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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

سیاست های پولی دولت به کدام جهت حرکت می کند؟

نقشه فرار از ابرتورم
فرصت امروز: تورم بیش از 45 درصدی در نیمه نخس��ت امس��ال، دولت سیزدهم را بر آن داشته است تا اولین 
تکلیف و وظیفه خود را مهار تورم اعالم کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در شهریورماه امسال برای 
خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب به 45.1 درصد و 49.7 درصد رسید که برای خانوارهای شهری 0.6 واحد 
درصد افزایش و برای خانوارهای روستایی 1.0 واحد درصد افزایش داشته است. به گفته کارشناسان، در صورتی 
که این روند رش��د تورم مهار نش��ود، با توجه به رش��د نرخ ماهانه تورم که حدود 7 دهم درصد اس��ت پیش بینی 
می ش��ود که نرخ تورم تا پایان امس��ال به بیش از 50 درصد برسد، یعنی باالترین نرخ تورم تاریخ ایران در یکصد 
س��ال گذش��ته. به همین خاطر، سید ابراهیم رئیسی سه شنبه گذشته در جلسه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، 
تورم را خط قرمز دولت دانست و بانک مرکزی را موظف کرد سیاست های پولی را متناسب با مدیریت نقدینگی 
و کنترل تورم پیگیری کند. در حال حاضر روزانه بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی به کشور تزریق...

شاخص بورس تهران در اولین هفته مهرماه کانال 1.4 میلیونی را پس گرفت

رشد پاییزی بورس
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ایران در رتبه بندی موسسه فریزر در بین 10 کشور با کمترین آزادی اقتصادی ایستاد

ایران جزو 6 اقتصاد بسته جهان
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رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک گفت الستیک خودروهای خارجی به دلیل افزایش قیمت ارز بین 
20 تا 25 درصد گران شد و این الستیک ها از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی وارد ایران می شود.

به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تجارت نیوز، سـال گذشته الستیک از سبد 
ارز دولتـی خارج شـد. تولیدکنندگان گفتـه بودند با افزایش 50 درصدی قیمت السـتیک...

الستیک خودروهای خارجی گران شد

سرمقاله
تسهیالت تکلیفی یا 
تسهیالت هدفمند؟

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

بانکی  امور  دس��ت اندرکاران 
ش��ناخته  اصط��الح  با  کام��ال 
ش��ده »تس��هیالت تکلیف��ی«  
آش��نا هس��تند، اما »تسهیالت 
هدفمند«، اصطالحی است که 
اخیرا محمدرضا رضایی کوچی، 
کمیس��یون  محت��رم  رئی��س 
عمران مجلس و نماینده مردم 
فهی��م و مومن جه��رم و خفر 
مورد اس��تفاده قرار داده است. 
او در مقاله ای تحت عنوان »آیا 
گره کور مس��کن باز می شود«، 
در این باره نوش��ته اس��ت: »از 
»قانون جهش تولید مس��کن« 
برداش��ت اش��تباهی می شود و 
ع��ده ای فک��ر می کنن��د که ما 
می خواهیم در قالب این طرح، 
مناب��ع جدی��دی به سیس��تم 
بانکی کشور تحمیل کنیم، در 
حالی که چنین نیست. بانک ها 
در حال حاضر هم سقف و یک 
ع��ددی را به صورت س��الیانه 
ب��ه عنوان تس��هیالت پرداخت 
می کنن��د. فکر می کن��م برای 
س��ال 1400 این ع��دد چیزی 
ح��دود 2 هزار میلی��ارد تومان 
باشد. ما در این قانون گفته ایم 
درص��دی از همین ع��دد را به 

مسکن اختصاص بدهند.
ادامه در همین صفحه
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در راس��تای رفاه حال مش��تریان و کاهش مراجعه حضوری به 
شعبه ها، کارت های نقدی بانک  پاسارگاد که تاریخ انقضای آنها از 
ابتدا تا انتهای مهرماه سال1400 است، به  مدت یک سال تمدید 

شد.  به گزارش روابط  عمومی بانک  پاسارگاد، از این پس مشتریان 
هنگام اس��تفاده از درگاه های پرداخت، باید در بخش ساِل تاریخ 
انقضای کارت، به جای عدد 00، عدد 01 را وارد کنند. همچنین 

مشتریانی که از سامانه های بانکداری مجازی یا همراه بانک استفاده 
می کنند باید نس��بت به ویرایش اطالعات کارت های خود بر این 
اساس اقدام فرمایند. الزم به ذکر است هم میهنان عزیز می توانند 

اکث��ر امور بانکی خود را با بهره مندی از ان��واع خدمات بانکداری 
الکترونیک بانک  پاس��ارگاد انج��ام داده و از مراجعه غیرضروری 
به ش��عبه ها خودداری کنند. مرکز مش��اوره و اطالع رسانی بانک 

 پاسارگاد به شماره  تماس82890 و سامانه  CRM در سایت این 
بانک به آدرس https://www.bpi.ir/crm آماده  پاسخگویی به 

سؤاالت مشتریان است.

ادامه از همین صفحه
 لذا منابع جدیدی به سیستم بانکی تحمیل نمی شود.« وی همچنین 
در ادامه افزوده است: »بنابراین مجلس در »قانون جهش تولید مسکن« از 
هر مقدار تسهیالت را که بانک ها پرداخت می کنند، هدفمند و اعالم کرده 
این تسهیالت باید به حوزه مسکن وارد شود. در هر صورت این پول قرار 
است به صورت تسهیالت پرداخت شود، نمایندگان فقط آن را هدفمند 
کرده و منابع بانک ها را به جای اینکه به سمت بورس و بنگاه داری برود، 

به حوزه مسکن آورده اند.«
به نظر می رسد منظور جناب رضایی کوچی از منابع همان »تسهیالت 
تکلیفی« است که بانک ها حسب تکالیف قانونی موظفند آن را به اقشار 
ی��ا بخش های موردنظر قانونگذار پرداخ��ت نمایند. اما آیا »قانون جهش 
تولید مسکن« مصوب مردادماه 1400 مجلس شورای اسالمی، پرداخت 
»تسهیالت تکلیفی« جدید برای تامین مالی تولید و ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مس��کونی به شبکه بانکی کشور تکلیف نکرده است؟ برای 
ارائه پاسخی منطقی بدین پرسش مقدمتا باید توجه داشت که براساس 
اصول قانون اساس��ی، ارائه هر طرح یا الیحه قانونی به مجلس مس��تلزم 
تعیین منابع مالی مورد نیاز آن اس��ت. بنابراین منابع هر طرح یا الیحه 
قانون��ی باید از محل درآمدهای دولت و نه از طریق منابع بانک ها تامین 
شود، زیرا منابع بانک های کشور اعم از بانک های دولتی و خصوصی بیشتر 
سپرده های بانکی مردم است و از نظر مالی-محاسباتی متعلق به دولت و 
یا بانک های سپرده پذیر نیست. بنابراین نمایندگان محترم نیز برای ارائه 
طرح های موردنظر خود باید در متن طرح مصوب مجلس، منبع یا منابع 
مالی مورد نیاز برای اجرای آن را دقیقا مشخص کنند، وگرنه طرح قانونی 
آنان با ایراد مغایرت با قانون اساس��ی در ش��ورای محترم نگهبان مواجه 

خواهد شد.
ط��رح »قانون جهش تولید مس��کن« نیز جزو قوانینی اس��ت که بار 
مالی فراوانی نیاز دارد. تولید و س��اخت ساالنه حداقل یک میلیون واحد 
مسکونی، طرحی است که در صورت اجرای صحیح عالوه بر دعای خیر 
نس��ل جوان، موجب رونق تولید صنایع مرتبط با مسکن نظیر سیمان، 
گچ، لوازم برق س��اختمانی، رنگ، صنایع فلزی و چوبی و ایجاد اش��تغال 
مولد خواهد ش��د. در واقع رونق تولید مس��کن، رونق بسیاری از صنایع 
دیگر را هم به همراه خواهد داشت، اما تولید ساالنه حداقل یک میلیون 
واحد مسکونی نیازمند تامین مالی مناسب و هزاران میلیارد ریال اعتبار 
بودجه ای اس��ت. به همین جهت با کس��ر و کمبود بودجه دور از انتظار 
نیست که مجلس برای تامین منابع مالی این طرح بزرگ ملی، به جای 
تامین اعتبار از طریق دولت به سراغ منابع مالی بانک ها برود و بانک ها را 
مکلف کند که برای تامین مالی این طرح، تسهیالت ارائه دهند. به طور 
خالصه، در این طرح قانونی، »تسهیالت تکلیفی« زیر برای شبکه بانکی 

کشور مقرر شده است:
* ماده 4 – بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل 40 
درصد از تغییرات مانده تس��هیالت پرداختی در هر س��ال مالی را با نرخ 
س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به 

صورتی که در س��ال اول اجرای قانون از حداقل یک میلیون و 600 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و 
برای سال های آینده نیز حداقل منابع تسهیالتی مذکور با افزایش درصد 

صدرالذکر مطابق با نرخ تورم ساالنه افزایش یابد.
* تبصره 1 – بانک های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از 

بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند.
* تبصره 2 - تسهیالت فوق براساس نیاز ساالنه مسکن در طرح ها و 
برنامه های اعالم شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. در صورت 
ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیالت 
براس��اس نسبت مش��ارکت منابع صندوق ملی مس��کن با بانک عامل و 

براساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار محاسبه می گردد.
* تبصره 3 - تسهیالت مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از 
دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل 
می ش��ود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقس��اطی، 20ساله است. در 
صورتی که افزایش طول دوره س��اخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده 
باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و 

شهرسازی برعهده سازنده است.
* تبص��ره 4 – بانک ه��ا و موسس��ات اعتباری در ص��ورت پرداخت 
تس��هیالت موضوع این م��اده مجاز به انتش��ار اوراق رهنی در چارچوب 

مقررات بانک مرکزی هستند.
* تبصره 5 - سازمان امور مالیاتی موظف است در صورت عدم رعایت 
موضوع این ماده، مالیاتی برابر بیست درصد )20درصد( تعهد انجام نشده 
را از بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور 
واریز نماید. این مبلغ 100درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق 

ملی مسکن واریز می شود.
بدین ترتیب، مجلس در »قانون جهش تولید مسکن«، تامین و پرداخت 
حداقل 40 درصد از تغییرات مانده تسهیالت پرداختی در هر سال مالی 
را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به سیستم بانکی کشور تکلیف 
کرده است که حداقل برآورد تقریبی این مبلغ یک میلیون و 600 هزار 
میلیارد ریال است و بانک ها قانونا موظفند این میزان تسهیالت را به بخش 
مسکن اختصاص دهند. بنابراین با معرفی تسهیالت مورداشاره به عنوان 
»تسهیالت هدفمند« نمی توان ماهیت تکلیفی و الزامی آن را تغییر داد و 
جلوه دیگری بدان بخشید. به هر جهت، چه تسهیالت مورد نظر مجلس 
در »قانون جهش تولید مسکن« را »تسهیالت تکلیفی« بدانیم یا به تعبیر 
رئیس کمیسیون عمران مجلس، آن را »تسهیالت هدفمند غیرتکلیفی« 
بنامیم، در هر صورت »قانون جهش تولید مسکن« مصوب مجلس و مورد 
تایید نهایی شورای نگهبان، قانون اساسی است. لذا قانونا بایستی بی کم و 
کاست توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط اجرا شود؛ این نکته ای است که 
هیچ گونه تردیدی در آن روا نیست، اما لزوم اجرای قوانین مانع از نقد و 
بررسی و تالش برای اصالح آن نیست. از دید موازین بانکی، نکات زیر در 

»قانون جهش تولید مسکن« قابل توجه است:
اول؛ مجل��س در این قانون، دولت را مکلف کرده اس��ت که در مدت 

چهار سال ساالنه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در 
کشور برای متقاضیان واجد شرایط براساس »قانون ساماندهی و حمایت از 
تولید و عرضه مسکن« مصوب 25 اردیبهشت ماه 1387 و آیین نامه های 
مربوطه به مردم عرضه نماید. بدون شک، احداث این حجم از مسکن به 
معنای واقعی، جهشی در تولید مسکن است و در صورت تحقق، افزون بر 
رونق صنایع و مشاغل مرتبط با صنعت ساختمان، تا حدود زیادی مشکل 
نس��ل جوان در تامین مس��کن را برطرف خواهد کرد و از دلواپسی آنان 
خواهد کاست، اما تحقق این نیت خیر عالوه بر مباحث اجرایی نیازمند 
تامین منابع بانکی الزم اس��ت. اگر هر واحد مسکونی در کمترین متراژ 
60 متر مربع باش��د، این بدان معناست که دولت براساس تکلیف قانونی 
بایستی ساالنه 60 میلیون متر مربع ساختمان مسکونی در کشور احداث 
و تولید کند. بنا بر اعالم سازمان نظام مهندسی، کف هزینه ساخت مسکن 
در مناطق روس��تایی در س��ال 1400، مبلغ 3میلیون و 500هزار تومان 
و در ش��هرها حدود 6 میلیون تومان اس��ت. به این هزینه ها، هزینه های 
زیرساخت های عمومی و تاسیسات شهری نیز اضافه می شود، زیرا یک برج 
مسکونی را نمی توان وسط بیابان برپا کرد. حال پرسش از بانک مرکزی 
این اس��ت که آیا بانک های کشور توان تسهیالت دهی احداث ساالنه 60 
میلیون متر مربع مسکونی به همراه تسهیالت موردنیاز سایر بخش های 
تولیدی و خدماتی را دارند یا برای پرداخت این حجم تس��هیالت دچار 
ناترازی منابع می شوند و برای حل این ناترازی و کمبود منابع الزم، الجرم 

به سمت برداشت از منابع بانک مرکزی می روند؟
دوم؛ جن��اب رضای��ی کوچی به خوبی در جریان هس��ت که مجلس 
عالوه بر »تسهیالت تکلیفی« »قانون جهش تولید مسکن«، »تسهیالت 
تکلیفی« متعددی در قانون بودجه س��ال 1400 برای نظام بانکی کشور 
مقرر کرده است که فقط به نمونه ای از این »تسهیالت تکلیفی« در قانون 

بودجه سال 1400 اشاره می شود:
* بند 10 قسمت الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1400 - در سال 
1400 کلیه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند برای احداث 
و نوسازی 400هزار واحد مسکن روستایی و شهری در شهرهای کمتر از 
25 هزار نفر جمعیت و 800هزار واحد مسکن شهری )با اولویت محالت 
و مناطق محروم( نسبت به پرداخت سه میلیون و ششصد هزار میلیارد 
)3.600.000.000.000.000( ریال تس��هیالت ساخت مسکن )معادل 
بیس��ت درصد )20%( تسهیالت نظام بانکی( به افراد واجد شرایط اقدام 
نمایند. س��همیه هر بانک توس��ط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین 
می شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیالت، 
20 سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات 
آن به متقاضی واجد ش��رایط منتقل می شود. این تسهیالت با نرخ سود 
مصوب ش��ورای پول و اعتبار به افراد واجد ش��رایط معرفی شده توسط 

وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.
حال پرس��ش از رئیس کمیس��یون عمران مجلس این اس��ت که آیا 
»تس��هیالت تکلیفی« موضوع بند 10 قس��مت الف تبص��ره 18 قانون 
بودجه س��ال 1400، جزئی از تس��هیالت بانکی موردنظر »قانون جهش 

تولید مسکن« است، یا ارتباطی با آن ندارد و بانک ها موظفند »تسهیالت 
تکلیفی« ه��ر دو قانون )قانون بودجه و قانون جهش تولید مس��کن( را 

پرداخت نمایند؟
س��وم؛ بانک، صندوق پرداخت نیس��ت و بنا بر اصول و موازین قانون 
عملی��ات بانکی بدون ربا، بانک ها موظفند کلیه تس��هیالت بانکی اعم از 
»تس��هیالت تکلیفی« و تس��هیالت غیرتکلیف��ی را در چارچوب عقود 
مبادله ای یا عقود مش��ارکتی به صورت »تس��هیالت تکلیفی« پرداخت 
نمایند. در این زمینه از متن تبصره 3 ماده 4 »قانون جهش تولید مسکن« 
بدین عبارت »تسهیالت مربوط به س��اخت واحدهای این قانون پس از 
دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل 
می شود. مجموع دوران مش��ارکت و فروش اقساطی، 20 ساله است. در 
صورتی که افزایش طول دوره س��اخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده 
باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و 
شهرسازی برعهده سازنده است«، می توان استنباط کرد که نظر مجلس 
آن اس��ت که تسهیالت بانکی »قانون جهش تولید مسکن« بایستی در 
قالب تسهیالت مشارکت مدنی به اشخاص حقیقی )سازندگان انفرادی( 
و به اش��خاص حقوقی )انبوه س��ازان( پرداخت شود. کسانی که با موازین 
بانکی آش��نایی دارند، می دانند که نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار 
در تسهیالت مشارکتی صرفا س��ود مورد انتظار و غیرقطعی است. سود 
قطعی در تسهیالت مشارکتی پس از پایان دوران مشارکت و برآورد سود 
و زیان طرح مورد مش��ارکت تعیین و مبنای فروش نقدی یا اقس��اطی 
سهم الشرکه بانک به تسهیالت گیرنده یا هر شخص دیگری می شود. در 
واقع س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار در تسهیالت مشارکتی حداقل 
تعهد تسهیالت گیرنده است. عالوه بر آن، نتیجه تسهیالت مشارکت مدنی 
از نظر ش��رعی و قانونی، شریک شدن بانک تسهیالت دهنده در پروژه و 
طرح مورد مشارکت است. این شیوه تسهیالت دهی در مورد انبوه سازی 
منتهی به نوعی رانت تسهیالتی خواهد شد. بنابراین اینکه بانک ها ملزم 
باشند پس از پایان مدت مشارکت مدنی حتما سهم الشرکه خود را به یک 
قیمت از پیش تعیین شده فروش اقساطی کنند و نتوانند حقوق شرعی 
و قانونی خود به عنوان یک ش��ریک را اعمال کنند، کامال مغایر با اصول 
و مبانی قانونی و ش��رعی قانون عملیات بانکی بدون ربا اس��ت. به بیان 
دیگر، وقتی به بانک ها دستور داده می شود که تسهیالت بانکی در قالب 
مشارکت مدنی پرداخت شود، بایستی به آثار قانونی و شرعی تسهیالت 

مشارکت مدنی نیز پایبند باشیم.
چهارم؛ »تس��هیالت تکلیفی« براساس تجربه و بنا به دالیل متفاوت، 
معوق می ش��وند و سیس��تم بانکی را برای وصول این مطالبات معوق با 
مشکالت زیادی مواجه می سازند. کما اینکه در طرح »مسکن مهر« چنین 
اتفاقی رخ داد. یکی از خبرگزاری ها در این مورد نوشته است: »آمارهای 
بانک مرکزی نشان می دهد که در دولت های نهم و دهم 450 هزار میلیارد 
ریال یعنی معادل 45 هزار میلیارد تومان خط اعتباری بانک مرکزی برای 
»مسکن مهر« در نظر گرفته شد. پیگیری »ایرنا« نشان می دهد که طلب 
بانک مرکزی از بانک مس��کن از محل این خط اعتباری 444.666 هزار 

میلیارد ریال یعنی بیش از 44 هزار و 400 میلیارد تومان اس��ت، یعنی 
اینکه بانک مسکن در این مدت فقط توانسته 5 هزار و 334 میلیارد ریال 

یعنی 533 میلیارد تومان از این مبلغ را برگرداند.«
تنها کمکی که مجلس توانس��ته در این موضوع به بانک مس��کن در 
مورد مطالبات معوق این بانک کند، تبصره 4 ماده 3 »قانون جهش تولید 
مس��کن« است که براساس آن مقرر شده: »بدهی بانک مسکن به بانک 
مرکزی بابت اصل و فرع خطوط اعتباری »مسکن مهر« به حساب بدهی 
دولت به بانک مرکزی منتقل می شود و این مبلغ به عنوان منابع صندوق 
منظور می گردد.« مفهوم این تبصره به زبان س��اده این اس��ت که بانک 
مسکن ناچار شده برای تامین مالی »مسکن مهر« دست به دامان بانک 
مرکزی ش��ود و از بانک مرکزی اعتبار بگیرد و به این بانک بدهکار شود. 
اکنون مجلس چاره این زیان انباشته هزاران میلیاردی بانک مسکن ناشی 
از پرداخت تسهیالت »مسکن مهر« را در این دیده که بدهی بانک مسکن 
به دولت منتقل شود و دولت در ازای جایگزینی بانک مرکزی، طلب خود 
از بانک مس��کن را به عنوان سرمایه آورده دولت به صندوق ملی مسکن 
محس��وب نماید. بنابراین از این پس بانک مسکن بابت خطوط اعتباری 
»مسکن مهر« به جای بانک مرکزی، بدهکار دولت باقی خواهد ماند تا در 
فرصتی دیگر، مطالبات سهامدار اصلی )دولت( تبدیل به افزایش سرمایه 

بانک مسکن شود.
در جمع بندی موضوع می توان گفت، خانه دار شدن نسل جوان و تهیه 
مسکن برای آنان، آرزوی همه است. به همین جهت، طرح »جهش تولید 
مس��کن« در صورت اجرای صحیح می تواند این آرزو را برآورد س��ازد و 
گره کور مس��کن را باز نماید، اما اش��کاالت بانکی این طرح نیز بایستی 
برطرف گردد که امید اس��ت با سیاس��ت گذاری مناس��ب ش��ورای پول 
و اعتبار، این اش��کاالت تا حد ممکن برطرف ش��ود. جدا از این مباحث، 
در مورد »تسهیالت تکلیفی« فارغ از تاثیرات منفی این قبیل تسهیالت 
در گس��ترش ناترازی مالی بانک ها و نیز گسترش تورم، معتقدم که اگر 
مجلس، تضمین اصل و سود »تسهیالت تکلیفی« را به دولت تکلیف کند، 
حداقل نگرانی بانک ها از معوق شدن این قبیل تسهیالت کاهش می یابد و 
پشتوانه ای محکم برای بانک ها در پرداخت این قبیل تسهیالت خواهد بود. 
بنابراین با کمال احترام به نظرات جناب رضایی کوچی، معتقد هستم که 
از نظر حقوقی، تغییر نام یک پدیده حقوقی، یعنی »تسهیالت تکلیفی« 
به »تسهیالت هدفمند«، تغییری در ماهیت حقوقی آن پدیده نمی دهد. 
تامین تسهیالت موردنیاز »قانون جهش تولید مسکن«، تکلیف مجلس 
به سیستم بانکی اس��ت. ضمن آنکه سیاست گذاری در امور بانکی قانونا 
در صالحیت ش��ورای پول و اعتبار است. بنابراین تسهیالت بانکی مقرر 
ش��ده در این قانون از مصادیق بارز »تسهیالت تکلیفی« سیستم بانکی 
کشور است که امیدوارم با اجرای موفق »قانون جهش تولید مسکن«، این 
»تسهیالت تکلیفی« به خیل عظیم متقاضیان مسکن از جمله متقاضیان 
حوزه های انتخابیه جناب آقای رضایی کوچی در شهرهای جهرم و خفر 
و بخش های تابعه آن نظیر س��یمکان و کردی��ان و قطب آباد و حیدرآباد 

نیز برسد.

تسهیالت تکلیفی یا تسهیالت هدفمند؟

اعتبار کارت های نقدی بانک  پاسارگاد تمدید شد

استراتژی های بازاریابی دیجیتال برای صنعت خرده فروشی 
امروزه خرده فروش��ی ها شرایط بسیار ساده تری برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و بازاریابی دارند. ابزارهای 
بازاریاب��ی به طور قابل مالحظه ای در دس��ترس برندها قرار دارد. ای��ن امر امکان جلب نظر مخاطب هدف را به 
طور محسوسی ساده تر از هر زمان دیگری کرده است. بحران کرونا به عنوان یکی از رویدادهای مهم در عرصه 
کسب و کار برای بسیاری از برندها شرایط ناگواری را ایجاد کرده است. این امر به طور ویژه در ماه های ابتدایی 
برای خرده فروشی ها غیر قابل تصور بود. بسیاری از خرده فروشی ها تا همین چند ماه پیش به طور کامل تعطیل 
بودند. با این حساب بازاریابی و تعامل با مشتریان پس از بازگشایی کسب و کار یکی از نکات مهم برای چنین 
خرده فروشی هایی محسوب می شود. در این میان بازاریابی دیجیتال به عنوان یکی از گزینه های جذاب و کاربردی 

برای بازاریاب ها مطرح است.  بازاریابی دیجیتال در میان سایر الگوهای در دسترس برندها تاثیرگذاری بسیار...



فرصت امروز: جدیدترین گزارش موسسه فریزر در مورد شاخص آزادی 
اقتصادی، از جایگاه نازل اقتصاد ایران در جمع ش��ش اقتصاد بسته جهان 
حکایت دارد. این موسس��ه همچنین هنگ کنگ و س��نگاپور را آزادترین 
اقتصادهای جهان در س��ال 2021 معرفی کرد. ش��اخص آزادی اقتصادی 
که از س��ال 1996 میالدی توسط موسسه فریزر منتشر می شود، بر تأثیر 
باز بودن فضای اقتصادی کشورها بر جذب سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، 
سطح درآمد سرانه و خط فقر متمرکز است. امسال نیز همانند سال گذشته 
165 کش��ور جهان در این رتبه بندی لحاظ ش��ده اند و اطالعات اقتصادی 
در ب��ازه زمانی 2000 تا 2019 مورد مطالعه قرار گرفته اند. این ش��اخص 
براس��اس پنج زیرمجموعه اندازه دولت )مخارج دولتی، نرخ مالیات، سهم 
دولت از اقتصاد(، نظام قضایی و حقوق مالکیت، نرخ تورم و قدرت پس انداز، 
تجارت بین الملل و قوانین تجاری طی 20 سال، کشورها را رتبه بندی کرده 
است. همچون سال های گذشته هنگ کنگ و سنگاپور رتبه های اول و دوم 
را از آن خود کرده اند و کش��ورهای نیوزیلند، سوئیس، گرجستان، آمریکا، 
لیتوانی، ایرلند، استرالیا، دانمارک و موریس در رتبه های بعدی ایستاده اند. 
در آن سوی رتبه بندی 2021 آزادی اقتصادی نیز ونزوئال بسته ترین اقتصاد 
جهان است و پس از آن کشورهای سودان، لیبی، الجزایر، زیمبابوه، ایران، 
کنگو، س��وریه، جمهوری آفریقای مرکزی و یمن در جمع 10 کش��ور با 
بسته ترین نظام های اقتصادی قرار دارند. ایران در حالی جزو شش اقتصاد 
بسته جهان شناخته ش��ده که گرجستان با ایستادن در رتبه پنج جهان، 

بهترین وضعیت را در بین همسایگان کشورمان داشته است.
از آزادی اقتصادی تا عملکرد اقتصاد کالن

ش��اخص آزادی اقتصادی می��زان حمایت سیاس��ت ها و نهادهای یک 
کش��ور از آزادی اقتصادی را اندازه گیری می کند. به رغم آنکه شاخص های 
رقابت پذیری و سهولت کسب وکار، سال هاست که در کشورمان مورد توجه 
و بررسی قرار گرفته، اما از شاخص آزادی اقتصادی غفلت شده و اهتمامی 
برای بهبود این ش��اخص صورت نگرفته اس��ت. هرچند در مرکز خدمات 
س��رمایه گذاری اتاق تهران با همکاری موسس��ه فری��زر، تالش هایی برای 
جبران این خأل صورت گرفته، با این حال، بهبود شاخص آزادی اقتصادی 
نیازمند همکاری بخش های مختلف و اقداماتی در سطح ملی است تا امتیاز 

و رتبه ای که شایسته ایران و ظرفیت های آن است، حاصل شود.
موسس��ه فریزر یکی از س��ازمان های معتبر بین المللي است که درباره 
تأثی��رات اقتصادی و اجتماعی سیاس��ت ها در حوزه های مختلف از جمله 
مالیات، بهداش��ت، آم��وزش، آزادی اقتص��ادی، انرژی، مناب��ع طبیعی و 
محیط زیس��ت که می تواند کیفیت زندگی آحاد جامعه را بهبود بخش��د، 
به آموزش و پژوهش می پردازد و رتبه کش��ورها در مورد ش��اخص آزادی 

اقتصادی را نیز منتشر  می کند. شاخص آزادی اقتصادی برای اندازه گیری 
میزان سازگاری نهادها و سیاست های کشورها با آزادی اقتصادی طراحی 
ش��ده است. برای دس��تیابی به رتبه باالتر در این شاخص، یک کشور باید 
برخی از کارها را انجام و از برخی دیگر پرهیز کند. معیار آزادی اقتصادی را 
 می توان مقیاسی از میزان تخصیص منابع کمیاب براساس انتخاب شخصی 
با هماهنگی بازارها در مقابل رویکرد برنامه ریزی متمرکز که توسط فرآیند 

سیاسی انجام  می شود، در نظر گرفت.
آزادی اقتصادی زمانی بیش��تر  می ش��ود که زیرس��اختی ب��رای مبادله 
داوطلبان��ه افراد جامعه ایجاد ش��ود و از افراد و اموال آنه��ا در برابر عمل 
متجاوزانی که با خشونت، ارتشا، اجبار و کالهبرداری قصد تصرف چیزهایی 
ک��ه متعلق به آنها نیس��ت را دارند، محافظت کنن��د. در این زمینه، نظام 
حقوق��ی از اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. نهادهای حقوقی یک کش��ور 
باید از ش��خص و اموال هم��ه افراد در برابر اقدام��ات تجاوزکارانه دیگران 
محافظ��ت کرده و قراردادها را به ص��ورت بی طرفانه اجرا کنند. همچنین 
باید زمینه دسترسی به پول سالم که منجر به ثبات و پیش بینی در سطح 
اقتصادکالن باشد برای بنگاه ها فراهم شود؛ مقوله ای که سال هاست دغدغه 
بخش خصوصی کشور بوده و مشکالت زیادی برای تولیدکنندگان و تجار 
ایجاد کرده است. دولت ها همچنین باید از اقدامات محدودکننده انتخاب 
ش��خصی، مداخله در مبادالت داوطلبانه و محدود ک��ردن ورود به بازارها 
خودداری کنند. وقتی مالیات، هزینه های دولت و مقررات جایگزین انتخاب 
شخصی، مبادالت داوطلبانه و هماهنگی بازار شود، آزادی اقتصادی کاهش 
 می یابد. در همین حال، موسسه فریزر، آخرین گزارش آزادی اقتصادی را 
به تازگی منتش��ر کرده اس��ت. در گزارش 2021 این موسسه بین المللی، 
درج��ه آزادی اقتصادی در پنج حوزه اندازه دولت، مقررات، آزادی تجارت 
بین المللی، پول قوی و سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سنجیده  می شود. 
هر کش��ور در هر یک از پنج زیرش��اخص امتیازی از صفر تا 10 می تواند 
کس��ب کند. هرچه این نمره بیشتر باش��د داللت بر وضعیت بهتر در آن 
حوزه است. در گزارش شاخص آزادی اقتصادی به طور معمول داده های دو 
سال قبل مورد بررسی قرار  می گیرد. بنابراین در گزارش 2021 قاعدتا آمار 
2019 اقتصادها مورد اس��تناد قرار گرفته است. البته بانک جهانی گزارش 
جدیدی از سهولت کسب وکار منتشر نکرده )و فعال نخواهد کرد( و مجمع 
جهانی اقتصاد نی��ز ارزیابی خود از وضعیت رقابت پذی��ری جهانی را ارائه 
نکرده است. در نتیجه، بسیاری از اجزای شاخص آزادی اقتصادی که متکی 
به آن منابع هستند، به طور کامل به روز نشده اند. بنابراین باید دقت کرد 
که نسخه امسال شاخص آزادی اقتصادی منعکس کننده وضعیت سال های 

2018 و 2019 است.

ششم از آخر در شاخص آزادی اقتصادی
گزارش تازه موسس��ه فریزر نشان می دهد که آزادی اقتصادی در جهان 
همچنان در حال رشد است، یعنی بین سال های 2000 تا 2019 میالدی، 
میانگین آزادی اقتصادی از امتیاز 6.61 به 7.04 افزایش یافته اس��ت. در 
رده بندی جهانی شاخص آزادی اقتصادی، هنگ کنگ همچنان در جایگاه 
برترین کش��ور جهان قرار دارد. افزایش ناامنی آش��کار در حقوق مالکیت 
و تضعیف حاکمیت قانون ناش��ی از مداخالت دولت چین طی س��ال های 
2020 و 2021 احتم��اال تأثیر منفی بر نمره هنگ کنگ به ویژه در حوزه 
سیس��تم حقوقی و حق��وق مالکیت خواهد داش��ت ک��ه در گزارش های 
سال های آتی پدیدار می ش��ود. سنگاپور در جایگاه دوم قرار دارد و بعد از 
آن نیوزیلند، س��وئیس، گرجستان، ایاالت متحده آمریکا، ایرلند، لیتوانی، 
استرالیا و دانمارک رتبه های بعدی را با بیشترین امتیاز به خود اختصاص 

داده  اند.
در ای��ن رده بندی 10 کش��ور دارای کمترین امتیاز در ش��اخص آزادی 
اقتصادی ش��امل جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، 
سوریه، جمهوری کنگو، ایران، زیمبابوه ، الجزایر، لیبی، سودان و در نهایت 
ونزوئال هس��تند. رتبه آزادی اقتصادی ایران، رتبه مأیوس کننده ای است. 
کشور ما از رتبه 155 در سال 2018 به رتبه 160 در سال 2019 سقوط 
کرده است. نمره آزادی اقتصادی ایران پایین ترین عدد در 20 سال گذشته 

بوده و به عدد 5.06 کاهش یافته است.
ب��ا مقایس��ه آمارهای ایران در س��ال 2019 و س��ال ماقب��ل آن یعنی 
2018  می توان دریافت که در دو زیرش��اخص، امتی��از ایران کاهش و در 
دو زیرش��اخص نی��ز افزایش یافته و در یکی بدون تغییر مانده اس��ت؛ در 
ش��اخص اندازه دولت، بهبود نسبی امتیاز مش��اهده  می شود، اما سیستم 
حقوقی و حقوق مالکیت نمره کمتری گرفته و تضعیف شده است. امتیاز 
پول قوی افت داش��ته و امتیاز آزادی تجارت بین المللی که سال قبل افت 
شدیدی داشت، اندکی بهبود یافته است. همچنین در شاخص مقررات نیز 
امتیاز ایران بدون تغییر باقی مانده است و به عبارتی همان داده های سال 
قبل اس��تفاده شده اس��ت. به اعتقاد فریال مستوفی رئیس مرکز خدمات 
سرمایه گذاری و رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، 
عالوه بر مش��کالت س��اختاری اقتصاد ای��ران مانند ت��ورم مزمن، اقتصاد 
دولتی، محدودیت ه��ای تجاری و قوانین و مقررات دس��ت وپاگیر، خروج 
آمریکا از برجام و تحریم های گس��ترده ای که علیه کشورمان تحمیل شد، 
واکنش هایی را از س��وی ایران در پی داش��ت و همین مسئله موجب افت 
امتیاز ایران در ش��اخص آزادی اقتصادی شد تا در نهایت اقتصاد ایران در 

جمع شش اقتصاد بسته جهان بایستد.

ایران در رتبه بندی موسسه فریزر در بین 10 کشور با کمترین آزادی اقتصادی ایستاد

ایران جزو 6 اقتصاد بسته جهان

بیش از نیمی از مردم معتقدند که دولت سیزدهم عملکردی بهتر از 
دولت دوازدهم خواهد داشت. در تازه ترین نظرسنجی مرکز افکارسنجی 
دانش��جویان ایران )ایسپا( برای سنجش نگرش مردم درخصوص دولت 
س��یزدهم، از شهروندان س��وال ش��د که »فکر می کنید این دولت در 
مقایسه با دولت قبلی چگونه عمل خواهد کرد؟« در پاسخ به این سوال، 
53.2 درصد معتقدند که دولت آقای رئیسی در مقایسه با دولت قبلی 
بهت��ر عمل خواهد کرد، 9.6 درصد نی��ز گفته اند که بدتر عمل خواهد 
ک��رد و 21 درصد هم معتقدند که هی��چ فرقی نخواهد کرد. همچنین 
15 درص��د در این  خصوص اظهار بی اطالعی کرده اند و 1.1 درصد نیز 
پاسخی نداده اند. جالب اینکه 12.9 درصد مردها در پاسخ به این سوال 
معتقدند که دولت آقای رئیس��ی در مقایس��ه با دولت قبل بدتر عمل 

خواهد کرد، درحالی که این میزان در بین زنان 6.5 درصد است.
این نظرسنجی به منظور سنجش نگرش شهروندان درخصوص دولت 
س��یزدهم، در روزهای 21 تا 25 ش��هریورماه 1400 در مقیاس ملی و 
با ش��یوه مصاحبه تلفنی انجام شد. جامعه آماری این نظرسنجی کلیه 
شهروندان 18 س��ال به باالی ساکن در مناطق شهری و روستایی کل 
کشور و تعداد نمونه آن 1581 نفر بودند. 50.2 درصد پاسخگویان مرد و 
49.8 درصد نیز زن بودند. همچنین 38.3 درصد پاسخگویان در مراکز 
اس��تان، 35.6 درصد در شهرهای کوچک تر و 26.1 درصد در روستاها 

سکونت داشتند.
همانطور که گفته ش��د، در نخس��تین سوال از ش��هروندان پرسیده 
ش��د: »فکر می کنید این دولت در مقایس��ه با دولت قبلی چگونه عمل 
خواهد کرد؟« 53.2 درصد معتقدند دولت آقای رئیس��ی در مقایسه با 
دول��ت قبلی بهتر عمل خواهد کرد و 9.6 درصد گفته اند که بدتر عمل 
خواهد کرد و 21 درصد هم معتقدند فرقی نخواهد کرد. همچنین 15 

درصد در این  خصوص اظهار بی اطالعی کرده اند و 1.1 درصد نیز پاسخ 
نداده اند. 12.9 درصد مردها معتقدند دولت آقای رئیسی در مقایسه با 
دولت قب��ل بدتر عمل خواهد کرد، حال آنکه این میزان بین زنان 6.5 
درصد اس��ت. در بی��ن گروه های تحصیلی نی��ز 55.7 درصد افراد فاقد 
تحصیالت دانش��گاهی و 51.1 درصد افراد دارای تحصیالت دانشگاهی 
معتقدند دولت س��یزدهم در مقایس��ه با دولت قبل بهتر عمل خواهد 
کرد. ساکنان مناطق روستایی )57.4 درصد( نیز در مقایسه با ساکنان 
شهرهای غیرمرکز استان )55.6 درصد( و مراکز استان ها )49.4 درصد( 

به عملکرد دولت سیزدهم امیدوارترند.
سوال دوم درخصوص تخصص و توانمندی کابینه دولت سیزدهم بود 
و از شهروندان پرسیده شد: »به نظر شما کابینه آقای رئیسی توانمندی 
الزم برای مدیریت امور کشور را دارد؟« که 57.6 درصد معتقدند کابینه 
آقای رئیسی توانمندی الزم برای مدیریت امور کشور را دارد و در مقابل 
18.8 درصد گفته ان��د توانمندی الزم را ندارد. 23.6 درصد افراد اظهار 
بی اطالعی کرده و یا به این س��وال پاس��خی نداده اند. همچنین باور به 
توانمندی کابینه دولت سیزدهم در مدیریت امور کشور بین افراد فاقد 
تحصیالت دانش��گاهی )63.9 درصد( بیش از اف��راد دارای تحصیالت 
دانشگاهی )48.6 درصد( است. ساکنان مناطق روستایی )68.1 درصد( 
در مقایسه با شهرهای کوچک تر )59.1 درصد( و مراکز استان ها )50.5 
درصد( بیشتر معتقدند کابینه آقای رئیسی توانمندی الزم برای مدیریت 

کشور را دارد.
از سوی دیگر، 37 درصد مردم معتقدند »اعضای دولت آقای رئیسی 
براس��اس توانایی و تخصص انتخاب ش��ده اند« و در مقابل 29.4 درصد 
گفته اند »اعضای دولت براس��اس وابس��تگی جناحی و سیاسی انتخاب 
ش��ده اند«. همچنین 33.5 درصد نیز در این خصوص اطالعی نداشته 

یا پاسخی نداده اند.
سپس از شهروندان پرسیده شد: »آقای رئیسی در جریان رقابت های 
انتخاباتی و بعد از آن وعده هایی داده اند. آیا دولت ایشان می تواند به این 
وعده ها عمل کند؟« براس��اس نتایج نظرسنجی، امید به تحقق برخی 
وعده ها بیش از س��ایر موارد اس��ت. مردم بیش��ترین امید را به تحقق 
واکسیناسیون عمومی تا بهمن ماه و کمترین امید را به تحقق وعده رفع 

تحریم ها و کنترل تورم و گرانی دارند.
همچنی��ن 51.1 درصد مردم محبوبیت آقای رئیس��ی در جامعه را 
زیاد، 22.2 درصد کم و 16.3 درصد متوسط می دانند. 10.3 درصد نیز 
در ای��ن زمینه اظهار بی اطالعی کرده و یا پاس��خی ندادند. زنان )52.2 
درصد( بیش از مردها )50.2 درصد( معتقدند آقای رئیس��ی در جامعه 
محبوبیت زیادی دارد. گروه سنی باالی 50 سال )53.3 درصد( بیش از 
سایر گروه های سنی معتقدند محبوبیت آقای رئیسی زیاد است. مقایسه 
روند ارزیابی مردم از میزان محبوبیت رئیس جمهور نشان می دهد درصد 
کس��انی که محبوبیت ایشان را زیاد ارزیابی کرده اند، از 48.2 درصد در 
تیرماه به 51.1 درصد در شهریور رسیده و می توان گفت ارزیابی مردم از 

محبوبیت عمومی رئیس جمهور 2.9 درصد افزایش یافته است.
در ادامه از مردم پرسیده شد: »آیا سیاست ها و اقدامات آقای رئیسی 
را به عن��وان رئیس جمهور تأیید می کنید یا خی��ر؟« که 68.6 درصد 
مردم سیاس��ت ها و اقدامات آقای رئیسی را تأیید می کنند و در مقابل 
15.2 درص��د گفته اند تأیید نمی کنند. 16.1 درصد نیز به این س��وال 
پاسخ نداده اند. زنان تا حدودی بیش از مردان سیاست های آقای رئیسی 
را تأیید می کنند. این میزان بین جوانان 18 تا 29 سال )72.1 درصد( 
بیش از افراد باالی 50 س��ال )70 درصد( و افراد 30 تا 49 سال )65.9 

درصد( است.

نظرسنجی جدید ایسپا نشان می دهد

نگاه مردم به عملکرد دولت سیزدهم

نگـــاه

4 دلیل تداوم وضعیت بد اقتصادی در یک دهه گذشته
چرا حال اقتصاد ایران خوب نمی شود؟

هرچند در بخش مهمی از دهه 90، اقتصاد ایران تحت تاثیر 
تحریم ها قرار داشته و همین موضوع ارتباط گرفتن با بازارهای 
بین الملل��ی و نق��ل و انتقال ارز را دش��وار ک��رده، اما در عین 
حال برخی مس��ائل و مش��کالت داخلی نیز همچنان بر جای 
خود باقی مانده اند و همین عوامل ش��رایط دش��وار اقتصادی 
را دوچندان کرده اس��ت. در این زمینه، بازوی پژوهشی بخش 
خصوص��ی در گزارش جدید خود به بررس��ی وضعیت اقتصاد 
ایران در 10 س��ال گذشته پرداخته و به این سوال پاسخ داده 
که چرا با وج��ود تمامی اقدامات صورت گرفت��ه، حال اقتصاد 

ایران خوب نشده است؟
در این راس��تا، مرک��ز پژوهش های اتاق ای��ران اخیرا برنامه 
پیشنهادی برای اصالحات اقتصادی به دولت ارائه کرده است. 
محمد قاس��می، رئیس مرکز پژوهش های اتاق ایران با اش��اره 
به محتوای این برنامه و در پاس��خ به این س��وال که مشکالت 
اصلی اقتصاد ایران چه مواردی هستند، می گوید: بررسی های 
ما نش��ان می دهد تورم، بیکاری و کم رشدی اقتصادی مسائل 

بسیار عاجلی در اقتصاد ایران هستند.
او چهار عامل را در تداوم ش��رایط بد اقتصادی در 10 س��ال 
گذش��ته بسیار پررنگ دانسته و در پاسخ به این سوال که چرا 
مش��کالت عاجل اقتصادی ما حل نشده و حتی وضع ما رفته 
رفته بدتر هم شده است؟ می گوید: اول اینکه سیاست داخلی 
و خارجی ایران در خدمت حل مس��ائل اقتصادی نیس��ت. اگر 
می گوییم اقتصاد اولویت دارد باید همه توان سیاس��ی چه در 
داخل و چه در س��طح بین الملل در خدمت اقتصاد باش��د، در 
حالی که این طور نیس��ت. بنابراین متاس��فانه باید بگوییم که 

اقتصاد فقط در حرف، مسئله اول کشور است.
قاسمی در توضیح دومین دلیل تداوم این وضع بیان می کند: 
متاس��فانه دیدگاه علم��ی برای مدیریت مس��ائل اقتصادی در 
کشور وجود ندارد. اگر از اعضای مجمع تشخیص، مجلس و یا 
دولت بپرسید که مشکالت اقتصادی چطور حل خواهند شد، 
دیدگاه های پراکنده و سنتی در این  باره وجود دارد. متاسفانه 
هنوز راه اندازی یک مزرعه پرورش ش��ترمرغ یا کارخانه تولید 
لوازم خانگ��ی یا حداکثر پتروش��یمی و... نم��اد اقتصاد دیده 
می ش��وند، در حالی که اقتصاد یک سیستم است که نظام مند 
بخ��ش پولی، مال��ی و تجارت بین الملل را درب��ر می گیرد. اگر 
بپذیری��م که هدف در اقتصاد، رش��د بهره وری اس��ت، در این 

صورت همه اینها باید در خدمت بهره وری و نوآوری باشند.
رئیس مرک��ز پژوهش های اتاق ایران، س��ومین دلیل تداوم 
وض��ع موجود اقتص��ادی را پراکندگی قدرت سیاس��ت گذاری 
اقتصادی در کش��ور بیان کرده و می گوید: در کشورمان معلوم 
نیس��ت که مسئول سیاست گذار مالی، پولی یا ارزی چه کسی 
است. همه اینها در انواع شوراهای عالی و نهادها پراکنده شده 

است.
او چهارمین دلیل را نوع نگاه به درآمدهای نفتی دانس��ته و 
می افزاید: باید پاس��خ این س��وال روشن شود که اگر تحریم ها 
رفع ش��ود ما قرار اس��ت با درآمد حاصل از نف��ت چه کنیم؟ 
االن در دوران تحریم ه��ا کاری که ب��ا درآمدهای نفتی انجام 
می دهی��م، تامین کاالهای اساس��ی و تا ح��دودی تامین مواد 
اولیه تولید اس��ت. این موضوع ما را دچار تهدید می کند، چون 
معلوم نیس��ت تا کی این وضع ادامه دارد و این در حالی است 
که دیگر دنیا به س��مت انرژی ه��ای جایگزین می رود و ممکن 
است ما در نقطه ای متوجه شویم که بخشی از منابع زیرزمینی 

ما دیگر کارکرد اقتصادی ندارد.
به اعتقاد رئیس بازوی پژوهش��ی اتاق ایران، برنامه اقتصادی 
دولت باید با س��ه هدف کنترل تورم، درمان کم رشدی تولید، 
گس��ترش تامین اجتماعی و هدفمندس��ازی نظام یارانه ای و 
مالیاتی تدوین ش��ود؛ اول کنترل ت��ورم به عنوان عامل اصلی 
بی ثبات��ی در اقتصاد ای��ران؛ دوم درمان کم رش��دی تولید به 
عنوان عامل کم ش��دن س��هم کش��ور از اقتصاد جهانی که در 
طول 40 س��ال نصف ش��ده است و س��وم هم گسترش تامین 
اجتماع��ی و هدفمندس��ازی نام یارانه ای و مالیاتی. اینها س��ه 
محور اصلی برنامه ای است که اتاق بازرگانی ایران تدوین کرده 

و در آن از نظرات کارشناسان استفاده کرده است.
قاس��می در بی��ان اقدامات غلط اقتصادی ک��ه دولت باید از 
انجام آنها پرهیز کند، به چهار موضوع اش��اره کرده و می گوید: 
اولین کاری که دولت نباید انجام دهد، مداخله در قیمت گذاری 
است. ما تجربه دهه 50 و تجربه سال های بعد از انقالب را در 
قیمت گذاری داریم که طی آن مسئله کالن تورم را به مسئله 
خرد گران فروش��ی تبدیل ک��رده و بعد گران ف��روش را تنبیه 
می کردیم. متاس��فانه همه این روش ها شکس��ت خورده است. 
دومین اقدام، تصمیمات پش��ت درهای بسته و بدون مشورت 
اس��ت که نتیجه آن یا عدم همکاری  اس��ت و یا مس��کن های 
موق��ت و بع��د از آن جهش های بزرگ در اقتص��اد. همچنین 
س��ومین مورد این اس��ت که دولت بخواهد مس��ئله اقتصاد را 

بدون حل مسئله سیاست حل کند.
او در پایان گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران خاطرنش��ان 
می کن��د: آخرین موضوع هم بی توجهی دولت به این مس��ئله 
اس��ت که اقتصاد، علم سیستمی است. در بسته سیاستی ما به 
صراحت گفته ش��ده است که مشکل تورم را بدون حل مشکل 
کس��ری بودجه نمی توان حل کرد. مش��کل کسری بودجه را 
بدون حل مش��کل نظامات بازنشس��تگی و نظام قیمت گذاری 
انرژی و حل مس��ئله نظام یارانه ای نمی ش��ود حل کرد و همه 
اینها را نمی توان بدون حل مس��ئله نظ��ام حمایتی حل کرد. 
بنابرای��ن یک وزی��ر نمی تواند بگوید من فقط مس��ئول همین 
بخش هستم، بلکه حل مسائل اقتصادی به کمک همه کابینه 
نیازمند اس��ت. به همان اندازه که وزیر کشور مسئولیت دارد، 
وزیر اقتصاد هم مسئولیت دارد. اگر در تعیین استانداران دقت 
نش��ود و آنها صرفا با نگاه امنیتی و سیاسی انتخاب شوند، یک 
نتیج��ه می گیریم و اگر با نگاه اقتصادی تعیین ش��وند، نتیجه 
دیگری خواهد داش��ت. وزیر خارجه هم��ان اندازه حرفش در 
بازار ارز اثرگذار است که رئیس بانک مرکزی و حتی در دوران 
فعلی بیشتر. لذا کل کابینه باید هماهنگ با هم حرکت کنند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: تورم بیش از 45 درصدی در نیمه نخس��ت امسال، دولت 
س��یزدهم را بر آن داش��ته اس��ت تا اولین تکلیف و وظیفه خ��ود را مهار 
ت��ورم اعالم کند. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در ش��هریورماه 
امس��ال برای خانوارهای ش��هری و روس��تایی به ترتیب به 45.1 درصد و 
49.7 درصد رس��ید که برای خانوارهای شهری 0.6 واحد درصد افزایش 
و برای خانوارهای روستایی 1.0 واحد درصد افزایش داشته است. به گفته 
کارشناسان، در صورتی که این روند رشد تورم مهار نشود، با توجه به رشد 
نرخ ماهانه تورم که حدود 7 دهم درصد است پیش بینی می شود که نرخ 
تورم تا پایان امس��ال به بیش از 50 درصد برسد، یعنی باالترین نرخ تورم 
تاریخ ایران در یکصد س��ال گذش��ته. به همین خاطر، سید ابراهیم رئیسی 
سه ش��نبه گذشته در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تورم را خط 
قرمز دولت دانس��ت و بانک مرکزی را موظف کرد سیاس��ت های پولی را 

متناسب با مدیریت نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند.
در ح��ال حاضر روزانه بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی به 
کشور تزریق می شود و از نگاه کارشناسان، مهمترین علت رشد تورم همین 
نقدینگی است که از مرز 4 هزار میلیارد تومان گذشته است. در این بین، 
مهمترین بخش تورم که خانوارها را درگیر کرده، رش��د قیمت ها در مواد 
خوراکی و آشامیدنی هاس��ت که در شهریورماه امسال به 61 درصد رسید. 
این رش��د بی محابای قیمت مواد خوراکی عمال خانواده های دهک اول تا 

ششم را به شدت تحت تأثیر خود قرار داده است.
سیاست پولی بانک مرکزی تغییر کرد

رئیس جمهور با توجه به هش��دارهای مکرر کارشناسان و فعاالن بخش 
خصوص��ی و البته ش��رایط زندگی مردم در میانه هفته گذش��ته به بانک 
مرکزی دس��تور داد که سیاست های پولی کش��ور را متناسب با مدیریت 
نقدینگی و کنترل تورم پیگیری کند و اعالم کرد دس��تگاه های اجرایی از 
هرگونه اقدامی که منجر به افزایش تورم ش��ود، پرهیز کنند. همانطور که 

اش��اره شد، نرخ تورم اعالمی از سوی مرکز آمار در شهریورماه امسال )12 
ماهه منتهی به ش��هریورماه 1400( برای خانوارهای ش��هری و روستایی 
به ترتیب به 45.1 درصد و 49.7 درصد رس��ید ک��ه با افزایش 0.6 واحد 
درص��دی ب��رای خانوارهای ش��هری و افزایش 1.0 واح��د درصدی برای 
خانوارهای روستایی همراه بود و پیش بینی می شود روند رشد آن کماکان 
ادامه داش��ته باش��د. کارشناس��ان می گویند در صورتی که این روند رشد 
تورم مهار نشود، با توجه به رشد نرخ ماهانه تورم که حدود 7 دهم درصد 
است پیش بینی می شود که نرخ تورم تا پایان امسال به بیش از 50 درصد 

)باالترین نرخ تورم تاریخ ایران در 100 سال اخیر( برسد.
در این میان، بانک مرکزی سیاس��ت پولی خود را در بازار بین بانکی از 
جذب نقدینگی به تزریق تغییر داده است تا به این ترتیب جلوی افزایش 
بیشتر نرخ بهره را در راسته بانکداران بگیرد. نرخ بهره بین بانکی براساس 
آخرین اعالم بانک مرکزی به 19درصد رسیده است و هم اکنون سوال مهم 
این است که آیا این تغییر موضع به کاهش تنش پولی و نقدینگی  خواهی 
بانک های دارای کسری تراز منجر خواهد شد؟ بانک مرکزی با پیش  بینی 
وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی و مش��اهده افزایش نرخ در این بازار 
به 19درصد اعالم کرد که موضع خود را به جای مکش مازاد نقدینگی از 
بانک ه��ا، به پمپاژ نقدینگی تغیی��ر داده و در اجرای عملیات بازار باز و در 
قالب توافق بازخرید معکوس به تزریق نقدینگی به میزان 11 هزار و 850 
میلیارد تومان در حراج هفتگی چهار مهرماه اقدام کرده است. در این حراج 
هشت بانک دارای کسری نقدینگی س��فارش خود را به ارزش 11 هزار و 
850 میلیارد تومان روی میز سفارش قرار دادند و بانک مرکزی با پیشنهاد 
قرض گیری این هش��ت بانک به  مدت هش��ت روز با حداقل نرخ بازخرید 

19درصد موافقت کرد.
چرا طرح مجلس شکست خواهد خورد؟

این تغییر سیاس��ت پولی در ش��رایطی رخ داده اس��ت که از ابتدای 

امس��ال بانک مرکزی با هدف مهار تورم، سیاست انقباض پولی از طریق 
جذب مازاد نقدینگی بانک ها را با فروش اوراق و انجام عملیات بازخرید 
معکوس این بانک ها در پیش گرفته بود و اکنون مش��خص ش��ده است 
که در پایان نیمه نخس��ت امس��ال، بانک ها با کمبود شدید نقدینگی و 
کس��ری تراز مواجه ش��ده اند و برای جبران کسری نقدینگی کوتاه مدت 
خ��ود به قرض گرفتن از همدیگر در ب��ازار بین بانکی روی آورده اند که 
باعث شده اس��ت نرخ بهره بین بانکی به 19درصد برسد. بانک مرکزی 
با هدف جلوگیری از افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی س��رانجام پس 
از گذشت شش ماه سیاست انقباض پولی را کنار گذاشته و تالش دارد 
جل��وی تنش بانک ها به واس��طه باالرفتن نرخ به��ره را بگیرد و نگذارد 
این نرخ به کانال 20 درصدی و رس��یدن به س��قف نرخ سیاس��ت گذار 

نزدیک شود.
اما همه این سیاس��ت گذاری ها در ش��رایطی صورت می گیرد که برخی 
از نمایندگان مجلس نیز معتقدند برای کنترل تورم باید به  سمت تثبیت 
قیمت ه��ا رفت. از همین رو دو هفته قبل طرحی با هدف تثبیت قیمت ها 
به امضای حدود 70 نفر از نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد که 
دولت را موظف به تثبیت قیمت ها در بخش ها و کاالهای اساسی می کرد 
و هر افزایش قیمتی هم می بایس��ت به تأیید هیأت وزیران برس��د. پیش 
از ای��ن )یعنی در س��ال 1383( چنین طرحی ب��ه تصویب مجلس هفتم 
رس��یده بود، اما تبعات منفی برای اقتصاد ایران داش��ت و عمال شکس��ت 
خورد. در حال حاضر روزانه بالغ بر 2 هزار و 500 میلیارد تومان نقدینگی 
به کشور تزریق می ش��ود و از نگاه کارشناسان، مهمترین علت رشد تورم 
همین تزریق بی محابای نقدینگی اس��ت که از مرز 4 هزار میلیارد تومان 
فراتر رفته است. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران باید منتظر ماند و 
دید آیا دولت سیزدهم می تواند در کنترل تورم با توجه به کسری بودجه 

در ماه های آینده موفق باشد.

سیاست های پولی دولت به کدام جهت حرکت می کند؟

نقشه فرار از ابرتورم

گ��زارش بانک مرکزی از تحوالت مس��کن پایتخت در آخرین ماه فصل 
تابستان نش��ان می دهد متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکوني عالوه 
بر رد شدن از مرز 31 میلیون تومان، رکورد جدیدي را ثبت کرد و به 31 
میلیون و 700 هزار تومان رسید. به گفته بانک مرکزی، متوسط قیمت یک 
مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت 
ملکی ش��هر تهران در ش��هریورماه، 31 میلیون و 700 هزار تومان بود که 
نسبت به مردادماه رشد 2.4 درصدی و نسبت به شهریورماه پارسال رشد 
30.5 درصدی را نشان می دهد. در میان مناطق بیست ودوگانه شهرداری 
تهران نیز بیش��ترین متوس��ط قیمت ی��ک مترمربع زیربنای مس��کونی 
معامله ش��ده معادل 68 میلیون و 910 هزار تومان به منطقه 1 و کمترین 

آن با 15 میلیون و 30 هزار تومان به منطقه 18 اختصاص داشته است.
همچنین تعداد معامالت مس��کن ش��هر تهران در شهریورماه، 7 هزار و 
789 فقره بود که نس��بت به مردادماه رش��د 41.66 درصدی و نسبت به 
شهریورماه پارسال افت 8 درصدی را تجربه کرده است. مقایسه این اعداد 
و ارقام نش��ان مي دهد که بازار مس��کن با وجود جهش چند 10 درصدي 
قیمت نسبت به سال 98، افزایش نسبي در معامالت داشته، اما همچنان از 
روزهاي اوج خود فاصله معناداري دارد. البته براساس وعده هاي وزارت راه 
و شهرسازي، قرار است این فاصله قیمتي و معضل کمبود مسکن با »قانون 
جهش تولید مسکن« پر شود و خانه هاي آن نیز با متري 3 میلیون تومان 
به فروش برس��د، اما تجربه ثابت کرده که مداخله دولتی در بازار مس��کن 

عموما نتایج مثبتی به همراه ندارد.
جزییات گزارش بانک مرکزی نشان می دهد که در شهریورماه امسال از 
مجموع 7 هزار و 789 واحد مسکونی معامله شده، واحدهای تا پنج سال 
ساخت با سهم 33 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. این 
سهم در مقایسه با شهریورماه سال قبل حدود 5 واحد درصد کاهش یافته 
و در مقابل به س��هم واحدهای با قدمت باال در س��ایر گروه ها افزوده شده 
است. توزیع تعداد معامالت انجام شده برحسب مناطق مختلف شهر تهران 
نیز حاکی از آن است که از میان مناطق بیستودوگانه شهر تهران، منطقه 

5 با س��هم 14.2 درصدی از کل معامالت، بیش��ترین تع��داد قراردادهای 
مبایعه نام��ه را به خود اختصاص داده اس��ت. همچنین مناطق 10 و 2 به 
ترتیب با اختصاص س��هم های 10 و 8.7 درصدی در رتبه های بعدی قرار 
گرفته اند. در مجموع 72.6 درصد از کل تعداد معامالت انجام شده در شهر 
تهران در ش��هریورماه مربوط به 10 منطقه )به ترتیب بیش��ترین فراوانی 
ش��امل مناط��ق 15، 1، 8، 7، 14، 4، 2، 10، 5 و 11( ب��وده و 12 منطقه 

باقیمانده 27.4 درصد از کل تعداد معامالت را به خود اختصاص داده اند.
همچنین با اس��تناد به بخش دیگري از گزارش بانک مرکزي، شاخص 
اجاره بها در شهر تهران و کل مناطق شهري در شهریورماه به ترتیب 42.8 
و 45.7 درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است؛ بدین 
معنا که یک خانواده براي تمدید اجاره خود در ش��هریورماه س��ال جاري 
نس��بت به س��ال 99  باید بیش از 45 درصد اجاره بهاي بیشتري پرداخت 
کند. البته که در این مدت ستاد ملي مقابله با کرونا اعالم کرده که سقف 
افزایش اجاره بها نباید بیش از 25 درصد باشد، هرچند که آمارهاي رسمي 
نش��ان مي دهد این مصوبه نه تنها اجرا نشده، بلکه وضعیت مستاجران در 
روزهاي کرونا بدتر ش��ده اس��ت. در همین حال، بازار اجاره مس��کن شهر 
تهران پس از رش��د قابل توجه تقاضا در شهریورماه که با افزایش قیمت ها 
مواجه بود، در مهرماه به لحاظ حجم تقاضا با کاهش محسوسی مواجه شده 
و انتظار می رود به تدریج نرخ ها دست کم 10 درصد کاهش پیدا کند. به 
گزارش ایسنا، از اردیبهشت که قیمت های بازار اجاره برای سال 1400 بروز 
پیدا کرد، به دلیل فش��ار تقاضا و کمبود عرضه تا ش��هریورماه نرخ ها روند 
افزایش��ی داشت تا اینکه تورم سالیانه بازار اجاره در پایتخت به 43 درصد 
رس��ید، اما با ورود به مهرماه و پایان فصل جابه جایی، بازار اجاره مقداری 
افت کرده است. مشاوران امالک انتظار دارند قیمت ها نیز 10 تا 15 درصد 
پایین بیاید. در ش��هریورماه 1400 وقوع دو اتفاق همزمان قرار گرفتن در 
پیک جابه جایی و کاهش توان خرید مسکن، به رونق بازار اجاره منجر شد. 
آخرین ماه از نیمه اول سال 1400 به عنوان پایان مهلت جابه جایی، جنب 
و جوش مستاجران افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در شهریورماه 69 هزار 

قرارداد اجاره در تهران به امضا رس��ید که از رش��د 590 درصدی نس��بت 
به مردادماه حکایت دارد. هرچند مش��اهدات میدانی نشان می دهد عمده 
اجاره نامه ها از نوع تمدید بوده است، اما عدم توفیق در اجرای مصوبه ستاد 
ملی مقابله با کرونا درخصوص تعیین سقف مجاز اضافه اجاره بها به میزان 
25 درصد منجر شد تا عمده مس��تاجران، قراردادهای خود را با نرخ های 
باالتر تمدید کنند. طبق اعالم بانک مرکزی، ش��هریورماه 1400 نرخ رشد 
سالیانه اجاره بها در تهران 42.8 درصد و در کل کشور 45.7 درصد بوده 
اس��ت؛ در حالی که ستاد کرونا امسال نیز مانند سال گذشته سقف مجاز 
افزایش در تهران را 25 درصد، در دیگر کالنش��هرها 20 درصد و در سایر 

شهرها 15 درصد تعیین کرده بود.
رکود خرید و فروش به ش��کل جهش نرخ های اجاره در تابستان امسال 
بروز پیدا کرد. با توجه به کاهش ساخت وساز، واحدهای نوساز چندانی وارد 
بازار اجاره نشد و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن آپارتمان های خود 
نداشتند. مالکانی هم که از قبل واحدهای خود را اجاره داده بودند اجاره ها 

را بعضا تا دو برابر سال قبل تعیین کردند.
متغیرهایی همچون تورم، رش��د قیمت مس��کن و نرخ س��ود بانکی بر 
بازار اجاره تاثیر می گذارد. هر س��ه این شاخص ها در یک سال اخیر اثرات 
تورمی بر بازار اجاره داش��ته است. تورم به 45 درصد رسیده و سود بانکی 
نیز به ش��کل رس��می از 18 درصد فراتر نرفته اس��ت. البته سرعت رشد 
س��الیانه قیمت مس��کن از 94 درصد در پایان سال گذشته به 30 درصد 
در ش��هریورماه امسال رسیده و معامالت 8 درصد کاهش یافته است. این 
اتفاق به شکل طبیعی با فشار به بازار اجاره و افزایش قیمت ها همراه شد. 
در این شرایط صاحب خانه ها ترجیح می دهند به جای ودیعه  بیشتر، اجاره 
ماهیانه بیشتری دریافت کنند. با این حال معموال در فصل پاییز بازار اجاره 
به لحاظ حجم تقاضا و نرخ های پیشنهادی افت می کند که بر این اساس 
انتظار می رود بازار در ماه های پیش رو به آرامش برسد. این در حالی است 
که عمده فایل های مرغوب در تابستان اجاره رفته و واحدهای موجود اغلب 

از امکانات کافی مثل آسانسور و پارکینگ برخوردار نیستند.

بي اعتنایي صاحب خانه ها به قیمت گذاري دستوري

شروع ریزش بازار اجاره در پاییز

بانکنامـــه

دالر 28 هزار تومانی سکه و طال را گران کرد
سقف شکنی دالر در هفته اول پاییز

در انتهای هفته گذشته بازار ارز به یک باره با تغییر کانال قیمتي 
روبه  رو ش��د و قیمت دالر پ��س از حدود یک ماه مجددا وارد کانال 
28 هزار تومان ش��د. این سقف ش��کنی دالر در هفت��ه اول پاییز، 
افزایش قیمت سکه و طال را به همراه داشت و باعث شد تا قیمت 
س��که پس از 40 روز مجددا به کانال 12 میلیون تومان بازگردد. 
افزای��ش قیم��ت دالر همچنین موجب رش��د 11 ه��زار واحدی 
ش��اخص بورس تهران در معامالت روز چهارشنبه شد. بنابراین در 
تحلیل وضعیت بازارهای مالی در هفته ای که گذشت، ابتدا باید از 

تحوالت بازار ارز آغاز کنیم.
ب��ا اینکه نرخ دالر در یک ماه گذش��ته در کانال 27 هزار تومان 
محب��وس مان��ده بود، ام��ا در هفته گذش��ته افزای��ش تقاضا نرخ 
دالر را ب��ه کانال 28 هزار تومانی رس��اند ک��ه تحلیلگران در مورد 
می��زان تداوم آن اختالف نظر دارند. به گ��زارش ایرنا، بازار ارز در 
ش��هریورماه ش��اهد چندین موج صعودی و نزولی متفاوت بود که 
در نهایت هیچ کدام نتوانس��تند بهای ارزهای پرمعامله این بازار را 
از کانال ه��ای قیمتی خود خارج کنند. با این وجود، تحوالت هفته 
گذش��ته بس��یاری از تحلیلگران بازار ارز را به این باور رس��اند که 

حصارهای قیمتی تثبیت شده در این ماه، شکسته شده اند.
عملک��رد بازار ارز در هفته ای که گذش��ت را می توان به دو نیمه 
تقسیم کرد. تا پیش از روز دوشنبه و تعطیلی اربعین حسینی، روند 
حاک��م بر بازار در ادامه وضعیت روزهای گذش��ته بود که طی آن 
معامله گران با احتیاط نسبت به خرید و فروش ارز اقدام می کردند 
و اخبار مثبت و منفی رس��انه ها نیز توان الزم را برای خروج دالر 
از کانال 27 تومان و یورو از کانال 32 تومان ایجاد نمی کردند. اما 
در نیمه دوم این هفته شرایط متفاوت شد. بازار ارز طی سال های 
اخیر بیش از هر مس��ئله دیگری ب��ه موضوع تحریم های اقتصادی 
علیه کش��ور حس��اس بوده و هر اقدامی یا خبر مثبت یا منفی که 
از س��وی فعاالن ای��ن بازار جدی گرفته ش��ود، می تواند به یکباره 
رونده��ای حاکم بر بازار را دگرگون س��ازد و دقیقا از همین زاویه 
اس��ت که بازار از روز سه شنبه این هفته، شرایط کامال متفاوتی را 

نسبت به یک ماه گذشته تجربه کرد.
بدین ترتیب، با ش��روع معامالت روز سه ش��نبه نمودار قیمت ها 
با ش��یب صعودی قابل توجهی مواجه شد که تا پایان هفته تداوم 
یاف��ت. در نتیجه این رون��د، بهای دالر در آخری��ن معامالت روز 
پنج ش��نبه به 28 ه��زار و 350 تومان و بهای ی��ورو به 32 هزار و 
800 تومان رس��ید. تحلیلگران فن��ی پیش از این پیش بینی کرده 
بودند که اگر دالر بتواند از س��طح حمایتی 27 هزار و 800 تومان 
گذر کند، بازار با موج تقاضا مواجه خواهد ش��د که همین مس��ئله 
احتمال ورود قیمت دالر به کانال 28 تومان و حتی افزایش در این 
کانال را آس��ان می سازد؛ پیش بینی که به نظر می رسد در روزهای 
اخیر محقق شد. در هفته ای که گذشت بازار ارز توانست به رکورد 
باالترین نرخ در سال 1400 دست پیدا کند؛ رکوردی که تا پیش 
از این تنها برای س��اعاتی در میانه ش��هریورماه با رقم 28 هزار و 

100 تومان شکل گرفته بود. 
کارشناس��ان، افزای��ش نقدینگی طی ماه های گذش��ته و به تبع 
آن، رش��د تورم از یک س��و و همچنین محدودیت ه��ای تجاری را 
از عوام��ل بنی��ادی می دانند که انتظارات افزایش��ی را در بازار ارز 
حمای��ت می کنند و مانع از کاهش یا ثبات قیمت ها می ش��وند. به 
ه��ر ترتیب رون��د بازار ارز در هفته ای که گذش��ت به گونه ای رقم 
خورد که بهای دالر و یورو به محدوده 11ماه پیش بازگش��ت. این 
ام��ر نگرانی های��ی را برای فعاالن اقتصادی ایج��اد کرده و آنان در 
انتظار واکنش مناس��ب از سوی سیاست گذاران اقتصادی در قبال 
این ش��رایط هس��تند. در این میان، برخی تحوالت مانند دس��تور 
رئیس جمهوری به بانک مرکزی برای فعال س��ازی تمام ظرفیت ها 
در پیگیری بازگش��ت ارزهای بلوکه ش��ده ایران به ب��ازار داخلی، 
امیدواری هایی را درباره آزادس��ازی پول های بلوکه شده و افزایش 
عرض��ه ارز ایجاد کرده که می تواند ب��ه تثبیت و کاهش قیمت ارز 

در بازار کمک کند.
افزای��ش قیم��ت دالر به موازات نوس��ان مح��دود اونس جهانی 
همچنین باعث افزایش قیمت سکه و طال در این هفته شد. محمد 
کش��تی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره روند 
یک هفته اخیر بازار س��که و طال به ایس��نا می گوید: در این هفته 
تغییرات قیمت اونس جهانی طال محدود به 10 دالر شد و قیمت 
آن از 1735 دالر تا 1745 دالر در نوس��ان بود؛ بنابراین محدوده 
اونس جهانی نه تنها تغییرات زیادی نداش��ت، بلکه از سوی دیگر 
عام��ل تقاضا نیز هیچ اثری در بازار نداش��ته و رکودی بر بازار )که 
روزهای پایانی ماه صفر هم بر آن بی تاثیر نیس��ت( حاکم است. بر 
این اس��اس بیشترین عامل تاثیرگذار بر افزایش قیمت سکه و طال 
در این هفته، افزایش نرخ ارز بود که به عنوان شاخص قیمت سکه 
و طال از کانال 27 هزار تومان به کانال 28 هزار تومان صعود پیدا 
کرد و همین موضوع سبب شد که قیمت ها را در بازار سکه و طال 

تحت تاثیر عمده قرار دهد.
او در م��ورد تغییرات قیمتی س��که و ط��ال در طول هفته ای که 
گذش��ت، ادامه می دهد: طی هفته اخیر هر قطعه سکه تمام طرح 
جدی��د با 280 هزار تومان افزایش به 12 میلیون تومان رس��ید و 
سکه تمام قدیم نیز با افزایش 100 هزار تومانی در پایان هفته به 
11 میلیون و 500 هزار تومان رسید. نیم سکه نیز پس از افزایش 
قیمت ه��ا به 6 میلیون و 100 هزار تومان صعود قیمت داش��ت و 
بدین ترتیب نسبت به ابتدای هفته 150  هزار تومان گران تر شد. 
ربع س��که با کاهش 130 هزار تومانی ب��ه 3 میلیون و 650 هزار 
تومان رسید و سکه های یک گرمی نیز با افزایش 80 هزار تومانی 
نسبت به ابتدای هفته، 2 میلیون و 250 هزار تومان قیمت خورد. 
همچنین قیمت هر مثقال طال آب شده )17 عیار( طی یک هفته 
اخی��ر 85 هزار تومان باال رفت و با عب��ور از مرز 5 میلیون تومان 
ب��ه 5 میلی��ون و 55 هزار تومان رس��ید. در نهایت هر گرم طالی 
18 عیار با قیمت یک میلیون و 163 هزار تومان دادوس��تد ش��د 
و بر این اس��اس هر گرم طالی 18 عیار به نس��بت ابتدای هفته با 
افزایش 23 هزار تومانی مواجه ش��د. حباب س��که نیز با توجه به 
افزای��ش قیمت ها در این هفته از 420 ه��زار تومان به 520 هزار 

تومان افزایش پیدا کرد.
به اعتقاد کشتی آرای، در حال حاضر بازار سکه و طال تحت تاثیر 

تحوالت قیمت ارز بوده و هست.
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شرکت بورس حق بی احترامی به حقوق سهامداران را ندارد
ماینرهای دردسرساز

س��رانجام پس از آنکه وجود دستگاه های ماینر در شرکت بورس تهران 
توس��ط س��ازمان بورس و اوراق بهادار تایید شد، استعفای علی صحرایی، 
مدیرعامل این ش��رکت را در پی داش��ت و به دنبال آن محمود گودرزی، 

معاون بازار بورس تهران به سمت سرپرست این شرکت منصوب شد. 
خبر کش��ف تعدادی ماینر در زیرزمین ش��رکت بورس تهران، ابتدا در 
رس��انه ها منتشر شد. هرچند به دنبال انتشار آن علی صحرایی به سرعت 
این خبر را تکذیب کرد، اما در مقابل بهشتی سرشت، معاون اجرایی سازمان 
بورس بر لزوم پاس��خگویی ش��رکت بورس در این زمینه تاکید کرد. گفته 
می شود ماینرها در بازرسی ناگهانی از زیرزمین شرکت بورس کشف شده 
است. روابط عمومی این شرکت در ابتدا این خبر را رد کرد و در بیانیه ای 
آن را طرحی تحقیقاتی برای س��ال 99 عنوان کرد. سازمان بورس و اوراق 
به��ادار به عن��وان نهاد ناظر بازار اما در اطالعیه ای بر بررس��ی و تحقیق تا 
حص��ول نتیجه نهایی تاکید کرد و از ارس��ال موض��وع به معاونت حقوقی 
س��ازمان و رسیدگی به این موضوع به طور فوق العاده خبر داد. در کمتر از 
24 ساعت از انتشار این خبر، علی صحرایی از سمت خود استعفا کرد و در 
ادامه معاون عملیات بازار شرکت بورس تهران به عنوان سرپرست تا زمان 

انتخاب مدیرعامل جدید معرفی شد.
در این راس��تا، یک کارشناس حقوقی بازار سرمایه با بررسی ابعاد 
حقوقی تخلف مذکور معتقد است: »شرکت بورس حق بی احترامی 
به حقوق سهامداران را ندارد.« حمید اسدی با بیان اینکه »موضوع 
کشف ماینر در ش��رکت بورس تهران ابتدا توسط رسانه ها مطرح و 
گمانه زنی هایی در این باره ارائه ش��د«، به »ایس��نا« می گوید: »بعد 
از اینکه روابط عمومی ش��رکت ب��ورس این موضوع را تکذیب کرد، 
س��ازمان بورس به عنوان نهاد ناظر بورس ها، به این موضوع ورود و 
در اطالعیه ای اعالم کرد که این موضوع در کمیته تخلفات سازمان 
بورس بررس��ی خواهد شد. طبق دستورالعمل رسیدگی به تخلفات 
مصوب مهرماه س��ال 1398، هیأت مدیره سازمان بورس در صورت 
کش��ف تخلف، کمیته رس��یدگی ب��ه تخلفات از نه��اد ناظر و واحد 
نظارتی که آن تخلف را ارس��ال می کند و همچنین از خود متخلف 
دعوت می کند تا در کمیته رس��یدگی به تخلفات حضور پیدا کنند 
و درخص��وص موضوع تخلف و ابعاد آن، توضیحات و دفاعیات خود 

را ارائه دهند.«
او با تاکید بر اینکه »از بعد ماهیت، مس��ئله ماینینگ قطع به یقین در 
حوزه فعالیت ش��رکت بورس نیست و این مسئله طبق اساسنامه شرکت، 
خارج از موضوع فعالیت ش��رکت محسوب می ش��ود«، می افزاید: »همین 
موضوع یک تخلف اس��ت و اگر احراز ش��ود از چند بعد قابل رس��یدگی 
است. نخست آنکه ش��رکت بورس باید نسبت به آن شفاف سازی می کرد 
و در س��امانه کدال اطالعیه ای جهت آگاهی و اطالع س��هامداران منتشر 
می کرد. طبق ماده 2 مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات، ناشر 
که در اینجا شرکت بورس است، مسئولیت شفاف سازی در مورد شایعات 
را برعهده دارد و در صورت انتشار شایعه و اخباری که ممکن است فعالیت 
ش��رکت را تحت تاثیر قرار دهد، باید جهت پیش��گیری از سوءاستفاده از 
اطالعات در س��امانه کدال به شفاف س��ازی اقدام کند. این مورد الزام ناشر 
است و حتما باید شفاف سازی را انجام دهد و عدم شفافیت اطالعات و عدم 
افشای اطالعات صحیح در سامانه کدال یک یا چند مجازات انضباطی برای 
ناشر در پی دارد. بنابراین اولین مسئله این است که خود شرکت بورس باید 
این موضوع را در سامانه کدال و برای سهامدارانش شفاف سازی می کرد.«

اس��دی با بیان اینکه شرکت بورس دو بعد دارد، توضیح می دهد: »یک 
بعد نظارتی برای تمام شرکت های بورسی که در بازار هستند و بعد دیگر، 
بعد س��هامداران و برای سهامداران خودش اس��ت. این شرکت حق ندارد 
به حقوق س��هامداران بی احترامی کند و ملزم است که طبق دستورالعمل 
اجرایی افشای اطالعات، هر جایی که شایعه ای منتشر می شود، طبق ماده 
2 مکرر سه دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شفاف سازی کند. شرکت 
بورس موظف بوده فارغ از اینکه ماینینگی بوده باش��د یا خیر، این کار را 

انجام دهد.«

دریچــه

فرص��ت امروز: ش��اخص بورس ته��ران در پایان معام��الت هفته ای که 
گذش��ت، به مدار صعودی بازگش��ت و در ارتفاع یک میلیون و 437 هزار 
واح��دی به کار خود پایان داد. با وج��ود اینکه روند حرکت بورس در این 
هفته چندان صعودی نبود، با این وجود، شاخص کل بورس که هفته پایانی 
ش��هریورماه به کانال یک میلیون و 300 هزار واحد عقبگرد کرده بود، در 
هفته نخس��ت مهرماه توانست مجددا وارد کانال یک میلیون و 400 هزار 
واحدی ش��ود. شاخص کل بورس در پایان معامالت این هفته )چهارشنبه 
هفتم مهرماه( با 51 واحد افزایش نسبت به هفته قبل به رقم یک میلیون 
و 437 هزار واحد رس��ید و بازدهی 3.65 درصدی را ثبت کرد. همچنین 
ش��اخص کل با معیار هم وزن با رش��د 1.28 درصدی از رقم 415 هزار و 
499 واح��د در هفته قبل ت��ا رقم 420 هزار و 799 واح��د در این هفته 
افزایش یافت. بررس��ی معامالت بازار بورس در هفته نخس��ت پاییز نشان 
می ده��د که ارزش کل معامالت این بازار با 25 درصد کاهش نس��بت به 
هفت��ه قبل از 308 هزار و 894 میلیارد ریال تا 232 هزار و 534 میلیارد 
ریال کاهش داشت. حجم کل معامالت این بازار نیز با افت 30.9 درصدی 
از 35 هزار و 890 میلیون س��هم تا 24 هزار و 801 میلیون سهم کاهش 
یافت. در میان بازارهای پنجگانه )بازار اول س��هام، بازار دوم س��هام، بازار 
بدهی، بازار مشتقه و صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله( تنها بازار 

بدهی نسبت به هفته قبل روندی صعودی داشت.
صعود آهسته و پیوسته شاخص بورس

به موازات قدرت نمایی ضعیف ش��اخص ها در هفته ای که گذشت، تنها 
بازار بدهی در میان بازارهای پنجگانه پیشتاز بود و روندی صعودی داشت، 
به طوری که ارزش معامالت در بازار اول س��هام نس��بت به هفته قبل 38 
درص��د کاهش یافت و از 108 هزار و 416 میلی��ارد ریال تا رقم 67 هزار 
و 320 میلی��ارد ریال کاهش یافت. همچنین ارزش معامالت در بازار دوم 
س��هام از 129 ه��زار و 974 میلی��ارد ریال در هفته قبل ب��ه 101 هزار و 
994 میلیارد ریال در این هفته رس��ید که کاهش��ی 22 درصدی را نشان 
می دهد. این در حالی اس��ت که ارزش معامالت در بازار بدهی با افزایشی 
17 درص��دی از 1705 میلیارد ریال در هفته قبل تا 2003 میلیارد ریال 
در این هفته افزایش یافت. ارزش معامالت بازار مش��تقه نیز با کاهش 27 
درص��دی از 228 میلیارد ریال به 167 میلیارد ریال و ارزش معامالت در 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله با کاهش 10.97 درصدی از 68 

هزار و 572 میلیارد ریال به 61 هزار و 51 میلیارد ریال رسید.
ش��اخص کل بورس نیز با بازدهی 3.65 درصدی از رقم یک میلیون و 

386 ه��زار واحد در هفته قبل به رقم یک میلی��ون و 437 هزار واحد در 
این هفته برس��د. همچنین شاخص کل با معیار هم وزن با بازدهی 1.28 
درص��دی از رقم 415 هزار و 499 واحد در هفته قبل تا رقم 420 هزار و 

799 واحد در این هفته افزایش یافت.
یک کارش��ناس بازار س��رمایه درباره عملکرد این بازار در هفته نخست 
مهرماه می گوید: »نه تنها در این هفته بلکه در دو هفته گذشته تغییر در 
شاخص بازار س��رمایه متأثر از دو عامل کلی بود. طبق تصمیم گیری های 
صورت گرفته، انتشار اوراق برای پوشش کسری بودجه شدت گرفته است و 
در سه هفته گذشته بیش از 3 میلیارد تومان اوراق به فروش رفته است. با 
توجه به این میزان فروش طبیعتا خریداران این اوراق، افراد عادی نخواهند 

بود و بخش دیگر آن را بانک ها و حقوقی ها خریداری می کنند.«
مهدی میرزایی در گفت وگو با »باش��گاه خبرن��گاران جوان« می افزاید: 
»ب��ا توجه به موارد ذکرش��ده طبق س��وابق و رفتارشناس��ی هایی که در 
س��ال  گذشته صورت گرفته اس��ت، حقوقی ها باید مقداری از سهام خود 
را بفروش��ند و اوراق خری��داری کنند و یا اینکه مبلغی که قبال به س��هام 
خ��ود تخصیص داده بودند را وارد بازار نکنن��د و اوراق خریداری کنند. از 
طرف دیگر، دومین عامل تاثیرگذار برای تغییر شاخص در این هفته، عامل 
غیراقتصادی است. در واقع رویدادهای سیاسی نیز در این تغییرات دخیل 
بوده اند که این امر متأثر از موضوع مذاکرات هسته ای  بود و تقریبا  از دو 
هفته گذش��ته تا اوایل این هفته جو عمومی جامعه بر این س��مت بود که 
سرانجام این مذاکرات به توافق و تفاهم می رسد که این امر سبب کاهش 
ن��رخ دالر و ریزش ش��اخص بورس می ش��ود، اما پس از اع��الم اینکه این 
مذاکرات آنطور که تصور می شد پیش نرفته است، سبب شد نرخ ها در بازار 
افزایش یابد و روند کاهش نرخ دالر در بازار مهار ش��د. بر این اس��اس بازار 
سرمایه بر این مبنا اندکی رشد کرد که این امر همراه با روند صعودی نرخ 

ارز بود، اما این میزان چندان چشمگیر نبوده است.«
بورس نوسان شدیدی را تجربه نمی کند

به گفته میرزایی، »بازار سرمایه متأثر از عوامل روانی و نرخی است و با 
توجه به شرایط موجود در کشور تصور نمی شود که بازار وارد فاز نوسانات 
ش��دید شود، به صورتی که شاهد ریزش شدید یا رشد چشمگیر نخواهیم 
بود. همچنین از س��وی دیگر، موضوع ف��روش اوراق همچنان ادامه دارد و 
به نظر می رسد این امر تشدید خواهد شد و رقم های بسیاری باید در بازار 
به فروش برس��د. بنابراین این عوامل همانند ترمزی در بازار سرمایه عمل 

می کند و نمی گذارد بازار رشد چشمگیری را تجربه نماید.«
در هفته اول مهرماه قیمت دالر به کانال 28 هزار تومان و قیمت سکه به 
کانال 12 میلیون تومان رسید و به واسطه همین سقف شکنی قیمت دالر 
در اواخر این هفته بود که ش��اخص بورس تهران )پس از رشد بی رمق روز 
سه شنبه( در معامالت روز چهارشنبه به رشد 11 هزار واحدی دست یافت. 
نرخ دالر در صرافی ملی در این هفته از قیمت 26  هزار و 733 تومان به 
مبلغ 27 هزار و 895 تومان رسید که این ارقام بیانگر افزایش یک هزار و 
160 تومانی دالر است. قیمت یورو نیز با افزایش 960 تومانی از قیمت 31 

هزار و 535 تومان به مبلغ 32 هزار و 494 تومان رسید. 
بازار سکه و طال نیز همسو با بازار ارز روند افزایشی داشت و قیمت سکه 
از قیمت 11 میلیون و 760 هزار تومان به مرز 12 میلیون تومان رس��ید 
که بیانگر افزایش 250 هزار تومانی س��که طرح جدید است. همچنین هر 
گرم طالی 18 عیار نیز 20 هزار تومان گران شد و از قیمت یک میلیون و 
145 هزار تومان به نرخ یک میلیون و 165 هزار تومان رسید. در مجموع 
با توجه به نظرات کارشناس��ان و فعاالن اقتصادی به نظر نمی رس��د بازار 
سرمایه نوسان شدیدی را در هفته پیش رو تجربه کند و شرایط بازار ارز و 
سکه نیز بستگی به اتفاقات مهم سیاسی و تاثیرگذار بر اقتصاد ایران دارد.

شاخص بورس تهران در اولین هفته مهرماه کانال 1.4 میلیونی را پس گرفت

رشد پاییزی بورس
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تعرفه واردات خودرو باید هوشمند شود
به گ��زارش خبرخ��ودرو، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: هرچند صنعت خودرو مورد آس��یب های جدی واقع شده 
و مصرف کنندگان نیز نس��بت به آن گالیه های��ی دارند، اما راهکار رفع این 

وضعیت کاهش تعرفه ها و افزایش واردات به طور قطع نخواهد بود.
به گ��زارش خبرخ��ودرو، عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی گفت: هرچند صنعت خودرو مورد آس��یب های جدی واقع شده 
و مصرف کنندگان نیز نس��بت به آن گالیه های��ی دارند، اما راهکار رفع این 

وضعیت کاهش تعرفه ها و افزایش واردات به طور قطع نخواهد بود.
محسن زنگنه در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو اظهار داشت: تعرفه واردات 
خودرو می بایس��ت به میزانی باشد که موجب ورود آسیب به تولید داخلی 
نشود. بدین معنا که درست است که صنعت خودرو مورد آسیب های جدی 
واقع ش��ده و مصرف کنندگان نیز نسبت به آن گالیه هایی دارند، اما راهکار 

آن، کاهش تعرفه ها و افزایش واردات به طور قطع نخواهد بود.
وی اف��زود: می بایس��ت ای��ن اتف��اق از درون وزارت صم��ت و مجموعه 
خودروس��ازان آغاز ش��ود، بنابراین نظر اکثر نمایندگان این است که تعرفه 
نمی بایس��ت موجب ورود آس��یب به تولید داخل ش��ود. نماینده مردم در 
مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در قانون بودجه سال 1400 میزان تعرفه 
نس��بت به الیحه  ارائه ش��ده از س��وی دولت به مجلس، افزایش یافت و در 
نهایت 86 درصد تعیین شد. اما تعرفه یک بحث است و بحث دیگر مصوبه 
ساماندهی صنعت خودرو است که در کمیسیون صنایع مجلس تدوین شده 

است.
زنگنه در پاس��خ به این پرس��ش ک��ه آیا تعرفه باال به عن��وان مانعی در 
آزادسازی واقعی واردات خودرو عمل می کند، تصریح کرد: مصوبه ساماندهی 
صنع��ت خودرو در صورت تصویب به عنوان یک قانون باالدس��تی در برابر 
قانون بودجه قرار می گیرد و نظرات کمیسیون صنایع به منظور تغییر قانون 
بودجه اعمال می ش��ود. وی با بیان اینکه تعرفه می بایست هوشمند شود، 
گفت: در تعرفه هوش��مند، تقاضای بازار، صیان��ت از تولید داخلی و ملی و 
همچنین رقابت پذیری کاالی ایرانی با کاالی خارجی لحاظ می شود و بدین 
ترتیب با هوشمندسازی تعرفه، این سه مولفه در کنار یکدیگر تحت مدیریت 

و کنترل قرار می گیرند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی ادامه داد: شیوه کنونی 
تعرفه گذاری، عامل بروز رانت اس��ت. ضمن اینکه اگر برای خودروساز این 
اطمینان حاصل ش��ود که تعرفه ب��االی واردات به حذف رقیب می  انجامد، 
عمال از کیفیت محصول تولیدی خود می کاهد. زنگنه گفت: از سوی دیگر، 
به دلیل معضالت بخش تولید خودرو در کشور، کاهش تعرفه تهدیدی برای 
تولید محسوب می شود و قطعا مورد رضایت نیست. لذا می بایست به سمت 
تعرفه های هوشمند حرکت نماییم و در هر بازه زمانی شاخصه های مختلف 

را می توان برای مدیریت شرایط به کار برد.
وی بیان کرد: در دنیا نیز تعرفه ها به شکل تعرفه های ثابت و غیرقابل تغییر 
در قوانین باالدس��تی نمی آید و به طور معمول میزان آن از ش��اخصه هایی 

تبعیت می کند.

نماگربازارسهام

رئیس اتحادیه فروشندگان الستیک گفت الستیک خودروهای خارجی 
به دلیل افزایش قیمت ارز بین 20 تا 25 درصد گران شد و این الستیک ها 

از کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی وارد ایران می شود.
ب��ه گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از تجارت نیوز، س��ال 
گذش��ته الستیک از سبد ارز دولتی خارج شد. تولیدکنندگان گفته بودند 
با افزایش 50 درصدی قیمت الس��تیک، قیمت ه��ا در بازار تحت نظارت 
سازمان حمایت است. در بازار اما قیمت الستیک متفاوت است. به خصوص 
قیمت الس��تیک های خودروه��ای خارجی! اخیرا الس��تیک خودروهای 
واردات��ی قیمت عجیبی پیدا کرده . قیمت برخی از این الس��تیک ها از 2 
میلیون تومان شروع می شود. بررسی ها نشان می دهد فروشگاه های آنالین 
برخی الستیک ها را با قیمت 6 میلیون و 850 هزار تومان تا 11 میلیون و 
400 هزار تومان می فروشند. قیمت الستیک خودروهای داخلی همچون 
پراید هم حدود 820 هزار تومان است. همچنین الستیک پژو 405 هم با 

قیمت یک میلیون و 50 هزار تومان فروخته شده است.

تقاضا برای خرید الستیک دست دوم!
برخی فروش��ندگان می گویند ضعیف شدن وضعیت معیشت مردم و 
افزایش قیمت ها باعث شده تقاضای مردم به سمت الستیک های دست 
دوم پی��ش رود! همی��ن افزایش تقاضا تقلب را در بازار الس��تیک ایجاد 

کرده است.
رئیس اتحادیه فروش��ندگان الس��تیک با اشاره به وضعیت بازار گفت: 
قیمت الس��تیک  خودروهای ایرانی براساس مصوبه دولت است و کسی 
حق گرانفروش��ی ندارد، اما الس��تیک خودروهای سنگین و خارجی در 
بازار کمتر است. همین مسئله الستیک های خارجی را گران کرده است.

داوود سعادتی نژاد توضیح داد: البته الستیک در انبار گمرکات فراوان 
اس��ت، اما علت عدم ترخیص آن مش��خص نیست. ممکن است یکی از 

دالیل عدم ترخیص این کاالها محاسبه هزینه های گمرکی باشد.
کمبود در بازار الستیک های خارجی

او درب��اره تعویض الس��تیک های قدیمی گفت: قیمت الس��تیک های 

ایران��ی مق��رون به صرفه اس��ت و از ای��ن  رو مردم ب��رای تعویض این 
الستیک ها مش��کلی ندارد، اما قیمت الستیک های خارجی باالست که 

البته برای این الستیک ها هم گارانتی وجود دارد.
سعادتی نژاد اظهار کرد: بازار الس��تیک خودروهای ایرانی رونق دارد، 
چراکه این الس��تیک ها افزایش قیمت چش��مگیری نداش��ته اند، اما در 
حوزه خودروهای س��نگین به دلیل نبود مواد اولی��ه تولید کاهش پیدا 
کرده اس��ت و همچنین 75 درصد این الس��تیک ها از کشورهای دیگر 

تامین می شود.
چن��دی پیش خب��ر فروش الس��تیک در بورس کاال زمزمه می ش��د. 
مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر به باشگاه خبرنگاران، گفته 
بود: »به تازگی برای شفاف س��ازی قیمت تایر، طرح عرضه الستیک در 
بورس کاال را مطرح کرده اند و  در حال  حاضر یکی از ش��رکت ها اقدام به 
عرضه الستیک در بورس کرده است که اگر نتیجه دهد این روند را برای 

سایر شرکت ها ادامه خواهیم داد.«

پیش از این پیش بینی می ش��د پس از آزادسازی واردات خودروهای 
خارجی و کاهش قیم��ت این خودروها در بازار، این ارزانی به پراید هم 
س��رایت کند، اما اکنون با اظهارات جدید وزیر صمت این سناریو تقریبا 

دور از واقعیت به نظر می رسد.
به گزارش خارگ نیوز، وزیر صمت به صراحت از مخالفت با آزادسازی 
واردات خودرو صحبت کرده که اگر این اظهارات به معنای لغو احتمالی 
آزادسازی واردات خودرو باشد شوک جدیدی برای بازار خودرو محسوب 

می شود و احتماال قیمت خودرو را متأثر می کند.
 پیش از این پیش بینی می ش��د پس از آزادسازی واردات خودرو های 
خارجی و کاهش قیم��ت این خودرو ها در بازار، این ارزانی به پراید هم 
س��رایت کند، اما اکنون با اظهارات جدید وزیر صمت این سناریو تقریبا 

دور از واقعیت به نظر می رسد.

 مه��دی دادفر، دبیر انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو و عماد جعفری، 
کارش��ناس صنعت خودرو هر دو معتقد بودند در صورت اجرایی ش��دن 
قانون جدید به ش��کلی که اکن��ون در این قانون آمده اس��ت، می توان 
انتظار کاهش قیمت 25 تا 40 درصد در خودرو های خارجی را داشت.

 دادفر و جعفری اعتقاد داش��تند که ممکن است با اجرای این قانون 
پ��س از کاهش قیمت ت��ا 40 درصدی در خودرو ه��ای خارجی، قیمت 

خودرو های داخلی هم 10 تا 20 درصد ارزان شوند.
با این اظهارات می شد انتظار داشت که قیمت خودرو های داخلی مثل 
پراید هم از این قانون جدید متأثر ش��وند، ام��ا اظهارات جدید فاطمی 

امین این سناریو را کمرنگ کرده است.
 آخری��ن نرخ پراید 111 در ب��ازار 152 میلیون توم��ان، پراید 131 
مع��ادل 137 میلیون توم��ان، پراید 132 مع��ادل 131 میلیون تومان، 

پراید 151 معادل 151 میلیون تومان توسط سایت خبری فرارو گزارش 
ش��ده اس��ت، اما آیا با این اتفاق جدید کاهش قیم��ت پراید تا مرز 20 

درصد دیگر رنگ واقعیت به خود نخواهد دید.

واکنش بازار به اظهارات وزیر صمت درباره آزادسازی واردات خودرو

الستیک خودروهای خارجی گران شد

5تولید و صنعت www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290

 بسمه تعالی
آگهي دعوت از شرکاء و سهامداران موسسه نظم آوران حفیظ 

ثبت شده به شماره 33418 و شناسه ملی 14003٩056٧٧ 
جهت تشکیل  مجمع عمومي فوق العاده

بدینوس��یله از کلی��ه ش��رکاء و س��هامداران موسس��ه نظ��م آوران حفی��ظ 
دع��وت بعم��ل می آی��د ت��ا در جلس��ه مجم��ع عمومي ف��وق الع��اده که در 
ب��ه نش��انی:  س��اعت 10 صب��ح م��ورخ 21/07/1400 در مح��ل موسس��ه 
ته��ران، ته��ران ن��و، خیاب��ان ش��هید ناصر تراب��ی، ب��ن بس��ت اول، پالک 2 
رس��انند.  به��م  حض��ور  گ��ردد  م��ی  تش��کیل   1741816641  کدپس��تی 

دستور جلسه
1- تصمیم گیري در خصوص انحالل موسسه وفق ماده 25 اساسنامه موسسه 

 و بند ب ماده 114 قانون تجارت
 2- تعیین مدیر یا مدیران تصفیه

3- و مواردي که در صالحیت مجمع مزبور مي باشد.
مقام دعوت کننده: رئیس هیئت مدیره و سهامدار عمده موسسه
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کارمندان باید چه مهارت هایی برای استخدام 
در شرکت ها داشته باشند؟

به قلم: مارسل شوانتز
Leadership from the Core موسس و مدیرعامل آژانس

ترجمه: علی آل علی

 World Economic Forum پن��ج س��ال پی��ش موسس��ه
گزارش��ی درباره آینده انواع ش��غل ها تا سال 2020 منتشر کرد. در 
این گزارش بر روی موج آهسته نیاز به مهارت های تازه و هماهنگی 
بیش��تر با فناوری های نوین برای کس��ب موقعیت های شغلی آینده 
ای��ده آل تاکید ش��ده بود. با ای��ن حال در عمل ب��روز بحران کرونا 
ش��رایط بس��یاری از برندها را به طور قابل مالحظ��ه ای تغییر داد. 
ام��روزه دیگر برندها دنبال موج آهس��ته ای از تغیی��رات در توانایی 
کارمندان شان نیستند، بلکه توانایی کار در شرایط کرونایی بیش از 

هر نکته دیگری برای برندها مهم شده است. 
اس��تخدام نیروی کار تازه در ش��رایط کنونی یکی از سخت ترین 
کارهای دنیاست. ش��ما باید نسبت به مهارت های موردنیاز کسب و 
کارتان در راستای استخدام های تازه آگاهی بی عیب و نقصی داشته 
باشید، در غیر این صورت شاید نیروی کار مناسب تان را پیدا نکنید. 
مهمترین مهارتی که کارمندان در ش��رایط دورکاری باید داشته 
باش��ند، هوش عاطفی اس��ت. بدون تردید ش��ما این اصطالح را در 
سراس��ر دنیا بارها و بارها ش��نیده اید، اما کمتر کس��ی نسبت به آن 
اطالع دقیقی دارد. هوش عاطفی به معنای درک درس��ت شرایط و 
توانایی انطباق با آن اس��ت. این امر با توجه به شرایط ویژه کرونایی 

برای بسیاری از برندها ضروری به نظر می رسد. 
اگر ش��ما به دنبال اس��تخدام نیروی کار جدید هستید، ما در این 
مقاله برخی از ویژگی های اساس��ی برای اس��تخدام نیروی کار تازه 
را به ش��ما معرفی خواهیم کرد. این امر ب��ا محوریت مهارت هوش 
عاطفی ص��ورت می گیرد. در ادامه برخ��ی از مهمترین مهارت ها و 
تکنیک های��ی ک��ه در کارمندان جدیدتان باید س��راغش را بگیرید، 

مرور خواهیم کرد. 
تمایل به کار شفاف

ش��فافیت در کاره��ا اهمیت باالیی دارد. بس��یاری از مش��تریان 
نس��بت به خری��د از برندهایی اقدام می کنند که ب��ه طور مداوم در 
کارهای ش��ان ش��فافیت به خرج دهند. درس��ت به همین خاطر هر 
برندی باید به دنبال همکاری با کارمندان هماهنگ با چنین ایده ای 
باش��ند. اینکه شما تمام فعالیت های تان را در شرکت گزارش دهید، 
امر سختی نیست، اما بسیاری از افراد بدان عادت ندارند. همین امر 
اج��رای آن را ب��دل به ایده ای دش��وار و امکان ناپذیر می کند. با این 
حس��اب ش��ما باید به خوبی در تالش برای پیدا کردن کارمندانی با 

چنین توانایی ای مهارتی باشید. 
توانایی کار انعطاف پذیر

کار از خان��ه یا دورکاری امر س��اده ای نیس��ت. کارمن��دان برای 
س��ازگاری با این ش��رایط باید انعطاف پذیری بس��یار زیادی داشته 
باش��ند. امروزه دیگر س��اعت کاری مش��خص امر معناداری نیست. 
بنابراین ش��اید کارمندان شما نیاز به کار در ساعت های مختلف روز 
را داش��ته باشند. اگر شما به این نکته مهم توجه نشان دهید، دیگر 

مشکلی از نقطه نظر انتخاب کارمندان مناسب نخواهید داشت. 
توضیح ش��رایط کاری به افراد داوطلب برای استخدام در شرکت 
نکته بس��یار مهمی محسوب می شود. متاس��فانه بسیاری از برندها 
چنین نکته مهمی را مدنظر قرار نمی دهند. درست به همین خاطر 
فرصت تاثیر استخدام بهترین کارمندان ممکن را از دست می دهند. 

پیدا کردن افرادی با توانایی مدیریت احساسات
تصمیم گیری احساس��ی در محیط کار بدترین گزینه ای است که 
هر برند می تواند با آن رو به رو ش��ود. این امر تمام برنامه های ش��ما 
را از بین برده و شانس��ی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف 
به ش��ما نمی دهد. بنابراین اگر به دنبال استخدام نیروی کار ماهری 
هستید، باید به توانایی مدیریت احساسات شان توجه ویژه ای داشته 
باش��ید، در غیر این صورت شاید یک تصمیم نادرست از سوی آنها 

تمام برنامه های قبلی تان را به باد دهد. 
جست وجو برای یکدلی

یکدلی به معنای کار با تعهد باال به ش��رکت و همچنین وابستگی 
به اهداف مشترک برند است. این امر در میان بسیاری از کارمندان 
به س��ختی پیدا می ش��ود. بنابراین شما برای اس��تخدام نیروی کار 
جدید به این نکته مهم توجه نشان دهید، در غیر این صورت شاید 

هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان تان پیدا نکنید. 
امروزه کارمندان دارای مهارت یکدلی و درک اهداف برند به طور 
معمول به موقعیت های شغلی بسیار خوبی دسترسی پیدا می کنند. 
با این حس��اب شما اگر به دنبال موقعیت های شغلی خوب هستید، 

باید این مهارت کاربردی را در خودتان تقویت نمایید. 
inc.com :منبع
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در بازاریابی انگیزشی تمام سعی و تالش به این سمت است که با ایجاد 
هرگونه انگیزه و اش��تیاقی در خریداران، محصول به فروش برسد. در این 
روش از اصولی نظیر احساسات استفاه می شود که در ادامه هر یک از آنها 
را بررسی خواهیم کرد. نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این 
اس��ت که در جهان امروز که رقابت به باالترین حد خود رسیده است، اگر 
نس��بت به روش های مختلف بازاریابی آگاه نباشید، فرصت ها را به سادگی 

از دست خواهید داد. 
1-ترس

یکی از قوی ترین احساس��ات، ترس محس��وب می ش��ود. با این حال به 
صورت اخالقی نمی توان مخاطب را وحش��ت زده کرد. درواقع منظور این 
اس��ت که به مخاطب و مش��تریان خود این موض��وع را القا نمایید که در 
صورت عدم خرید، یک فرصت تکرارنش��دنی را از دست خواهند داد. این 
موض��وع خود باعث اضطراب و ترس از دس��ت دادن یک موقعیت خواهد 
شد. تحت این شرایط حتی اگر نیازی به محصول هم وجود نداشته باشد، 

شاهد خرید خواهیم بود. 
2-عالقه

تمایل داش��تن به یک اتفاق می تواند خود انگیزه ای برای خرید باش��د. 
برای مثال عالقه به دندان های سفید، باعث فروش محصوالت سفیدکننده 
دندان می ش��ود. به همین خاطر بازاریاب ها در تالش هس��تند تا محصول 

خود را در راستای رسیدن به عالیق جامعه هدف خود معرفی نمایند. 
3-کاالیی رایگان 

این امر طبیعی است که مخاطب تا زمانی که از محصول استفاده نکرده 
باشد، احساس نیاز به آن را هم نداشته باشد. در این راستا اگر مهلت تست 
آن را ایجاد نمایید و یا مقداری را به عنوان هدیه ارسال کنید، خود باعث 
می شود تا تمایل به سمت آن ایجاد و یا تشدید شود. در این زمینه فراموش 
نکنید که اقدامات شما باید به نحوی باشد که مخاطب احساس بی ارزش 
ب��ودن محصول را نکند. در این رابطه حتی اقدام��ی رایگان و موثر را هم 

می توان در این دسته بندی قرار داد. 
4-مزیت ها

این امر که دالیلی برای خرید به مش��تری خود ارائه دهید، خود انگیزه 
آنه��ا را افزایش خواهد داد. برای مثال این امر که مش��تری بداند با خرید 
محصول شما تا چه حد در هزینه ها صرفه جویی خواهد شد، خود یکی از 
مصادیق این موضوع محسوب می شود. به صورت کلی در این بخش شما 

باید مزایای انتخاب محصول خود را ارائه دهید. 
5-تحقق یک رویا 

این امر که بدانید جامعه هدف شما چه رویای مرتبط با کسب و کاری 
ک��ه در آن فعالیت دارید را در ذهن خود می پروراند، خود یکی از اقدامات 
بس��یار مهم خواهد بود. برای مثال در زمینه پوشاک ورزشی، ممکن است 
دی��دن یک ورزش��کار و یا بازیکن��ان یک تیم، رویای جامعه هدف ش��ما 
محسوب شود. تحت این شرایط با تحقق بخشیدن آن، بدون شک جریان 

فروش نیز با انقالبی مواجه خواهد شد. 
ب��ا این حال با توج��ه به این امر که گزینه های متع��ددی برای انتخاب 

اس��تراتژی بازاریابی وجود دارد، س��وال مهم این است که در چه شرایطی 
از این اس��تراتژی استفاده می کنیم؟ به صورت خالصه بازاریابی انگیزشی 
زمانی بیش��ترین کارب��رد را دارد که تقاضا برای کاال کمت��ر از حد انتظار 
اس��ت و با در وضعیت فاجعه بار به س��ر می برد. تحت این شرایط با ایجاد 
انگیزه، می توان بی اعتنایی جامعه هدف به محصول را تغییر داد. در زمینه 
تحق��ق ی��ک رویا، آمارهای جهانی حاکی از آن اس��ت ک��ه بهبود محیط 
زیس��ت، یک خواست همگانی محسوب می شود که در چند سال اخیر به 
علت بحران های مختلف، توجه به آن تش��دید شده است. به همین خاطر 
می توانید اعالم کنید که بخش��ی از سود محصوالت، به یک اقدام موثر در 
راس��تای بهبود محیط زیس��ت و یا حفاظت از یک گونه در معرض خطر، 
اختصاص پیدا خواهد کرد. با این اقدام شاهد افزایش انگیزه ها برای خرید 

محصول خود خواهید بود. 
در نهایت توصیه می ش��ود که برای درک بهتر این موضوع، چند نمونه 
مثال مرتبط از سوی بهترین برندها را مطالعه کنید. در این زمینه کمپین 
کورلتی پری یکی  از این موارد محس��وب می ش��ود و درواقع آزمایش بر 
روی حیوانات برای تولید لوازم آرایش��ی و بهداشتی، یکی از اقدامات رایج 
محس��وب می ش��ود. با این حال آمارها حاکی از آن اس��ت که شاهد رشد 
چشمگیر برندهایی هستیم گه در اصطالح کرولتی فری محسوب می شوند 
و در فرآیند تولید، آزمایشی بر روی حیوانات انجام نمی دهند. این موضوع 
باعث شده است تا شرایطی مهیا شود که افراد مختلف به هدف عدم ظلم 
به حیوانات برس��ند. این دقیقا خواسته ای اس��ت که مرتبط با حوزه لوازم 

آرایشی و بهداشتی بوده و از آن می توان برای ایجاد انگیزه استفاده کرد. 
mailchimp.com :منبع
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اهواز- شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از 
پایان عملیات احداث خط ورودی ۴۰۰ کیلو ولت پست پیروزان با ارزش 

سرمایه گذاری بیش از یک هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال، خبر داد.
محمود دشــت بزرگ گفت: عملیات احداث ورود و خروج خط ۴۰۰ 
کیلو ولت بقایی- میالد در پســت پیروزان به طول ۲۶ کیلومتر مدار به 
پایان رسیده و برقدار شده اســت. وی افزود: ارزش سرمایه گذاری این 
پــروژه یک هزار و ۴۹۰ میلیارد ریال بوده و با بهره برداری از آن، انرژی 
مورد نیاز پســت ۴۰۰ کیلوولت پیروزان تامین می شود که در نتیجه 
باعث افزایش ظرفیت تامین انرژی در کالنشهر اهواز خواهد شد و توسعه 
و آبادانی منطقه را با این تامین انرژی و تقویت زیرساخت های حوزه برق 

به دنبال خواهد داشت.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح کرد: همزمان با 

اجرای این پروژه، عملیات اجرای فیبر نوری بر روی خط مذکور بطول ۲۶ 
کیلومتر مدار با هزینه ای بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده 

است. دشت بزرگ با بیان اینکه عملیات احداث خط دومداره پیروزان به 
رینگ اهواز نیز قبال با هزینه ۴۱۵ میلیارد ریال به اتمام رســیده است، 
گفت: این اقدامات در راســتای وارد مدار کردن پســت ۴۰۰ کیلو ولت 
پیروزان انجام شده که نتیجه آن افزایش ظرفیت محسوس برق کالنشهر 

اهواز و تقویت شبکه فوق توزیع مرکز استان است.
وی اضافه کرد: با اقدامات انجام شده گام بزرگی برای توسعه زیرساخت 
های برق و تامین انرژی مورد نیاز بخش خانگی و صنعتی در کالنشهر 
اهواز انجام شــده و اثرات آن در شبکه، در تابستان آینده نمایان خواهد 
شــد. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان اضافه کرد: از مهرماه 
سال قبل تاکنون با احتساب این پروژه، ۵۶ کیلومتر فیبر نوری و ۱۹۱ 
کیلومتر مدار خط به بخش انتقال و فوق توزیع شبکه تحت نظارت این 
شرکت در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: شــهدای حــرم، ادامه دهنده راه 
شــهدای هشت سال دفاع مقدس هستند که با نثار جان خود، امنیت 
کشورمان را تضمین کردند. آیین نامگذاری پست مسکن مهر رشت به 
نام شهید واال مقام مدافع حرم، محمد اتابه، با حضور جانشین فرمانده 
سپاه قدس گیالن در بسیج اقشــار، جانشین معاون هماهنگ کننده 
لشــکر عملیاتی ۱۶ قدس گیالن، رئیس سازمان بســیج کارمندان، 
نمایندگان اســتانداری گیالن، نمایندگان بنیاد شهید استان گیالن، 
خانواده معظم شــهید واالمقــام محمد اتابه در محل پســت ۶3/۲۰ 
کیلوولت مسکن مهر رشت برگزار شد. » بهمن داراب زاده« مدیر عامل 
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن در این آیین گفت: شهدای مدافع 
حرم، آرامش و امنیت را برای کشور عزیزمان به ارمغان آوردند و آسایش 
و امنیت امروز ما مدیون ایثار و جانفشانی آنها می باشد. وی افزود: آینده 
نگری و درایت رهبر عظیم الشان ما و دالورمردی و شجاعت سردارانی 
چون شهید سلیمانی ها و مدافعان حرم موجب شد تا امنیت را هزاران 
کیلومتر دورتر از مرزهای کشــورمان ایجاد کنیم تا از آسیب و حمله 

دشمنان در امان باشــیم. داراب زاده گفت: جنگ در سوریه و دفاع از 
حرم، ادامه راه دفاع مقدس است. چرا که نقشه اصلی دشمنان همانگونه 
که خود اعالم کرده اند در وهله اول ایران اسالمی است و مدافعان حرم 
با رشــادت و ایثار خود فتنه دشــمنان را در نطفه خفه کردند تا مثل 
همیشه بازنده اصلی برنامه های شومشان خودشان باشند. مدیر عامل 

شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن با اشاره به مقام معنوی شهدا گفت: 
مقام و جایگاه شهدای واالمقام به حدی است که حضرت امام راحل با 
آن عظمت و جایگاه رفیع، آرزو داشــتند تا با شهدا محشور شوند. وی 
افزود: شهدای عزیز جان خود را در طبق اخالص گذاشتند و با مبارزه و 
جانفشانی، امنیت را برای کشورمان به ارمغان آوردند. هدایت گر اصلی 
این شهدا خداوند متعال بود و بی شک اجر و مقام آنها در نزد خداوند 
بسیار بزرگ خواهد بود. جانشین معاون هماهنگ کننده لشکر عملیاتی 
۱۶ قدس گیالن در این آیین گفت: شــهید محمد اتابه از فرماندهان 
جوان و نخبه لشــکر قدس گیالن بودند و بســیار شجاع و دلیر بودند 
و روحیات او به گونه ای بود که به راحتی افراد مجذوب او می شــدند. 
محمودی با اشاره به بخشی از سخنان سردار سپهبد شهید سلیمانی، 
افزود:شهدا قبل از شهادت، شهید زندگی می کنند. باید برای جاودانگی 
و ماندگاری همواره، روحیه جهاد و شــهادت را زنده نگه داریم. باید در 
جاهایی که مشغول به کار هستیم عدالت را برقرار کنیم تا بتوانیم نام و 

یاد شهدا را برای همیشه زنده نگه داریم.

اصفهان- قاسم اسد: کمیسیون انرژی، صنایع پاالیش و پتروشیمی 
اتاق بازرگانی اصفهان در راســتای کمک به رفع مشکالت صنعت برق 
اســتان اقدام به برگزاری نشستی با موضوع بررسی راهکارهای افزایش 

پایداری شبکه کرد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در ابتدای این جلسه 
اکبرلباف، نایب رئیس کمیسیون انرژی، صنایع پاالیش و پتروشیمی به 
ارائه گزارشی درخصوص اقدامات انجام شده در این کمیسیون در راستای 

کمک به رفع مشکالت برق استان در ۶ماهه اول سال پرداخت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان پرداخت مطالبات معوق 
نیروگاه های تولیدپراکنده، یکسان ســازی قراردادها و استفاده کامل از 
ظرفیت این نیروگاه ها، فعال سازی ظرفیت دیزل ژنراتورهای واحدهای 
صنعتی در زمان پیک مصرف، فعال سازی ظرفیت نیروگاهی واحدهای 
صنعتی بزرگ، تامین آب مورد نیاز نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی 
از پســاب تصفیه شــده و تغییر برج های خنک کننده از تر به خشک 
را از جمله این پیشــنهادات عنوان کرد. همچنین وي با توجه به طرح 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت جهت ایجــاد ۱۰هزار مگاوات ظرفیت 

نیروگاهي جدید و نیاز گسترده آن به گاز طبیعی، لزوم توجه همه جانبه 
به توسعه یکپارچه زیرساختهای مورد نیاز فعاالن اقتصادی را خواستار 
شــد. مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی 
نیز در این جلسه با اشاره به اینکه اساسا اقتصاد را علم انگیزه ها می نامند 
گفت: الزم اســت نگاه مدرن به اقتصاد در همه زمینه ها موردتوجه قرار 
گیرد.  وی الزمه احداث حداقل ۱۰هزارمگاوات ظرفیت نیروگاهي توسط 

وزارت صنعت، معدن و تجارت را طراحی درست نظام انگیزشی صنعت 
در تولید عنوان کرد.  حمیدرضاپیرپیران، مدیرعامل شرکت توزیع برق 
اصفهان نیزدر این جلسه با بیان اینکه وضعیت استان اصفهان در پایداری 
شبکه برق مطلوب است، افزود: طی چندسال گذشته شرکت های توزیع 
برق اســتان و شهرستان با استفاده از فناوریهای نوین و بهسازی شبکه 
اقدامات خوبی انجام داده اند به گونه ای که خاموشی شبکه های توزیع 
به ازای هرمشــترک از 8۵۰ تا۹۰۰ دقیقه درسال ۹3، درپایان سال ۹۹ 
به ۱3۰دقیقه رســید که این امر نشان دهنده پایداری شبکه است.  وی 
علت خاموشی های سالجاری را کســری تولید نسبت به مصرف و کم 
شدن سرمایه گذاری در زمینه تولید عنوان نمود و خواستار توجه جدی 
به حوزه اقتصاد برق از سوی نمایندگان مجلس و مدیریت مصرف شد. 
وي در ادامه گفت: اگر درحوزه تولید برق ســرمایه گذاری انجام نشود 
درسال آینده قطعا با خاموشی های بیشتری مواجه خواهیم بود زیرا رشد 
مصرف سالیانه ۶ تا7 درصد است.    پیرپیران همچنین تفویض اختیارات 
به استان ها، ایجاد ساز و کار افزایش انگیزه و تسهیل روندهای سرمایه 

گذاری در حوزه تولید را درکاهش مشکالت برق استان موثر دانست. 

قم- خبرنگار فرصت امروز: امام جمعه قم با تأکید بر توانمندسازی 
مددجویان کمیته امداد گفت: مشاغل خانگی مددجویان را تقویت کنید 

و نزدیک محل زندگی آنها کارگاههای کار و تولید ایجاد کنید.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد، آیت اهلل ســید محمد 
سعیدی، امام جمعه قم، نماینده این شهر در مجلس خبرگان و تولیت 

آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه )س( در دیدار مدیرکل کمیته 
امداد اســتان با معظم له، با بیان روایتی از امــام صادق )ع( قم را حرم 
اهلبیت )ع( و آشیانه آل محمد )ص( برشمرد و گفت: مردم این شهر هم 
در پافشــاری بر اصالت دینی و والیی، نوعدوستی و کمک به محرومان 

مثال زدنی هستند.
وی ویژگی های مردم قم را ظرفیتی خاص برای مدیران این شــهر 
دانست و تصریح کرد: مردمی که در ایام کرونا بیشتر از همیشه به فکر 

نیازمندان هستند را باید تحسین کرد.
نماینده مردم شریف قم در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه 

حضرت امام راحل از همان ابتدا خشت کمیته امداد را با افراد خدمتگزار، 
دلســوز، خیرخــواه و اهل ایثار و کمک به مردم بنا نهاده اســت افزود: 
بحمدهلل هم اکنون هم این نهاد بر همان پایه اســتوار است و اعتمادی 
که مردم به این نهاد، مدیران و امدادگران آن دارند به همین علت است.

امام جمعه قم با اشــاره به اینکه نیازمندان باید روی پای خودشــان 
بایستند و از دسترنج خودشان بهره مند شوند خواستار تقویت مشاغل 
خانگی و ایجاد کارگاههای کار و تولید در نزدیکی محل زندگی آنها شد .
در ابتدای این دیدار اکبر میرشــکار مدیرکل کمیته امداد اســتان قم 

گزارش عملکرد ۶ ماهه این نهاد را ارائه کرد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلســتان 
بــا خبرگزاری بازار گفتگو کرد.دکتر غالمعلی شــهمرادی در گفتگوی 
اختصاصی با خبرگزاری بازار در خصوص ســرقت تجهیزات مخابراتی 
و خســارتهای وارده به مخابرات توضیحاتی مطرح کرد.وی با تشــریح 
اقدامات مخابرات در ایمن ســازی تجهیزات و اجرای تدابیر پیشگیرانه 
گفت: سرقت تجهیزات موجب اختالل در ارائه سرویسها و خدمات شده 
و عالوه بر زیانهای مادی نارضایتی مشــتریان را در پی دارد که نیاز به 

همکاری مردم در ارائه گزارش به شــماره 3۱۴۴ ، در صورت مشــاهده 
موارد مشکوک به سرقت ، می باشد  .

وی همچنین با اشــاره به پروژه های در دســت اقدام، تاســیس 
ســایتهای همراه اول در سطح اســتان را از عمده پروژه ها دانست و 
افزود : ارتقاء شــبکه تلفن همراه و افزایش کیفیت ارتباطات ســیار از 
نتایج اتمام این پروژه اســت.مدیر مخابرات منطقه گلستان با تاکید بر 
اهمیت ایــن پروژه ، همکاری مردم در تملیــک زمین جهت احداث 

ســایت تلفن همراه را خواستار شد و گفت: بسیاری از سایتهای تلفن 
همراه علی رغم تامین تجهیــزات و بودجه الزم بدلیل عدم همکاری 
مردم در واگذاری ملک، ناتمام مانده و پوشــش تلفن همراه و کیفیت 
ارتباط ســیار در منطقه مورد نظر را با مشکل مواجه کرده است.دکتر 
غالمعلی شهمراری همچنین برنامه های توسعه ای در بخش روستایی 
را تشــریح و گفت بالغ بر ۹۵ درصد روســتاهای اســتان از ارتباطات 

مخابراتی بهره مند هستند .

 افزایش ظرفیت تامین انرژی برق در اهواز
 با برقدار شدن خط ۴۰۰ کیلو ولت پست پیروزان

مدیر عامل برق منطقه ای گیالن در آیین نامگذاری پست مسکن مهر رشت به نام شهید واال مقام مدافع حرم، محمد اتابه:

دفاع از حرم، ادامه راه دفاع مقدس است

در نشست کمیسیون انرژی، صنایع پاالیش و پتروشیمی اتاق بازرگانی اصفهان عنوان شد:
اصالح ساختار اقتصادی صنعت برق مهم ترین راهکار افزایش پایداری شبکه 

امام جمعه قم:

مشاغل خانگی مددجویان را تقویت کنید و نزدیک محل 
زندگی آنها کارگاههای کار و تولید ایجاد کنید

گفنگوی خبری مدیر مخابرات منطقه گلستان با خبرگزاری بازار

برای تسهیل در جابجایی زائرین اربعین صورت پذیرفت
اعزام ناوگان مسافری استان مرکزی به پایانه مرزی مهران و شلمچه

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
به منظور تسریع و تسهیل در جابجایی زائرین اربعین از اعزام ناوگان حمل و نقل 

مسافری این استان به پایانه های مرزی مهران و شلمچه خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
مرکــزی، مهرداد جهانی مدیرکل ایــن اداره گفت: با توجه به برنامه ها و تدابیر 
اندیشــیده شده توســط ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای 
مدیریت سفر اربعین، ۶۰ دستگاه اتوبوس برای جابجایی زائرین کربالی معلی به 
پایانه های مرزی مهران و شلمچه اعزام شده است. وی تصریح کرد: 3۰ دستگاه 
اتوبوس به پایانه مرزی شــهید سلیمانی مهران و 3۰ دستگاه دیگر به پایانه مرزی شلمچه اعزام شده است تا بر اساس اولویت های ستاد 
اربعین، جابجایی زائرین به اقصی نقاط کشــور در ســریعترین زمان ممکن حاصل شود. مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
مرکزی گفت: برای ارائه خدمات مطلوب و نظارت بر فعالیت ناوگان اعزامی از سوی استان مرکزی گروهی از کارکنان این اداره کل در قالب 
تیم اجرایی به سرپرستی مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی در پایانه مرزی شهید سلیمانی مهران مستقر شده اند. 
جهانی با بیان اینکه تأکید فراوانی بر رعایت پروتکل های بهداشتی به شرکتهای مسافربری و رانندگان شده، از مسافرین درخواست کرد 
برای رعایت شیوه نامه های بهداشتی بیش از پیش اهتمام ورزند تا سفری سالمت به همراه داشته باشند. وی یادآور شد: برای ارائه خدمات 
مطلوب تر به مسافرین، مجتمع های خدماتی و رفاهی بین راهی فعال در محورهای مواصالتی استان مورد بازدید و نظارت مستمر اکیپ های 
این اداره کل قرار گرفته اند تا آنگونه که شایسته زائرین است ارائه خدمات به نحو احسن صورت پذیرد. مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده 
ای استان مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: کاربران جاده ای جهت کسب اطالع از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی و ارائه هرگونه انتقاد و 

پیشنهاد می توانند با مرکز مدیریت اطالعات راهها به شماره ۱۴۱ در هر ساعت از شبانه روز تماس حاصل نمایند.

همزمان با چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس؛
هفدهمین یادواره شهدای شرکت گاز مازندران برگزار شد

 ساری – دهقان : همزمان با چهل و یکمین سالگرد دفاع مقدس، هفدهمین 
یادواره شهدای گرانقدر شرکت گاز مازندران با حضور سرپرست و کارکنان و با 
هدف زنده نگه  داشتن یاد و خاطره شهیدان واالمقام و همچنین اربعین حسینی 
در نمازخانه اداره مرکزی برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی شرکت گاز اســتان مازندران، »سردار سیاوش مسلمی« فرمانده سپاه 
کربال مازندران در این مراسم گفت: اولین انتظار شهدا از ما، والیتمداری است. 
وی ساده زیســتی را که تنها در منش علوی یافت می شــود دیگر ویژگی این 
افراد عنوان کرد و افزود: نکته دیگری که در این افراد به چشــم می خورد عدم 
چشمداشــت مادی و عالقه به مادیات و دیگری دســت برنداشتن از نیایش در شرایط سخت است. سردار مسلمی، تقید به زهد و تقوا و 
خیرخواهی برای دیگران را از دیگر انتظارات و پیام های شهدا برای نسل امروز دانست و بر لزوم عمل به تکلیف و انجام وظیفه برای دستیابی 
به هدف به عنوان دیگر پیام شــهدا تاکید کرد. در این یادواره، یکی از حماســه خوانان در وصف شهدا اشعاری را سرود و مداح اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( برادر میثم نجفی در وصف شهدا و اهل بیت )ع( به مرثیه خوانی پرداخت و همچنین از خانواده معزز شهدا ، ایثارگران 

، جانبازان و رزمندگان تجلیل شد.

روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان: 
واگذاری سیم کارت دانشجویی همراه اول با هدایای فراوان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: دانشجویان می توانند با ارائه شماره دانشجویی ، سیم کارت دانشجویی دریافت کنند.با شروع سال 
تحصیلی ، دانشجویان می توانند سیم کارت دانشجویی با هدایا و تخفیفات ویژه دریافت نمایند.دانشجویان می توانند با مراجعه به فروشگاه 
آنالین همراه به آدرس shop . mci . irیا مراکز فروش و خدمات حضوری همراه اول نسبت به دریافت سیم کارت و ثبت نام آن اقدام 
نمایند.ســیم کارت اعتباری دانشــجویی همراه اول با تخفیف ویژه به قیمت ۱۰ هزار تومان- به دانشجویان واگذار شده و از ویژگی های 
یک  گیگ اینترنت هدیه یکماهه + ۲۴ گیگ اینترنت هدیه ۶ ماهه)هر ماه ۴ گیگ هفت روزه( ، صد  دقیقه مکالمه رایگان درون شبکه 
یکماهه ، مکالمه رایگان نامحدود درون شــبکه در روزهای جمعه)طرح جمعه های رویایی بین خطوط همراه اول و تلفن ثابت (، ۴ هزار 
تومان اعتبار)شارژ( اولیه ، ۱۰ هزار تومان هدیه اولین شارژ و تخفیف ویژه مکالمه و پیامک بین سیم کارت های دانشجویی برخوردار است .

بیش از 116 کیلومتر شبکه گذاری گاز در گیالن اجرا شد
رشت- خبرنگار فرصت امروز: شرکت گاز استان گیالن در نیمه نخست 
سال ۱۴۰۰ توانســت بیش از ۱۱۶ کیلومتر عملیات شبکه گذاری گاز را برای 
گازرسانی به روستاها و حفرات خالی شهرها اجرا کند. به گزارش روابط عمومی 
گاز گیالن، حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن درخصوص توسعه 
شــبکه گاز استان گفت: در شش ماه نخست سال جاری بیش از ۱۱۶ کیلومتر 
شــبکه گذاری گاز در گیالن اجرا شده است که از این میزان بالغ بر 8۱ درصد 
متعلق به مناطق روستایی و صعب العبور می باشد. مدیرعامل گاز گیالن با اعالم 
این خبر اظهار داشت: با اجرای این عملیات، مجموع طول خطوط و شبکه گازدار 
در استان گیالن به بیش از ۲۱ هزار و ۴۵۰ کیلومتر افزایش یافته است. حسین اکبر همچنین از نصب بیش از ۵ هزار و ۵۰۰ انشعاب جدید 
گاز در نیمه اول سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵ درصد رشد داشته است. وی با بیان 
اینکه مجموع انشعابات گاز در گیالن به بیش از ۶۱3 هزار عدد رسیده است، اظهار داشت: نصب انشعابات در روستاها همانند حفرات خالی 
شهرها با سرعت در حال اجراست و بیش از ۶7 درصد از علمک های نصب شده در نیمه نخست سال جاری متعلق به بخش روستایی می 
باشد. مدیرعامل شرکت گاز گیالن در خاتمه با اشاره به برخورداری بیش از ۹8 درصد خانوارهای شهری و روستایی گیالن از نعمت گاز 
طبیعی، گفت: علیرغم نزدیک شدن به پایان عملیات گازرسانی در گیالن، شرکت گاز برای برخورداری مناطق باقیمانده استان از نعمت 

گاز، تالش مستمر و جدی در دستور کار دارد.

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان:
هزینه برق پرمصرف ها 16 درصد بیشتر از مشترکین کم مصرف است

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان گفت: هزینه برق 
مصرفی مشترکین پرمصرف بصورت پلکانی محاسبه می شود که طبق آن تعرفه برق پرمصرفها ۱۶ درصد بیشتر سایر مشترکین است.

مهرداد حاجی زاده افزود: طبق مصوبه هیئت دولت، هرســاله از اردیبهشــت ماه 7 درصد به قیمت برق مصرفی افزوده می شــود. اما 
مشترکین پرمصرف که بیشتر از الگوی تعیین شده مصرف کنند، عالوه بر 7 درصد، ۱۶ درصد نیز به مبلغ صورتحساب آنها برق افزوده می 
شود. حاجی زاده افزود: استان هرمزگان طبق تقسیم بندی مناطق وزارت نیرو در منطقه گرمسیری یک قرار دارد که طبق آن هزینه برق از 
ابتدای فروردین تا پایان آذرماه به عنوان تعرفه تابستانه و با ۴۰ درصد تخفیف محاسبه می شود و سه ماه زمستان نیز قیمتها به حالت قبل 
و بدون تخفیف محاسبه می شود. به گفته وی، الگوی مصرف در استان هرمزگان ۶ هزار کیلووات ساعت است. مشترکانی که در یک دوره 

دوماهه مصرف برق آنها بیش از این میزان باشد، هزینه برق ۱۶ درصد بیش از سایر مشترکان محاسبه می شود.
معاون خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق در ادامه گفت: نرخ گذاری برق طبق بخشنامه وزارت نیرو صورت می گیرد و شرکت 
های توزیع برق وظیفه اجرا و نظارت بر این نرخ گذاری را برعهده دارند. در صورتی که مشتری احساس کند که مصرف او با دوره قبل برابر 

بوده اما هزینه برق آنها افزایش یافته است، می تواند با مراجعه به اداره برق محل سکونت صورتحساب خود را بررسی کند.

برگزاری مانور نشت گاز مرکاپتان در شرکت گاز استان ایالم
ایالم- منصوری: به منظور حفظ و افزایش آمادگی نیروها در مقابله با حوادث، مانور نشت مواد شیمیایی از بشکه های حاوی مرکاپتان 

در واحد انبار کاالی شرکت گاز استان ایالم برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم؛ عباس شمس اللهی مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم در حاشیه برگزاری این مانور 
گفت: به منظور حفظ و افزایش آمادگی نیروها در مقابل حوادث ناشی از کار و غیر مترقبه، بالیای طبیعی و غیره به صورت منظم و مستمر، 

مانورهایی با سناریوهای مختلف در کلیه نواحی و  واحدهای شرکت طراحی و اجرا می گردد.
وی با بیان اینکه این مانور که با موضوع نشت مواد شیمیایی)مرکاپتان( از بشکه های موجود در انبار کاالی شرکت گاز استان واقع در 
شهرک صنعتی ایالم برگزار گردید، گفت: طبق سناریو این مانور، مشاهده تورم و بخارات موجود در سه عدد بشکه حاوی مرکاپتان توسط 
کارکنان واحد کاال مشاهده و با توجه به حساسیت موضوع و احتمال انفجار یا نشت مواد شیمیایی از بشکه ها، مراتب سریعاً به مسئولین 

مربوطه شامل مدیرعامل، رئیس واحد کاال، رئیس HSE و رئیس بازرسی فنی اعالم گردید.
شمس اللهی اظهار داشت: با سرعت عمل و اتخاذ تصمیم گیری مناسب برای برخورد با این مشکل در جهت جلوگیری از بروز حادثه، 
جلسه فوری کمیته بحران شرکت تشکیل و با توجه به خطر نشت مواد شیمیایی در محیط، از دانشگاه علوم پزشکی استان نیز یکدستگاه 
آمبوالنس و اکیپ مجهز پزشــکی جهت حضور در محل اجرای مانور درخواســت گردید که پس از استقرار تیم پزشکی و تهیه مقدمات 

عملیات، خنثی سازی و رفع خطر نشت مرکاپتان از بشکه ها آغاز گردید.
شمس اللهی، توان اجرایی، دقت و سرعت عمل کارکنان در نحوه تخلیه بخارات و خنثی سازی خطر نشت مرکاپتان بر اساس شرح 
وظایف از پیش تعریف شده را از نقاط قوت اجرایی این مانور بر شمرد و دقت در نحوه نگهداشت مواد شیمیایی و محل استقرار آنها در انبار 

کاال را از نقاط قابل بهبود این مانور اعالم نمود.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: رییس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت: تاکنون برای احداث بنای مقبره الشعرا 
در تبریز سه میلیارد و ۵۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه شده است.
داود بهبودی در مراسم گلباران مزار استاد شهریار در مقبره الشعرای 
تبریز، اظهار کرد: شــاعران نامی و عرفا در طول تاریخ پربار گذشــته، 
ســرمایه نمادین گرانبهایی را برای فرهنگ، هنر و اندیشه آذربایجان و 
کشــور فراهم آورده اند و وظیفه ما به عنوان متولیان و راهبران توسعه 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه این اســت که به پاسداشت یاد و 
خاطره این بزرگواران همت گماریم و به طوری شایسته این سرمایه های 
نمادین را حفظ کنیم. وی اضافه کرد: اینکه آذربایجان توانسته است در 
یک مجموعه بیش از ۴۰۰ شــاعر و عارف نامی را از اقصی نقاط جهان 
گرد هم آورد تا در این فضا تنفس کرده و مدفون شوند، گذشته پرافتخار 
این دیار را نشان می دهد؛ باید ورق های این گذشته را تورق و جامعه ای 

رو به تعالی و پیشرفت فراهم کنیم. رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
آذربایجان شــرقی خاطرنشان ساخت: مجموعه مدیریتی استان اهتمام 
ویژه ای در جهت هرچه باشــکوهتر برگزار کردن مراسم روز ملی شعر 

و ادب فارسی و حفظ این سرمایه معنوی در تبریز دارد و از تالش همه 
دســت اندکاران این عرصه قدردانی می کنیم. وی مقبره الشعرا را آبروی 
شهر تبریز دانست و گفت: برخی از پروژه های زاید و نه چندان ضروری در 
این شهر اجرا و اعتبارات کالنی صرف آنها می شود؛ در حالی که اگر مقدار 
اندکی از این هزینه های غیرضرور صرف مقبره الشعرا شود، این مجموعه 
مانند مجموعه هایی مثل حافظیه و مقبره سعدی در شیراز می تواند شان 
تبریــز را حفظ کند. بهبودی ابراز کرد: تاکنون برای احداث بنای مقبره 
الشعرا در تبریز رقم سه میلیارد و ۵۴۴ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان هزینه 
شده و رقم 8 میلیارد و ۵۱ میلیون تومان اعتبار سال ۱۴۰۰ این پروژه 
است.   رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی پیش بینی 
اعتباری این پروژه در ســال های آتی را نیز ۲۴ میلیارد و 3۰ میلیون و 
7۰۰ هزار تومان و کل برآورد اعتبار پروژه بر اســاس موافقت نامه را 3۵ 

میلیارد و ۶۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان اعالم کرد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

بیش از ۳.5 میلیارد تومان برای احداث بنای مقبره الشعرا هزینه شده است
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چگونه در شرکت خود از کاغذ کمتری استفاده کنیم

به قلم: گابریل سیمونز
نویسنده حوزه اقتصاد و تکنولوژی 

مترجم: امیر آل علی

امروزه مس��ئله محیط زیس��ت به قدری مهم است که هر فردی باید به آن توجه ویژه داشته باشد. در 
این رابطه بدون شک تاثیر برندها به مراتب بیشتر از اقدامات فردی است. دلیل این امر نیز به این خاطر 
اس��ت که از آنها به عنوان یکی از عوامل اصلی آلودگی محیط زیس��ت نام برده می شود. با این حال اگر 
به این مس��ئله بی توجه باشیم، بدون شک جهان آینده بسیار خطرناک و حتی غیرقابل سکونت خواهد 
شد. تحت این شرایط دیگر هیچ دستاوردی ارزشمند نخواهد بود. درواقع حفظ محیط زیست امروزه به 
یک ترند جدی تبدیل شده و بسیاری از مشتریان توقع دارند که برندها در این زمینه اقدامات جدی را 
انجام دهند. همین امر باعث ش��ده است تا میزان رشد برندهای سبز )اصطالحی که به برندهای حامی 
محیط زیست اطالق می شود( در چند سال اخیر رشدی فوق العاده را داشته باشد. در این رابطه اگرچه 
اقدامات متنوعی را می توان در دستور کار خود قرار داد، با این حال یکی از ساده ترین این موارد کاهش 
حجم کاغذهای مصرفی است. درواقع استفاده از این وسیله به عادت روزانه بسیاری از کارمندان تبدیل 
شده که تولید آنها به معنای نیاز به قطع درختان است. در ادامه چهار راهکاری را بررسی خواهیم کرد 
که باعث می ش��ود تا تمایالت به کاهش اس��تفاده از کاغذ افزایش پیدا کند و بهتر بتوانید در این زمینه 

اقدام نمایید. 
1-مزایای کاهش میزان استفاده از کاغذ را بیان نمایید 

برای این امر که کارمندان شما یک تغییر بزرگ را قبول نمایند، الزم است تا مرحله قانع شدن طی 
شود. در این رابطه در کنار آمارهای منفی درباره کاغذها و تاثیر آن در محیط زیست، الزم است تا به 
مسائلی نظیر افزایش سرعت کارها و کاهش حجم اسناد اشاره نمایید. درواقع شما می توانید میلیون ها 
کاغ��ذ را ب��ه صورت عکس و فایل پی دی اف در درون یک پوش��ه قرار دهید ک��ه حجم زیادی را نیز 
اش��غال نخواهد کرد. با این حال در حالت عادی ش��ما به یک اتاق مجزا برای این موضوع نیاز خواهید 
داش��ت. همچنین پیدا کردن موارد موردنیاز نیز با چنین اقدامی به مراتب س��اده تر خواهد بود. تحت 
این ش��رایط افراد می توانند با سرعت باالتری به کارهای خود رسیدگی نمایند. با این حال نکته ای که 
باید به آن توجه داش��ته باش��ید مسئله امنیت اطالعات است. درواقع شما نیاز دارید که از فردی خبره 
کمک بگیرید تا امنیت اطالعات ش��ما حفظ ش��ود. یکی از مزایای اسناد کاغذی این است که لو رفتن 
آنها به مراتب س��خت تر از حالت دیجیتالی است. با این حال با انجام اقدامات و مالحظات الزم، درصد 

آن بسیار کم خواهد شد. 
2-قوانین را تغییر دهید 

برخی از قوانین ممکن اس��ت وجود داشته باش��د که انجام چنین طرحی را سخت نماید. شما باید 
آنها را شناسایی کرده و قوانین جدید تعیین نمایید. همچنین کاهش استفاده از کاغذ باید به صورت 
مرحله ای اتفاق بیفتد تا تمامی افراد ش��رکت بتوانند خود را با شرایط جدید هماهنگ سازند. در آخر 
ش��ما باید قوانین مش��خصی را داشته باش��ید تا افراد مجبور به رعایت طرح جدید شوند. از این اقدام 
خود می توانید به عنوان ابزار بازاریابی اس��تفاده کنید که بدون ش��ک م��ورد توجه جدی قرار خواهد 
گرفت. با این حال این نکته را فراموش نکنید که همواره ترندهای جدید معرفی می ش��ود. همچنین 
می توانید با بررسی اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها، به اقدامات خالقانه و تاثی گذار بیشتری 
دسترس��ی پیدا کنید. درواقع بسیاری از راهکارها وجود دارد که به وسیله آن می توان میزان استفاده 
از کاغذ را در شرکت کاهش داد که الزم است تا به صورت مداوم به دنبال روش های بیشتری باشید. 
همچنی��ن می توانی��د راهکارهای خود را به عنوان توصیه هایی منتش��ر نمایید و برای برندهایی که با 
آنها همکاری دارید، ارسال نمایید. این امر باعث خواهد شد تا زمینه ساز استفاده از کاغذ کمتر حتی 

خارج از محل کار خود شوید. 
3-صرفه جویی را به فرصتی برای سرمایه گذاری تبدیل نمایید 

درواقع تنها مزیت کاهش کاغذ، حفظ محیط زیس��ت و سرعت بخشیدن به کارها نبوده و این اقدام در 
زمینه کاهش هزینه ها نیز بسیار مهم است. درواقع شما در کنار خرید کاغذ، به مواردی نظیر نوشت افزار، 
دس��تگاه پرینت، جوهر و... نیاز خواهید داش��ت. بدون ش��ک چنین اقدامی باعث می شود که هزینه های 
ش��ما کاهش پیدا کند. در این زمینه توصیه می ش��ود که برای کارمندان خود مش��خص نمایید که این 
صرفه جویی، صرف چه اقدام جدیدی می ش��ود تا انگیزه ها افزایش پیدا کند. همچنین توصیه می شود که 
آمار اس��تفاده از کاغذ خود را به صورت مداوم بررس��ی نمایید و نتایج را برای تیم خود منتشر نمایید. این 
نکته را فراموش نکنید که مواردی نظیر کارت های ویزیت و بروش��ور هم در گروه موارد اس��تفاده از کاغذ 
قرار می گیرد که می توانید از نمونه های دیجیتالی استفاده کنید. در این زمینه امروزه رستوران ها و کافه ها 
اقدام جالبی را انجام می دهند. تعدادی از آنها کیو آر کد را جایگزین منوهای چاپی کرده اند که با استقبال 

بسیار خوبی همراه بوده است. 
4-آموزش های الزم را داشته باشید 

در آخر توصیه می شود که با یک گروه دغدغه مند در زمینه محیط زیست همکاری داشته باشید و 
از آنها بخواهید تا دوره های آموزش��ی برای تیم شما تعیین نمایند. درواقع این افراد به صورت مداوم 
به دنبال راهکارهایی هس��تند تا اثرات مخرب به محیط زیس��ت کاهش یابد. این اقدام نیز می تواند 
برای بازاریابی ش��رکت یک فرصت ایده آل باش��د. بدون ش��ک هنگامی که افراد آموزش درس��تی را 
داش��ته باش��ند، رفتارهای مثبت بیش��تری هم از خود بروز خواهند داد. این نکته را فراموش نکنید 
که اگر آموزش ها برای خانواده کارمندان ش��ما نیز انجام ش��ود، به کاهش مصرف کاغذ در منازل نیز 

کمک کرده اید.
در آخر بهتر اس��ت که دور انداختن کاغذ را به آخرین اقدام تبدیل نمایید. برای مثال اگر تنها 
در یک طرف کاغذ مطلبی چاپ ش��ده، طرف س��فید آن را برای چاپ بعدی قرار دهید. همچنین 
اس��تفاده از کاغذهای بازیافتی می تواند ش��ما را به رسیدن به عدد صفر در زمینه استفاده از کاغذ 
نزدیک تر نماید. در این رابطه اگر از مش��تریان خود بخواهید که روش های بیش��تری را به ش��ما 
معرفی نمایند، باعث خواهد شد تا ارتباط شما نیز با آنها قوی تر شود که خود نتایج فوق  العاده ای 

را به همراه دارد. 
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امروزه خرده فروش��ی ها ش��رایط بس��یار س��اده تری برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریان و بازاریابی دارن��د. ابزارهای 
بازاریابی به طور قابل مالحظه ای در دسترس برندها قرار دارد. 
این امر امکان جلب نظر مخاطب هدف را به طور محسوسی 

ساده تر از هر زمان دیگری کرده است.
بح��ران کرونا به عنوان یک��ی از رویدادهای مهم در عرصه 
کس��ب و کار برای بسیاری از برندها شرایط ناگواری را ایجاد 
کرده اس��ت. ای��ن امر به طور ویژه در ماه ه��ای ابتدایی برای 
خرده فروشی ها غیر قابل تصور بود. بسیاری از خرده فروشی ها 
ت��ا همین چند ماه پیش به ط��ور کامل تعطیل بودند. با این 
حساب بازاریابی و تعامل با مشتریان پس از بازگشایی کسب و 
کار یکی از نکات مهم برای چنین خرده فروشی هایی محسوب 
می ش��ود. در این میان بازاریابی دیجیت��ال به عنوان یکی از 

گزینه های جذاب و کاربردی برای بازاریاب ها مطرح است. 
بازاریابی دیجیتال در میان سایر الگوهای در دسترس برندها 
تاثیرگذاری بسیار بیشتری برای مخاطب هدف به همراه دارد. 
براساس گزارش موسسه Invespcro، نزدیک به 40 درصد 
از کسب و کارها در استفاده از الگوی بازاریابی دیجیتال اعالم 
کرده اند ش��رایط تعامل با مشتریان و فروش شان بسیار بهتر 
ش��ده است. این امر اهمیت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. اگر ش��ما هم به دنبال 
اس��تفاده از تاثیر بازاریابی دیجیتال بر روی وضعیت کسب و 
کارتان در صنعت خرده فروش��ی هستید، مقاله کنونی نکات 
بس��یار جذاب و کاربردی برای ش��ما دارد. در ادامه برخی از 
نکات اساسی در این راستا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 

نمایش تبلیغات در فیس بوک و اینستاگرام
نمای��ش تبلیغ��ات در فیس ب��وک و اینس��تاگرام یکی از 
مهمترین نکات در زمینه بازاریابی محس��وب می ش��ود. این 
دو پلتفرم کاربران بس��یار زیادی در سراسر دنیا دارند. با این 
حس��اب بازاریابی در چنین پلتفرم هایی برای برندها یک نوع 
راهکار ساده به منظور جلب نظر مشتریان محسوب می شود. 
ش��اید تنها نکته مهم در این میان هزینه نمایش تبلیغات در 
چنین پلتفرم هایی باشد. اگر شما به عنوان یک خرده فروشی 
تازه تاس��یس مشغول به کار هستید، تامین بودجه تبلیغاتی 
برای تان کار س��ختی خواهد ب��ود. در این صورت به احتمال 
زیاد باید اندکی از هزینه های اضافی تان را کم کرده و سپس 
راهکاری برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیدا کنید. 
 90 ،Elluminatiinc.com براس��اس گ��زارش س��ایت
درصد کاربران در ش��بکه های اجتماعی به دنبال آش��نایی با 
محصوالت مورد عالقه ش��ان نیز هس��تند. همین امر موجب 
اس��تقبال بس��یار زیاد این کارب��ران از محت��وای بازاریابی و 
تبلیغاتی شده است. با این حس��اب به احتمال زیاد واکنش 
کاربران به محتوای ش��ما در فیس بوک و اینستاگرام مثبت 
خواهد بود. به این ترتیب شما امکان ایجاد تحول در وضعیت 
کسب و کارتان را خواهید داشت. این امر نکته بسیار مهمی 
برای تعامل با مش��تریان در عرصه کس��ب و کار محس��وب 

می گردد. 
سئوی محلی

خرده فروشی ها به طور معمول کارشان را از یک بازار محلی 
ش��روع کرده و در صورت موفقیت در سایر بازارها نیز حضور 
پیدا می کنند. خرده فروشی شما در هر وضعیتی که باشد، باز 
هم بازاریابی محلی و تعامل با مش��تریان در چنین بازارهایی 
امر مهمی برای تان خواهد بود.  درس��ت به همین خاطر باید 

سئوی محلی را مد نظر قرار دهید. 
اغلب بازاریاب ها و کارآفرینان وقتی صحبت از سئوی محلی 
می شود، بیش از هر نکته دیگری به سراغ کلیدواژه های جهانی 
و پرکاربرد در مقیاس بین المللی می رود. شاید این امر یکی از 
تکنیک های رایج در زمینه بازاریابی و س��ئو باشد، اما به شما 
برای موفقیت در بازارهای محلی کمکی نخواهد کرد. ش��ما 
به جای چنی��ن کاری باید به طور قابل مالحظه ای به دنبال 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف براس��اس کلیدواژه های 
محلی باشید. این امر اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. 
وقتی ش��ما س��ئوی محلی را مدنظر قرار می دهید، امکان 
پیدا کردن کاربران حاضر در یک موقعیت جغرافیایی خاص 
را خواهید داش��ت. این ام��ر صرفه جویی قابل مالحظه ای در 
هزینه های بازاریابی و س��ئو ش��ما به همراه خواهد داش��ت. 
همچنین دیگر خبری از نارضایتی های مداوم مش��تریان در 

تعامل با برند شما نخواهد بود. 
همکاری با اینفلوئنسرها

اینفلوئنسرها در شبکه های اجتماعی شهرت بسیار زیادی 
دارن��د. این امر موج��ب جلب نظر بس��یاری از بازاریاب ها از 
سراس��ر دنیا شده اس��ت. اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مشتریان تان هستید، یکی از بهترین ایده ها همکاری با 

اینفلوئنسرها محسوب می شود. 
براساس گزارش انجمن ملی طراح های تبلیغات در ایاالت 
متحده در سال 2018 نزدیک به 75 درصد از کسب و کارها 
از مزایای همکاری با اینفلوئنس��رها بهره مند شده اند. این امر 
همراه با س��طح باالیی از رضایت نسبت به کار این افراد بوده 
اس��ت. با این حساب شما تمام نکات موردنیاز برای اطمینان 
به عملکرد تبلیغاتی مناسب اینفلوئنسرها را در اختیار دارید. 
یکی از دالیل اصلی شهرت روزافزون اینفلوئنسرها در طول 
س��ال های اخیر مربوط به بحث کرونا و خانه نشینی اجباری 
بسیاری از مردم در سراس��ر دنیاست. این امر اهمیت بسیار 
زی��ادی برای کارآفرینان به همراه داش��ته اس��ت. علی رغم 
شکس��ت تمام کس��ب و کارها در زمینه توسعه فعالیت شان 
در طول دوران کرونا، اینفلوئنس��رها ارتباط ش��ان با مخاطب 
ه��دف را به طور قاب��ل مالحظه ای ارتقا داده اند. درس��ت به 
همین خاطر بس��یاری از مردم در سراسر دنیا دست کم یک 

اینفلوئنسر را دنبال می کنند. 

خرده فروش��ی ش��ما در ص��ورت تمایل ب��رای جلب نظر 
مش��تریان امکان همکاری با اینفلوئنسرها را دارد. نکته مهم 
در این میان تالش برای همکاری بلندمدت با تعداد مشخصی 
اینفلوئنسر است. این امر امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را به طو قابل مالحظه ای تغییر می دهد. 
بس��یاری از برنده��ا در ط��ول زم��ان ب��ه ط��ور م��داوم 
اینفلوئنسرهای ش��ان را عوض می کنند. اگرچ��ه این امر در 
برخ��ی از مواقع بهترین انتخاب خواهد بود، اما ش��ما باید به 
دنبال راهکارهایی بس��یار بهتر و کاربردی تر از عوض کردن 
م��داوم اینفلوئنس��رها باش��ید. اینطوری دس��ت کم فرصتی 
ب��رای ایجاد جل��وه ای حرفه ای و ج��ذاب از برندتان با کمک 
اینفلوئنس��رهایی که همیش��ه در کنارتان هستند، خواهید 
داشت. چنین امری نظر مشتریان را بسیار بیشتر از هر زمان 

دیگری جلب خواهد کرد. 

استفاده از ویدئوهای الیو برای تعامل با طرفداران برند
برخی از مردم به نوعی طرفدار یک خرده فروشی محسوب 
می ش��وند. این دس��ته از اف��راد فقط از خرده فروش��ی مورد 
عالقه شان خرید کرده و دیگر برندها را مدنظر قرار نمی دهند. 
اگر خرده فروشی شما به اندازه کافی برای جلب نظر مشتریان 
خوش شانس بوده است، باید برای حفظ شان نیز تالش کنید. 
طرفداران ش��ما در هر ش��رایطی به برندتان وفادار نخواهند 
بود. بنابراین اگر حواس تان نباش��د، خیلی زود از دست شان 
می دهید. این امر مشکالت زیادی برای شما و کسب و کارتان 

به همراه خواهد داشت. 
ویدئوهای الی��و یکی از گزینه های ج��ذاب برای تعامل با 
مش��تریان در فضایی صمیمانه و ساده اس��ت. این امر برای 
بسیاری از برندها امکان بازاریابی و حفظ مشتریان بدون حتی 
پرداخت یک دالر اضافی را فراهم می کند. به این ترتیب شما 
حت��ی برای صرفه جویی در هزینه های تان هم که ش��ده باید 

استفاده از ویدئوهای الیو را مدنظر قرار دهید. 
شما برای ویدئوهای الیو ایده های بسیار زیادی در دسترس 
دارید. یکی از ایده های جذاب در این میان برگزاری جلس��ه 
پرسش و پاسخ با مشتریان است. چنین امری به شما فرصت 
عالی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان می دهد. بدون تردید 
مش��تریان همیشه سواالتی از برندها دارند. با این حال شاید 
هرگز وقت مناسب برای طرح کردن شان را پیدا نکنند. با این 
حساب اجرای ویدئوهای الیو یکی از گزینه های بسیار جذاب 

برای تعامل با مشتریان محسوب می شود. 
اگر شما هیچ ایده ای برای تعامل با مشتریان در ویدئوهای 
الی��و ندارید، الگوبرداری از رقبا همیش��ه ایده جذابی خواهد 
بود. این امر به شما برای استفاده از تجربیات برندهای بزرگ 
کمک کرده و شما را همیشه در صدر فهرست برندهای مورد 
عالقه مش��تریان نگه می دارد. همچنین برگزاری ویدئوهای 
الیو به طور مش��ترک با برخی از مش��تریان نیز ایده جذاب 

دیگری خواهد بود. 
طراحی هشتگ ویژه برای برند

ام��روزه اغلب برندها دس��ت کم یک هش��تگ وی��ژه برای 
خودش��ان دارند. این هشتگ به آنها برای جلب نظر مخاطب 
هدف و تاثیرگذاری بر روی آنها کمک می کند. اگر ش��ما به 
دنبال بهبود وضعیت تان در ش��بکه های اجتماعی هس��تید، 
طراحی یک هش��تگ و س��پس درخواس��ت از کاربران برای 
ارس��ال محتوای تولیدی شان با اس��تفاده از چنین هشتگی 
بس��یار جالب خواهد بود. این امر موجب بهبود توانایی شما 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف می شود. 
مشتریان اغلب اوقات تمایل بسیار زیادی برای تولید محتوا 
پیرامون برندهای مورد عالقه ش��ان دارند. شما به عنوان یک 
خرده فروشی شاید محصول مشخصی برای مشتریان نداشته 
باشید، اما دست کم شرایط خرید ساده شان را فراهم کرده اید. 
همین امر ارزش بسیار زیادی از نقطه نظر تعامل با مشتریان 
دارد. با این حس��اب ش��ما باید به طور قابل مالحظه ای برای 

بهبود سطح تعامل تان با مشتریان تالش نمایید.
برخی از خرده فروش��ی ها برای هر بخش از فروشگاه ش��ان 
یک هش��تگ ویژه طراحی می کنند. اگرچه این ایده بس��یار 
جالبی به نظر می رس��د، اما برای شما به عنوان یک کسب و 
کار تازه کار به هیچ وجه مناس��ب نخواهد بود. توصیه ما در 
این بخش شروع به کار با یک هشتگ و سپس توسعه آن به 

تعداد بیشتر است. 
میزبانی از یک مسابقه آنالین 

مس��ابقه آنالین برای هر مش��تری جذاب است. در اینطور 
موقعیت ه��ا اغل��ب مش��تریان ام��کان تعامل با دوس��تان و 
تجرب��ه لحظات خوش��ی را دارند. درس��ت ب��ه همین خاطر 
خرده فروشی ها بیش از تمام کس��ب و کارهای دیگر به فکر 
برگزاری مس��ابقه های آنالین هس��تند. این امر به آنها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. 

مهمترین مس��ئله در زمینه طراحی یک مس��ابقه آنالین 
مربوط به توجه به جوایز اس��ت. این ام��ر انگیزه اصلی برای 
مشتریان به منظور شرکت در یک مسابقه محسوب می شود. 
با این حساب شما باید برنامه  ویژه ای برای انتخاب یک جایزه 
جذاب و هیجان انگیز داشته باشید، در غیر این صورت شاید 
هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و برگزاری 

یک مسابقه جذاب را پیدا نکنید. 
ش��ما برای انتخاب جای��زه حتما نیازی ب��ه یک محصول 
گران قیم��ت نداری��د. همینک��ه جایزه ش��ما ب��رای کاربران 
کاربردی باشد، به اندازه کافی هیجان انگیز هست. همچنین 
ارائ��ه کوپن های خرید رایگان ب��رای مدت زمانی محدود نیز 
جایزه جالبی خواهد بود. این امر دس��ت کم توجه طرفداران 

خرده فروشی تان را به طور قابل توجهی جلب خواهد کرد. 
طراحی نظرسنجی های مختلف

مشتریان همیشه دوست دارند درباره عملکرد برندها نظر 
دهند. اگر یک برند خودش س��راغ مشتریان برود و نظرشان 
را جویا ش��ود، دیگر همه چیز عالی خواهد ش��د. این امر به 
شما امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مشتریان را می دهد. 
خرده فروشی ها اغلب اوقات برای افزودن بخش های جدید به 
فروشگاه ش��ان از مشتریان نظرخواهی می کنند. شما این کار 
را حتی درباره انتخاب محصولی تازه برای عرضه در فروشگاه 
نیز می توانید انجام دهید. به این ترتیب تمام جزییات مربوط 

به فروشگاه تان با نظر مشتریان دنبال خواهد شد. 
اگر ش��ما ب��ه دنبال اس��تفاده از نظرات مش��تریان درباره 
وضعیت برندتان هستید، باید هر طور شده نظر آنها را اجرایی 
کنید. بس��یاری از برندها در ابتدا با ادعای استفاده از نظرات 
مشتریان در عمل وارد بازار می شوند، اما خیلی زود تعهدشان 
را فرام��وش می کنند. این امر نتیجه ای به غیر از ناتوانی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف به همراه ندارد. به عالوه، 
مشتریان شما نیز خیلی زود قید همکاری و تعامل با شما را 
خواهند زد. بنابراین باید به بهترین ش��کل ممکن در تالش 

برای استفاده از نظرات مشتریان باشید. 
جشنواره های تخفیف در شبکه های اجتماعی

یک��ی از ایده های جذاب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف مربوط به جشنواره های تخفیفی است. این امر به شما 
برای تاثیرگ��ذاری ویژه بر روی مخاطب هدف کمک خواهد 
کرد. بس��یاری از مشتریان همیش��ه به دنبال خرید همراه با 
تخفیف های گسترده هستند. این امر باید برای شما به مثابه 
یک نشانه مهم تلقی ش��ود. با این حساب اگر یک جشنواره 
ج��ذاب در ش��بکه های اجتماعی برگزار کنید، توجه ش��مار 
باالی��ی از کاربران را به خودتان جل��ب خواهید کرد. این امر 
نکته بس��یار مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

خواهد بود. 
بدون تردید پیدا کردن زمانی مناس��ب برای ارائه تخفیف 
و جلب نظر مش��تریان کار ساده ای نیست. توصیه ما در این 
بخش اس��تفاده از مناس��بت های عمومی اس��ت. بسیاری از 
مش��تریان در پایان هر فصل ب��رای خرید با تخفیف های باال 
آماده هستند. با این حساب شما باید به طور قابل مالحظه ای 
در تالش برای برگزاری یک جش��نواره باشید. به این ترتیب 
فروش باالی شما در پایان هر فصل تضمین شده خواهد بود. 

ارائه وای فای رایگان در شعبه های خرده فروشی
امروزه مردم حتی یک دقیقه هم بدون اینترنت نمی توانند 
زندگی کنند. درست به همین خاطر برخی از خرده فروشی ها 
برای مشتریان شان اینترنت رایگان در نظر گرفته اند. این امر 
با تجهیز سراسری شعبه های خرده فروشی به وای فای رایگان 
امکان پذیر می ش��ود. ش��ما با چنین کاری به راحتی هرچه 

تمام تر امکان جلب نظر مشتریان را خواهید داشت. 
گاهی اوقات مش��تریان ب��ه هنگام خرید حض��وری مایل 
به جس��ت وجوی آنالی��ن درباره یک محصول هس��تند. اگر 
خرده فروشی شما وای فای رایگان داشته باشد، به ساده ترین 
ش��کل ممک��ن امکان تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
را خواهید داش��ت. ش��اید باورکردنی نباش��د، اما بسیاری از 
مش��تریان به هن��گام انتخاب یک خرده فروش��ی به وای فای 
رایگان هم توجه می کنند. با این حس��اب اگر خرده فروش��ی 
شما وای فای نداشته باشد، شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مشتریان نخواهید داشت. 
براساس مطالعه موسسه پرپل، مشتریان در صورت مشاهده 
ارائ��ه وای ف��ای رایگان در یک خرده فروش��ی تمایل بس��یار 
بیشتری برای خرید دوباره نشان می دهند. این امر نکته بسیار 
مهمی محسوب می شود. با این حساب شما با ارائه سرویس 

موردنظر حتی امکان حفظ مشتریان را نیز خواهید یافت. 
فعال سازی خرید آنالین و تحویل در فروشگاه

بس��یاری از مردم در دوران کرون��ا خرید آنالین را ترجیح 
می دهند. این امر از نقطه نظر صرفه جویی در زمان مشتریان 
اهمیت باالیی دارد. درس��ت به همین خاطر فروش��گاه هایی 
مثل آم��ازون خیلی زود در میان مش��تریان محبوبیت پیدا 
کردند. ش��اید تنها نقطه ضعف فروش��گاه هایی مثل آمازون 
ارسال با تاخیر، دست کم چند روزه، سفارشات است. ایده ای 
که در اینج��ا به کمک خرده فروش��ی های حضوری می آید، 
س��فارش آنالین و تحویل فوری در فروش��گاه اس��ت. به این 
ترتیب مش��تریان پس از ثبت سفارش آنالین امکان مراجعه 
به فروش��گاه و دریافت سفارش شان بدون نیاز به پیاده شدن 
از خودرو را خواهند داش��ت. این امر نه تنها س��رعت بسیار 
بیشتری دارد، بلکه دیگر گشت و گذار وقت گیر در فروشگاه 
را نیز به همراه نخواهد داش��ت. اگر ش��ما به دنبال راهکاری 
برای رقابت با فروشگاه های حضوری هستید، به احتمال زیاد 
استفاده از تکنیکی که در اینجا توضیح دادیم، بسیار کاربردی 

خواهد بود. 
ام��روزه اغل��ب خرده فروش��ی ها ب��ه دنب��ال تکنیک ها و 
استراتژی هایی برای بازاریابی دیجیتال هستند. استراتژی های 
مورد بحث در این مقاله نقطه ش��روع مناسبی برای شما در 
مس��یر تبدیل کردن خرده فروش��ی تان به یک برند مشهور و 
پرطرفدار خواهد بود. پس همین حاال دس��ت به کار شده و 

این استراتژی ها را اجرا نمایید. 
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