند. از این 

طریق 3 میلیون نفر خودشان را معرفی کردند.

نگرانی همتی نسبت به انتشار پول پرقدرت
رئیس کل سابق بانک مرکزی نسبت به روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه 
ابتدای امسال اظهار نگرانی و اعالم کرده که چناچه این روند سریعا تغییر نکند 
تبعات بزرگی خواهد داشت. عبدالناصر همتی در کانال تلگرامی خود نوشت: 
»قصد نداشتم تا پایان دولت دوازدهم نقدی بر سیاست های اقتصادی دولت 
مستقر داشته باشم. ولی نگرانی از تأثیر عمیق برخی بی عملی ها که احتماال به 
دلیل عدم وجود انگیزه کافی و وجود برخی ناهماهنگی ها در تیم اقتصادی فعلی 
حادث شده و تبعات ناگوار آن بر معیشت مردم و آینده اقتصاد کشور، ناگزیرم 
نکاتی را تذکر بدهم. این نکات را البته پیش از این به نوعی به صورت خصوصی 
به دولتمردان مس��تقر تذکر داده ام، اما به دلیل عدم مش��اهده تغییر در رویه 
تصمیمات اقتصادی، به صورت عمومی آنها را منتشر می کنم شاید مؤثر افتد و 

گره ای از زندگی مردم بگشاید.
- روند انتشار پول پرقدرت در چهار ماه ابتدایی سال 1400 بسیار نگران کننده 
اس��ت و اگر س��ریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، 
عمدتا استقراض بی رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه هایی است که 
چشم اندازی برای تسویه آنها وجود ندارد. در اواخر سال 1399 نیز تأکید کردم 
که منابع بودجه 1400 غیرواقعی است و کسری زیادی دارد و تأمین افزایش 
حدود 100 درصدی هزینه های بودجه 1400 نسبت به سال قبل امکان پذیر 
نیس��ت، اما چرا مجلس و دولت درخصوص کنت��رل هزینه های بودجه اقدام 

نکردند، بحث جداگانه ای است.
- مشخص بود که در بخش هزینه ها رشد بی سابقه آن قابل تأمین نیست و 
در سمت منابع بودجه نیز نمی شود بر صادرات نفت خام و میعانات و درآمدهای 
ارزی ناشی از آن حداقل در چهار ماه ابتدایی حتی با وجود گشایش در مذاکرات 

حساب کرد.
- بر اقتصاددانان مس��جل بود که باید فروش اوراق بدهی از سوی دولت به 
عنوان تنها راه تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه در چهار ماه ابتدایی جدی 
گرفته شده و بایستی حداقل ماهانه بیش از 12 هزار میلیارد تومان اوراق در 
چهار ماه اول فروخته می شد و البته اقدامات و واگذاری های دیگر هم در دستور 
کار قرار می گرفت، اما متاس��فانه همانند سال 1399 باز این مهم در ماه های 
ابتدایی س��ال به دلیل تعلل جدی گرفته نش��د و طی چهار ماه صرفا 4960 
میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است. همین رقم در همین تاریخ در 
سال گذشته که من انتقاد می کردم که کم فروخته شده حدود 10 برابر رقم 
فعلی و برابر 42615 میلیارد تومان بود. بدیهی است که اگر پرداخت ماهانه از 
محل فروش اوراق به خزانه انجام نگیرد، فش��ار بر بانک مرکزی و انتشار پول 
پرقدرت قطعی خواهد آمد و شوربختانه همینطور هم شده است. من از ذکر 
اعداد محرمانه در این گزارش عاجزم، ولی الزم است نسبت به این رویه سریعا 
تجدیدنظر ش��ود. - نکته مهم دیگر افزایش بین 60 تا 100 درصدی قیمت 
بین المللی کاالهای اساسی مختلف، خصوصا نهاده های کشاورزی، به دلیل تأثیر 
ادامه دار شیوع جهانی ویروس کرونا و افزایش نیاز به ارز برای تامین منابع الزم 
برای خرید این نهاده ها است. به عبارت دیگر 8 میلیارد دالر منابع  تعیین شده 
در بودجه 1400 برای تأمین کاالهای اساسی و دارو کفاف میزان ارزی را که 
برای واردات ضروری است، نمی دهد و عالوه بر فساد ارز ترجیحی، سبب ایجاد 

کمبود کاال در کشور خواهد شد.
- واقعیت فوق بدین معنا است که اگر هرچه زودتر موضوع تأمین ارز 4200 
برای کاالهای اساسی تعیین تکلیف نشود تا این بخش از کاالهای بسیار ضروری 
کشور و مردم از طریق منابع صادرات غیرنفتی و با نرخ بازار ثانویه ارز تأمین 
گردد، بروز کمبود در کشور گریزناپذیر است. خصوصا که مطالعات معتبر نشان 
می دهند که علی رغم تأثیرات مثبت اولیه آن، به تدریج بخش عمده رانت ناشی 
از ای��ن ارز ترجیحی در طول زنجیره واردات، تولید و توزیع جذب ش��ده و به 

مصرف کننده نهایی اصابت نکرده است.
- از دیگر سو وجود بالتکلیفی و تعلل در تصمیم گیری بین دو دولت 12 و 13 
چه در چشم انداز مذاکرات و چه در نحوه تأمین بودجه ریالی و ارزی موردنیاز 
کشور در حال دمیدن بر تنور افزایش خلق نقدینگی است که معیشت مردم را 

با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
- در پایان ضمن درخواست عاجزانه از سیاست گذاران اقتصادی برای انجام 
اقدامات ضروری فوق برای عدم ایجاد مش��کل در زندگی و معیشت مردم در 
ماه های آتی، تذکر می دهم که فارغ از اینکه دولت تغییر خواهد کرد، نباید اجازه 
داد که ریشه اتحاد دولت - ملت در حوزه اقتصاد گسسته شود و مطمئن هستم 
که با تغییر حکمرانی اقتصادی، سیاست ها و نیز جهت گیری درست، رشد سریع 

اقتصاد ایران در سال های آتی امکان پذیر است.«

خبرنــامه

فرصت امروز: بازار س��رمایه در پنجمی��ن روز مردادماه برخالف روزهای 
قبل، روندی نزولی داش��ت و با اینکه بورس تهران در ابتدای معامالت روز 
سه شنبه سبزپوش بود، اما پایانی قرمز داشت و شاخص کل بورس با افت 8 
هزار و 401 واحدی تا رقم یک میلیون و 314 هزار واحد عقب نشینی کرد. 
در معامالت این روز بیش از 6 میلیارد و 290 میلیون س��هم، حق تقدم و 
اوراق بهادار به ارزش 55 هزار و 411 میلیارد ریال دادوستد شد. شاخص 
کل هم وزن نیز با 6 هزار و 142 واحد کاهش به 397 هزار و 910 واحد و 
شاخص قیمت هم وزن با 3 هزار و 884 واحد کاهش به 251 هزار و 657 
واحد رس��ید. شاخص بازار اول کاهش 2 هزار و 611 واحد و شاخص بازار 
دوم کاه��ش 28 هزار و 43 واح��دی را تجربه کردند. همچنین گروه کانه 
فلزی با 53 هزار و 973 معامله به ارزش 6 هزار و 10 میلیارد ریال، گروه 
شیمیایی با 62 هزار و 445 معامله به ارزش 5 هزار و 417 میلیارد، گروه 
خودرو با 46 هزار و 485 معامله به ارزش 2 هزار و 920 میلیارد ریال، گروه 
فلزات اساسی با 34 هزار و 291 معامله و به ارزش 2 هزار و 846 میلیارد و 
گروه مواد دارویی با 36 هزار و 870 معامله به ارزش 2 هزار و 617 میلیارد 
در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص 

فرابورس با کاهش 48 واحدی به رقم 19 هزار و 219 واحد رسید.
بورس تهران وارد روند اصالحی شد

در جریان معامالت روز سه ش��نبه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با 2 
هزار و 300 واحد، ش��رکت صنعتی و معدنی چادرملو با یک هزار و 562 
واحد، گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با یک هزار و 210 واحد، شرکت 
توس��عه معادن و فلزات با 945 واحد و ش��رکت پتروشیمی نوری با 627 
واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. در مقابل شرکت 
ف��والد مبارکه اصفهان با یک هزار و 792 واحد، ش��رکت س��رمایه گذاری 
تامین اجتماعی با یک هزار و 703 واحد، شرکت پاالیش نفت اصفهان با 

یک هزار و 264 واحد، شرکت پاالیش نفت تهران با یک هزار و 156 واحد 
و ش��رکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین با یک هزار و 77 

واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص بورس گذاشتند.
همچنین ش��رکت دارویی رازک با 6.73 درصد، شرکت توسعه معدنی 
و صنعت��ی صبانور با 5.2 درصد، ش��رکت پلی پروپیلن ج��م با 5 درصد، 
ش��رکت ارتباطات سیار ایران و ش��رکت پتروشیمی شازند با 4.99 درصد 
و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با 4.98 درصد افزایش، بیشترین 
رش��د قیمت را داش��تند. از سوی دیگر، ش��رکت تولیدی مهرام با 34.72 
درصد، شرکت سامان گستر اصفهان با 30 درصد، شرکت داروسازی کوثر 
با 8.4 درصد، شرکت ایران تایر با 6.8 درصد و شرکت پاالیش نفت تهران 

با 6.35 درصد بیشترین کاهش قیمت را ثبت کردند.
س��ه نماد »تاپیکو«، »فوالد« و »ذوب« لقب بیش��ترین افزایش س��هام 
حقوقی را به خود اختصاص دادند و توجه حقیقی ها نیز بیشتر به »ومعادن«، 
»جم پیلن« و »شاراک« معطوف بود. حقوقی ها حدود 160میلیارد تومان 
وارد ب��ازار س��هام کردند. ارزش کل معامالت خ��رد 5 هزار و 340میلیارد 
تومان بود. اش��خاص حقوقی 22درصد یعنی ه��زار و 160میلیارد تومان 

سهام خریدند و مازاد خریدشان 3درصد از کل معامالت شد.
بیش��ترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه »فلزات 
اساسی«، »سیمان، آهک و گچ« و »مواد و محصوالت دارویی« رقم خورد. 
در حال��ی که برآیند معام��الت گروه های »اس��تخراج کانه های فلزی« و 
»محصوالت ش��یمیایی« به نفع حقیقی ها تمام ش��د. مالکیت حقوقی در 
ترکیب س��هامداری س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین حدود 
25میلیارد تومان افزایش یافت و از سوی دیگر سهامداران حقیقی توسعه 
معادن و فلزات با برتری حدود 75میلیارد تومانی ابتکار عمل را در دست 
گرفتند. در مجموع، افزایش س��هام حقیقی ها در 49نماد و افزایش سهام 

حقوقی ها در 136نماد به بیش از یک میلیارد تومان رسید که جمع تغییر 
مالکیت دس��ته اول 420میلیارد تومان و تغییر مالکیت دس��ته دوم 530 

میلیارد تومان بود.
شاخص فرابورس هم 48 واحد افت کرد

در سوی دیگر بازار سرمایه هم آیفکس با افت 48 واحدی با بورس تهران 
همراه ش��د و به رقم 19 هزار و 219 واحد رس��ید. در این بازار بیش از 2 
میلیارد و 208 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 91 هزار و 
794 میلیارد ریال دادوستد شد. در جریان معامالت روز سه شنبه فرابورس 
ایران، ش��رکت س��نگ آهن گهرزمین با 94 واحد، بیمه پاس��ارگاد با 20 
واحد، ش��رکت ذوب آهن اصفهان با 18 واحد، شرکت پتروشیمی زاگرس 
با 8 واحد و شرکت نفت ایرانول با 7 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص داشتند. در سوی مقابل شرکت فوالد هرمزگان جنوب با 26 واحد، 
شرکت صنعتی مینو با 17 واحد، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس 
و خوزس��تان با 14 واحد، ش��رکت صنعتی دوده فام با 13 واحد و شرکت 
پتروش��یمی مارون با 9 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص فرابورس 

ثبت کردند.
همچنین ش��رکت  س��نگ آهن گهرزمین با 4.95 درصد، شرکت شیر 
پاس��توریزه پگاه گلپایگان با 4.76 درصد، ش��رکت کشاورزی و دامپروری 
مالرد ش��یر با 4.68 درصد، شرکت کش��ت و دامداری فکا با 4.53 درصد 
و ش��رکت ذوب آهن اصفه��ان با 4.3 درصد بیش��ترین افزایش قیمت را 
داشتند. از سوی دیگر، شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران فارس و خوزستان 
با 38.97 درصد، ش��رکت صنعتی دوده فام با 24 درصد، ش��رکت ش��یر 
پاستوریزه پگاه فارس با 4.99 درصد، شرکت  داروسازی کاسپین تامین با 
4.76 درصد و ش��رکت کشت و دام قیام اصفهان با 4.74 درصد بیشترین 

کاهش قیمت را تجربه کردند.

آیفکس با شاخص بورس تهران همراه شد

افت دسته جمعی شاخص ها

ب��ورس تهران در دومین روز کاری مردادماه برخالف روز قبل وارد روند 
اصالحی ش��د و ش��اخص کل بورس با افت 8 هزار و 401 واحدی مواجه 
شد. با اینکه شاخص کل بورس شروع سبزی داشت و در ابتدای معامالت 
سه ش��نبه روندی صع��ودی به خود گرفت، اما در س��اعات میانی و پایانی 

معامالت روندی نزولی یافت و به کاهش 8 هزار واحدی بسنده کرد.
بازار سرمایه در این روز شرایط متفاوتی با روز کاری قبل را تجربه کرد؛ 
به طوری که اکثر نمادهای کوچک و بزرگ بازار روز پرعرضه ای را سپری 
کردند. نکته قابل اشاره معامالت روز سه شنبه، شایعات توافق فوالدسازان 
با معدنی ها درخصوص خرید سنگ آهن متناسب با قیمت های جهانی بود 
که موجب افزایش تقاضا در ش��رکت های سنگ آهنی و افزایش عرضه ها 

در فوالدی ها شد.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه، شاخص کل در انتهای بازار با افت 
8ه��زار و 401 واحدی به ارتف��اع یک میلیون و 314 هزار و 953 واحدی 
رسید که در این بین نمادهای معدنی کگل، کچاد و وامید بیشترین تاثیر 
مثبت و نمادهای فوالد، شس��تا، شپنا و شتران بیشترین تاثیر منفی را بر 

شاخص کل گذاشتند.
ارزش معامالت خرد بازار در این روز بالغ بر 5.3 هزار میلیارد تومان بوده 
است که شاهد خروج حدود 150 میلیارد تومان نقدینگی افراد حقیقی از 
بازار در معامالت این روز بودیم. گروه های معدنی، ش��یمیایی مقصد ورود 
پول های حقیقی و همچنین شاهد خروج پول حقیقی از گروه های فلزات 

اساسی، سیمانی و دارویی بودیم.
ج��و حاکم بر گروه پتروش��یمی در روز گذش��ته کمی بهت��ر از مابقی 
گروه های فعال در بازار بود، به طوری که برخی نمادها بر مدار سبز و برخی 
نی��ز افت قیمتی را تجربه کردند. نمادهای ش��اراک و جم پیلن در س��ایه 
گزارش س��ه ماهه عالی و به مانند روز دوشنبه همچنان پرتقاضا و همراه 
با صف خرید به کار خود پایان دادند، متانولی ها که در اوایل بازار با رش��د 
تقاضا همراه بودند از اواسط بازار با افزایش عرضه ها به صفر تابلو بازگشتند 
و روز آرامی را سپری کردند، اوره ای ها متعادل با گرایشاتی مثبت جزئی و 
مابقی نمادهای کوچک تر نیز در محدوده های منفی داد و ستد شدند. رشد 
نرخ ارز که در روزهای اخیر شاهد آن هستیم موجب توجه بیشتر به این 

گروه بنیادی و سودساز شده است.
براساس این گزارش، فوالدسازها در سایه شایعات منتشرشده مبتنی بر 
توافق با سنگ آهنی به منظور خرید سنگ آهن و متناسب با قیمت های 
جهانی با افزایش عرضه ها همراه و در قیمت های حداقلی معامله ش��دند. 
البته در این بین نماد ذوب با حجم معامالت س��نگین، بسیار پرتقاضا بود 
و تجربه تش��کیل صف خرید را نیز برخالف روند کلی گروه داش��ت. نماد 
فباهنر نیز از دیگر نمادهای مورد توجه فعاالن بازار در این گروه بوده است. 
از س��وی دیگر، سنگ آهنی ها با شایعه مذکور، مانند روز کاری دوشنبه با 
افزایش تقاضا و معامالت س��نگینی همراه بودن��د؛ به طوری که نمادهای 
کگل و کچاد، کگها و ومعادن در س��قف قیمتی معامله می شدند. البته در 

اواخر بازار و ش��دت فشار عرضه ها کمی از میزان تقاضای شکل گرفته در 
این گروه کاسته شد.

بانک ه��ای تجارت و صادرات که بابت برگزاری مجمع متوقف بودند، در 
روز سه شنبه بازگشایی شدند و علی رغم تعدیل مثبت خوب قبل مجمع، 
اما با درصدهای 6 و 7 درصد منفی به گردونه معامالت بازگشتند که کمی 
دور از ذه��ن بود. نماد وتجارت در اواخر بازار با حمایت س��نگین حقوقی 
مواجه ش��د و نوید روزهای بهتری را در هفته آتی می دهد. سیمانی ها هم 
که همچنان درگیر خبرهای لغو معامالت س��یمان در بورس کاال هستند، 
یکدست قرمزپوش بودند که در این بین نماد سدور تنها نماد سبزرنگ این 
گروه بوده اس��ت. به نظر می رسد سیمانی ها در حال پوست اندازی هستند 
و انتظار گزارشات خوبی از این گروه در دوره های آتی داریم. دارویی ها هم 
با وجود اخبار مثبت روز دوشنبه، روز منفی ای را تجربه کردند تا همگام با 

کلیت بازار کمی اصالح کنند و برای روندهای بعدی انرژی بگیرند.
خودرویی ها همچنان در غیاب نماد خودرو با فشار فروش همراه هستند 
و اکثرا با صف فروش کار خود را به پایان بردند. نمادهای ش��پنا، ش��تران، 
شبریز و شاوان پس از برگزاری مجمع بازگشایی شدند که به غیر از شاوان، 
س��ه نماد دیگر در محدوده های منفی مچ شدند. انتظار افزایش تقاضا در 
این گروه را در هفته آتی داریم. با جمیع جهات، به نظر می رس��د بازار در 
هفته بعد مجددا شاهد حضور آرام و پیوسته خریداران باشد و در گروه های 

پرپتانسیل و بنیادی با افزایش تقاضا همراه شود.

طبق اعالم شرکت بورس کاالی ایران، از دیروز سیمان دوباره در بورس 
کاال عرضه ش��د و میزان پیش دریافت برای خرید این محصول به صورت 
100 درصدی خواهد بود. این موضوع به شرکت های کارگزاری ابالغ شده 
و تا اطالع ثانوی قابل اجرا است. بازار سیمان این روزها در حالی دستخوش 
قیمت گذاری نجومی و عرضه چند برابر قیمت مصوب اس��ت که ش��اهد 
کش��مکش بخش های مختلف بر سر عرضه یا عدم عرضه این محصول در 
بورس کاال هس��تیم. در این میان برخی شایعات نیز مبنی بر توقف عرضه 

سیمان در بورس مطرح ش��ده بود. در عین حال، وزارت صنعت خواستار 
توقف عرضه این محصول در بورس شده بود که ابالغیه روز سه شنبه بورس 
کاال نشان دهنده پاسخ منفی به این درخواست است. فرهاد رحمانی، معاون 
دفتر صنایع غیرفلزی وزارت صنعت در این مورد گفته بود: »وزیر صنعت 
مخالف عرضه سیمان در بورس کاال است زیرا معتقد است ساز و کار این 
کار فراهم نشده است، از جمله اینکه موجودی کافی، خریدار، مصرف کننده 
خرد و پروژه های ملی باید مدنظر قرار می گرفت و البته به نظر من بخشی 

از افزایش قیمت سیمان به دلیل عرضه در بورس کاال است.« به گفته وی، 
»دول��ت یارانه انرژی به صنعت س��یمان می دهد تا این محصول با قیمت 
مناسب به دست مردم برسد. قیمت تمام شده هر تن سیمان 190 تا 240 
هزار تومان برآورد ش��ده که با توجه به س��ود 30 درصدی قیمت سیمان 
محاس��به شده اس��ت و هر تن س��یمان فله ای 308 هزار تومان و سیمان 
پاکتی 430 هزار تومان برآورد شده است و به واحدهای تولید سیمان اعالم 

کرده اند که براساس این قیمت عرضه کنند.«

در معامالت روز سه شنبه چه گذشت؟

شروع سبز و پایان قرمز شاخص بورس

درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت رد شد

ازسرگیری عرضه سیمان در بورس

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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جزییات تسهیالت کرونایی برای تاالرها
براساس دستورالعمل پرداخت تسهیالت بنگاه محور که به تاالرهای پذیرایی 
آس��یب دیده از بیماری کرونا ابالغ شده، برمبنای مس��احت تاالرها بین 150 
تا 450 میلیون تومان تس��هیالت به آنها تعلق می گیرد. به گزارش ایس��نا، با 
پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی »پرداخت 
تس��هیالت بنگاه محور به تاالرهای پذیرایی آس��یب دیده از کرونا« در کارگروه 
مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مطرح و در چهل و هشتمین جلسه از این 
کارگروه مورخ 21 تیر 1400 تصویب شد. در نهایت دستورالعمل پرداخت این 
تسهیالت از سوی معاون اقتصادی رئیس جمهوری جهت اجرا به وزارت تعاون، 

کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ابالغ شد.
مبلغ تسهیالت استحقاقی دارندگان تاالرهای پذیرایی به شرح ذیل است:

گروه یک: سقف مبلغ تسهیالت 150 میلیون تومانی برای مساحت تا 200 
متر مربع )فضای سالن( / مساحت برای تا 400 متر مربع )باغ تاالر(

گروه دو: س��قف مبلغ 300 میلیون تومانی برای مساحت 200 تا 500 متر 
مربع )فضای سالن( / مساحت برای بازه 400 تا 1000 متر مربع )باغ تاالر(

گروه س��ه: سقف مبلغ 450 میلیون تومانی برای مساحت 500 متر مربع و 
بیشتر)فضای سالن( / مساحت بازه 1000 متر مربع و بیشتر)باغ تاالر(

درخصوص فضای س��الن و یا باغ  تاالر صرفا یکی از این دو مالک محاس��به 
قرار می گیرد.

12درصد سود و 20 ماه قسط
تسهیالت این دس��تورالعمل طی عقد مرابحه عام به صورت یک مرحله ای 
با نرخ 12 درصد و اقس��اط 20 ماهه پرداخت می ش��ود. مدت سه ماه نیز برای 
بازپرداخت قس��ط اول این تسهیالت پس از اخذ آن، تنفس محاسبه و اعمال 

خواهد شد که مجموعا دوره اقساط 22 ماه خواهد بود.
تا پایان شهریور فرصت دارید

در این راستا، متقاضیان اخذ تسهیالت بانکی باید تا پایان شهریور 1400 با 
https://kara.mcls. مراجعه به سامانه کارا )وزارت کار(، به نشانی اینترنتی
gov.ir ضمن  ثبت نام، اطالعات الزم را براساس فرم های مربوطه تکمیل کنند.

مرجع بررس��ی، تایید تقاضا و اطالعات متقاضی��ان در ابتدا اتحادیه صنفی 
هر ش��هر و بعد اتاق اصناف شهرستان و نهایتا تأیید سازمان صنعت، معدن و 
تجارت شهرستان و اس��تان مربوطه است. اتحادیه شهرستان مربوطه موظف 
است نسبت به بازدید مجدد از تاالر متقاضی اقدام و مساحت سالن و فضای باز 
مفید و غیرمفید را بررس��ی و طی صورتجلسه گزارش بازرسی را تکمیل و در 
پرونده متقاضی نگهداری کرده و در سامانه، مساحت را مطابق گزارش بازرسی 
تأیید و یا اصالح کند. براساس دستورالعمل ابالغی، پرداخت این تسهیالت از 
محدودیت های متعارف در تسهیالت بانکی از جمله بدهی غیرجاری متقاضی و 
ذی نفعان و چک های برگشتی متقاضیان و ذی نفعان، مستثنی است و مشمول 
محدودیت ه��ای مقرر در ماده )5( مکرر قانون ص��دور چک نبوده و به عنوان 
مس��تثنیات دین تلقی می ش��ود. طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه های 
اجرایی نیز اجازه برداش��ت و توقیف این تس��هیالت را نخواهند داشت. مهلت 
پرداخت تسهیالت موضوع این دس��تورالعمل توسط بانک های عامل تا پایان 
آبان ماه 1400 و محل تأمین منابع مالی موردنیاز این دستورالعمل نیز منابع 
مصوب ستاد ملی مدیریت کرونا برای اعطای تسهیالت به کسب وکارهای به 

شدت آسیب دیده از کرونا است.
بازپرداخت وام مستلزم فعالیت تاالرها است

ات��اق اصناف ایران ضمن انتش��ار ای��ن اطالعیه تاکید کرده ک��ه تاالرهای 
پذیرایی به موجب موج های ش��یوع کرونا در کش��ور، در بیش��تر ایام 17 ماه 
گذشته تعطیل بوده و دچار خسارات شدید و بلکه تعطیلی کامل شده اند. این 
تسهیالت هرچند با تاخیر زیادی مصوب شده است، اما به شرط تسهیل شرایط 
بازپرداخت، می تواند بخش��ی از خس��ارت ها را جبران کند. الزم به تاکید است 
که این تسهیالت، در قالب وام ارائه شده و کمک بالعوض دولت به تاالرداران 
آس��یب دیده از کرونا و تعطیلی های اجباری ستاد ملی مبارزه با کرونا نیست. 
لذا دولت باید در نظر داش��ته باشد، بازپرداخت این وام، مستلزم ادامه فعالیت 
و کس��ب درآمد اس��ت و مادامی که تاالرهای پذیرایی در سیبل تعطیلی های 
ناشی از ش��رایط قرمز کرونایی قرار گیرند بازپرداخت این تسهیالت مشکل و 
معضل بعدی خواهد بود. از این رو، اتاق اصناف ایران بابت استمهال بیشتر این 

تسهیالت، همچنان پیگیر و مصر خواهد بود.

نماگربازارسهام

دولت روحانی قرار بود کار های مهمی در حوزه خودروسازی انجام دهد 
که تقریبا هیچ یک عملی نش��دند: قرار بود »قطب سوم خودروسازی« در 
کش��ور ایجاد شود؛ واردات خودرو آزاد شود؛ دو خودروساز بزرگ کشور به 
بخش خصوصی سپرده شوند و ش��یوه قیمت گذاری دستوری در صنعت 

خودرو هم به تاریخ بپیوندد.
به گزارش روز نو، دولت سیزدهم تا چند روز دیگر آغاز به کار می کند و 
در این میان، ظاهرا بازار خودرو هم همچون دیگر بازارها، منتظر چند اتفاق 
است: تغییر دولت، تعیین تکلیف برجام و FATF و البته جهت گیری های 

سیاسی دولت سیزدهم.
ب��ا این همه، حجم مش��کالت در صنع��ت و بازار خ��ودرو و نیز برخی 
وعده های انتخاباتی، این پرس��ش را به میان می آورند که آیا واقعا ممکن 
اس��ت بازار خودرو در میان مدت دستخوش تغییراتی قابل توجه بشود؟ به 

طور مشخص، آیا واردات خودرو ممکن است از سر گرفته شود؟
بازار خودرو در ایران، موفق شد پیچ خطرناک سال های 1397 تا 1399 
را پشت سر بگذارد، پیچ خطرناکی که البته کلیت اقتصاد ایران را هم هدف 
گرفت��ه بود. ب��ا این همه، در حالی که دومین صنعت ب��زرگ ایران اکنون 
دس��ت کم به حیات ادامه می دهد، زنگ های هش��دار متعددی هم در این 
صنعت به صدا درآمده اند: حجم بدهی خودروس��ازان به ده ها هزار میلیارد 
تومان رس��یده، بدهی خودروسازان به قطعه سازان، قطعه سازان را هم فلج 
کرده و از همه مهمتر، ظاهرا قرار نیست تغییری در شیوه مدیریت در این 

صنعت به وقوع بپیوندد.

با این حال، ظاهرا تعیین تکلیف برخی از موارد مورد اش��اره در باال، به 
دولت سیزدهم به ریاست ابراهیم رئیسی موکول خواهد شد و شواهد نشان 
می دهند که تغییراتی هم در راه هس��تند، اما این تغییرات چه مواردی را 

شامل می شوند؟
خودروسازان استراتژی شان را تغییر می دهند

با شروع س��ال 1400، قرار بود تولید خودرو های به اصطالح »پرتیراژ« 
در کش��ور افزایش یابد، اما اکنون تولید این خودرو ها حتی در مقایس��ه با 
س��ال 1399 کاهش هم پیدا کرده است. دلیل این موضوع را شاید بتوان 
در وضعیت توأم با زیان تولید خودرو توس��ط دو خودروس��از بزرگ کشور 

پیدا کرد.
بر این اس��اس، با توجه به اعالم زیان انباش��ته حدود 80 هزار میلیارد 
تومانی دو خودروس��از بزرگ کشور، به نظر می رسد خودروسازان در حال 
تالش برای کاستن از حجم این زیان هستند، این در حالی است که عدد و 
رقم های نشان دهنده زیان در صنعت خودروسازی ایران، حتی ممکن است 

بزرگ تر از اینها هم باشند.
همین چند روز پیش بود که در رس��انه ها، آماری منتش��ر شد مبنی بر 
اینکه نس��بت بدهی خودروس��ازان به ظرفیت تولیدشان، حدود 9 به یک 
اس��ت و عالوه بر این، نه 80 هزار میلیارد تومان، که در حدود 180 هزار 

میلیارد تومان است.
بنابراین، در شرایطی که قیمت خودرو های »پرتیراژ« بیشتر زیر ذره بین 
اس��ت، به نظر می رس��د خودروس��ازان می خواهند با تولی��د خودرو های 

»کم تیراژ« که عموما گران تر هم هستند، به نوعی از قیمت گذاری دستوری 
فرار کنند و میزان زیان خود را کاهش دهند.

افزایش ظرفیت تولید و واردات توسط خود خودروسازان
همزمان، تعیین تکلیف طرح عرض��ه خودرو های داخلی در بورس کاال 
هم کش و قوس های فراوانی پیدا کرده و حاال به نظر می رس��د س��مت و 
سوی آن، در دولت و مجلس اصولگرا مشخص خواهد شد. محور اختالف، 
همچنان بر س��ر تعیی��ن قیمت پایه برای خودرو در بورس کاال اس��ت: از 
یک س��و تالش می شود با واس��پاری تعیین قیمت خودرو به بورس کاال، 
عم��ال قیمت گذاری دس��توری در حوزه خودرو کنار گذاش��ته ش��ود و از 
دیگر س��و، همچنان تالش می شود نوعی قیمت گذاری دستوری )در قالب 

قیمت گذاری پایه( تداوم داشته باشد!
از آن س��و، روز اول تیرماه، طرح س��اماندهی خ��ودرو بار دیگر به دلیل 
رفع نش��دن ایرادات شورای نگهبان، به کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اس��المی ارجاع شد. گفته می شود ایراد ش��ورای نگهبان به طرح 
ساماندهی خودرو، مسئله واردات خودرو های هیبریدی و معافیت تعرفه ای 

آنها بوده است.
در نس��خه اولیه این طرح ک��ه مجلس قبلی آن را تهیه ک��رده بود، در 
راستای کمک به کاهش آلودگی هوا، تعرفه واردات خودرو های هیبریدی، 
صفر و دولت موظف ش��ده بود ساز و کار های الزم را برای تولید این مدل 
خودرو ها فراهم کند. اکنون، اما شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته و 

آن را خالف سیاست های اقتصاد مقاومتی دانسته است.

آیا رئیسی واردات خودرو را آزاد می کند؟ 

برخالف آنچه تصور می شود، کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم همچنان 
مّصر به اجرای طرح ساماندهی عرضه خودرو در بورس است.

به گفته علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، این کمیسیون 
مّصر به اجرای آن است. به گفته وی رانت های پنهان مانع از تصمیم گیری سریع  
می شود و دلیل طوالنی تر شدن این مسیر است. چون وقتی شفافیت ایجاد شود 
بسیاری از مسائل جذاب برای رانت از بین خواهد رفت. ضمن اینکه، به نظر وی 
اولین اولویت آقای رئیس��ی در صنعت خودرو باید اصالح قیمت گذاری باش��د تا 
خودروسازان از زیان انباشته خارج شوند. همچنین علی جدی معتقد است که باید 

واردات با شرط و شروطی آزاد شود.
به نظر می رسـد طرح سـاماندهی صنعت خودرو عـالوه بر عدم 
تمایل دولت، با مخالفت مرکز پژوهش های مجلس نیز دیگر مجالی 

برای اجرا نخواهد داشت. سرنوشت این طرح چه خواهد شد؟
این طرح را مجلس دهم در قالب ماده 4 آورده بودند. بعضی ها به آن اش��کال 
آیین نامه ای گرفتند و به کمیس��یون برگشت. ماده چهارم طرح مجلس دهم در 
قالب ماشین های سبک با شرایطی تصویب شد. طرح ساماندهی عرضه خودرو هم 
که در مجلس یازدهم بود، قرار شد مستقل دوباره در کمیسیون نهایی شود و به 

صحن علنی برود.
احتمال یا امید این است که خودرو در بورس کاال عرضه شود یا خیر؟

هنوز کمیسیون به این قضیه مّصر است، چون کلیاتش تصویب شده و جزییاتش 
در کمیسیون باید نهایی شود.

مخالفت ها بر چه محوری استوار است؟
دولت می گوید اگر خودرو در بورس به هر قیمتی عرضه شود، سهم خودروساز 
اس��ت، خودروس��از هم می گوید هرچه در بورس عرضه شود سهم آنان است، اما 
کمیسیون می گوید خیر، به اندازه قیمت پایه ای که سازمان حمایت و شورای رقابت 
در بورس مشخص می کند، از آن کم شود. قیمت پایه سهم خودروساز می شود، 
مابقی می رود در یک خزانه که برای قطعه سازان، خودروسازان و نوسازی حمل و 
نقل عمومی هزینه شود. اختالف در این قسمت است، وگرنه در عرضه در بورس 

مسئله ای ندارند.
پس به چه دلیل روند تصمیم گیری اینقدر طوالنی می شود؟

باالخره خود خودروسازان هم مقصرند، یک سال است روی بحث عرضه خودرو 
و اصالح قیمت گذاری داریم کار می کنیم که به نفع خودروساز بوده است، اما انگار 
بعضی ها رانت های پنهان را نسبت به منافع خودروسازی بهتر می پسندند، وگرنه 
اگر این طرح تا االن در بورس رفته بود، روش قیمت گذاری هم تغییر کرده بود و 

دیگر به آن روش ش��ورای رقابت نبود، قطعا خودروسازن هم با زیان خودرو را به 
بازار نمی دادند، بازار هم مقداری شکسته شده بود، تقاضاهای کاذب کم شده بود و 
عمال آن حاشیه های بازار هم از بین می رفت، اما نبودن وزیر خودش نقش داشت، 
چند ماه وزیر نداشتند، بعد وزیر جدید آمد و مخالفت کرد و اینها دلیل بر این شد 

که طوالنی تر شود.
رانت های پنهان را چه کسانی می برند؟

باالخره وقتی در بورس عرضه ش��ود، شفافیت به وجود می آید. میزان خودرو، 
تولید و… اینها وقتی شفاف شود، خیلی از مسائل از دست می رود، اما وقتی شفاف 
نباشد، عمال مسائلی که در گذشته بوده ادامه پیدا خواهد کرد. اخیرا با ورود سازمان 
بازرسی در بحث قرعه کشی ها مقداری رانت ها حذف شد، اما در گذشته بود. مثال 
یک خودرو ظاهرا عرضه نمی شد، اما خودروی نو آن به کرات وجود داشت. یعنی 

کارخانه زیرپوستی آن خودرو را بیرون می داد.
بحث را عوض کنیم به نظر شما، اولویت  آقای رئیسی در صنعت خودرو چیست؟

اولی��ن چیزی که به نظ��ر من دولت جدید بای��د روی آن نظ��ر دهد، اصالح 
قیمت گذاری خودروست، یعنی اگر قیمت گذاری نش��ود، این خودروسازان دائم 
دارند در باتالق زیان انباشته فرو می روند و عمال یک سال دیگر بگذرد، چیزی از 
خودروسازی نمی ماند و فقط زیان انباشته می شود. در واردات هم باید یک تصمیم 
اساسی گرفت، چون ناوگان عمومی ما اکنون فرسوده است و تولید خودروی داخلی 
ما کفاف نمی ده��د و عمال روز به روز وضعیت بدتر می ش��ود. واردات یک تعداد 
خودرو با کالس خاص، که حداقل مصرف داخلی  یک مقداری باالنس شود و بحث 
بعدی مان هم برای اینکه تولید بخش خصوصی یک مقدار تقویت شود و رقابت 
واقعی در کش��ور شکل بگیرد. به نظر من این سه مسیر را باید دنبال کند، چون 

خودروسازی ما در حال حاضر اوضاع خوبی ندارد.

رانت های پنهان مانع عرضه خودرو در بورس
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل ســازمان بنادر و 
دریانــوردی گفت: افتتاح ۱۶ پروژه هــای بزرگ حوزه دریایی و بندری 
در شرایطی است که کشــور با سخت ترین تحریم ها و شیوع ویروس 

کرونا روبرو است. 
بــه گزارش روابط عمومــی اداره کل بنادر و دریانــوردی هرمزگان، 
"محمد راستاد امروز" در مراســم بهره برداری از طرح های ملی وزارت 
راه و شهرســازی و آغاز بهره برداری از ۱۶ پروژه بزرگ ســازمان بنادر، 
خاطرنشان کرد: توسعه پایانه کانتینری بندر شهید رجایی که امروز آماده 

افتتاح است، از دی ماه ۹۶ آغاز شده است.
وی افزود: ناوگان کشتیرانی کانتینری امروز به دنبال استفاده از کشتی 
های بزرگ اســت و لذا بنادری در گردونه کشــتی های کانتینری قرار 

می گیرند که قابلیت پذیرش کشتی های بزرگ را داشته باشند.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: امروز ۳۱ هکتار 
پسکرانه در اسکله شهید رجایی وجود دارد که امکان پهلوگیری کشتی 

ها تا ظرفیت ۱۸ هزار و TEU ۴۰۰ را دارد.
راستاد با اشاره به ورود دو دستگاه الیروب مکنده به ناوگان خدماتی 
دریایی کشور، گفت: پس از ۵۰ سال نوسازی این الیروب ها در دستورکار 

قرار گرفت و دو دســتگاه الیروب مدرن آماده بهره برداری است که یک 
دستگاه برای آب های استان هرمزگان و استان سیستان و بلوچستان و 
یک دســتگاه برای آب های استان خوزستان و استان بوشهر اختصاص 

پیدا خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اعماق کانال هــای ورودی بنادر افزایش پیدا کرده 
است، گفت: ۳ پســت اسکله نفتی برای پهلودهی کشتی های نفتکش 

در بندر شــهید رجایی امروز به بهره برداری می رسد که موجب تسهیل 
صادرات نفتی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به جذب سرمایه بخش 
خصوصی در بنادر، تصریح کرد: جذب سرمایه بخش خصوصی در قالب 
BOT انجام می شــود که ۳۴۰ قرارداد اســت و ۳۲ هزار نفر اشتغال 
مســتقیم دارد؛ از اینرو ۱۷ هزار میلیارد تومان جذب ســرمایه بخش 

خصوصی است که ۷۰ درصد آن تحقق یافته است.
وی افزود: انبارهای چندمنظوره کاال در بندر امام خمینی)ره( از دیگر 
پروژه های آماده افتتاح اســت؛ بنادر نباید صرفا محل تخلیه و بارگیری 

باشد بلکه باید فعالیت ارزش افزوده ای در مجاورت بنادر داشته باشیم.
راستاد با اشاره به سفارش ساخت ۸۳ فروند ناوگان خدماتی مورد نیاز 
ســازمان بنادر به صنایع دریایی داخلی، افزود: این پروژه صنایع داخلی 

دریایی و صنایع پیرامون آن را فعال می کند.
وی بــا بیان اینکه ورود و خروج کشــتی ها به/از بنادر ما یک روز هم 
متوقف نشــد، افزود: امروز ۱۶ پروژه به ارزش ۳ هزار میلیارد تومان در 
حوزه دریایی و بندری آماده افتتاح اســت و این امر در حالی اســت که 

کشور با تحریم های ناجوانمردانه و شیوع کرونا، روبرو است.

 ســاری- مرآتی: اجراي پیشــنهاد " بازیابي بخار فالش و انرژِي 
کندانسیت خروجي استیم ایرهیترها " در آب دمین مصرفي واحدهاي 
بخار نیروگاه شهیدسلیمي نکا، در هر شبانه روز بیش از یک میلیون لیتر 

صرفه جویي درپي دارد.
 مدیرعامل شــرکت مدیریت تولید برق نکا بــا اعالم این خبر افزود: 
آب به منزله مایه حیات در شریان سیستم هاي مختلف تولید انرژي و 
یکي از اصلي ترین مؤلفه هاي تولید انرژي در نیروگاه هاي بخار اســت 
که چگونگي تأمین آن همواره و بویژه در ســالهاي کم بارش و کم آبي 
اخیر، یکي از چالشهاي جدي نیروگاه ها به شمار مي رود، بنابراین یافتن 
راهکاري بــراي صرفه جویي در مصارف، کاهــش هزینه هاي تولید و 
افزایش راندمان واحدها از مسائل و مباحث راهبردي صنعت تولید برق 
است.  لذا به منظور کاهش تلفات آب و مصرف سوخت مازوت واحدها، 
پیشــنهادي به منظور بازیابي بخار فالش کندانس استیم ایرهیترهاي 
واحدهاي بخار " توســط بهزاد فالح کارشناس برنامه ریزي و راندمان 
شرکت به کمیته نظام پیشنهادها ارائه شد که بر مبناي آن پروژه بازیابي 
بخار فالش تعریف و تاکنون با اجرا و بهره برداري آن در ۳ واحد بخاري، 
در هر شــبانه روز بیش از ۷۵۰ هزار لیتــر آب مصرفي)دمین( واحدها 

بازیافت میشود. 

  محسن نعمتي ضمن اعالم این که بازگشت سرمایه این پروژه کمتر 
از ۱۰ روز مي باشــد ادامه داد براساس نتایج بدست آمده در این پروژه 
که با هزینه اي حدود دو میلیارد ریال توسط کارکنان نیروگاه در واحد 
یک اجرا شده بود، در طول شبانه روز از هدررفت بیش از ۲۴۵ هزار لیتر 
آب دمین جلوگیري بعمل آمد و اما در فاز دوم که با مقداري افزایش در 
حجم مبدل و با صرف هزینه اي حدود ۵ میلیارد ریال، در واحد ۲ بخار 

اجرایي و به بهره برداري رســید، در طول شبانه روز و در حالت مازوت 
سوز بودن واحد، حدود ۲۸۵ هزار لیتر آب دمین ) ۱۱.۹ تن برساعت ( 
بازیافت شد و با اجراي پروژه بطورمشابه در واحد ۳ بخار نیز  ۲۸۵ هزار 

لیتر آب دمین بازیافت شد. 
 نعمتي گفت: اجراي پروژه در واحد ۴ بخار نیز درحال انجام است که  
با اجراي آن در مجموع میزان آب بازیافتي به حدود یک میلیون و یکصد 

هزار لیتر در شبانه روز درحالت مازوت سوز بودن خواهد رسید.
 وي از کاهش برداشت آب هاي زیرزمیني، کاهش میزان محدودیت 
تولید به علت کمبود آب مقطر، صرفه جویي اقتصادي در نتیجه کاهش 
هزینه مصرف مواد شــیمیایي جهت تأمین آب دمین، افزایش راندمان 
مجموع ســیکل واحدهاي نیروگاه بخار به میــزان حداقل یک درصد، 
کاهش انتشار آالینده هاي زیست محیطي، جلوگیري از اعمال جریمه 
ها به نیروگاه در نتیجه عدم تولید ناشــي از کمبود آب دمین، کاهش 
هزینه هاي تعمیراتي در نتیجه کاهش خوردگي بسکتهاي ایرپري هیتر 
و بهبود شاخصهاي عملکردي نیروگاه از قبیل: شاخص هاي نرخ راندمان 
و شاخص میزان مصرف ویژه آب مقطر به عنوان دیگر مزایا و اهداف این 
پروژه نام برد و افزود با محاســبات انجام شده، این پروژه حداقل روزانه 

هفت میلیارد ریال صرفه جویي دربرخواهد داشت. 

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: دکتر محمد اسماعیل هنرمند 
مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن از استقرار سامانه جامع مهندسی 
)طرح ســنم( متناسب با شرایط اینشــرکت با کمک شرکت مشاور به 
صورت بومی شــده خبر داد. وی افزود: ســامانه جامع مهندسی )طرح 
سنم( با کمک شرکت مشاور دانشمند،  تهیه و با برقراری ارتباط با سایر 
سامانه های موجود در توزیع برق گیالن به صورت بومی شده، مستقر شد. 
هنرمند گفت: این سامانه به صورت مکان محور، فرآیند صدور طرح، اجرا 
و نظارت را بر عهده دارد و با تالش، کوشــش و پیگیری فراوان شرکت 
توزیع برق استان گیالن، ارتباط این سامانه با سایر سامانه های موجود در 
شرکت از جمله سامانه GIS، سامانه جامع مالی اداری )ERP( و سامانه 

جامع خدمات مشترکین برقرار شده است. مدیرعامل شرکت توزیع برق 
گیالن اظهار داشت: در همین راستا دوره های آموزشی تخصصی برای 
طراحان و ادارات مهندســی به منظور آشنایی با فرآیند طراحی در این 
ســامانه برگزار شد . وی تاکید کرد: طی دو روز دوره ی آموزشی ، برای 
تمام کاربران این سامانه از جمله ادارات خدمات مشترکین و بهره برداری 
و مهندسی، آشنایی بیشتر کارشناسان مرتبط و برطرف کردن اشکاالت و 
آمادگی بیشتر برای کار با این سامانه صورت پذیرفت. هنرمند اضافه کرد: 
همچنین طی این دوره آموزشی ضمن معرفی سامانه، نحوه صدور طرح 
و شیوه ی کاربری آن ، با برگزاری جلسه ی پرسش و پاسخ به اشکاالت 

مطرح شده توسط حاضرین پاسخ داده شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن در پایان خاطرنشان کرد: تمامی 
تالش مجموعه کارکنان شــرکت تسهیل فرآیندهای خدمت رسانی به 
مردم شــریف استان با اســتفاده از ظرفیت و توانمندی پرسنل خدوم 

شرکت توزیع برق گیالن است.

اسالمشهر- خبرنگار فرصت امروز: عملیات احداث ایستگاه مترو 
میدان نماز با فروش هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت به زودی آغاز می 
شــود. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری، محسن حمیدی سرپرست 
شهرداری اسالمشــهر از فروش اوراق مشارکت برای تامین منابع مالی 
احداث ایستگاه مترو میدان نماز با پیگیری وهماهنگی های دکتر مهدی 
شــریفیان نماینده مردم تهران ،ری ،شمیرانات و اسالمشهر در مجلس 
شورای اسالمی خبرداد. حمیدی افزود: طرح فروش هزار میلیارد ریال 
اوراق مشارکت مترو اسالمشهر با مجوز شماره ۸۵۷۱۰/۰۰ بانک مرکزی 
به منظور تأمین منابع مالی احداث ایستگاه مترو میدان نماز اسالمشهر 
روز دوشــنبه ۲۸ تیر ماه انجام شد. وی با اشاره به اینکه بازپرداخت این 

اوراق مشارکت به صورت مشترک از سوی دولت و شهرداری اسالمشهر 
ضمانت شــده بیان کرد: این میزان اوراق مشارکت با نام و با سود علی 
الحساب سالیانه ۱۸ درصد، چهار ساله و معاف از مالیات بوده و با فروش 
کامل ایــن اوراق در روز جاری اعتبار آن صرف احداث ایســتگاه مترو 
میدان نماز خواهد شد. سرپرست شهرداری اسالمشهر ضمن قدردانی 
از پیگیریهای موثر و زحمات دکتر مهدی شریفیان نماینده مردم تهران 
،ری ،شمیرانات و اسالمشهر در مجلس شورای اسالمیو همچنین اعضای 
شورای اســالمی اسالمشهر و مشارکت خوب ســرمایه گذاران بخش 
خصوصی در این زمینه گفت: با توجه به پیشرفت عملیات حفاری تونل 
مترو، احداث ایستگاه میدان نماز در دستور کار شهرداری قرار گرفته و 

با طراحی های انجام شده پیش بینی می شود این ایستگاه به طول سکو 
۱۶۰ متر با در نظر گرفتن تاسیسات و ابنیه های مورد نیاز در فضایی به 
وسعت ۷ هزار مترمربع در دو طبقه و با اعتباری بالغ بر ۲ هزار میلیارد 
ریال احداث شود. حمیدی خاطرنشان کرد امیدواریم با تامین اعتبارات 
مورد نیاز عملیات احداث ایستگاه مترو ظرف مدت تعیین شده و همزمان 
با تکمیل عملیات احداث تونل و ریل گذاری و نصب تجهیزات تکمیل و 
مورد بهره برداری قرار گیرد. قابل ذکر است عملیات احداث تونل مترو در 
دو بخش مکانیزه و دستی با حفاری بالغ بر ۴هزار متر در حال اجرا بوده 
و با تغییرات ایجاد شــده در مدیریت شهری خللی در اجرای این طرح 

ملی به وجود نیامده است.

ایالم-منصوری-مدیر عامل آبفای استان ایالم از رفع مشکل تنش 
آبی شهر چوار با بهسازی چشمه مورت خبر داد.  دکتر نوراهلل تیموری ، 
اظهار داشت: چشمه مورت یکی از منابع تامین آب شهر چوار می باشد 
که آبدهی آن چندین ســال است به حداقل ممکن رسیده و تنها منبع 
تامین آب این شهر از یک حلقه چاه )تنگ حمام( تامین می گردید. وی 
افزود: با بروز خشکسالی و کمبود شدید بارندگی در سال آبی ۱۴۰۰-۹۹ 

چاه مذکور به شدت افت کرد به نحوی که بخش های از الیه های مرزی 
شهر چوار با تنش آبی روبرو شد. مدیرعامل شرکت آبفا ایالم گفت: پس 
از بررسی های کارشناســان و اخذ نظرات اساتید دانشگاهی نسبت به 
بهســازی چشمه مذکور اقدام شــد. وی ادامه داد: پس از برداشت الیه 
های ابتدایی به اصل چشمه که مسدود شده بود برخورد شد که آبدهی 
۴۰ لیتر در ثانیه را دارا بود که با بهســازی چشــمه و اجرای ۲۵۰ متر 

خط انتقال آب و وصل آن به خط انتقال اصلی به سمت ایستگاه پمپاژ 
آبدهی الزم به سمت مخزن هدایت شد. تیموری خاطرنشان ساخت: با 
اقدام شــبانه روزی پرسنل حوزه بهره برداری و توسعه آب، در بهسازی 
چشمه مورت تنش آبی شهر چوار رفع خواهد شد. مدیرعامل شرکت آبفا 
ایالم در پایان از مردم شهرستان چوار درخواست کرد با صرفه جویی در 

مصرف آب شرکت آبفا را همراهی کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد:

صادراتنفتیازبندرشهیدرجاییتسهیلمیشود

با اجراي یک پيشنهاد ابتكاري در نيروگاه نكا:
بيش از یک ميليون ليتر در شبانه روز در آب دمين موردنياز واحدهاي بخار صرفه جویي مي شود

در توزیع برق گيالن انجام شد:
استقرار سامانه بومی شده جامع مهندسی )طرح سنم(

فروش هزار ميليارد ریال اوراق مشارکت برای احداث ایستگاه مترو ميدان نماز در اسالمشهر

مدیر عامل آبفای ایالم خبر داد: مشكل تنش آبی شهر چوار با بهسازی چشمه مورت برطرف شد

با تالش و پيگيری متخصصين بهره برداری و شيمی
افزایش راندمان توليد آب مقطر در استارت بویلر فاز 1و2 نيروگاه رامين

اهواز- شبنم قجاوند: با در مدار آوردن هیتر شیمیایی استارت بویلر فاز ۱و۲ 
نیروگاه رامین ، راندمان تولید آب مقطر این واحد تولیدی افزایش یافت.  پیمان 
پروین سرپرست بهره برداری فاز یک نیروگاه رامین گفت: با در مدار آوردن هیتر 
شیمیایی استارت بویلر فاز ۱و۲ این نیروگاه ، راندمان تولید آب مقطر این واحد 
تولیدی افزایش یافته است. پیمان پروین افزود: وظیفه هیتر شیمیایی گرم کردن 
آب ورودی به دیراتور و تبدیل بی کربنات ها به کربنات و دی اکسید کربن می 
باشد و این تجهیز در افزایش راندمان تولید آب مقطر جهت واحدهای تولیدی 
نیروگاه رامین نقش بســزایی را ایفا می کند. وی از جمله نتایج اقدامات انجام 
گرفته در افزودن کنداسات هیتر شیمیایی به سیکل را، افزایش تولید آب مقطر در حدود ۸ تا ۱۰ متر مکعب در ساعت عنوان نمود.   گفتنی 

است استارت بویلرها با توجه به تولید و ذخیره آب مقطر ، نقشی مهم در فرایند پایداری و تولید برق دارند.

کشتار یک هزار و ۳۰ دام استان مرکزی در عيد قربان نظارت شد
اراک- فرناز اميدی: مدیرکل دامپزشــکی اســتان مرکزی گفت: کشتار 
یک هزار و ۳۰ دام قربانی در عید قربان با مشارکت بازرسان اداره کل دامپزشکی 
این اســتان نظارت شــد. به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان 
مرکزی، دکتر محسن شانقی افزود: بازرسی بهداشتی دام های قربانی در راستای 
حفظ ســالمت مصرف کنندگان گوشت این دام ها و تامین بهداشت عمومی با 
همراهی  ۴۴ گروه ثابت و سیار و ۶۱  بازرس و ناظر شرعی انجام شد. وی ادامه 
داد: این گروه ها از ساعت ۷ صبح تا ۱۳  روز عید قربان با استقرار در مکان های 
از پیش تعیین شده شامل ادارات دامپزشکی شهرستان ها، کشتارگاه های دام و 
میادین دام همشهریان را در انتخاب دام سالم و نظارت بر کشتار و بازرسی بهداشتی گوشت یاری کردند. مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی 
بیان داشت: ۵۰۶ راس دام در این میادین کشتار و الشه این دام ها توسط این گروه ها بازرسی، ۲ راس الشه گوسفند ضبط، تعداد ۲۸ راس 
اصالح و تعداد ۲۱۸ عدد کبد، ریه و کلیه ضبط و اصالح و از چرخه مصرف انسانی خارج شد. شانقی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت 
مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی درخصوص فرآورده های خام دامی می توانند مراتب را با شماره  تلفن  ۱۵۱۲ سامانه پاسخگویی به شکایات 

مردمی اطالع داده تا برخورد قانونی انجام شود.

انتخاب بيمه گر واحد در شورای هماهنگی مدیران ارشد صنعت آب و برق گيالن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: به منظور انتخاب بیمه گر واحد برای سال 
۱۴۰۰-۱۴۰۱ ، نهمین جلسه شــورای هماهنگی مدیران ارشد صنعت آب و 
برق گیالن تشکیل شــد. در ابتدای جلسه سیدمحسن حسینی رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل آبفای گیالن و رئیس شورای هماهنگی مدیران ارشد صنعت 
آب و برق گیالن ضمن ارایه گزارش عملکرد دوره ای شــورای هماهنگی اظهار 
داشت: طی این دوره ، ۷ جلسه ویدئوکنفرانسی با حضور وزیر نیرو با موضوعات 
اصالحات ســاز و کاری و پروژه های مربوط به پویش # هرهفته_الف _ب _ 
ایران تشکیل شد. وی در ادامه افزود: ۹ جلسه نیز با حضور مدیران ارشد صنعت 
آب و برق گیالن برگزار شــد که نتیجه آن ۴۹ مصوبه بود و ۴۶ مصوبه به مرحله اجرا درآمد و ۳ مصوبه در دســت پیگیری است. سپس 
اعضاء شورای هماهنگی مدیران ارشد صنعت آب و برق گیالن با توجه به نشست تخصصی معاونین منابع انسانی در خصوص شرایط بیمه 
گران معرفی شده از وزارت نیرو، به بحث و بررسی درخصوص انتخاب بیمه گر واحد پرداختند. گفتنی است در پایان جلسه مدیران عامل 
صنعت آب و برق گیالن ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهندس حسینی در دوره تصدی مسئولیت بعنوان ریاست شورای هماهنگی ، 
حکم ریاست جدید شورا که از سوی وزیر نیرو ابالغ شد را قرائت و دکتر هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع برق گیالن بعنوان رئیس جدید 

شورای هماهنگی مدیران معرفی شد.

تشریح اقدامات شهرداری گرگان در موج پنجم کرونا
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: دکتر دادبود شهردار گرگان در گفتگویی به تشریح اقدامات شهرداری گرگان در موج پنجم کرونا 
پرداخت.دکتر عبدالرضا دادبود با بیان این که وضعیت گرگان از لحاظ شیوع کرونا قرمز است، اظهار کرد: شهرداری گرگان با آغاز پیک پنجم 
کرونا و متناسب با وظایف و اختیارات خود، همینطور دستورالعمل ها و مصوبات ستاد ملی کرونا نسبت به تعطیلی تفرجگاه های داخل شهر 
و پارک جنگلی ناهارخوران و النگ دره اقدام کرده است.وی با بیان این که حمل و نقل عمومی گرگان نیز به منظور ارائه خدمات بهتر قبل 
از آغاز ساعت کاری ادارات سرویس دهی می کنند، افزود: توزیع ماسک از طرف شهرداری نیز در سطح محالت شهر در حال انجام است و 
ضدعفونی اماکن عمومی به طور متداوم انجام می شود.شهردار گرگان خاطرنشان کرد: شهرداری گرگان از همان ابتدای شیوع کرونا هر روز 
نسبت به ضدعفونی اماکن، تأسیسات و تجهیزات و ناوگان حمل و نقل عمومی اقدام کرده است و با نصب بنر در معابر شهر و در وسایل 
حمل و نقل عمومی مثل تاکسی و اتوبوس نسبت به فرهنگ سازی و گوشزد توصیه های بهداشتی به شهروندان به منظور جلوگیری از 
شیوع بیشتر کرونا اقدام کرده است.وی ادامه داد: شهرداری گرگان به منظور جلوگیری از بروز تجمع در شهر و فرهنگ سازی در خصوص 
رعایت شیوه نامه های بهداشتی برنامه های آموزشی خود را در سطح فضای مجازی داشته است.دادبود تصریح کرد: با توجه به مشکالت 
قطعی برق که مردم شهرهای کشور از جمله مردم شهر گرگان را درگیر خود کرده است، برای کمک به کمتر شدن مدت زمان خاموشی ها، 
نورپردازی هایی را که معموالً شب هنگام در شهر انجام می شده را فعالً متوقف کرده است تا وضعیت تأمین انرژی برق بهتر شود.وی تاکید 
کرد: این خاموشی ها در سطح شهر مربوط به شیوع پیک جدید کرونا نیست و یک ماه است که شهرداری گرگان این اقدام را به منظور 
کمک به کمتر شدن مدت زمان قطعی برق انجام می دهد؛ قبل از شیوع پیک جدید این تصمیم گرفته شده بود تا بخشی از نورپردازی  ها 

و روشنایی ها که چندان ضروری نیست برای کمک به روشنایی منازل فعالً متوقف شود.

بررسی روند اجرای طرح های آبرسانی و وضعيت آب استان به ریاست 
استاندار بوشهر

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  عبدالکریم گراوند در نشست شورای آب 
استان بوشهر با تأکید بر مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای استان اظهار 
داشــت: صرفه جویی در مصرف آب و برق به عنوان ۲ کاالی مهم و اساسی یکی 
از ضروریات اســت که همکاری مردم فهیم استان بوشهر در این حوزه ستودنی 
اســت.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر وی تأمین آب شرب و برق را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: در اوج گرما 
در فصل تابستان مهمترین نیاز مردم به آب و برق است که تأمین این مهم در 

اولویت برنامه ها قرار دارد.
انشعاب آب در باغ ویال و خانه باغ ها قطع می شود

گراوند، قطع انشعاب آب در باغ ویال و خانه باغ ها را مورد تأکید قرار داد و گفت: مسئوالن شرکت آب و فاضالب استان بوشهر باید بدون 
اغماض نسبت به قطع انشعاب آب در باغ ویال، خانه  باغ ها و انشعابات غیرمجاز و نسبت به معرفی متخلفان به دستگاه قضایی اقدام کنند. وی 
تأمین آب شرب مردم در روستاها و شهرهای استان بوشهر را در اولویت دانست و خاطر نشان کرد: آب شرب که با سختی های فراوان تأمین 
می شود باید در مصرف شرب مردم قرار بگیرد و استفاده در موارد دیگر از جمله آبیاری درختان فضای سبز باید جلوگیری شود. گراوند با 
تأکید بر تسریع در اجرا پروژه های آب شیرین کن در شهرها و روستاهای استان بوشهر افزود: باید دستگاه های مرتبط در اجرا زیرساخت های 

پروژه های آب شیرین کن همکاری الزم با مجریان آنان داشته باشند.
52 هزار مترمكعب به ظرفيت توليد آب استان بوشهر افزوده می شود

وی با بیان اینکه پروژه های مهم آب شیرین کن در سطح استان بوشهر در حال اجرا است تصریح کرد: با افتتاح ۲ پروژه آب شیرین کن ۳۵ 
و ۱۷ هزار مترمکعب بوشهر تولید آب بیش از ۵۲ هزار مترمکعب افزایش می یابد و این درحالی است که پروژه های دیگر آب شیرین کن در 
شهرها و روستاهای استان در حال اجرا است. استاندار بوشهر اجرا سد تنگ سدر در دشتی را مورد تأکید قرار داد و افزود: با اجرا خط انتقال 

آب از تنگ سدر بخشی از مشکالت دشتی برطرف شده است.

برق، جان سارق کابل های شبكه برق عنبرآباد را گرفت
کرمان- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع 
نیروی برق جنوب استان کرمان، درپی جان باختن سارق کابل های شبکه برق، 
مجتبی شادجو مدیر برق شهرستان عنبرآباد بیان نمود: سارق در یکی از نقاط 
شهرســتان عنبرآباد برای سرقت کابل و سیم های برق از تیر برق باال رفته که 
هنگام سرقت دچار برق گرفتگی می شود و جان خود را از دست می دهد. وی با 
بیان اینکه پلیس و نیروهای امدادی بالفاصله بعد از اطالع از این خبر در صحنه 
حادثه حاضر شدند، اظهار داشت: ادوات سرقت از محل جسد کشف و جزئیات 
بیشتر این حادثه توسط پلیس در دست بررسی است. به استناد ماده ۶۵۹ قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات افرادی که مبادرت به 
سرقت وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات عمومی مانند موارد ذکر شده نمایند به حبس یک تا پنج سال محکوم می شوند و اگر به دلیل 

عمل سارقین به وسائل شخصی مردم یا دستگاهای کارخانجات صدمه ای وارد شود شخص سارق باید جبران خسارت کند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم گفت: یکی از مطالبات 
شــهرداری از مدیریت استان این است که ضرر و زیان های واردشده به 
مدیریت شــهری در موضوع شیوع کرونا و مبارزه با آن به نحوی جبران 

شود.
به گزارش روابط عمومی شــهرداری قم ، دکتر سیدمرتضی سقائیان 
نژاد در نشست رسمی و علنی شورای اسالمی شهر قم با تبریک اعیاد ماه 
ذی الحجه اظهار کرد: یکی از مطالبات شهرداری از مدیریت استان این 
است که ضرر و زیان های واردشده به مدیریت شهری در موضوع شیوع 

کرونا و مبارزه با آن به نحوی جبران شود.
وی اضافه کرد: به هرحال بودجه هایی به عنوان تسهیالت کرونایی به 
استان واردشده و ما نیز آسیب های واردشده را به مدیریت استان منعکس 
کرده ایم، اما همچنان جای این سؤال وجود دارد که استان چه کمکی به 

شهرداری برای جبران این ضررها و زیان ها خواهد کرد.
شــهردار قــم در ادامه به موضوع تجمیع برخی ســازمان های تابعه 
شــهرداری قم توجه داد و گفت: ما به طور کامل با این تجمیع و ادغام 
سازی موافق هســتیم، اگرچه چارچوب های این بحث نیز باید توسط 

سازمان شهرداری ها مشخص شود.
وی ادامه داد: به هرحال شــاید در شــرایط فعلی نتوان برخی از این 
ســازمان ها را از نظر حقوقی منحل کرد، امــا این امکان وجود دارد که 
برخی از آن ها به صورت مشترک سرپرستی شوند تا این تجمیع به صورت 

گام به گام به پیش برود.
سقائیان نژاد افزود: البته می توان این امکان را مهیا کرد که نیروهای 

مازاد از این تجمیع در بخش های دیگری از شهرداری و بر اساس نیاز هر 
بخش به کارگیری شوند تا نگرانی و چالشی در این زمینه به وجود نیاید.

وی درعین حال به افزایش سرسام آور قیمت ها و هزینه های مدیریت 
شهری اشاره و خاطرنشان کرد: نسبت هزینه های جاری به هزینه های 
عمرانی در بودجه ســال ۱۳۹۹ شهرداری قم ۲۰ به ۸۰ بود و البته این 
عدد در بودجه سال جاری به ۲۹ به ۷۱ رسید که نشانه خوبی در زمینه 

مدیریت شهری نیست.
شهردار قم اذعان کرد: البته مجموعه مدیریت شهری قم یعنی شورای 
اسالمی شهر و شهرداری همچنان تالش دارند تا با وجود همه چالش ها 
و محدودیت ها، مدیریت شــهر را به صورت عادالنه برقرار کنند و در این 
مســیر کوشا باشند. وی با اشاره به اینکه در این مسیر نیاز به نقشه راه 
وجود دارد اذعان کرد: این نقشــه راه می تواند از سوی شورای اسالمی 
شهر به شهرداری تکلیف شود، اما درعین حال راه دیگری در پیش گرفته 
شده که این راه، تدوین این نقشه راه توسط شهرداری و با حضور نماینده 
شورای اسالمی شهر است که البته این نقشه راه درنهایت باید به تصویب 

نمایندگان مردم در شورای اسالمی شهر برسد.

لزوم جبران زیان های واردشده به مدیریت شهری در مبارزه با کرونا 

 موافق تجميع برخی سازمان های شهرداری قم هستيم
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به قلم: سِیما نایاک
AdChina.io مسئول بازاریابی دیجیتال در موسسه

ترجمه: علی آل علی

وقتی بحران های اقتصادی و مش��کالت ناش��ی از آن پیش 
می آید، اغلب کسب و کارها اول از همه به فکر کاهش هزینه ها 
می افتند. این امر اقدامی منطقی برای در امان ماندن از نتایج 
بحران های مالی محس��وب می ش��ود. در این میان هم هیچ 

حوزه ای به اندازه بازاریابی طرفدار برای کاهش هزینه ندارد. 
بس��یاری از کارآفرینان کاهش هزینه های بازاریابی را فاقد 
تاثیر منفی بر روی برندش��ان، دس��ت کم ب��رای کوتاه مدت، 
می دانند. چنین ارزیابی ش��اید در نگاه نخس��ت بسیار جذاب 
باشد، اما چندان واقعی نیست بنابراین شما باید ارزیابی تان در 

این حوزه را تغییر دهید. 
بازاریابی قلب تپنده هر حوزه کسب و کاری است. این این 
امر باید ش��ما را به سوی سرمایه گذاری هرچه بیشتر در این 
حوزه ترغیب کند، نه اینکه در میانه راه به هر دلیل بی خیال آن 
شوید. چنین کاری جایگاه شما در بازار را به شدت تحت تاثیر 
قرار می دهد. هدف اصلی در این مقاله بررسی نحوه کنار آمدن 
با شرایط بحرانی مالی و کاهش هزینه های بازاریابی است. این 
امر در مقابل قطع کامل بودجه بازاریابی قرار می گیرد و به شما 

برای ادامه فعالیت بازاریابی کمک خواهد کرد. 
چرا کسب و کارها بودجه بازاریابی شان را قطع 

می کنند؟
هزینه ه��ای بازاریاب��ی برای ه��ر برندی بخ��ش مهمی از 
مخارج اش را ش��امل می ش��ود. برای اینکه شما را قانع کنیم 
کاهش چنین هزینه هایی کار درس��تی نیس��ت، باید ابتدا به 
دالیل تالش برای کاهش هزینه موردنظر اش��اره ای داش��ته 
باشیم. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای درک درست تر از 

شرایط جاری دارد. 
یکی از دالیل اصلی در یک سال و نیم گذشته برای کاهش 
هزینه های بازاریابی مربوط به شیوع کروناست. این امر هزینه 
مالی بس��یار زیادی برای کسب و کارها به همراه داشته است. 
بنابراین مش��اهده تمایل برندها برای کاهش هزینه ش��ان در 
زمینه بازاریابی امری طبیعی محسوب می شود. خوشبختانه 
اغلب برندها در این حوزه بودجه بازاریابی را قطع نکرده اند، اما 

آن را به طور قابل مالحظه ای کاهش داده اند. 
یکی دیگر از دالیل اصلی برای کاهش هزینه های بازاریابی 
مربوط به مشکالت مالی کسب و کارهاست. این امر ارتباطی 
با رویدادهای روزمره ندارد، بلکه بیش��تر ناشی از برنامه ریزی 
نادرس��ت هر کسب و کار اس��ت. اغلب کارآفرینان در شرایط 
موردنظر ابتدا به سراغ کاهش بودجه بازاریابی می روند. از نظر 
چنین کارآفرینانی بوده بازاریابی بخشی ضروری برای کسب 

و کارها نیست. 
قطع بودجه بازاریابی چه تاثیری بر روی وضعیت 

برندها دارد؟
وقت��ی یک برند بودج��ه بازاریابی اش را ب��رای مدت زمانی 
مش��خص قطع می کن��د، به طور ناگهانی حض��ورش در بازار 
کاهش می یابد. این امر واکنش های شدیدی از سوی کاربران 
ب��ه همراه خواهد داش��ت. امروزه مش��تریان تمایل به حضور 
برندها در کنارشان برای مدت زمانی طوالنی را دارند. بنابراین 
شما با ناپدیدشدن به طور ناگهانی بسیاری از مشتریان تان را 
ناامید خواهید کرد. این امر تاثیرگذاری به شدت منفی بر روی 

برداشت مشتریان از کسب و کارتان خواهد داشت. 
وقتی یک برند برای مدت زمانی مش��خص در بازار حضور 
ندارد، رقب��ای آن به طور قابل مالحظه ای بازار را در دس��ت 
می گیرند. معنای این امر از دس��ت رفتن مشتریان و بزرگتر 
ش��دن رقباس��ت. بنابراین شما در بازگش��ت دوباره به عرصه 
بازاریاب��ی مش��کالت بس��یار زیادی ب��رای رقاب��ت با چنین 

موسسه هایی خواهید داشت. 
کاهش هزینه های بازاریابی همیش��ه یک��ی از راهکارهای 
منطقی برای بهبود وضعیت مالی برند محسوب می شود، اما 
اگر در این میان قطع کامل بودجه مدنظر قرار گیرد، ش��رایط 
به طور قابل مالحظه ای متفاوت خواهد شد. بسیاری از برندها 
پس از تصمیم های ناگهانی برای بخش بازاریابی دیگر توانایی 
بازگش��ت به بازار کار را ندارند. این به معنای حذف کس��ب و 

کارمان به دست خودمان است. 
چالش کاهش هزینه های برند و توجه به حوزه 

بازاریابی
ب��دون تردی��د برندها در ش��رایط بحرانی نی��از به کاهش 
بودجه شان دارند. این امر یکی از نکات ضروری برای بقا در بازار 
است. ما تا اینجا از معایب قطع بودجه بازاریابی گفتیم، اما اگر 
شما مجبور به اتخاذ شیوه ای در این میان هستید، باید شیوه 
متعادلی را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شرایط تان به 
طور قابل مالحظه ای دشوار خواهد شد. همچنین شاید دیگر 

شانسی برای بازگشت به بازار پیدا نکنید. 
بی تردی��د هی��چ برن��دی قص��د ن��دارد در دوران کرونا و 
محدودیت های مالی ناش��ی از آن مورد تنفر مش��تریان قرار 
گیرد. بنابراین شما باید ارزیابی درستی از وضعیت تان در این 
میان داشته باشید. هدف ما در ادامه بررسی برخی از ایده های 
مناس��ب برای کاهش هزینه های بازاریابی بدون دس��تکاری 
بودجه اش است. این امر به شما امکان کاهش هزینه ها بدون 
نیاز به توقف روند بازاریابی و همچنین افت محسوس در تولید 
محتوا را می دهد. در ادامه با بررسی شش حوزه اساسی برای 

کاهش هزینه های بازاریابی همراه ما باشید. 
پایان دادن به همکاری با موسسه های بازاریابی مختلف

همکاری ب��ا موسس��ه های بازاریابی برای تولی��د محتوا و 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان امر بسیار مهمی است، با این 
حال وقتی ش��رایط شما بحرانی می شود، کارهای بسیار مهم 
دیگری هم هستند. بنابراین کاهش هزینه در زمینه همکاری 

با موسسه های بازاریابی ایده جذابی خواهد بود.
امروزه اغلب برندها دارای تیم بازاریابی حرفه ای هس��تند. 
ای��ن امر به معنای امکان تولید محت��وای بازاریابی بدون نیاز 
به همکاری موسس��ه های مختلف است. ش��اید شما در این 

میان ایده متفاوتی داشته باشید، اما همکاری با موسسه های 
بازاریابی فقط در زمان دسترسی به منابع مالی فراوان مناسب 
خواهد بود. اگر شما تیم بازاریابی حرفه ای و کارکشته ای دارید، 
می توانید به راحتی هرچ��ه تمام تر از آن برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان تان استفاده نمایید. 
یکی از مهمترین نکات در زمینه کاهش ارتباط و همکاری 
با موسس��ه های بازاریابی مربوط به تصمیم گیری هوشمندانه 
اس��ت. اگر ش��ما با یک بازاریاب مس��تقل هم��کاری دارید و 
بس��یاری از پروژه های تان بدون وی معطل می ماند، هرگز به 
قط��ع همکاری با وی فکر هم نکنید. در عوض موسس��ه های 
کمتر مهم را مدنظر قرار دهید. این کار کیفیت بازاریابی شما 

را به طور قابل مالحظه ای تحت تاثیر قرار می دهد. 
اگر شما توانایی بازاندیشی در رابطه با همکاری تان با دیگر 
برندها و موسس��ه های بازاریابی داشته باشید، فرآیند کاهش 
همکاری بس��یار ساده خواهد شد. ش��مار باالیی از برندها در 
عمل نیازی به همکاری با چنین موسسه هایی ندارند. بنابراین 
شما در صورت امکان باید چنین همکاری هایی را لغو نمایید. 
دست کم همکاری با موسسه هایی با سطح قیمت پایین تر ایده 

خوبی در این میان خواهد بود. 

کنار گذاشتن ابزارهای به درد نخور بازاریابی
ش��مار باالیی از ابزارهای بازاریابی در عرصه کس��ب و کار 
کارایی بس��یار اندکی دارند. این امر برای برندها نکته بس��یار 
مهمی محس��وب می شود. اگر ش��ما نیاز چندانی به ابزارهای 
بازاریابی ت��ان احس��اس نمی کنی��د، رهای��ی از شرش��ان در 

هزینه های نهایی تاثیر مثبتی دارد. 
امروزه بس��یاری از برندها ب��دون هماهنگی با تیم بازاریابی 
اقدام به خرید اشتراک ابزارهای مختلف می کنند. اگر در این 
میان تیم بازاریابی تان به برخ��ی از ابزارها نیازی ندارد، دیگر 
دلیل��ی برای ادام��ه پرداخت هزینه آن وجود ندارد. ش��ما به 
سادگی هرچه تمام تر امکان استفاده از مزایای ابزارهای کمتر 

و ارزان تر را دارید. 
نکته مهم در رابطه با ش��رایط مورد بحث گفت وگو و تبادل 
نظر با اعضای تیم بازاریابی است. اگر اعضای موردنظر برخی 
از ابزارها را غیرکاربردی تش��خیص دهند، شما شانس بسیار 
زیادی برای کنار گذاشتن بی دردسر ابزارهای موردنظر خواهید 

داشت. 
گاهی اوق��ات اعضای تی��م بازاریابی تم��ام ابزارهای مورد 
استفاده ش��ان را ضروری ارزیابی می کنند. در این صورت کار 
شما اندکی سخت تر می شود. ش��ما در این رابطه باید از آنها 
برای طبقه بندی اهمیت ابزارهای مختلف درخواست نمایید. 
فقط در این صورت شانسی برای ادامه مسیر بازاریابی و کاهش 
هزینه ها پیش روی تان قرار دارد، در غیر این صورت باید هرچه 

سریع تر کل بودجه بازاریابی تان را قطع کنید. 
سرمایه گذاری بر روی کانال های رایگان بازاریابی

نمایش محت��وای بازاریابی در تلویزیون و دیگر پلتفرم های 
پولی یک ایده ضروری نیست. شاید شما در زمان بهره مندی 
از بودجه ه��ای ب��االی بازاریابی به چنین ای��ده ای فکر کنید، 
اما در ش��رایط بحران مالی باید به ط��ور کامل آن را فراموش 
نمایید، در غیر این صورت شانسی برای ادامه مسیر بازاریابی 
نخواهید داش��ت. امروزه برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان شان در شرایط کرونایی اقدام به انتشار محتوای 
بازاریابی در ش��بکه های اجتماعی به طور ارگانیک می کنند. 
معنای ای��ن امر عدم نی��از به پرداخت هزین��ه برای نمایش 

محتوای بازاریابی است.
 امروزه بسیاری از برندهای تازه تاسیس برای ماه ها از الگوی 
بازاریابی ارگانیک استفاده می کنند. این امر تاثیرگذاری بسیار 
زیادی برای مخاطب هدف دارد. مهمترین نکته در این میان 
تولی��د محتوای جذاب ب��رای مخاطب هدف اس��ت. این کار 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را بدل به سرگرمی خواهد 

کرد. 
متاسفانه برخی از تیم های بازاریابی اینقدر به نمایش محتوا 
در قبال پرداخت پول عادت کرده اند که دیگر هیچ ایده ای به 
چشم شان نمی آید. چنین امری تاثیر به شدت منفی بر روی 
وضعیت تیم های بازاریابی به همراه دارد. اگر ش��ما راهکاری 
برای کاهش هزینه های تان در شرایط بحرانی پیدا نکنید، هیچ 
شانسی برای تعامل با مش��تریان نخواهید داشت. بسیاری از 
برندها در ش��رایط کرونایی به دلیل ناتوانی برای برنامه ریزی 

مناسب با شکست های مالی کامل مواجه شده اند. 
حضور مناسب در شبکه های اجتماعی به شما امکان تعامل 
هرچه نزدیک تر با مش��تریان را می دهد. به این ترتیب شاید 
در آین��ده هم دیگر نیازی به ص��رف هزینه باال برای تعامل با 

مشتریان نباشد. 

بازگشت به سوی بازاریابی درون شرکتی
استفاده از توانایی اعضای شرکت برای بازاریابی ایده بسیار 
خوبی اس��ت. برخی از برندها در زمینه بازاریابی به طور کامل 
وابسته دیگر برندها هستند. این امر به معنای همکاری بسیار 
نزدیک میان برندهای مختلف در زمینه بازاریابی اس��ت. اگر 
کس��ب و کار ش��ما نیز برای بازاریابی وابستگی کامل به یک 
موسس��ه خاص دارد، ش��اید االن وقت بازنگری در ش��رایط 

موردنظر باشد. 
شما با کاهش وابستگی تان به دیگر برندها امکان تاثیرگذاری 
بر روی مشتریان به ش��یوه ای تازه را دارید. اغلب کارآفرینان 
در چنین ش��رایطی نگران کاهش محسوس کیفیت محتوای 
بازاریاب��ی در پی قطع همکاری ناگهانی هس��تند. نکته مهم 
در این میان اعتماد به کارمندان برند اس��ت. شما با همکاری 
کارمندان برند امکان مدیریت بخش بازاریابی به س��اده ترین 
ش��کل ممکن را دارید. نکته مهم در این میان ارتباط نزدیک 

میان کارمندان مختلف است. 
ب��دون تردید همکاری با برنده��ای بازاریابی در مدت زمان 
طوالنی به ش��ما نکات زی��ادی را آموخته اس��ت. این امر در 
م��ورد کارمندان تان نیز مص��داق دارد. بنابرای��ن جای هیچ 
نگرانی برای تعامل با مش��تریان براساس اعتماد به کارمندان 
فعلی برند نیست. اگر شما پیش از همکاری با مشتریان تان از 
کارمندان نظرخواهی کنید، امکان تشکیل یک تیم بازاریابی 
درون ش��رکتی را خواهید داشت.  بازگشت به سوی بازاریابی 
درون شرکتی به معنای کاهش هزینه ها در سطح کلی و امکان 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان به شیوه ای تازه است. این شیوه 
تازه ماهیت و ارزش ه��ای برندتان را بهتر از هر زمان دیگری 
برای مشتریان بیان می کند. بنابراین باید همیشه به آن توجه 
الزم را نش��ان دهید، در غیر این صورت مشتریان خیلی زود 
از شما ناامید می شوند.  استفاده از توصیه های کارمندانی که 
سابقه فعالیت به عنوان بازاریاب را داشته اند، یکی از مهمترین 
بخش های بازاریابی با استفاده از کارمندان معمولی برند است. 
این امر به شما فرصت تاثیرگذاری بر روی مشتریان به بهترین 
شکل ممکن و بدون افت کیفیت محتوای بازاریابی را می دهد. 
بنابراین ش��اید در این میان ش��ما نیاز به بهبود ارتباط تان با 

کارمندان تان داشته باشید. 
استخدام نیروی کار جوان و تازه کار

اس��تخدام نی��روی کار جوان و تازه کار ب��ه معنای افزایش 
هزینه های برند نیس��ت. م��ا در اینجا هدف اصلی مان کاهش 
هزینه های برند است. پس باید درباره استخدام نیروی جوان و 

تازه کار دالیل مشخصی داشته باشیم. 
امروزه بس��یاری از برندها با بازاریاب های باسابقه همکاری 
دارن��د. این امر صرف نظ��ر از کیفیت محتوای مطلوب همراه 
با هزینه های سنگین نیز هست. دلیل آن هم مشخص است. 
به هر حال بازاریاب های باس��ابقه حقوق بسیار باالیی دریافت 
می کنن��د. اگر ش��ما در این میان ب��ا بازاریاب ه��ای تازه کار 
همکاری داش��ته باشید، امکان صرفه جویی در هزینه های تان 

فراهم می شود. 
بس��یاری از برندها تا جای ممکن در برابر قطع همکاری با 
بازاریاب های قدیمی شان مقاومت می کنند. این امر شاید قابل 
تحسین باشد، اما خیلی زود کسب و کار شما را به طور کامل 
از بین می برد. شما نیاز فوری به کاهش هزینه های تان دارید، 
پس هرگونه تعللی هزینه های گزافی به همراه خواهد داشت. 

قطه همکاری با بازاریاب های باس��ابقه برن��د نباید به طور 
ناگهانی صورت گیرد. این امر مشکالت زیادی برای شما از نظر 
رفتار با کارمندان ایجاد می کند. یکی از توصیه های مناسب در 
این میان تالش برای قطع همکاری به طور دوس��تانه اس��ت. 
ش��ما باید ش��رایط تان را برای آنها توضیح دهید و در نهایت 
از زحمات ش��ان تش��کر نمایید. این امر تجربه ای مناس��ب از 
همکاری با شما برای بازاریاب های موردنظر ایجاد خواهد کرد. 
بنابراین دیگر خبری از اظهارنظرهای جنجالی درباره برندتان 

نخواهد بود. 
بس��یاری از برندها پس از قطع همکاری با نیروی کارشان 
دردس��رهای زیادی را پش��ت س��ر می گذارند. دلیل این امر 
اظهارنظرهای متف��اوت بازاریاب ها درباره کیفیت همکاری با 
برند موردنظر است. این امر به سرعت شایعات پیرامون برندتان 
را دامن می زند. بنابراین شما وضعیت به شدت دشواری پیدا 

خواهید کرد. 
توقف رونمایی از محصوالت و به روز رسانی های جدید

به روز رس��انی محصوالت و تالش برای جلب نظر مشتریان 
همیشه هزینه های بازاریابی بسیار زیادی به همراه دارد. برخی 
از برندها حتی در شرایط بحران مالی نیز به دنبال مراسم های 
پرزرق و برق برای رونمایی از محصوالت ش��ان هس��تند. این 
ام��ر نه تنها تاثیری بر روی جلب نظر مش��تریان ندارد، بلکه 
هزینه های بازاریابی ش��ما را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
خواهد داد. به این ترتیب شما از نظر صرفه جویی در هزینه ها 

حسابی با مشکل رو به رو خواهید شد. 
بدون تردید توقف رونمایی از محصوالت تصمیم س��ختی 
خواهد بود، اما این امر برای بهبود وضعیت برند ضروری خواهد 
بود. اگر ش��ما محصول تان را در ش��رایط بحران مالی در بازار 
رونمایی کنید، فروشش بسیار ناامیدکننده خواهد بود. بنابراین 
باید تصمیم دیگری در این رابطه اتخاذ نمایید. این امر شامل 
اندکی صبر بیش��تر و تالش برای صرفه جویی در هزینه های 

بازاریابی برند است. 
اگر ش��ما برای رونمایی از محصول تان عجله بسیار زیادی 
دارید، دس��ت کم باید آن را به ط��ور آنالین برگزار کنید. این 
امر هزینه های بازاریابی را بسیار کمتر از زمان برگزاری مراسم 
حض��وری می کند. همچنین از نظر رعایت مقررات مربوط به 
کرونا نیز شما در چشم مشتریان تان محبوب تر خواهید شد. 

امروزه بسیاری از برندها برای رونمایی از محصوالت شان از 
مراسم های آنالین استفاده می کنند. این امر شامل برندهایی 
مثل مایکروسافت و سونی نیز می شود. این دو برند نسخه های 
جدی��د ایکس باکس و پلی استیش��ن را به طور کامال آنالین 
رونمایی کردند. پس پیگیری چنین شیوه ای از سوی شما هم 

ایده چندانی نامناسب و عجیبی نخواهد بود. 
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چالش کاهش بودجه بازاریابی در شرایط بحران مالی چگونه از یوتیوب برای رشد کسب و کار خود استفاده کنیم
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اگر بخواهیم مهمترین ش��بکه برای کس��ب و کارها و افرادی که خواهان کس��ب درآمد هستند را نام 
ببریم، بدون ش��ک یوتیوب باالتر از هر گزینه ای قرار دارد. علت این امر نیز به این خاطر اس��ت که بنا 
ب��ر آمارهای جهانی در حال حاضر، محتواهای ویدئویی در صدر عالیق افراد قرار دارد. با این حال یکی 
از دالیل اصلی که باعث می ش��ود برندها کمتر به این ش��بکه مهم توجه داش��ته باشند، عدم آگاهی از 
اقداماتی اس��ت که می توان انج��ام داد. درواقع تولید محتوای ویدئویی، به مراتب س��خت تر از عکس و 
متن بوده و به همین خاطر اس��ت که اکثر کس��ب و کارها به سمت شبکه هایی نظیر اینستاگرام، تمایل 
بیشتری را دارند. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که حضور در یک شبکه، به معنای 
فراموش کردن س��ایر گزینه ها نبوده و اگر خواهان رشد چشمگیر برای کسب و کار خود هستید، ناچار 
به اس��تفاده از این ش��بکه خواهید بود. در ادامه شش شیوه اس��تفاده تجاری از این شبکه پرمخاطب را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-تجربه مشتری از محصوالت را به نمایش بگذارید 

اعتماد کردن در فضای اینترنت امری بس��یار سخت اس��ت. به همین خاطر نمایش مشتری می تواند 
امری بس��یار سودمند باش��د. در این رابطه فراموش نکنید که ش��ما باید به دنبال مزایا و معایب باشید 
تا بهترین نتایج را به دس��ت آورید. در کنار این مس��ئله فراموش نکنید که کیفیت کار نیز بس��یار مهم 
است. درواقع امروزه دیگر نمی توان انتظار داشت که با تجهیزات ضعیف، ویدئوهای چشم نوازی را داشته 
باشید. همچنین فراموش نکنید که مهارت ویرایش فیلم نیز از دیگر الزامات محسوب می شود. به همین 

خاطر بهتر است که تیمی حرفه ای در این زمینه استخدام نمایید. 
2-فراخوان عمل داشته باشید 

از دیگر اقداماتی که الزم اس��ت تا انجام دهید، فراخوان عمل اس��ت. درواقع یکی از بدترین اقدامات 
این اس��ت که افراد صرفا بازدیدکننده اقدامات ش��ما باشند. این امر باعث خواهد شد تا هر زمان امکان 
از دست دادن مخاطبان خود خصوصا در طوالنی مدت را داشته باشید، به همین خاطر توصیه می شود 
که حداقل یک اقدام را درخواس��ت کنید که نمونه ساده آن الیک و سابسکرایب است. با این حال شما 
بای��د جوایزی را هم تعیین کنید که باعث افزایش انگیزه افراد ش��ود. در این زمینه خالقیت بیش��تر از 
خرج کردن کاربرد دارد. برای مثال دعوت از افراد برای حضور در ویدئوهای بعدی خود می تواند بسیار 

جذاب باشد. 
3-از تولید محتواهای سرگرم کننده غافل نشوید 

مش��کل بزرگ بس��یاری از افراد فعال در زمینه تولید محتوا این است که خود را درگیر اقدامات بیش 
از حد تخصصی و یا موارد بس��یار س��طح پایین می کنند. این امر در حالی است که شما باید به مخاطب 
عامه خود بیشترین توجه را داشته باشید تا شانس موفقیت باال را به دست آورید. در این زمینه براساس 
آمارهای جهانی، محتواهای س��رگرم کننده، باالترین جذابیت ممکن را دارد. به همین خاطر ش��ما باید 
تالش کنید تا در کنار ارزش��مندبودن موضوعات، به سرگرم کننده بودن آنها نیز توجه داشته باشید که 
این امر در برخی از موارد صرفا از طریق ادیت جذاب تر ویدئوها نیز امکان پذیر است. با بررسی اقدامات 

انجام شده از سوی سایرین هم می توانید به ایده های بسیار خوبی دست پیدا کنید. 
4-از ترندها غافل نشوید 

این امر که بدانید در چه زمانی چه نوع محتواهایی را تولید نمایید، امری بسیار مهم محسوب می شود. 
در این راستا ترندها را باید موضوعاتی دانست که باعث می شود تا توجهات برای مقطعی به سمت آنها 
باشد. تحت این شرایط بسیار مهم است که این موارد را شناسایی و برای آنها برنامه ریزی داشته باشید. 
نکت��ه دیگری که الزم اس��ت تا به آن توجه نمایید این اس��ت که برخی از ترندها، ب��ه یکباره به وجود 
می آیند. به همین خاطر شما باید توانایی تولید محتوای سریع را هم داشته باشید. در این راستا اگرچه 
بهتر است که تیمی قدرتمند داشته باشید، با این حال با تجهیزات مناسب و توانایی ویرایش ویدئو هم 
می توان کارهای بس��یار خوبی را انجام داد. چنین اقدامی خصوصا در ابتدای کار، منجر به صرفه جویی 
خواهد شد. درواقع یکی از دالیل مهمی که باعث می شود تا افراد برای کسب و کار خود به سراغ یوتیوب 
نروند، تصور پرهزینه بودن این اقدام اس��ت. این امر در حالی اس��ت که بس��یاری از یوتیوبرهایی که به 

درآمدهای باال دست پیدا کرده اند، کار خود را به تنهایی شروع کرده اند. 
5-از پخش زنده غافل نشوید 

از دیگر اقداماتی که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که همواره پخش زنده را مورد توجه 
خود قرار دهید. درواقع ویدئوها به علت آنکه از قبل تهیه ش��ده اند، احس��اس ارتباط نزدیک را به همراه 
ندارند. همچنین به علت پیش��رفت نرم افزارهای ادیت، اگر بخواهید اعتمادس��ازی داش��ته باشید، بدون 
شک با مشکالتی مواجه خواهید شد. تحت این شرایط اگر در برنامه زمانی تولید محتوای خود، پخش 
زنده هم داش��ته باش��ید به موفقیت های باالتری دست پیدا خواهید کرد. نکته ای که در این بخش الزم 
اس��ت تا به آن توجه داش��ته باشید این است که س��عی کنید موارد احتمالی را حدس بزنید تا ویدئوی 
ش��ما کیفیت الزم را داش��ته باشد. برای مثال اگر در محیط باز هستید، یک میکروفون یقه ای، می تواند 
کیفیت صدا را تضمین نماید. همچنین الزم اس��ت که بدانید در چه زمینه هایی پخش زنده جذابیت و 
کاربرد الزم را دارد. برای درک بهتر این موضوع هم می توانید به اقدامات انجام ش��ده از س��وی سایرین 

توجه داشته باشید. 
6-با یوتیوبرها همکاری داشته باشید 

در ش��بکه های اجتماعی، اینفلوئنس��رها در رأس توجهات قرار دارند که ای��ن موضوع در یوتیوب نیز 
صادق است. درواقع یوتیوبر به افرادی اطالق می شود که به صورت مداوم در یک زمینه خاص اقدام به 
تولید محتوا می کنند که این موضوع باعث می ش��ود مخاطبان هر یک از حوزه ها، به سمت آنها متمایل 
ش��وند. در این راس��تا شما باید افراد مرتبط با حوزه کاری خود را شناسایی کرده و همکاری های الزم را 
داش��ته باش��ید تا با سرعت باالی رشد مواجه شوید. در کنار این مسئله نکته دیگری که الزم است تا به 
آن توجه داش��ته باش��ید این است که عالقه افراد به س��مت یوتیوبرها باعث می شود تا اعتبار و احتمال 
خرید افزایش چشمگیر پیدا کند. این موضوع بدون شک نیاز به بودجه دارد که توصیه می شود با حذف 

روش های دیگر، حتما در این رابطه اقدام نمایید. 
در آخر توجه داشته باشید که به صورت مداوم روش های جدیدتری برای موفقیت در شبکه ها معرفی 

می شود. به همین خاطر توصیه می شود که مطالعه مداومی هم داشته باشید. 
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