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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

چرا نقدینگی سمی در اقتصاد ایران به طور مداوم رشد می کند؟

زیر پوست نقدینگی
فرصت امروز: آالرم های پولی به صدا درآمده و رشد نقدینگی به مرز سرسام آور و خطرناکی رسیده است. به اعتقاد 
کارشناس��ان، وضعیت رش��د نقدینگی در این س��ال ها با افت درآمدهای ارزی همراه بوده و همین امر باعث شده تا 
»تورم زایی نقدینگی« رش��د پیدا کند. این در حالی است که رشد مالیم نقدینگی در یک شرایط ایده آل می تواند به 
رشد تولید کمک کند. اگر رشد پیوسته نقدینگی در اقتصادی سالم و برکنار از تبعات تحریمی اتفاق بیفتد، به جای 
آنکه مسیر را برای سوداگری در بازارهای طال، ارز، مسکن و خودرو هموار کند، به رونق تولید و اشتغال زایی می انجامد. 
در اقتصاد ایران اما تجربه سال ها مواجهه با رشد نقدینگی، کارکردهای دیگری پیدا کرده است؛ از افزایش نرخ تورم 
و افزایش س��فته بازی گرفته تا رش��د بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی و استقراض. حاال با پایان »دهه خاموش 
اقتصاد ایران«، کارنامه نقدینگی، آینده روشنی را نوید نمی دهد. کارنامه شاخصی که در دهه 90 هر روز رکوردی تازه 
از خود به جای گذاشت. در واقع هر 365 روزی که از دهه 90 گذشت، به طور میانگین بین 20 تا 30 درصد بر حجم...

داخلی سازی در صنعت خودرو؛ 
دستاوردها و چالش ها
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پژوهشکده پولی و بانکی همزمان با رکورد تاریخی بیت کوین بررسی کرد

چارچوب مقررات گذاری رمزارزها
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مدیریتوکسبوکار
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فرصـت امروز: هرچند آمارهـا از روند صعودی بورس تهـران در هفته پایانی مهرمـاه حکایت دارد و 
شاخص کل بورس در هفته ای که گذشت مجددا توانست وارد کانال یک میلیون و 400 هزار واحد شود، 

اما این صعود بسـیار کم رمق بود و به نظر می رسد روزهای پرنوسان بازار سهام کماکان ادامه 
دارد. در جریان معامالت بازار سرمایه در واپسین هفته مهرماه، شاخص کل بورس تهران با...

ماجرای پلمب ساختمان بورس تهران چه بود؟

صعود آرام بورس در هفته پایانی مهرماه

سرمقاله
جرم انگاری یا 

الکترونیکی سازی 
قراردادهای بانکی

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی 

کانون بانک ها

مجل��س  اخی��ر  مصوب��ه 
الکترونیک��ی  درخص��وص 
بانک��ی،  قرارداده��ای  ک��ردن 
این پرس��ش را مطرح می کند 
که آیا ض��روری اس��ت روابط  
بی��ن  حقوق��ی  و  ق��راردادی 
بانک ها و مشتریان جرم انگاری 
ش��ود و ب��ه  ج��ای مراجعه به 
مراجع حقوقی، هیأت انتظامی 
بانک مرکزی و ی��ا هیأت های 
رس��یدگی به تخلف��ات اداری، 
موضوعات��ی ب��ا ماهیتی کامال 
حقوق��ی، ج��رم تلقی ش��ود و 
به جای حل ریش��ه ای مس��ائل 
و  قضای��ی  مراج��ع  بانک��ی، 
سیستم بانکی کشور را درگیر 
و  تسهیالت گیرندگان  شکایات 

بانک ها نمود؟
ماج��را ب��ه تصویب م��اده 3 
ط��رح تس��هیل ص��دور برخی 
کار  و  کس��ب  مجوزه��ای 
)جایگزی��ن م��اده 31 قان��ون 
بهبود مس��تمر محیط کسب و 
کار( برمی گ��ردد که تبصره 4 
آن متضمن جرم انگاری تخلف 
مصوب  نرخ های  رعای��ت  عدم 

شورای پول و اعتبار است. 
ادامه در همین صفحه

16 ربیع االول 1443 - س���ال هفتم
شماره   1884

8 صفحه - 5000 تومان

Sat.23 Oct 2021

ادامه از همین صفحه
تبصره ای که هیچ ارتب��اط موضوعی با محتوای ماده 3 قانون مورد 
اشاره ندارد. واقعیت آن است که تعامل بانک ها و مشتریان در عملیات 
بانک��ی س��پرده گذاری و همچنین اعط��ای وام قرض الحس��نه و انواع 
تسهیالت بانکی مبتنی بر تنظیم و امضای قرارداد است؛ قراردادی که 
یک طرف آن مشتری و طرف دیگر آن بانک است. قراردادها نیز عموما 
حاصل آزادی اراده اشخاص حقیقی و حقوقی و توافق طرفین قرارداد 
است. براساس ماده 10 قانون مدنی، »قراردادهای خصوصی نسبت به 
کس��انی که آن را منعقد نموده ان��د در صورتی که مخالف صریح قانون 
نباش��د نافذ اس��ت.« بنابراین از نظر قانون گذار و موازین شرعی، همه 
اشخاص حقیقی و حقوقی حق دارند در روابط شخصی و اجتماعی شان 
هرگون��ه قرارداد را منعق��د کنند. این گون��ه قراردادهای خصوصی در 
حمایت کامل قانون قرار دارند. از نظر موازین شرعی نیز کلیه قراردادها 

براساس اصل »صحت«، صحیح و شرعی محسوب می شوند.
تنها محدودیت و شرط قانون گذار برای آزادی اراده ها در قراردادها، 
آن اس��ت که قراردادهای خصوصی »مخالفت صریح با قانون« نداشته 
باش��ند. تأکید می ش��ود: »مخالفت صری��ح با قانون«، ن��ه »مخالفت 
استنباطی«. مثال اگر قانون گذار خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات 
الکلی و اسلحه را ممنوع کند، یا براساس موازین شرعی، معامالت ربوی 
حرام و ممنوع  باشد، در این صورت هرگونه قرارداد خصوصی در مورد 
این امور، غیرنافذ و به عبارتی باطل اس��ت و مورد حمایت قانون گذار 
نخواهد بود، اما به نظر می رس��د در امور بانک��ی، قانون گذار به دالیل 
مصالح اجتماعی ترجیح می دهد در اعطای تس��هیالت بانکی، آزادی 

اراده بانک ها و مشتریان در توافقات محدود شود.
در مورد س��یر تاریخی این موضوع بای��د گفت، در بهمن ماه 1390 
مجلس شورای اسالمی در تبصره ماده 23 قانون بهبود محیط کسب و 
کار مقرر کرد: »بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است ظرف 
شش ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون، فرم های یکنواخت برای هر 
یک از عقود اسالمی که منجر به اعطای تسهیالت می شود، همچنین 
نحوه اعطای تس��هیالت و ش��یوه های اخ��ذ ضمانت نامه از بخش های 
خصوصی و تعاونی متناس��ب با اعتبارسنجی مشتریان را تهیه کند و 
به تصویب ش��ورای پول و اعتبار برس��اند و بر حسن اجرای آن نظارت 
نماید.« بنابراین اولین گام مجلس برای یکنواخت س��ازی قراردادهای 
تس��هیالت بانکی در دهه 90 برداش��ته ش��د، ام��ا مهمترین نکته در 
مورد یکنواخت س��ازی فرمت قراردادهای بانکی، محدودش��دن آزادی 
اراده مش��تریان و بانک هاست. اگر قرار باشد بانک و مشتری هیچ گونه 
اختیاری در مورد ش��روط ضمن عقد قراردادهای بانکی نداشته باشند 
و اراده حقوقی آنان در حد پذیرش اصل قرارداد آزادی باش��د، در این 
صورت م��اده 10 قانون مدنی در زمینه قراردادهای بانکی به ش��دت 
محدودشده است. ضمن آنکه یکنواخت سازی کامل قراردادهای بانکی، 

فرصت رقابت بین بانک ها برای جذب مشتریان را از بین می برد.
در پ��ی تصویب این قانون، بانک مرکزی به  تدریج فرمت یکنواخت 
قراردادهای تسهیالت بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را به بانک ها 
ابالغ نمود و در حال حاضر این قراردادهای تیپ بانک مرکزی، مبنای 
عملیات بانک هاست. به نظر می رسد فقهای شورای نگهبان یا شورای 
فقهی بانک مرکزی بایس��تی اعالم نظر کنند که آیا اساسا محدودیت 
آزادی اراده در قرارداده��ای تی��پ بانک مرک��زی را منطبق با موازین 
شرعی تشخیص می دهند یا خیر؟ همچنین آن دسته از منتقدان نظام 

بانکی کش��ور که قراردادهای بانکی را ظالمان��ه و ربوی می دانند باید 
بدین نکته نیز توجه داشته باشند که در حال حاضر بانک ها هیچ گونه 

اختیاری برای تغییر متن قراردادهای تیپ تسهیالت بانکی ندارند.
در ادامه یکنواخت سازی قراردادهای تسهیالت بانکی، بنا به گزارش 
رس��انه ها اخیرا مجلس شورای اس��المی در جلسه 21 مهرماه امسال، 
ماده 3 طرح تس��هیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار )جایگزین 
ماده 31 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار( را بدین شرح تصویب 
کرده است: »بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مکلف است حداکثر 
س��ه ماه پس از الزم االجرا ش��دن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت 
الکترونیکی قراردادهای تس��هیالت بانکی را تهی��ه کند و به تصویب 
ش��ورای پول و اعتبار برس��اند. بانک ها و مؤسس��ات اعتباری موظفند 
در چارچوب دس��تورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود، 
س��امانه الکترونیکی قراردادهای تس��هیالت را با امکان دسترسی هر 
تسهیالت گیرنده به اطالعات تسهیالت خود ظرف مدت یک سال پس 
از الزم االجراشدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی 
قراردادهای تس��هیالت و قراردادهای وابسته ازجمله ضمانت، ارزیابی 
وثای��ق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه 
و هرگونه توافق مرتبط با تس��هیالت اقدام نمایند. یک س��ال پس از 
الزم االجراش��دن این قان��ون، دریافت هرگونه وج��ه قانونی مرتبط با 
تسهیالت توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری )از قبیل کارمزد، هزینه 
کارشناس��ی، اصل، سود، وجه التزام و ...( در قالب قرارداد درج شده در 

سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.«
براساس تبصره 1 این ماده، »درخصوص قراردادهای تسهیالتی که 
قبل از الزم االجراش��دن این قانون منعقد ش��ده است، منوط بر اینکه 
بیش از س��ه س��ال از تسویه آنها نگذشته باش��د، بانک ها و مؤسسات 
اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواس��ت مش��تری یا سایر 
متعهدین ذی ربط در ش��عبه، یک نس��خه از قرارداد و اطالعات کامل 
تسهیالت مزبور ازجمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.« همچنین 
براساس تبصره 2، »تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای 
تسهیالت که حداکثر یک سال پس از الزم االجرا شدن این قانون است، 
بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، 
ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیالت گیرنده، ضامنین و 
راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی 
به تصویری از نس��خه  الکترونیکی قرارداد تس��هیالتی خود را داش��ته 
باش��ند یا در صورت درخواس��ت، این قراردادها ب��ه  صورت کاغذی به 
تسهیالت گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، 

در پرونده  شعبه نگهداری شود.«
در تبصره 3 این ماده آمده اس��ت که »بانک مرکزی موظف اس��ت 
ضوابط انضباطی الزم برای بانک ها و مؤسس��ات اعتباری در راس��تای 
اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی 
کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مبنای امور مربوط 
نظیر صدور اجراییه، دادخواس��ت مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حس��اب 
و امهال قرارداد از س��وی بانک اس��ت و کلی��ه مراجع قانونی موظفند 
صرفا این اطالعات را مالک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره 
مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.« براساس تبصره 4 این ماده نیز 
»متخلفان از مفاد این ماده یا از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، 
اع��م از مدیران یا کارکنان خاطی ش��بکه بانکی عالوه بر جبران کلیه 
خس��ارات وارده به مش��تریان، حس��ب مورد به مجازات مقرر در ماده 

)5۷6( کت��اب پنجم قانون مجازات اس��المی )تعزیرات و مجازات های 
بازدارنده( مصوب 2/ 3/ 13۷5 و یا ممنوعیت از اش��تغال در بانک ها و 

مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دو سال محکوم می شوند.«
همانطور که گفته شد، قرارداد، محصول توافق ارادی اشخاص حقیقی 
و حقوقی است. مشتری تسهیالت گیرنده حق دارد نسخه تکمیل شده 
قرارداد تسهیالت خود را در اختیار داشته باشد. پس شفاف سازی روند 
تنظیم و امضای قراردادهای تس��هیالت بانک��ی و به ویژه تحویل یک 
نسخه از قرارداد امضاشده به مشتری، یک ضرورت اساسی در صنعت 
بانکداری اس��ت. در هر صورت، مش��تری بانک حق دارد یک نسخه از 
قرارداد خود با بانک و موسسه اعتباری را در اختیار داشته باشد. از این 
رو، مصوبه اخیر مجلس در مورد ایجاد سامانه الکترونیکی قراردادهای 
بانکی، اقدامی مثبت در شفاف س��ازی فعالیت بانک ها و رعایت حقوق 
شهروندی مشتریان بانک هاست، اما منطقی به نظر نمی رسد همراه با 
قانونمندکردن ایجاد س��امانه الکترونیکی قراردادهای بانکی، پاره ای از 
عملیات حقوقی بانک ها را جرم انگاری ک��رد و این اعمال صرفا اداری 
را جرم تلقی نمود. بدین ترتیب به نظر می رس��د طرح مصوب مجلس 

دربردارنده مالحظات حقوقی زیر است:
اول؛ در تبصره 4 مصوبه مجلس، از عبارت »نرخ های مصوب شورای 
پول و اعتبار« اس��تفاده شده اس��ت، در حالی که شورای پول و اعتبار 
هیچ گونه نرخ تعیین نمی کند. بنابراین اگر منظور از »نرخ های مصوب«، 
حداقل یا حداکثر »سود علی الحساب سپرده های بانکی« و همچنین 
»سود و بازده مورد انتظار« انواع تسهیالت بانکی مبادله ای و مشارکتی 
اس��ت، بهتر اس��ت این موضوع به  طور شفاف در قانون مشخص شود، 
زیرا با توجه به انتقادات گس��ترده حقوقی بر رأی وحدت رویه شماره 
۷94، کامال مش��خص است که مجلس با تصویب این تبصره در صدد 
رفع اش��کاالت و تحکیم قانونی رأی مورد بحث اس��ت، اما باز ایرادات 
مورد بحث به قوت خود باقی اس��ت، زیرا نمی توان »سود علی الحساب 
سپرده های بانکی« و »سود و بازده مورد انتظار« انواع تسهیالت بانکی 
را کال به  عنوان »س��ود قطعی تسهیالت بانکی« مصوب شورای پول و 
اعتبار تلق��ی کرد و تخلف از نرخ های موردنظر را جرم انگاری نمود. به 
بیان بهتر، تلقی »نرخ« از »سود مورد انتظار« یا »سود علی الحساب« 
یا »س��ود قطعی عملیات بانکی«، همان کارکرد بانکداری غربی است 
که به اعتقاد صاحب نظران فقهی، بانکداری ربوی اس��ت. بنابراین اگر 
در مصوبه اخیر مجلس، تلقی از عبارت »نرخ های مصوب شورای پول 
و اعتبار« همان »س��ود قطعی تسهیالت بانکی« باشد که در عملیات 
بانکی کالس��یک بین بانک ها و مشتریان به طور قطعی و با نرخ بهره 
مش��خص مورد توافق قرار می گیرد، قطعا این پدیده مغایر با مبانی و 
اصول قانون عملیات بانکی بدون ربا اس��ت و شأن بانکداری بدون ربا 
در مورد تسهیالت بانکی را در حد »وام دادن و بهره مشخص و قطعی 
س��تادن« تقلیل می دهد. باید توجه داش��ت که سود براساس اصول و 
مبانی قانون عملیات بانکی بدون ربا، حاصل معامالت مشروع است که 
بین بانک ها و مشتریان انجام می گیرد، در حالی که بهره پول در واقع 

کسب پول از پول است.
دوم؛ در مصوب��ه اخی��ر مجل��س، تأکید ش��ده اس��ت ک��ه »پس از 
الزم االجراش��دن این قانون... نس��بت به ثبت الکترونیک��ی قراردادهای 
تسهیالت و قراردادهای وابس��ته ازجمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال 
مطالب��ات، اق��رار به دین، تهاتر، صل��ح و تواف��ق، رضایت نامه و هرگونه 
تواف��ق مرتبط با تس��هیالت اقدام نمایند.« باید توجه ک��رد که ارزیابی 

وثایق تس��هیالت بانکی مبتنی بر قرارداد بین تسهیالت گیرنده و بانک 
تس��هیالت دهنده نیس��ت، بلکه طبق رویه معمول پس از معرفی وثایق 
توس��ط تس��هیالت گیرنده، ملک از سوی کارشناس رس��می ارزیابی و 
مبن��ای ق��رارداد رهنی تس��هیالت بانکی بین بانک تس��هیالت دهنده، 
راهن و تسهیالت گیرنده خواهد شد. بنابراین اصل پدیده ارزیابی وثایق 
تسهیالت بانکی مبتنی بر قرارداد بین بانک و تسهیالت گیرنده نیست. 
در مورد ضمانت در تس��هیالت بانکی باید بدین نکته هم توجه کرد که 
برابر اس��تانداردهای مذکور در فرمت قرارداده��ای تیپ بانک مرکزی، 
ضامن در تس��هیالت بانکی فقط ضامن به مفهوم ش��رعی و حقوقی آن 
یعنی »تضمین پرداخت دین تس��هیالت گیرنده به بانک« نیست، بلکه 
ضامن در تسهیالت بانکی عالوه بر تعهد دین تسهیالت گیرنده، متعهد 
و تضمین کننده کلیه تعهدات قرارداد تسهیالت هم هست. این نکته ای 
است که به نظر می رسد در مصوبه اخیر مجلس بدان توجهی نشده است.

س��وم؛ در تبص��ره 1 مصوب��ه مجل��س همچنی��ن مقرر ش��ده که 
»درخصوص قراردادهای تس��هیالتی که قبل از الزم االجراش��دن این 
قانون منعقد شده است، منوط بر اینکه بیش از سه سال از تسویه آنها 
نگذش��ته باشد، بانک ها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از 
ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه 
از قرارداد و اطالعات کامل تس��هیالت مزبور ازجمله جدول اقساط را 
به آنها ارائه نمایند.« بارگذاری پرونده های تسهیالت مختومه و تسویه 
شده، وظیفه ای به غایت مشکل، هزینه زا و زحمت افزا برای بخش های 
اعتباری، حقوقی، وصول مطالبات و فناوری بانک هاس��ت. صرف نظر از 
موض��وع هزینه های موردنیاز برای اج��رای دقیق مصوبه مجلس، این 
پرس��ش در مورد تبصره 1 مصوبه مورد بحث مطرح اس��ت که اساسا 
چه فایده عملی بر بارگذاری پرونده های تس��هیالت مختومه و تسویه 
شده و تحویل یک نسخه از قرارداد تسهیالت مختومه شده به مشتری 

مترتب است؟
چه��ارم؛ اج��رای دقیق این مصوب��ه هم برای بان��ک مرکزی و هم 
برای بانک های دولتی و خصوصی مس��تلزم بار مالی فراوان است، زیرا 
راه اندازی س��امانه سراسری امن و ایمن و کارآمد مستلزم فراهم سازی 
زیرس��اخت ها و تجهیزات س��خت افزاری و نرم افزاری الزم است. برابر 
مق��ررات اصل ۷5 قانون اساس��ی، »طرح های قانونی و پیش��نهادها و 
اصالحات��ی که نمایندگان درخصوص لوای��ح قانونی عنوان می کنند و 
به تقلیل درآمد عمومی ی��ا افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در 
صورتی قابل طرح در مجلس اس��ت ک��ه در آن طریق جبران کاهش 
درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.« حال در این طرح 

قانونی مجلس، بار مالی موردنیاز از چه محلی تأمین می شود؟
پنجم؛ در تبصره 4 مصوبه مجل��س که در مقام جرم انگاری تخلف 
از مقررات این طرح اس��ت، مجازات این تخلف را مطابق با ماده 5۷6 
قانون مجازات اس��المی تعیین کرده اس��ت. ماده 5۷6 قانون مجازات 
اسالمی می گوید: »چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و 
مأمورین دولتی و ش��هرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام 
خود سوءاستفاده  نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین 
مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هرگونه امری که 
از طرف مقامات قانونی  صادر شده باشد جلوگیری نماید، به انفصال از 
خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد« همان گونه که 
دیده می شود، ماده  قانونی مذکور ناظر به سوءاستفاده صاحب منصبان 
و مس��تخدمین و مأموری��ن دولت��ی و شهرداری هاس��ت و کارکنان 

و مدی��ران بخش غیردولت��ی و خصوصی نظیر بانک ها و مؤسس��ات 
اعتباری خصوصی را دربر نمی گیرد. در واقع طراحان این مصوبه برای 
جرم انگاری موضوع، مدیران و کارکنان بانک های خصوصی غیردولتی 
را به  طور غیرمس��تقیم و تلویحی در ردیف صاحب منصبان و مأمورین 

دولتی محسوب کرده اند، در حالی که چنین پدیده ای صحیح نیست.
شش��م؛ در مورد مهلت های قانونی این مصوبه، ابهام فراوانی وجود 
دارد. در ص��در قانون به بانک مرکزی تکلیف ش��ده که حداکثر ظرف 
یک س��ال پس از الزم االجراش��دن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت 
الکترونیکی قراردادهای تس��هیالت بانکی را تهی��ه کند و به تصویب 
ش��ورای پول و اعتبار برس��اند. از طرف دیگر در همین قانون، بانک ها 
و مؤسسات اعتباری موظف شده اند در چارچوب دستورالعمل مذکور 
و با اس��تفاده از ظرفیت های موجود، س��امانه الکترونیکی قراردادهای 
تس��هیالت را با امکان دسترس��ی هر تس��هیالت گیرنده به اطالعات 
تسهیالت خود ظرف مدت یک سال پس از الزم االجراشدن این قانون 
ایجاد نمایند. با این دو مهلت متفاوت، سوال این است که مهلت بانک ها 
برای اجرای این قانون از چه زمانی آغاز می شود؟ از زمان انتشار رسمی 
قانون در روزنامه کثیراالنتش��ار؟ یا یک س��ال پس از تصویب و ابالغ 
دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیالت بانکی مصوب 

شورای پول و اعتبار توسط بانک مرکزی؟
در برآیند نهایی موضوع می توان گفت، مصوبه مجلس پس از تایید 
ش��ورای نگهبان و انتشار رسمی، الزم االجراس��ت و تخلف از آن جایز 
نیس��ت. الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی نیز امری کامال صحیح 
و منطبق بر رعایت حقوق طرفین قراردادهای تس��هیالت بانکی است 
و برخ��الف برخی اظهارنظرها مبنی ب��ر مخالفت بانک های خصوصی 
با ش��فافیت مالی، هی��چ بانک خصوصی تاکنون مخالف��ت خود را بر 
شفاف س��ازی اعالم نکرده است، اما افراط  و تفریط در هیچ موضوعی، 

صحیح نیست و مشکالت متعددی را در پی خواهد داشت. بنابراین:
یکم؛ قراردادهای تیپ تسهیالت بانکی نبایستی مانع رقابت بانک ها 
برای جذب مشتری باشد. متأس��فانه فرمت فعلی قراردادهای ابالغی 
بانک مرکزی، زمینه رقابت بانکی بین بانک ها را مس��دود کرده است. 
برای حل این مش��کل پیش��نهاد می ش��ود بانک مرکزی قس��متی از 
قراردادهای تیپ را به »شروط اختیاری« اختصاص دهد تا بانک ها در 
چارچوب وظایف و اختیارات قانونی بتوانند در مورد »شروط اختیاری« 
با تسهیالت گیرندگان به توافق برسند و بدین وسیله زمینه رقابت بین 

بانک ها فراهم آید.
دوم؛ نگارنده معتقد است که از نظر اصول و مبانی قانون گذاری نباید 
تخلفات اداری و بانکی نظیر عدم ثبت قرارداد تس��هیالت در س��امانه 
الکترونیکی قراردادهای بانکی را جرم انگاری نمود و صدها پرونده جزایی 
مربوط به موضوعات کامال حقوقی را برای دستگاه قضایی ایجاد کرد و 
بدین وسیله مدیران و کارکنان بانک های خصوصی را در ردیف کارکنان 
و صاحب منصب��ان دولتی قرار داد، زیرا ماهی��ت اعمال موردنظر کامال 
حقوق��ی و غیرجزای��ی و صرفا تخلف اداری اس��ت و در مراجعی نظیر 
هیأت انتظامی بانک مرکزی و هیأت های رس��یدگی به تخلفات اداری، 
قابل رسیدگی است و با سیاس��ت جرم زدایی قوه قضاییه نیز ناسازگار 
اس��ت. بنابراین جرم انگاری موضوعات حقوقی، هیچ نفعی برای جامعه 
ندارد، ولی تراکم دعاوی و شکایات در مراجع قضایی را افزایش خواهد 
داد. انتظار می رود بانک مرکزی به عنوان متولی نظام بانکی، اقدامات و 
پیگیری الزم را برای برطرف کردن نقایص این طرح قانونی معمول دارد.

جرم انگاری یا الکترونیکی سازی قراردادهای بانکی

مدیریت حرفه ای دورکارها با 8 اقدام ضروری
دورکاری در ح��ال حاضر به خاطر ش��رایط کرونا، مورد توجه جهانی قرار گرفته اس��ت. با این حال آمارها 
در این زمینه حاکی از آن اس��ت که این اقدام حتی پس از این دوران نیز ادامه خواهد داش��ت. در این زمینه 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این اس��ت که این ش��یوه کاری هم برای شرکت و هم برای خود 
کارمندان دارای مزیت هایی اس��ت که نمی توان نادیده گرفت. با این حال با توجه به این امر که بس��یاری از 
مدیران به تازگی با این ش��یوه مواجه ش��ده اند، طبیعی است که مش��کالت زیادی وجود داشته باشد. درواقع 
در شرایط سخت حال حاضر که بسیاری از برندها با مشکالت مالی مواجه شده اند، اشتباه کردن بدون شک 
فاجعه آفرین خواهد ش��د. به همین خاطر آگاهی از اصول حرفه ای، کامال ضروری اس��ت. در این راستا هشت 

اقدام برای مدیریت حرفه ای دورکارها را بررسی خواهیم کرد. نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید....



فرصت ام��روز: در حالی بیت کوین به عنوان پادش��اه ارزهای دیجیتال، 
هفته گذشته سقف تاریخی خود را شکست و مرز 66 هزار دالر را رد کرد 
که »چارچوب مقررات گذاری رمزارزها« حاال بیش از پیش به ضرورتی مهم 
تبدیل شده است. این رکورد تاریخی درست یک روز پس از شروع به کار 
نخس��تین صندوق قابل معامله )ETF( بیت کوین در آمریکا رخ داد و به 
گفته کارشناس��ان، چراغ سبز قانون گذار آمریکایی به صندوق بیت کوینی 

توانست جریان سرمایه   به سمت ارزهای دیجیتال را تغییر دهد.
در همین حال، بازوی پژوهشی بانک مرکزی همزمان با این سقف شکنی 
تاریخی بیت کوین در یک گزارش، »چارچوب مقررات گذاری رمزارزها در 
ایران« را بررسی کرد. به اعتقاد پژوهشکده پولی و بانکی، تدوین چارچوب 
مقررات گذاری و نظارتی در زمینه رمزارزها باید با هدف اطمینان بخشی از 
ایمنی و کارایی نظام مالی و بانکی، حمایت از مصرف کننده و سرمایه گذاران 
خارجی، به حداقل رساندن فرصت های تخلف از مقررات نظارتی مبارزه با 
دور زدن قوانی��ن و مقررات کنت��رل ارزی، مبارزه با جریان های غیرمالی و 
پولشویی و تامین مالی تروریسم، مبارزه با فرار مالیاتی و حمایت از شمولیت 
مالی و پیشرفت های فناورانه صورت گیرد. بنابراین بانک مرکزی از یک سو 
باید سامانه های مبادالتی و زیرساخت های رمزارزها را انتخاب و پایه ریزی 
کند و از سوی دیگر، مانع از خریدوفروش ارز حاصل از استخراج رمزارزها 
برای مقاصد س��وداگرانه شود. به گفته بازوی پژوهشی بانک مرکزی، اخذ 

مالیات در حوزه رمزارزها، کلید شفافیت این حوزه به شمار می رود.
3 رویه قانونگذاری رمزارزها در جهان

پژوهشکده پولی و بانکی در بخش نخست این گزارش به تعریف رمزارزها 
و کارکردهای مختلف آن و در بخش دوم گزارش به ضرورت قانون گذاری 
رمزارزها و مالحظات قانونی آن می پردازد. بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی 
سپس به بررس��ی تطبیقی چارچوب قانون گذاری رمزارزها در کشورهای 
جهان دس��ت می زند و می نویسد: تحلیل های رس��می نشان می دهد که 
در کش��ورهای مورد مطالعه در این پژوهش، سه رویه استفاده از مقررات 
موجود، تنظیم مجدد قوانین و مقررات و تنظیم مشخص و سفارشی قوانین 
و مقررات بیش��تر به کار رفته است. در رویه نخس��ت )استفاده از مقررات 
موج��ود(، از قوانین یا مق��ررات موجود برای دارایی های رمزنگاری ش��ده 
استفاده می شود. بسیاری از راهنمایی های نظارتی در مورد کاربرد و اهمیت 
قوانین و مقررات موجود ارائه ش��ده اس��ت و می توان گفت که تا حدودی 
تمرکز بر قوانین و مقررات بانکی و قوانین ارائه دهنده پرداخت بوده است. در 
رویه دوم )تنظیم مجدد قوانین و مقررات(، ناظران به دنبال اصالح قوانین 
ی��ا مقررات موجود برای یک یا چند م��ورد از انواع فعالیت های رمزنگاری 
هس��تند. ضمن اینکه یک آیین نامه اصالح ش��ده ارائه می شود که دامنه و 
ح��دود فعالیت های رمزنگاری را مش��خص می کند یا قان��ون یا آیین نامه 
موجود را گس��ترش می دهد. همچنین در رویه س��وم )تنظیم سفارش��ی 
قوانی��ن و مق��ررات(، قانون یا آیین نامه جدیدی به ط��ور خاص تصویب یا 
تنظیم می ش��ود تا حدود و دامنه فعالیت های رمزنگاری را مشخص کند. 
به طور معمول، این رویه جدید چارچوب قانونی جداگانه ای ایجاد می کند 
که فقط برای فعالیت های رمزنگاری اعمال می ش��ود. در این  صورت، یک 
چارچوب نظارتی مج��زا برای مجموعه ای از فعالیت های رمزنگاری اعمال 

می شود که فعالیت های رمزنگاری یکی از جنبه های آن است.
بررس��ی گزارش های رس��می حاکی از آن اس��ت که در آلم��ان، مقام 
ناظ��ر مال��ی آلمانی بیان می کند که اس��تخراج و اس��تفاده از دارایی های 
رمزنگاری ش��ده به عنوان جایگزین پول در مبادله معامالت نیازی به مجوز 
ندارد. مبادالت دارایی های رمزنگاری شده مشابه مجوز خدمات کارگزار در 
نظر گرفته شده است. در انگلستان در اکتبر 2018، مقامات انگلیس نتیجه 
گرفتند که برای ارزیابی نظارتی دارایی رمزنگاری ش��ده، مشاوره بیشتری 
الزم اس��ت. رمزارزها مجوز پول الکترونیکی را به دست آورده و بنابراین با 

جنبه های عملیاتی یک اپراتور پول الکترونیکی مطابقت داده شده است.
قانونگذاری رمزارزها در چین و آمریکا

چین از س��ال 2013 سیاس��ت گذاری ارزهای دیجیتال را ش��روع کرد، 
ام��ا اقدامات محدود کننده  آن از س��ال 201۷ آغاز ش��د؛ زمانی که بانک 
خلق چین دس��تور به منع انجام معامالت ارزهای دیجیتال داد. البته این 
اقدامات تا س��ال 2020 به طور جدی عملی نش��د، اما سخت گیرانه ترین 
اقدام دولت چین در س��ال 2021 رخ داد؛ جایی که دولت هرگونه معامله 
و استخراج ارزهای دیجیتال و حتی ارتباط با صرافی های ارز دیجیتال در 
خارج از کش��ور را ممنوع کرد. در پی این اقدام، معامالت بسیار افت کرد 
و کش��وری که زمانی قطب ماینینگ جهان به حس��اب می آمد، تبدیل به 
بزرگ ترین مبدأ مهاجرت برای ماینرها ش��د. کره جنوبی خواستار تنظیم 
دقیق تر صرافی ها و محدودیت های مربوط به ثبت حساب معامالت دارایی 
رمزنگاری ش��ده اس��ت. بنابراین این انتظار وجود دارد که بانک های بزرگ 
کره ای ثبت حسابداری خود را تغییر دهند. در ژانویه 2018، مقامات ثبت 
و ضبط حس��اب های تجاری افراد ناشناس را ممنوع اعالم کردند؛ اما قرار 
است مقررات مشابه بانکی مبادالت دارایی های رمزنگاری شده را ارائه دهند. 
در ژاپن، رژیم ثبت نام و مجوزدهی مورد بازبینی قرار گرفته است. ثبت نام و 
مجوزدهی از طریق »اپراتورهای صرافی مجازی« در سال 201۷ از طریق 
اصالح قانون خدمات پرداخت مش��خص شده اس��ت. این قانون »ارزهای 
مجازی« را تعریف کرده و مقررات و ثبت نام های الزم را برای انجام تجارت 

در ارزهای مجازی به عنوان خدمات مبادله ارز مجازی تعیین می کند.
آمری��کا نی��ز از زمان افزای��ش محبوبی��ت ارزهای دیجیت��ال به دنبال 
قانون گ��ذاری در مورد آنها بوده، هرچند ترس��ی که ای��االت متحده را به 
سمت قانو مندکردن رمزارزها کش��اند، غیرقابل ردیابی بودن معامالت در 
این حوزه اس��ت. اولین واکنش��ی که کاخ سفید به این موضوع نشان داد، 
دس��تور به کارگزاران ارزهای دیجیتال برای دریافت اطالعات شناسایی از 
کاربران بود؛ اتفاقی که با مخالفت های زیادی روبه رو شد، اما نهایتا با فشار 
دولت اجرایی ش��د تا مس��یر برای ردیابی معامالت و راحت تر شدن وضع 
مالیات بر این کالس جدید دارایی هموارتر شود. بسته حمایتی بایدن، یکی 
از مواردی اس��ت که سیاس��ت های جدیدی را برای فعاالن رمزارزها وضع 
می کند. بایدن در نظر دارد تا بخشی از تامین مالی این بسته را از فعاالن 
ارزهای دیجیتال و کارگ��زاران آنها دریافت کند. بعد از محدودیت گذاری 
چین و شروع مهاجرت ماینرها به کشورها، آمریکا به مقصد اول فعاالن این 
صنعت تبدیل شد. جذابیت آمریکا )وجود زیرساخت های مناسب و قیمت 
پایین انرژی( باعث ش��ده تا این کش��ور به قطب اول اس��تخراج در جهان 

تبدیل شود و یک سوم از هش ریت شبکه بیت کوین در آمریکا جای گیرد.
بسته پیشنهادی قانونگذاری رمزارزها

بازوی پژوهش��ی بان��ک مرکزی در بخ��ش پایانی گ��زارش، چارچوب 
پیش��نهادی قانونگ��ذاری رمزارزه��ا را مط��رح می کند و می نویس��د: در 
چارچوب پیشنهادی موردنظر با توجه به ماهیت رمزارزها و یا دارایی های 
رمزنگاری ش��ده و همچنی��ن ناظ��ران و تنظیم کنن��دگان رمزارزه��ا باید 
تفکیک هایی را قائل ش��د. مراجعه به قوانین و مق��ررات مربوطه در بانک 
مرکزی می تواند راهگشا باشد؛ به این صورت که در بخش ماهیت رمزارزها، 
از الزامات و ضوابط بانک مرکزی در حوزه رمزارزها اس��تفاده ش��ده است. 
برمبن��ای این قانون، هفت تفکیک برای رمزارزها در نظر گرفته ش��ده که 
این موارد شامل رمزارز جهان روا، رمزارز ملی، رمزارز منطقه ای، توکن های 
ریالی، توکن های ارزی، توکن با پش��توانه دارایی و توکن برمبنای پشتوانه 
طال معرفی شده است. در این صورت مطابق با نظر کمیته بال، کارکردهای 
رمزارزها در چارچوب مقررات گذاری اس��تفاده شده است. کارکردهای هر 
یک از این رمزارزها در این ضوابط از طرف بانک مرکزی در قالب جدولی 
بیان شده است. در این جدول کارکردهای استخراج، مبادله و ابزار پرداخت 
برای هر یک از این رمزارزها در نظر گرفته شده؛ به نحوی که برخی از این 
کارکرده��ا در مواردی در ضوابط بانک مرکزی مح��دود و ممنوع در نظر 

گرفته شده است.
به عن��وان مثال، کارکرد رمزارزهای جه��ان روا، توکن های ارزی، توکن با 
پش��توانه دارایی و توکن با پش��توانه طال از سوی بانک مرکزی، غیرقانونی 
اعالم شده است. همچنین آیین نامه بانک مرکزی به خوبی با شناسایی و 
مشخص کردن ماهیت رمزارزها توانسته مطابق با استانداردهای بین المللی، 
کارکرده��ای هر یک از انواع رمزارزها را محدود یا قانونی معرفی کند و هر 
ی��ک از نهادهای تاثیرگذار و ناظر بر فعالیت های رمزارز را مش��خص کند. 
بر این اس��اس، باید در هر بخش از بانک مرکزی و سایر نهادها با توجه به 
بازیگران و فع��االن در این بخش اقدام به مقررات گذاری کنند که در این 

حوزه هنوز پژوهش های متعددی باید صورت پذیرد.
در بیش��تر کشورهای مورد بررس��ی، رویه های نظارتی مختلفی صورت 
گرفته است. این رویه ها را به طور کلی می توان در دو بخش تغییر و اصالح 
قوانین و مق��ررات و یا تدوین قوانین و مقررات جدید تقس��یم بندی کرد. 
بررس��ی مقررات موجود نشان می دهد به استثنای سازمان مالیاتی و البته 
ابالغی��ه دولت در خص��وص رمزارزها به نهادهای ذی رب��ط، تاکنون اقدام 
رس��می درخصوص مقررات گذاری ش��فاف در حوزه رمزارزها انجام نشده 
اس��ت. در این ارتب��اط، بانک مرکزی در حال مطالع��ات اولیه درخصوص 
جنبه های فنی و حقوقی آن در ایران اس��ت و س��ایر نهادهای قانون گذار 
همچون س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار نیز اقدام موث��ری در این حوزه 
انجام نداده است. به هرحال، رمزارزها یکی از محصوالتی است که بر پایه 
سیستم های غیرمتمرکز بالک چین شکل گرفته و باید سیاست ها، مقررات 
و استانداردهای شناسایی و افشای خاص خود را براساس الزامات نهادهای 
ناظر مختلف داشته باشد. عالوه بر آن، انتظار می رود وزارت ارتباطات نیز 
همس��و با تغییرات، زیرساخت و بستر مناسب را برای توسعه رمزارزها در 

کشور فراهم نماید.

پژوهشکده پولی و بانکی همزمان با رکورد تاریخی بیت کوین بررسی کرد

چارچوب مقررات گذاری رمزارزها

فین تک ها، بازیگران نوینی در حوزه خدمات مالی به شمار می آیند که 
با تکیه بر نوآوری های فناورانه می توانند اقتدار، مزیت رقابتی، حکمرانی 
و انحصار موسسات مالی به ویژه بانکداری سنتی را به چالش بکشند. در 
واقع فین تک ها بانک نیستند، اما قادر هستند که حجم باالیی از خدمات 
بانکی را به مشتریان عرضه کنند و سرویس های مختلفی مثل پرداخت 
ف��رد به فرد، تامین های جمع��ی، پرداخت ها با ش��رایط متنوع و ده ها 
خدمت دیگر را با اس��تفاده از تلفن های همراه و شبکه های اجتماعی با 
سهولت بیشتر و کارمزد کمتر انجام دهند. پی پال، از جمله بزرگ ترین 
فین تک های جهان است که در عمل با یک ایده ساده پرداخت براساس 
ایمیل ش��کل گرفت و هم اکنون بسیاری از خدمات بانکی و مالی را به 

اشخاص و شرکت های سراسر دنیا عرضه می کند.
در سوی دیگر، بانک های سنتی تجربه طوالنی مدتی در ارائه خدمات 
مالی دارند و در نتیجه تخصص موردنیاز انباشته شده را به خصوص در 
زمینه هایی همچون ارائه محصوالت مالی پیچیده، وام مس��کن و ارائه 
وام به ش��رکت ها، مدیریت ریسک، واسطه گری مالی، مدیریت ثروت و 
سایر خدماتی که مورد نیاز یک مدیر بانکی با صالحیت باالست، کسب 
کرده اند. در نتیجه آنها یک مزیت مهمی در زمینه خدمات و محصوالت 

دانش محور دارند. بانک ها برای س��الیان متمادی، رویکرد »مش��تری را 
بشناس« را به کار گرفته اند که زمینه ارائه خدمات مالی شخصی شده و 
مشتری محور را برای حصول اطمینان از رضایت مشتری فراهم می کند.

همزمان اس��تانداردهای نظارتی باال، ایجاد کس��ب و کار بانکداری را 
تضمین کرده اس��ت که مبتنی بر امنیت و نگهداری از اطالعات است. 
نگهداری از اطالعات، یکی از پیش ش��رط های اس��تفاده از فناوری های 
مالی است. مطالعات نشان می دهد که صنعت بانکداری، تحول خود را 
در س��ال های آتی بنا بر چهار دلیل ادامه خواهد داد: پیامدهای بحران 
مالی، تغییر رفتار مشتریان بانکداری، سرعت انتشار راه حل های نوآورانه 
پایین دس��تی فناوری اطالع��ات و ظهور پدیده ه��ای غیربانکی. از نظر 
بانک های س��نتی، توسعه فین تک ها، ریسک های باالیی به همراه دارد. 

بانک های سنتی باور دارند که با توسعه فین تک ها:
نخست؛ بخشی از بازار را به دلیل رقبای جدید از دست می دهند. به 

ویژه در پرداخت ها، کارت های اعتباری و پس انداز
دوم؛ توسعه فین تک ها، فشاری بر مازاد حاشیه سود است و در نهایت 

به کاهش درآمد آنها منجر می شود
سوم؛ توسعه فین تک ها، ریسک های عملیاتی و کالهبرداری را باال می برد

چهارم؛ به وابستگی بیشتر بانک ها به راه حل های فناوری در خدمات 
مالی منجر می شود.

با وجود مخالفت بانکداری سنتی با توسعه فین تک ها، بررسی ها نشان 
می دهد که مهمترین عامل موفقیت آنها، توانمندس��ازی آنهاس��ت. در 
ایران البته چالش های قانونگذاری، عدم وجود استراتژی های شفاف در 
بانک ها برای همکاری با فین تک ها و چالش های مدیریت مش��تریان از 
جمله دالیل عمده در عدم توس��عه فین تک ها اعالم ش��ده است و عدم 
رفع این موانع می تواند بسیاری از استارت آپ های فین تکی را به رکود و 
تعطیلی بکشاند. به عبارت دیگر، علی رغم بهره گیری تقریبی نظام مالی 
و بانکی از خدمات فین تک ها، در یک دهه گذشته تقابل نظام سنتی و 
روش های نوین مبتنی بر فین تک، چالشی مهم در عرصه ملی محسوب 
می شود. بخش��ی از این تقابل ناش��ی از نبود انگیزه کافی برای تدوین 
سیاس��ت های کالن و قوانین باالدس��تی برای فین تک ها بوده و بعضی 
نیز به ضعف زیرس��اخت ها مربوط می ش��ود. عالقه مندان برای مطالعه 
بیشتر می توانند به مقاله »مروری بر موانع و چالش های فین تک در ارائه 
خدمات بانکی به مشتریان« مراجعه کنند که در بهار امسال در نشریه 

»مطالعات آینده پژوهی و سیاست گذاری« منتشر شده است.

چرا بانک ها با فین تک ها مخالفند؟

4 ریسک توسعه فین تک ها

نگـــاه

ریشه اختالف مرکز آمار و بانک مرکزی کجاست؟
سرگیجه آماری در اقتصاد ایران

اقتصاد ایران مدت   هاس��ت ش��اهد دو مرجع آماری برای ارائه اطالعات 
اقتصادی اس��ت. این موضوع باعث ش��ده تا پژوهش��گران، کارشناسان و 
دولتمردان برای دسترسی به آمارهای اقتصادی، چالش های متعددی را 
تجربه کنند، چراکه اختالف نظر میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران به 

ارائه دو تصویر متفاوت از اقتصاد ایران منجر شده است.
در این میان، نهاد پژوهشی مجلس به تازگی در یک گزارش، اختالفات 
میان آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار را بررس��ی کرده و برای تصحیح 
نظام آماری کش��ور پیشنهادهایی ارائه داده اس��ت. مهمترین مسئله ای 
که هر نظام آماری در دس��تیابی به اهدافش بای��د مورد توجه قرار دهد، 
کیفیت آمارهای ارائه شده است. سیاست گذاران، پژوهشگران و مردم عادی 
به عنوان مخاطبان اصلی، از نظ��ام آماری انتظار دارند بتوانند به کیفیت 
آمارهای ارائه شده اطمینان کنند که این نشان از سرمایه اجتماعی باالی 
مرجع آماری است؛    امری که در عمل به نظر می رسد محقق نشده است 
و در صحت آمارها تردید وجود دارد. چنانچه اختالفات فاحشی در بخش 
حساب   های ملی بین مرکز آمار و بانک مرکزی دیده می شود. انتشار منظم 
آمارها طی دوره   های اخیر، نکته مثبت و امیدوارکننده   ای است، اما وجود 
دو س��ازمان متول��ی ارائه دهنده آمار در وهله اول باعث می ش��ود که اگر 
اختالف معناداری میان آمارهای آنها وجود داش��ته باشد، ندانیم به کدام 
یک از آنها اعتماد کنیم. نگاه به تجربیات کشورهای خارجی برای حل این 
مش��کل، می تواند راهگشا باشد. به عبارت دیگر، می توان از استانداردهای 
بین المللی در همسان س��ازی فرآیند تولید، پردازش و انتشار آمارها بهره 
برد؛ در غیر  این صورت، تولید آمارهای متناقض نه تنها به سیاست گذاران 

کمکی نمی   کند، بلکه باعث سردرگمی آنها می شود.
ای��ران از مدت   ها قبل ش��اهد فعالی��ت موازی دو نهاد آم��اری در اعالم 
آمارهای مهم و کلیدی اقتصادی بوده است: مرکز آمار ایران و بانک مرکزی. 
وجود دو مرجع ارائه دهنده آمار که درباره موضوعات مشابهی به تهیه آمار 
مشغولند، عالوه بر تمام مزایایی که می تواند داشته باشد، معایب مهمی نیز 
دارد. ناهماهنگی   های احتمالی در آمارهای اعالم شده از سوی این دو مرجع 
می تواند اعتماد جامعه به آمارهای رس��می کش��ور را خدشه دار کند. این 
اختالف نظر آماری همچنین این سوال را مطرح می کند که آمارهای کدام 
سازمان صحیح است و چگونه می توان کیفیت این آمارها را بررسی کرد؟ 
برای جست وجوی پاسخ این سوال بهتر است به گزارش مرکز پژوهش   ها 
رجوع کنیم. بازوی کارشناس��ی مجلس می گوید: ب��دون وجود آمارهای 
به   روز، قابل اطمینان و دقیق سیاس��ت گذاری؛    برنامه ریزی، تعیین    اهداف، 
ارائه راهکار و در نهایت ارزش   یابی نتایج امکان   پذیر نیست. در اختیار داشتن 
منابع موثق اطالعاتی که داده   های آنها نه    تنها با روش های علمی گردآوری 
ش��ده   ، بلکه روزآمد و جامع باشند، می تواند تصمیم گیری   ها را با موفقیت 
مواجه کرده و مس��ئوالن را بیش از پیش در عرصه   مدیریت و به کارگیری 
بهتر منابع و ظرفیت   ها یاری برس��اند. با این حال، آمارهای به دست آمده 
از نظرس��نجی   هایی که مرکز پژوهش ها از خبرگان آماری و دستگاه های 
تولیدکننده آمار انجام داده اس��ت، نش��ان می دهد تنه��ا 26.8 درصد از 
صاحب نظ��ران حوزه نظ��ام آماری اعالم کرده   اند که اص��ل دقت،    اعتبار و 
کیفیت تولیدات آماری در نظام آماری کش��ور به میزان »زیاد« و »خیلی 
زیاد« رعایت می شود. همچنین تنها 4.9 درصد از خبرگان شرکت کننده 
در نظرس��نجی، وجود اعتماد میان پاس��خگویان و نظام آماری موجود را 
»زیاد« و »خیلی زیاد« ارزیابی کرده اند و در انتها 32درصد از سازمان های 
آماری موجود در کشور،    آمار تولیدی خود را کامال با استاندارد های آماری 
توصیه ش��ده توسط دفتر آمار س��ازمان ملل متحد منطبق نمی   دانند. در 
عمل نیز وضعیت آمارها چندان متفاوت نیس��ت و افکار عمومی و جامعه 
نخبگان در مورد اعتبار و کیفیت برخی آمارها تردید دارند. مرکز پژوهش   ها 
برای ملموس تر ش��دن اختالفات آماری می��ان بانک مرکزی و مرکز آمار، 
مثال   هایی ارائه کرده اس��ت. تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری در 
آمارهای بانک مرکزی حدود 1258هزار میلیارد تومان و در آمارهای مرکز 
آمار حدود 1۷09هزار میلیارد تومان گزارش شده است. رقم اختالف بین 
این دو عدد حدود 451هزار میلیارد تومان است که بیش از یک سوم تولید 
ناخال��ص داخلی اعالمی بانک مرکزی اس��ت. ارزش افزوده بخش »تامین 
برق، آب و گاز« به قیمت های جاری در حس��اب   های مرکز آمار 8.4 برابر 
این رقم در حساب   های بانک مرکزی است و در حالی که ارزش افزوده این 
بخش براساس حس��اب   های بانک مرکزی فقط 10 درصد در بهار 1400 
نسبت به بهار سال قبل رشد داشته، از منظر حساب   های مرکز آمار رشد 
126 درصدی را تجربه کرده اس��ت. بین آمارهای ص��ادرات و واردات نیز 
بین دو مرجع آماری اختالف وجود دارد. در حالی که بانک مرکزی رش��د 
صادرات و واردات به قیمت ثابت س��ال 1395 را در بهار 1400 نسبت به 
بهار س��ال قبل به ترتیب 36 درصد و 30 درصد اع��الم کرده، مرکز آمار 
افزایش 4 درصدی برای صادرات به قیمت ثابت سال 1390 و کاهش ۷9 
درصدی برای واردات به قیمت ثابت سال 1390 را در دوره مزبور گزارش 
کرده اس��ت. به طور خاص، بین ارقام رشد بانک مرکزی و مرکز آمار برای 
واردات اخت��الف بیش از 109واحد درصدی وج��ود دارد. این آمارها تنها 

نمونه   ای از اختالفات این دو مرجع آماری است.
براس��اس این گزارش، وقتی در یک کشور دو سازمان مهم نظیر بانک 
مرکزی و مرکز آمار متولی تولید و انتش��ار یک آمار نظیر رشد اقتصادی 
باش��ند و سیاست گذاران و مدیران، اختالف معناداری را بین آمارهای دو 
سازمان ببینند، اولین سوالی که پیش می   آید، این است که آمارهای کدام 
سازمان صحیح و باکیفیت است و چگونه کیفیت آمارهای این دو سازمان 
را می توان بررسی کرد؟ این سوال مهمی است که برای پاسخ به آن، ابتدا 
باید مش��خص کنیم با چه مالک و سنجه   ای باید میزان کیفیت آمارها را 
بررسی کرد؟ تجربیات کش��ورها و سازمان های بین المللی نظیر سازمان 
ملل، اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول نیز می تواند مثمرثمر باشد. 
برای بررس��ی کیفیت آمارها، برخی از کش��ورهای پیشرو و سازمان های 
بین المللی اقدام به تهیه و تدوین استانداردهای دقیقی درخصوص ارزیابی 
کیفیت کرده   اند که نه تنها کیفیت و دقت آمارهای تولیدشده را مشخص 
می کند، بلکه به وحدت رویه و هماهنگی رویه های تولید آمارها می   انجامد. 
طبق قانون، وزارتخانه   ها و موسسات دولتی وابسته به شرکت های دولتی 
موظفند در انج��ام آمارگیری   ها از مفاهیم، تعاری��ف، روش ها،    معیارها و 
طبقه بندی   های آماری مرک��ز آمار ایران تبعیت کنند، اما در حال حاضر 
چارچوب و اس��تاندارد مشخصی برای تولید و انتش��ار آمار وجود ندارد و 
مرک��ز آمار نیز امکان نظارت کافی بر تهیه این آمارها را ندارد. از س��وی 
دیگر مش��خص نیست که چه کسی باید بر فرآیند آمارگیری خود مرکز 
آم��ار و بانک مرکزی نظارت کند. برای ح��ل و فصل معضالت نام برده و 
ناهماهنگی   های آماری یادش��ده الزم است پشتوانه قانونی محکمی وضع 
شود تا با ایجاد فرآیندهای نظارتی منسجم، بر رعایت استانداردهای تهیه 

آمارها نظارت کند.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
 شنبه

1 آبان 1400

شماره 1884



فرص��ت امروز: آالرم های پولی به صدا درآمده و رش��د نقدینگی به مرز 
سرس��ام آور و خطرناکی رسیده است. به اعتقاد کارشناسان، وضعیت رشد 
نقدینگی در این س��ال ها با افت درآمدهای ارزی همراه بوده و همین امر 
باعث ش��ده تا »تورم زایی نقدینگی« رش��د پیدا کند. این در حالی اس��ت 
که رش��د مالیم نقدینگی در یک ش��رایط ایده آل می تواند به رشد تولید 
کمک کند. اگر رشد پیوسته نقدینگی در اقتصادی سالم و برکنار از تبعات 
تحریمی اتفاق بیفتد، به جای آنکه مسیر را برای سوداگری در بازارهای طال، 
ارز، مسکن و خودرو هموار کند، به رونق تولید و اشتغال زایی می انجامد. در 
اقتصاد ایران اما تجربه سال ها مواجهه با رشد نقدینگی، کارکردهای دیگری 
پیدا کرده اس��ت؛ از افزایش نرخ تورم و افزایش س��فته بازی گرفته تا رشد 

بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی و استقراض.
ح��اال با پایان »ده��ه خاموش اقتصاد ای��ران«، کارنامه نقدینگی، آینده 
روشنی را نوید نمی دهد. کارنامه شاخصی که در دهه 90 هر روز رکوردی 
تازه از خود به جای گذاشت. در واقع هر 365 روزی که از دهه 90 گذشت، 
ب��ه طور میانگین بین 20 تا 30 درصد بر حجم نقدینگی افزوده ش��د که 
البته سهم چهار س��ال گذشته در این میان بیشتر و پررنگ تر بوده است. 
نگاهی به آمارهای بانک مرکزی نش��ان می دهد که نقدینگی در 10 سالی 
که گذش��ت، 11 برابر رشد را تجربه کرد و از 32۷ هزار میلیارد تومان در 
دی م��اه 1390 به بیش از 3۷00 هزار میلیارد تومان در خردادماه 1400 
رسید؛ افزایش سرس��ام آوری که مستقیما بر نرخ تورم و به دنبال آن نرخ 
ارز اثرگذار بود؛ چراکه در این مدت، تولید کاال و خدمات همپای نقدینگی 
رشد نکرد. شاید واکاوی وضعیت نقدینگی در دولت های گذشته به درک 

دالیل چسبندگی نقدینگی در اقتصاد ایران کمک کند.
واکاوی نقدینگی در دولت های گذشته

کارنامه نقدینگی هر کدام از دولت ها از مش��کالت مختلف اقتصاد ایران 
حکایت دارد. عوامل رشد نقدینگی سرگردان و سمی اگرچه در دوره های 
مختلف روس��ای جمهور متفاوت بوده، اما هرگز به ش��کل کامل برطرف 
نشده و یا نسبت به رفع آنها اقدام درستی صورت نگرفته است. کل حجم 
نقدینگی موجود در اقتصاد ایران در پایان سال 135۷ حدود 258 میلیارد 
تومان بوده اس��ت. براساس آخرین آمار منتشرشده از نقدینگی، حجم این 
متغیر تورم س��از در پایان خردادماه امس��ال به 3 هزار و ۷05 هزار میلیارد 
تومان رسیده است. بر این اساس حجم نقدینگی در طول 42 سال گذشته 
بالغ بر 14 هزار برابر ش��ده اس��ت. البته رکورد میانگین رشد نقدینگی در 

دهه 1350 با 33 درصد رش��د شکس��ته است، چراکه در این دهه، قیمت 
نفت ناگهان در شوک افزایشی فرو رفت و درآمدهای نفتی ایران به شکل 
سرسام آوری زیاد شد و بی انضباطی در اقتصاد آن زمان ایران به وجود آورد. 
حجم کنترل نشده نقدینگی در آن ایام منجر به افزایش نرخ تورم و به هم 

ریختن توازن بین عرضه و تقاضا شد.
همچنین طی سال های 1368 تا 1381 یعنی دولت سازندگی و دولت 
اصالحات، افزایش خالص بدهی دولت، دلیل اصلی رش��د پایه پولی در 
کشور بوده است. رشد نقدینگی در دوره هشت ساله هاشمی رفسنجانی 
643 درصد برآورد ش��ده اس��ت ک��ه عمده ترین دلیل این رش��د باالی 
نقدینگی در دولت هاش��می رفسنجانی را می توان سازندگی ها و مخارج 
مربوط به بازس��ازی پس از جنگ دانست، مثل همه نابسامانی هایی که 
در آن س��ال ها برای اقتصاد کش��ور به بار آمد و راه گریزی از آن نبود. 
البته حجم نقدینگی موجود در کل اقتصاد ایران در ابتدای دولت هفتم 
بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان بود و س��پس حجم این متغیر تورم س��از 
در پای��ان تیرماه 1384 همزمان با اتمام کار دولت هش��تم به 6۷ هزار 
میلیارد تومان رسید. در این بازه هشت ساله رشد حجم نقدینگی 488 
درصد برآورد می ش��ود، بر این اساس در میان تمامی دولت ها و رؤسای 
جمهور پس از انقالب، دولت اصالحات پایین ترین درصد رشد نقدینگی 

را به خود اختصاص داده است.
در دوره هش��ت س��اله دولت محم��ود احمدی نژاد نیز یعنی از س��ال 
1382 ت��ا 1392 و ت��ا پایان دول��ت دهم، افزایش خال��ص دارایی های 
خارجی، دلیل رش��د پایه پولی اعالم شده است. رشد نقدینگی در دوره 
هش��ت ساله احمدی نژاد 609 درصد برآورد شده است. روندی که ادامه 
آن می توانس��ت رکورد نقدینگی س��ال های پس از جنگ را بشکند. در 
س��ال 1392 اما با تغییر دولت و روی کار آمدن حسن روحانی، تشدید 
نقدینگی تا حدی کنترل ش��د، اما این روند تنها چهار سال دوام داشت. 
در حالی که دولت یازدهم توانس��ت رش��د نقدینگ��ی را کنترل کرده و 
تنه��ا 139 درصد به آن در طی چهار س��ال بیفزاید، دولت دوازدهم به 
واسطه مشکالتی مثل تشدید تحریم ها و شیوع کرونا و... رکورد افزایش 
نقدینگی یک کابینه را با بیش از ۷00 درصد رشد )در مجموع 8 سال( 
شکس��ت. خلق پول بدون پشتوانه، کس��ری بودجه، ناترازی در منابع و 
مصارف و در نهایت افزایش بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی باعث 

رشد پایه پولی و نقدینگی در هشت سال صدارت حسن روحانی شد.

پیشنهادهایی برای مهار رشد نقدینگی
رش��د 40 درصدی نقدینگی در س��ال 1399 به تنهایی میانگین دهه 
1390 را دو واح��د افزایش داده اس��ت؛ اتفاقی ک��ه پیش بینی کردن آن 
چندان کار سختی برای کارشناسان و پژوهشگران نبود، اما متاسفانه تنها 
پیشنهادهای ناظر به ثبات بخشی به بازار ارز تا حدی عملیاتی و در نهایت 
مابقی پیشنهادها بدون اقدام جدی و اثربخش رها شده است. برای مثال، 
نیمه دوم سال 9۷، وقتی هنوز حجم نقدینگی موجود در اقتصاد ایران غیر 
قابل کنترل نشده بود، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی برای مدیریت 

نقدینگی و به دنبال آن مهار نرخ تورم، سه راهکار پیشنهاد داده بود.
»کنت��رل نقدینگی موجود«، اولین پیش��نهاد مرک��ز پژوهش ها بود که 
برای عملیاتی سازی آن اقداماتی مثل رصد و کنترل تراکنش ها و مقابله با 
سفته بازی و آزاد کردن افتتاح مجدد حساب های سرمایه گذاری دوساله و 
باالتر در نظر گرفته ش��ده بود. »مدیریت خلق نقدینگی جدید«، پیشنهاد 
دوم بازوی کارشناسی مجلس به دولت دوازدهم بود که اعمال محدودیت 
ب��ر ترازنامه بانک های ناس��الم، کنترل اعطای تس��هیالت کالن و مرتبط، 
جلوگیری از ورود شرکت های زیرمجموعه بانک ها به سفته بازی در بازار ارز 
و طال، کاهش نرخ س��ود سپرده اشخاص حقوقی و کوتاه مدت و حقیقی و 
اصالح نظام بانکی، ابزارهای در نظر گرفته برای عملیاتی شدن آن بود. نهاد 
پژوهشی مجلس همچنین »کاهش حجم نقدینگی« را به عنوان پیشنهاد 
سوم در نظر گرفته بود که مسیر تحقق آن از فروش اموال مازاد بانک ها و 

تهاتر مطالبات بدهکاران بانکی با سپرده آنها می گذشت.
کارنامه نقدینگی در دهه 90 به روایت پول و شبه پول
رشد شبه پول رشد پول  سال  

20.8 درصد 18.3 درصد    1390
31.2 درصد 26.2 درصد    1391
49.8 درصد 5.2 درصد    1392
2۷.2 درصد 1.2 درصد    1393
33.1 درصد 13.2 درصد    1394
23.8 درصد 19.3 درصد    1395
22.5 درصد 19.4 درصد    1396
19.6 درصد 46.5 درصد    139۷
28 درصد 49.8 درصد    1398

36.2 درصد 61.۷ درصد    1399

چرا نقدینگی سمی در اقتصاد ایران به طور مداوم رشد می کند؟

زیر پوست نقدینگی

بان��ک مرکزی خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتص��اد کالن و اقدامات 
خود در ش��هریورماه 1400 را اعالم کرد. سیاس��ت گذار پولی از مردادماه 
س��ال گذشته در راستای رویکرد جدید سیاس��ت گذاری پولی و مدیریت 
انتظارات تورمی، ارائه اطالعات درس��ت از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن 
و اقدامات انجام شده را در دستور کار قرار داد و این امر برای شکل گیری 
صحیح انتظ��ارات در فعاالن اقتصادی و ایجاد ش��رایط بهت��ر برای بانک 
مرک��زی در جهت نیل به اهداف حفظ ارزش پ��ول ملی )کنترل تورم( و 
مس��اعدت به رش��د اقتصادی انجام پذیرفت. طبق اعالم بانک مرکزی، در 
شهریورماه همچون ماه گذشته، گروه های »مسکن، آب، برق و گاز و سایر 
س��وخت ها«، »خوراکی ها و آش��امیدنی ها« و »حمل و نقل« به ترتیب با 
سهمی معادل 49.8، 15.1 و 11.5 درصد بیشترین سهم را در تورم ماهانه 
داشته اند. بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه های »کاال« و »خدمت« نیز 
نش��ان دهنده آن است که در شهریورماه سال جاری همچون ماه گذشته، 

گروه »خدمت« تورم باالتری را نسبت به گروه »کاال« تجربه کرده است.
بان��ک مرکزی همچنین از بهبود وضعیت بازار س��هام در ش��هریورماه 
گزارش داد و نوشت: بررسی بازار دارایی ها از جمله مسکن و سهام حکایت 
از آن دارد که قیمت ها در بازار مسکن در شهریورماه با افزایش مواجه شده 
و نش��انه های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز مشاهده شده است. بر این 
اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله ش��ده در ش��هر تهران، در این  ماه نس��بت به ماه قبل 2.4 درصد 
افزایش را تجربه کرد. در بازار سهام نیز هرچند میانگین روزانه شاخص کل 
بورس در شهریورماه در مقایسه با ماه گذشته به میزان 6.5 درصد افزایش 
یافته، لیکن روند ش��اخص روزانه کل بورس در ش��هریورماه نسبت به ماه 

گذشته نزولی بوده است.

در شهریورماه همچنین متوسط نرخ دالر در بازار آزاد 2۷1.3 هزار ریال 
بود که نس��بت به ماه قبل از آن 6.3 درصد افزایش یافت. با این حال در 
نیمه دوم این ماه، متأثر از ش��کل گیری انتظارات مثبت نسبت به اهتمام 
دولت و بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و تورم، نرخ ارز روند نسبتا باثباتی 
را تجربه کرد. روند کاهنده متوس��ط ارزش روزان��ه معامالت در بازار بین 
بانکی به همراه روند صعودی مالیم نرخ سود در این بازار طی شهریورماه 
حاکی از تعدیل س��طح ذخایر مازاد بانک ها در بازار بین بانکی اس��ت. این 
امر عمدتا به واس��طه رفتار مالی دول��ت و ناهموار بودن جریان درآمدی و 
هزینه ای دولت و تاثیر آن بر ذخایر بانک ها صورت گرفته است. در چنین 
ش��رایطی بانک مرکزی با اس��تفاده از ابزارهای خود در قالب عملیات بازار 

باز به دنبال هدایت نرخ سود بازار در دامنه هدف گذاری شده بوده است.
همچنین براساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در 12 ماهه 
منتهی به پایان شهریورماه امسال به ترتیب به 40.5 درصد و 39.5 درصد 
رسید. رشد باالی پایه پولی در 12 ماهه منتهی به پایان شهریورماه عمدتا 
ناش��ی از کاهش پایه پولی در طول س��ه ماهه دوم سال 1399 نسبت به 
انتهای خرداد همان س��ال، به دنبال افزایش س��پرده های دولت نزد بانک 
مرک��زی در نتیجه ف��روش اوراق بدهی دولت، بوده اس��ت. پایه پولی در 
شهریورماه 1400 نسبت به پایان سال 1399، رشدی معادل 13.1 درصد 
داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل )5.4 
درصد( به میزان ۷.۷ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص 
مطالب��ات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی های خارجی بانک 
مرکزی به ترتیب با سهمی معادل 5.۷ و 5.5 واحد درصد بیشترین سهم 
را در رش��د پایه پولی داش��ته اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از 
بخش دولتی عمدتا به دلیل اس��تفاده دول��ت از وجوه تنخواه گردان خزانه 

)469.8 هزار میلیارد ریال در پایان ش��هریورماه 1400( و افزایش س��قف 
مجاز استفاده از آن )از 3 درصد به 4 درصد براساس مصوبه 26 خردادماه 
1400 هیأت وزیران( بوده اس��ت. هرچند در دوره مورد بررس��ی بخشی 
از آثار انبس��اط پولی مذکور با اس��تفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در 

راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است.
حجم نقدینگی نیز در پایان ش��هریورماه امس��ال نس��بت به پایان سال 
1399 معادل 1۷ درصد رشد نشان می دهد که در مقایسه با رشد متغیر 
مذکور در دوره مشابه سال قبل )1۷.1 درصد( به میزان 0.1 واحد درصد 
کاهش یافته اس��ت. در پایان شهریورماه ضریب فزاینده نقدینگی به رقم 
۷.839 رسید. بدین ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال 
1399 معادل 3.5 درصد و همچنین در مقایسه با دوره مشابه سال 1399 
مع��ادل 0.۷ درصد افزایش نش��ان می دهد. دلیل اصل��ی افزایش ضریب 
فزاینده نقدینگی در پایان ش��هریورماه نسبت به پایان سال 1399، عمدتا 
ناشی از کاهش نسبت ذخایر اضافی به سپرده ها بوده است؛ به طوری که 
حجم ذخای��ر اضافی بانک ها از 304.1 هزار میلیارد ریال در پایان س��ال 
1399 به 192.۷ هزار میلیارد ریال در پایان ش��هریورماه 1400 رس��یده 
اس��ت. بررسی رشد اجزای نقدینگی نشان می دهد که رشد 12 ماهه پول 
از 61.۷ درصد در پایان س��ال 1399 به 35.9 درصد در پایان شهریورماه 
امس��ال کاهش یافته که حاکی از تقویت ماندگاری س��پرده ها و استقبال 
بیشتر از س��پرده گذاری بلندمدت در بانک هاست. انتظار می رود با اعمال 
سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها، روند بهبود کنترل 
رش��د متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی 
در راستای حفظ ارزش پول ملی )ثبات قیمت ها( با توفیق بیشتری همراه 

شود.

بانک مرکزی از تحوالت اقتصاد کالن در پایان تابستان گزارش داد

از افزایش قیمت دالر تا بهبود بازار سهام

بانکنامه

ترکیه در فهرست خاکستری قرار گرفت
FATF ایران همچنان در لیست سیاه

گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی )اف ای تی اف( اعالم کرد که ترکیه، مالی 
و اردن را در فهرست »خاکستری« خود قرار داده است. ایران و کره شمالی نیز 

همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند.
به گزارش »آسوشیتدپرس«، گروه ویژه اقدام مالی، گروهی بین المللی که با 
هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی فعالیت می کند، تصویب چند الیحه 
مرتبط با پولشویی را برای خروج ایران از فهرست سیاه الزم می داند. این گروه 
روز دوم اس��فندماه 1398 پس از اینکه ایران از تصویب برخی لوایح مربوط به 
پولشویی و اصالحات الزم در نظام مالی خود خودداری کرد، اعالم کرد که ایران 
را به فهرست سیاه خود بازگردانده است. مارکوس پلیر، رئیس گروه ویژه اقدام 
مالی، روز پنجش��نبه گفت که اف ای تی اف در جریان نشست سه روزه خود در 
این هفته، کشورهای مراکش، بورکینافاسو، سنگال و جزایر کیمن را به فهرست 
کشورهای تحت نظر اضافه کرد و پاکستان را علی رغم پیشرفت های این کشور 

در لیست خاکستری نگه داشت.
رئی��س گروه ویژه اقدام مالی افزود: همچنین ترکیه بایس��تی »به مس��ائل 
جدی نظارتی« در بخش های بانکی، مسکن، معامالت طال و سنگ های قیمتی 
رس��یدگی کند. ترکیه باید نش��ان دهد که به طور موثر با پرونده های پیچیده 
پولشویی مقابله می کند و نشان دهد که شبکه های مالی تروریست ها به ویژه 
گروه هایی که س��ازمان ملل تعیین کرده مانند القاعده و داعش را تحت پیگرد 

قرار می دهد.
وزارت خزانه داری ترکیه روز پنجشنبه در واکنش به اقدام »ف ای تی اف« در 
بیانیه ای اعالم کرد: علی رغم تمامی تالش های ما در زمینه مطابقت )با مقررات(، 
قرار دادن کشور ما در لیست خاکستری، کار شایسته ای نبود. وزارت خزانه داری 
ترکی��ه اضافه کرد: در دوره آتی اقدامات الزم با همکاری »اف ای تی اف« و همه 
نهادهای مربوطه انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که کشور ما در اسرع 

وقت از این لیست خارج می شود.

FATF به حوزه ارزهای دیجیتال ورود می کند
زلزله FATF در بازار رمزارزها

کارگروه ویژه اقدام مالی به زودی راهنمای بازبینی شده خود در 
مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد.

ب��ه گزارش »کوین تلگ��راف«، کارگروه ویژه اقدام مال��ی به زودی راهنمای 
بازبینی ش��ده خود در مورد ارزهای دیجیتالی را منتشر خواهد کرد. مارکوس 
پلیر، رئیس این کارگروه با بیان اینکه که در آخرین نشس��ت FATF بخش 
بزرگ��ی از گفت وگوها به ارزهای دیجیتالی اختصاص یافت، گفت: این راهنما 
مبتنی بر س��نجش ریسک دارایی های مجازی و سرمایه گذاری در آنها خواهد 

بود و هفته پیش رو منتشر می شود.
پیش از این ش��ماری از کش��ورهای عضو گروه هفت از جمله ژاپن خواستار 
ایجاد یک چارچوب قانونی بین المللی برای مقابله با پولش��ویی و تامین مالی 
فعالیت ه��ای مجرمانه و تروریس��تی از طریق ارزهای دیجیتالی ش��ده بودند. 
کارگروه FATF از سال ها پیش وظیفه نظارت و قانونگذاری در حوزه مقابله با 
پولشویی و ریسک مالی را برعهده دارد و از دو سال پیش به طور جدی مطالعه 

روی فناوری های نوین مالی نظیر دیفای و ان اف تی را آغاز کرده بود.
ب��ه گفته پلی��ر، دس��تورالعمل آتی ح��اوی توضیحات��ی در م��ورد اعمال 
اس��تانداردهای ای��ن کارگ��روه ب��ر روی ارزه��ای دیجیتال��ی ب��ا ارزش ثابت 
)استیبل کوین ها( نیز خواهد بود. بنابراین از تمامی کشورها انتظار می رود هرچه 
سریع تر اس��تانداردهای FATF بر روی تراکنش های مرتبط با رمزارزها را بر 

روی سیستم داخلی خود اعمال کنند.
در پی انتشار این خبر، بازار رمزارزها دچار ریزش شدیدی شد، چراکه انتظار 
می رود دولت ها و نهادهای بانکی به تدریج به س��مت نظارت بیش��تر بر روی 
معامالت این دس��ته از دارایی ها حرکت کنند. سیان جونز، تحلیلگر بازارهای 
مالی در موسس��ه »ایکس رگ« می گوید: انتظار می رود راهنمای FATF به 
ط��ور خاص به حوزه فناوری مالی غیرمتمرکز موس��وم ب��ه دیفای ورود کند، 
هرچند که ان اف تی ها نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. این دستورالعمل 
احتماال سختگیرانه و جامع بوده و هزینه باالیی را به این صنعت برای انطباق 

با آنها تحمیل خواهد کرد.

صندوق بین المللی پول کمکی به ایران نکرد
رمزگشایی از وام 55 میلیون یورویی کرونا

با وجود رایزنی های صورت گرفته در رابطه با دریافت تس��هیالت 
از مراجع بین المللی، گزارش های رس��می نشان می دهد که در سال 
گذش��ته فقط 55.2 میلیون یورو وام اضط��راری از بانک جهانی در 
اختیار ایران ق��رار گرفته و خبری از کمک صندوق بین المللی پول 

نیست.
 به گزارش ایس��نا، در دوران شیوع کرونا،  ایران درخواست هایی 
از بان��ک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کمک و دریافت وام 
اضطراری داش��ت و این پیگیری تا سال جاری نیز ادامه داشت. این 
در حالی اس��ت که تازه ترین گزارشی که دیوان محاسبات از تفریغ 
بودجه س��ال 1399 منتش��ر کرد، نش��ان می دهد که پرداخت وام 
اضطراری از س��وی بانک جهانی صورت گرفته است، ولی خبری از 

منابع صندوق بین المللی پول در این گزارش نیست. 
بر این اس��اس بانک جهانی 55 میلیون و 29۷ یورو تسهیالت در 
دوران کرونا در اختیار ایران قرار داده اس��ت که 45.۷ میلیون یورو 
آن اصل تس��هیالت و 9.5 میلیون یورو از هزینه های آن بوده است 
ک��ه تحت عنوان وام اضطراری برای تامی��ن مالی اقالم و تجهیزات 
پزشکی موردنیاز کشور برای مبارزه با بیماری کرونا به صورت اعتبار 

در اختیار وزارت بهداشت، قرار گرفته است.
طبق این گزارش، تا پایان ش��هریورماه امسال 42 میلیون و 551 
ه��زار و 869 دالر از منابعی که بانک جهان��ی در اختیار ایران قرار 
داده، صرف خرید تجهیزات پزش��کی نظیر سی تی اسکن، دستگاه 
پیش��رفته تنفسی و کیت تشخیص پی سی آر شده است. در رابطه 
با کم��ک صن��دوق بین المللی پول نی��ز گرچه در گ��زارش دیوان 
محاسبات اشاره ای به آن نشده، ولی در مجموع منابعی هم به ایران 
اختصاص پیدا نکرد، در حالی که بانک مرکزی ایران از همان زمان 
ابتدای شیوع کرونا در پایان سال 1398، از صندوق بین المللی پول 
درخواس��ت کمک 5 میلیارد دالری را با توجه به س��همیه ایران در 
صندوق بین المللی پول ارائه کرده بود. عدم اقدام صندوق نیز بارها 
مورد انتقاد بانک مرکزی ایران قرار گرفت؛ به طوری که تاکید شده 
بود ایران انتظار دارد صندوق بین المللی پول بدون تبعیض و نفوذ یا 
فشارهای وارده هرچه سریع تر درخواست قانونی ایران را پاسخ دهد.
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یکصد هزار نفر تاکنون نام نویسی کرده اند
راهنمای ثبت نام در طرح »جهش مسکن«

ثبت نام واحدهای مس��کونی که قرار است در قالب »قانون جهش 
تولید مسکن« احداث شود، از روز چهارشنبه گذشته در سامانه ثمن 
وزارت راه و شهرسازی آغاز شد. ثبت نام واحدهای مسکونی که قرار 
اس��ت به  صورت مشارکتی در قالب این طرح و در زمین های دولتی 
احداث ش��ود، از روز چهارشنبه 28 مهرماه در سامانه ثمن آغاز شد 
و متقاضی��ان خانه اولی متأهل یا سرپرس��ت خانوار که از س��ال 5۷ 
تاکنون از یارانه، تسهیالت و زمین و مسکن دولتی استفاده نکرده و 
از سال 84 تاکنون سابقه مالکیت خصوصی نداشته اند، می توانند به 
مدت یک ماه در این س��امانه ثبت نام کنند. گزارش ها نشان می دهد 
که از روز چهارش��نبه تا بامداد جمعه حدود 100 هزار نفر در طرح 
»جهش تولید و تامین مس��کن« در 466 ش��هر ثبت نام کرده اند و 

همزمان فرآیند پاالیش افراد انجام می شود.
همانطور که گفته شد، از روز 28 مهرماه 1400 ثبت نام متقاضیان 
برای واحدهای طرح تولید و تامین مسکن در 31 استان و 466 شهر 
www.s حرر س��امانه جامع طر های حمایتی مس��کن به نشانی -
man.mrud.ir آغاز ش��ده است. متقاضیان پس از ورود به سامانه 
می توانند بر روی گزینه »ثبت نام نهضت ملی مسکن« کلیک کنند. 
طبق اعالم وزارت راه و شهرسازی تا بامداد جمعه بالغ بر 100 هزار 
نفر در س��امانه ثبت نام کرده اند. محدودیتی برای نام نویس��ی وجود 
ندارد و حداقل تا یک ماه امکان ثبت نام وجود دارد. بنابراین واجدان 
شرایط بدون دغدغه، ثبت نام را انجام دهند. تا یک ماه آینده بعد از 
تکمی��ل ثبت نام و همزمان با تکمیل ثبت نام، پاالیش اطالعات انجام 
می شود و کسانی که براس��اس شرایط، حائز شرایط دریافت مسکن 
هستند از طریق پیامک به آنها اطالع رسانی می شود تا مابقی مراحل 

ثبت نام را طی کنند.
کس��انی که طی این دو روز موفق به نام نویس��ی نش��ده اند ممکن 
اس��ت دچار اخت��الل اینترنت یا اش��کاالت نرم افزاری در سیس��تم 
خودش��ان باش��ند. به طور مثال در بعضی موارد باید قبل از نوشتن 
آدرس www درج ش��ود در حالی ک��ه در بعضی دیگر از موارد نیاز 
نیست. یکی دیگر از مش��کالت ممکن است مربوط به خط اینترنت 
یا مش��کل نرم افزاری رایانه شخص مورد نظر باشد. برای این موضوع 
توصیه می شود متقاضیان از یک سیستم دیگر استفاده کنند. وزارت 
راه و شهرس��ازی قرار است با جمع بندی نظرات کاربران درخصوص 

موانع ثبت نام، آنها را در این زمینه راهنمایی کنند. 
نکته حائز اهمیت دیگر، س��کونت پنج س��اله در شهر مورد تقاضا 
است. در این زمینه کسانی که در شهر مادر سکونت داشته اند ممکن 
اس��ت در شهر خودش��ان پروژه ای تعریف نشده باشد، بنابراین مجاز 
هستند در شهرهای جدید اطراف ثبت نام کنند. به طور مثال افرادی 
که در ش��هر تهران س��کونت دارند می توانند برای پرند و هش��تگرد 
تقاض��ا بدهند، ام��ا نمی توانند دماوند یا پاکدش��ت را انتخاب کنند. 
کس��انی مجاز به ثبت نام در دماوند هس��تند که ساکن آن محدوده 
باشند. یا مثال افرادی که در شهر اراک استان مرکزی سکونت دارند 
مجاز به انتخاب امیرکبیر یا مهاجران هستند و نباید تفرش، خمین 
یا دلیجان را انتخاب کنند. در صورت اشتباه درخواست متقاضی رد 
خواهد ش��د. البته در ثبت نام های قبل��ی مربوط به طرح اقدام ملی 
ای��ن موارد پس از پاالیش به اطالع متقاضیان رس��ید و برای اصالح 

شهر مورد نظر به آنها پیامک ارسال شد.
عدم اس��تفاده از تسهیالت یارانه ای دولتی در بخش مسکن و سبز 
بودن فرم »ج«، فقدان مالکیت خصوصی، متأهل یا سرپرست خانوار 
بودن و س��ابقه حداقل پنج سال س��کونت در شهر مورد تقاضا چهار 
ش��رط اصل��ی خواهد بود. تا یک ماه آینده بع��د از تکمیل ثبت نام و 
همزمان با تکمیل ثبت نام، پاالیش اطالعات انجام می شود و کسانی 
که براس��اس شرایط، حائز ش��رایط دریافت مسکن هستند از طریق 
پیامک به آنها اطالع رس��انی می شود تا مابقی مراحل ثبت نام را طی 

کنند.
در »قانون جهش تولید مسکن« همچنین استثنائاتی برای بانوان 
مجرد وجود دارد. بدین نحو که بانوان مجرد باالی 35 س��ال س��ن 
که به عنوان خودسرپرس��ت تلقی می ش��وند، افراد معلول جسمی و 
حرکتی با 20 س��ال س��ن، نخبگان علمی که فاقد مس��کن هستند 
و دیگر ش��رایط اعالم ش��ده را دارند مش��مول دریافت مس��کن در 
این قانون هس��تند. درخصوص اف��راد مجرد نیز مع��اون وزیر راه و 
شهرس��ازی از ارائه پیش��نهادی برای ثبت نام آقایان مجرد در قانون 
جهش تولید مس��کن خبر داد و گفت: چنانچه پیش��نهاد وزارت راه 
برای مش��مول ش��دن آقایان مجرد برای ثبت نام در س��امانه قانون 
جهش تولید مس��کن فراهم ش��ود ای��ن افراد می توانند در س��امانه 

ثبت نام کنند و مشمول دریافت این امتیاز شوند.
محمود محمودزاده در پاسخ به این پرسش که آیا ثبت نام شدگان 
طرح اقدام ملی مس��کن حائز امتیازات قانون جهش تولید مس��کن 
می ش��وند یا خیر؟ گفت: تمام افرادی که در طرح های حمایتی قبل 
ثبت ن��ام کردن��د، هرگونه مزیتی که در قانون جهش تولید مس��کن 

ایجاد شود، مشمول آنها نیز خواهد شد.
او درباره زمان احتمالی بهره برداری از واحدهای مسکونی »قانون 
جهش تولید مسکن« نیز گفت: پیش بینی این است که بعد از صدور 
پروانه س��اختمانی بین 18 ماه تا دو سال صرف زمان ساخت خواهد 
ش��د، مش��روط بر آنکه آورده متقاضیان در زمان مقرر، به حس��اب 

سازندگان واریز شود.
گفتن��ی اس��ت »قان��ون جهش تولی��د و تامین مس��کن« در 1۷ 
مردادم��اه 1400 ب��ه تصویب مجلس و س��وم ش��هریورماه به تایید 
شورای نگهبان رسید. براساس تبصره 3 از ماده 4 این قانون مجموع 
دوران مش��ارکت و فروش اقساطی واحدها 20 ساله است. تسهیالت 
مربوط به س��اخت واحده��ای این قانون پس از دوره مش��ارکت به 
فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می شود. هنوز 
جزییات اقس��اط و نرخ سود تس��هیالت خانه های طرح جهش تولید 
مسکن برای دهک های مختلف توسط بانک مرکزی اعالم نشده، اما 
نمایندگان مجلس گفته اند تس��هیالت 450 میلیون تومان است که 
به س��ازندگان پرداخت می شود. اقس��اط نیز 3 میلیون و ۷50 هزار 
ت��ا 5 میلیون توم��ان خواهد بود. همچنین وزارت راه و شهرس��ازی 
اع��الم کرده که تالش می کند حداکثر کمک را به دهک های یک تا 
س��ه داشته باش��د. این کمک ها می تواند شامل تقبل تمام یا بخشی 
از نرخ س��ود تس��هیالت، زمین رایگان، خدمات مهندسی و عوارض 

صدور پروانه باشد.

مسکن

فرصت امروز: هرچند آمارها از روند صعودی بورس تهران در هفته پایانی 
مهرماه حکایت دارد و ش��اخص کل بورس در هفته ای که گذشت مجددا 
توانست وارد کانال یک میلیون و 400 هزار واحد شود، اما این صعود بسیار 
کم رمق بود و به نظر می رس��د روزهای پرنوسان بازار سهام کماکان ادامه 
دارد. در جریان معامالت بازار سرمایه در واپسین هفته مهرماه، شاخص کل 
بورس تهران با رشد 39 هزار واحدی از رقم یک میلیون و 39۷ هزار واحد 
در هفته قبل به رقم یک میلیون و 436 هزار واحد در این هفته رسید تا 
بازدهی 2.۷9 درصدی را ثبت نماید. همچنین ش��اخص کل با معیار هم 
وزن از رقم 392 هزار و ۷۷8 واحد در هفته قبل به رقم 39۷ هزار و 264 
واحد در این هفته رس��ید و بازدهی 1.14 درصدی را تجربه کرد. از میان 
بازارهای پنجگانه بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار بدهی، بازار مشتقه 
و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله نیز تنها صندوق هایی بودند که 

توانستند رشدی چشمگیر و قابل توجه در این هفته داشته باشند.
در روز پنجش��نبه این هفته همچنین ماجرای پلمب ساختمان بورس 
تهران، حاش��یه و جنجال زیادی آفرید و برای چند س��اعت سهامداران و 
فعاالن بازار س��رمایه را در شوکی بزرگ فرو برد. سرشاخ شدن شهرداری 
و ش��رکت بورس تهران البته چند س��اعتی بیش��تر دوام نداش��ت و درب 
پارکینگ ساختمان شرکت بورس تهران که به دلیل بدهی هزار میلیاردی 
این شرکت به شهرداری تهران پلمب شده بود، نهایتا با مذاکره با شهرداری 

تهران فک پلمب شد.
بمب خبری »پلمب ساختمان شرکت بورس«

ماج��را با توییت رئیس مرکز ارتباطات ش��هرداری تهران در توییتر آغاز 
شد و با توییت عبدالمطهر محمدخانی، خبر »پلمب شرکت بورس تهران« 
همچ��ون بمب در فضای مجازی ترکید. هرچند در خبرهای بعدی معلوم 
ش��د که ماجرای پلمب ساختمان شرکت بورس تهران فقط مربوط به در 
پارکینگ بوده و نه همه ساختمان که آن هم )پلمب در پارکینگ ساختمان 

بورس( طی مذاکره با شهردار تهران، فک پلمب شد.
ابتدا عبدالمطهر محمدخانی، مش��اور ش��هردار و رئیس مرکز ارتباطات 
شهرداری تهران در صفحه توییتر خود نوشت: »در پارکینگ مدیران بورس 
به دلیل بدهی هزار میلیاردی به ش��هرداری تهران به صورت موقت پلمب 
شده. در ورودی تاالر عمومی رو به مردم باز است. این عوارض قانونی است 

و ش��هرداری درباره حق مردم و اموال بیت المال با کس��ی تعارف ندارد.« 
مجموعه روابط عمومی شرکت بورس نیز اعالم کرد که »فقط در پارکینگ 
به دلیل برخی اختالفات با شهرداری پلمب شده است. در واقع در ورودی 
س��اختمان پلمب نشده و از روز شنبه کارمندان به شرکت خواهند آمد و 
فعالیت شرکت بورس ادامه خواهد داشت. برای حل این مشکل نیز شرکت 

بورس در حال مذاکره با شهرداری است.«
براس��اس این گزارش، ش��هرداری تهران بر روی یکی از درهای شرکت 
بورس تهران، بنری با این محتوا نصب کرده بود که »این محل به استناد 
قطعی کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران به شماره 99060134 مورخ 
1399.9.9 پلمب گردیده است. در صورت فک پلمب برابر ماده 534 قانون 
مجازات اس��المی جرم تلقی می گردد و برابر قوانین و مقررات با متخلفین 
برخورد خواهد شد.« سپس جامی فر، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل 
بورس تهران اعالم کرد که با مذاکرات انجام شده، درب پارکینگ ساختمان 
بورس فک پلمب ش��د. محمود گودرزی، سرپرس��ت شرکت بورس تهران 
نیز توضیح داد: در اوایل دهه 90، پروانه س��اخت ساختمان شرکت بورس 
تهران در سعادت آباد صادر و در نهایت این ساختمان با اضافه بنا به میزان 
بیش از 5 هزار و 200 متر ساخته شد. شهرداری معتقد است که کاربری 
س��اختمان شرکت بورس تهران، تجاری است و نمی توان این ساختمان را 
اداری تلقی کرد. این در حالی اس��ت که اساسنامه فعالیت شرکت بورس 
تهران ناظر بر عملکرد کارگزاران، ناشرین و سرمایه گذاران است و شرکت 
بورس تهران هیچ فعالیتی در خرید و فروش سهام ندارد. زمانی که کاربری 
یک ساختمان تجاری ش��ود، عمال تعداد پارکینگ هایی که باید برای آن 
ملک در نظر گرفته شود، افزایش پیدا می کند. در کنار این موضوع، بحث 
اضافه بنا هم برای س��اختمان ش��رکت بورس تهران مطرح است. نهایتا با 
همکاری میان سازمان بورس، شرکت بورس تهران و شهرداری تهران، فک 

پلمب ورودی پارکینگ شرکت بورس تهران انجام شد.
ب��ه گفته گودرزی، فعاالن بازار س��رمایه باید بدانند که معامالت بورس 
تهران هیچ ارتباطی به پلمب درب پارکینگ شرکت بورس تهران ندارد و 
معامالت این بازار از روز شنبه طبق روال گذشته انجام خواهد شد. بحث 
پلمب ساختمان بورس فقط مربوط به در پارکینگ بوده که طی مذاکره با 

شهردار محترم تهران، درب پارکینگ فک پلمب شده است.

صعود آهسته و کم رمق شاخص ها
با اینکه آمارها از روند صعودی بورس در هفته گذش��ته حاکی هستند 
و شاخص کل بورس توانست در این هفته مجددا وارد کانال 1.4 میلیون 
واحدی ش��ود، اما این صعود هفتگی نسبت به هفته های گذشته کم رمق 
بود و به نظر می رس��د روند نوس��انی بورس تهران همچنان ادامه خواهد 
داشت. آمارها نشان می دهد که ارزش کل معامالت بازار بورس با 2 درصد 
کاهش از 253 هزار و 310 میلیارد ریال در هفته قبل به 248 هزار و 418 
میلیارد ریال در این هفته رسید. حجم معامالت این بازار نیز طی هفته ای 
که گذش��ت، رشدی 6 درصدی را تجربه کرد و از 28 هزار و 53۷ میلیون 

سهم در هفته قبل به 30 هزار و 241 میلیون سهم در این هفته رسید.
اما از میان بازار اول س��هام، بازار دوم س��هام، بازار بدهی، بازار مشتقه و 
صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله فقط صندوق ها بودند که توانستند 
صعودی چش��مگیر نسبت به هفته قبل داشته باشند. به طوری که ارزش 
معامالت در بازار اول س��هام 3 درصد کاهش یافت و از 104 هزار و 294 
میلی��ارد ریال در هفته قبل به 101 هزار و 58 میلیارد ریال در این هفته 
رسید. بازار دوم سهام نیز کاهشی 8 درصدی در ارزش معامالت را تجربه 
ک��رد و از 82 هزار و 590 میلیارد ری��ال در هفته قبل به ۷5 هزار و ۷61 

میلیارد ریال در این هفته رسید.
ارزش معامالت در بازار بدهی و بازار مش��تقه هم کاهشی بود. به طوری 
ک��ه ارزش معامالت در بازار بدهی با 69 درصد کاهش از 10 هزار و 629 
میلیارد ریال به 3 هزار و 30۷میلیارد ریال و همچنین ارزش معامالت در 
بازار مشتقه با 36 درصد کاهش از 244 میلیارد ریال به 156 میلیارد ریال 
کاهش یافت. همچنین ارزش معامالت در صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله 22.65 درصد صعود کرد و از 55 هزار و 554 میلیارد ریال در هفته 

قبل به 68 هزار و 136 میلیارد ریال در این هفته رسید.
همانطور که اشاره شد، رشد آرام و متعادل بورس در هفته ای که گذشت، 
ادامه یافت و ش��اخص کل بورس با 2.۷9 درصد افزایش از یک میلیون و 
39۷ هزار واحد در هفته قبل به یک میلیون و 436 هزار واحد در این هفته 
رسید. ش��اخص کل با معیار هم وزن هم رشدی 1.14 درصدی را تجربه 
کرد و توانست از رقم 392 هزار و ۷۷8 واحد در هفته قبل به 39۷ هزار و 

264 واحد در این هفته برسد.

ماجرای پلمب ساختمان بورس تهران چه بود؟

صعود آرام بورس در هفته پایانی مهرماه

پیش بینی ها از تداوم روند کاهش��ی قیمت ارز در هفته ای که گذش��ت، 
محقق نش��د و بهای دالر در بازار آزاد نتوانس��ت به کانال 26 هزار تومان 
وارد شود. روند معامالت بازار ارز در این هفته نشان از حکمفرمایی مجدد 
احتیاط در معامالت این بازار دارد. به گزارش ایرنا، بهای ارز نتوانست روند 
کاهش��ی که هفته پیش با قدرت شروع کرده بود را ادامه دهد و معامالت 
ارز در بازار آزاد طی هفته پایانی مهرماه نشان داد بهای دالر تمایلی برای 
کاهش به کانال 26 هزار تومانی ندارد، همانگونه که بهانه ای برای افزایش 
نیز پیدا نمی کند. بنابراین با وجود کاهش 800 تومانی بهای دالر و یورو در 
هفته پیش، در این هفته بهای دالر در نیمه پایین کانال 2۷ هزار تومان و 

بهای یورو نیز در کانال 31 هزار تومان متوقف ماند.
کارشناس��ان ع��دم تمایل بازار به تداوم کاهش قیمت ه��ا را بیش از هر 
عامل دیگری به طوالنی شدن انتظار فعاالن بازار ارز مربوط به سیاست ها و 
برنامه های جدید می دانند. از سوی دیگر در میان گروهی از فعاالن بازار ارز 
شایعه ای رد و بدل می شود که بانک مرکزی با افزایش میزان عرضه خود 
در بازار، در تالش است تا بازار مجددا وارد فاز افزایشی نشود و با تاکید بر 
همین نگاه، زمانی که روز یکشنبه رئیس کل بانک مرکزی از تامین وجوه 
ذخیره کافی برای تامین ارز موردنیاز س��خن گفت و بر تداوم آرامش بازار 
در روزهای آتی تاکید کرد، نگاه های افزایشی بیش از پیش در بازار تضعیف 
ش��د. مجموعه این عوامل فضای احتیاط را مجددا در بازار ارز حاکم کرده 
است؛ پدیده ای که با مرور نمودار روند تحوالت این بازار نیز مشهود است.

ورود هیجان به بازار از بعدازظهر روز دوشنبه و با اعالم خبر لغو نشست 
روز پنجشنبه در بروکسل آغاز شد. انتشار این خبر به همراه برخی عوامل 
دیگر باعث ش��د که معامالت بازار صبح روز سه ش��نبه با جهش افزایشی، 
کار خ��ود را آغ��از کند، اما این هیجان هم ت��داوم زیادی پیدا نکرد و پس 

از س��اعاتی با انتش��ار دو خبر دیگر این هیجان فرونشست. اولین خبر به 
اعالم برگزاری نشس��ت بروکسل در هفته آینده مربوط بود و خبر دوم نیز 
به ادعای وال اس��تریت ژورنال ارتباط داشت که از تصمیم جو بایدن برای 
لغو تحریم های ش��دید ترامپ علیه ایران سخن به میان آورده بود. انتشار 
این دو خبر مانع از تداوم رش��د قیمت ها در بازار ارز ش��د و مجددا فضای 
احتیاط را به بازار بازگرداند. به اعتقاد کارشناسان، روند تحوالت بازار ارز در 
هفته های اخیر نشان داده است که هر خبری در رابطه با کاهش تحریم ها 
و سیاس��ت های پولی جدید با استقبال فعاالن اقتصادی همراه بوده است. 
نگران��ی عمده فعاالن اقتصادی در ش��رایط فعلی، برقراری جریان متعادل 
تامین و انتقال ارز موردنیاز برای فعالیت های اقتصادی کش��ور است و باید 
دید برنامه ها و سیاست های جدید، چگونه این انتظارات را برآورده می کند.

در بازار سکه و طال نیز افزایش قیمت انس جهانی طال در هفته گذشته 
اگرچه موجب رش��د اندک بهای طال در داخل ش��د، ام��ا کاهش تقاضا و 
ثبات نس��بی نرخ ارز، تاثیر چندانی بر قیمت انواع س��که نداشت. به گفته 
نای��ب رئیس اتحادیه طال و جواهر ته��ران، علی رغم اینکه از ابتدای هفته 
اون��س جهانی طال با افزایش قیمت همراه ب��ود و در بازارهای داخلی نیز 
نرخ ارز نوس��ان افزایشی داشت، اما به س��بب نبود تقاضا در بازار داخلی، 
این افزایش قیمت ها تاثیری در قیمت س��که ایجاد نکرد، اما طال دنباله رو 
افزای��ش قیمت های جهانی، در بازار ایران نی��ز با افزایش قیمت طی یک 

هفته اخیر همراه شد.
محمد کشتی آرای در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طالی 
داخلی به ایس��نا، می گوید: از ابتدای هفته  قیم��ت اونس جهانی افزایش 
ح��دودا 22 دالری را تجربه کرد. از س��وی دیگر در این هفته و به ویژه در 
اواس��ط هفته  نرخ ارز نیز نوسانات افزایشی داشت، اما با توجه به اینکه در 

طول هفته بازار به ش��دت با کمبود تقاضا برای س��که روبه رو بود، افزایش 
قیم��ت اونس جهان��ی و افزایش قیمت ارز، تاثیری در قیمت انواع س��که 
نداش��ت و به همین دلیل حباب س��که نیز تغییر نکرد. از سوی دیگر اما، 
قیمت طال برخالف س��که، مطابق افزایش قیمت های جهانی و نوس��انات 

افزایشی ارز، با افزایش قیمت همراه شد.
نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره وضعیت قیمت ها و آخرین  
قیمت ه��ای معامالتی در هفته اخیر می افزای��د: اونس جهانی طال در این 
هفت��ه از 1۷68 دالر تا 1۷90 دالر در نوس��ان بود و بدین ترتیب به طور 
متوس��ط 20 تا 22 دالری افزایش قیمت اونس جهانی را داش��تیم. سکه 
طرح جدید با 30 هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته به 11 میلیون 
و 680 هزار تومان رس��یده است، اما سکه تمام طرح قدیم، نیم سکه، ربع 
سکه و سکه های یک گرمی بانک مرکزی در این هفته تغییر قیمت نداشته 
و در آخری��ن معامالت هفته، بدون تغییر نس��بت به ابتدای هفته تعیین 
قیمت ش��ده اند. بدی��ن ترتیب، در پایان هفته هر قطعه س��که تمام طرح 
قدیم 11 میلیون و 250 هزار تومان، هر قطعه نیم سکه 5 میلیون و 950 
هزار تومان، ربع سکه 3 میلیون و 500 هزار تومان و سکه های یک گرمی 
نیز 2میلیون و 200 هزار تومان قیمت دارند. حباب سکه نیز بدون تغییر 
در محدوده 380 هزار تومان باقی مانده اس��ت. به گفته وی، همچنین هر 
مثقال طال 1۷ عیار اوایل هفته 4 میلیون و 920 هزار تومان قیمت داشت 
و ت��ا 4میلیون و 980 هزار تومان هم پیش رفت، اما روز جمعه 4 میلیون 
و 965 هزار تومان تعیین قیمت ش��د و بدین ترتیب هر مثقال طالی آب 
شده 1۷ عیار نسبت به ابتدای هفته 45 هزار تومان افزایش قیمت داشت. 
هر گرم طالی 18 عیار نیز با 15 هزار تومان افزایش نسبت به آغاز هفته، 

به یک میلیون و 153 هزار و 500 تومان رسید.

سکه از طال در هفته پایانی مهرماه جا ماند

تداوم احتیاط در بازار ارز
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لوازم خانگی قاچاق گران شد
در لوازم خانگی داخلی، افزایش قیمت نداریم

رئی��س س��ازمان حمای��ت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان از 
افزای��ش قیمت لوازم خانگی قاچاق خبر داد و درباره افزایش قیمت 
تایر نیز اظهار کرد: با عرضه کنندگان الس��تیک اتمام حجت کردیم. 
اگر به هر دلیلی محاس��بات س��ازمان حمایت به عددی که افزایش 
داده اند نرس��د، به اندازه تولید، فروش و تخلف ش��ان با آنها برخورد 

می شود.
به گزارش ایس��نا، عباس تابش در یک برنام��ه تلویزیونی درباره 
افزای��ش قیمت لوازم خانگ��ی گفت: در لوازم خانگ��ی تولید داخل 
به هی��چ وجه افزایش قیمت نداریم و کااله��ا با قیمت ثابت عرضه 
می ش��ود، اما قیمت کااله��ای قاچاق افزایش یافته که مقرر ش��ده 
برخورد با کاالهای قاچاق تش��دید شود. درباره افزایش قیمت لوازم 

خانگی داخلی نیز به نتیجه نرسیدیم.
وی از ش��هروندان خواست که در کنار س��ازمان های مربوطه، در 
زمین��ه مقابله با کاالی قاچاق همکاری کنن��د و هنگام خرید کاال، 
گارانت��ی محص��ول را در س��امانه جامع گارانتی کنت��رل کنند و از 

صحت آن و قاچاق نبودن کاال مطمئن شوند.
در روزهای اخیر گزارش هایی از افزایش قیمت برخی ش��رکت ها 
منتش��ر ش��ده، اما دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی دیروز گفت که 
طی دو ماه گذشته درخواس��تی برای افزایش قیمت به این انجمن 
ارس��ال نشده است. بر این اس��اس و با توجه به اظهارات اخیر یکی 
از معاونان وزارت صمت که تاکید کرد افزایش قیمت لوازم خانگی، 
ب��دون مج��وز وزارتخانه بوده و غیرقانونی اس��ت، به نظر می رس��د 

افزایش قیمت لوازم خانگی تولید داخل خودسرانه بوده است.
وی همچنی��ن در واکنش به افزایش 30 ت��ا 40 درصدی قیمت 
تایر، با اش��اره به دعوت درخواست سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان از نماینده انجمن الس��تیک برای ارائه مس��تندات 
افزایش قیمت تا روز ش��نبه، تصریح کرد: ظرف 48 ساعت قیمت ها 
برآورد می شود و اگر دارای شرایط افزایش قیمت نباشد، درباره آنها 
تصمیم گیری می شود و قیمت ها باید تغییر کند. اتفاق نادرست این 
بود که همه بنگاه ها افزایش قیمت یکسان 40 درصدی اعالم کرده 

بودند، اما افزایش قیمت ها نمی تواند یکسان باشد.
رئیس س��ازمان حمایت همچنین با بیان اینکه »افزایش قیمت ها 
هنوز در بازار اجرایی نش��ده اس��ت و قرار بود از شنبه الستیک ها با 
قیمت جدید عرضه شوند«، گفت: با عرضه کنندگان الستیک اتمام 
حجت کردیم؛ اگر به هر دلیلی محاسبات سازمان حمایت به عددی 
که افزایش داده اند نرسد، به اندازه تولید، فروش و تخلف شان با آنها 

برخورد می شود.

33 درصد تولید ماهیان گرمابی کشور به 
خوزستان اختصاص دارد

مدیرکل ش��یالت خوزس��تان با بی��ان اینکه 33 درص��د از تولید 
ماهیان گرمابی کشور به خوزستان اختصاص دارد، گفت شهرستان 
بهبهان 50 درصد میزان تولیدات ماهیان گرمابی در استخرهای دو 
منظوره )کش��اورزی و پرورش آبزیان( اس��تان خوزستان را به خود 

اختصاص داده است.
فتح اهلل ابوعلی، روز 30 مهرماه در حاش��یه مراسم برداشت ماهی 
از اس��تخرهای دو منظوره کشاورزی در شهرستان بهبهان در جمع 
خبرنگاران، اظهار کرد: برنامه راه اندازی اس��تخرهای دو منظوره در 
اراضی کشاورزی که از چاه آب تغذیه می شوند در چارچوب توسعه 

آبزی پروری در کشور صورت گرفته است.
وی اف��زود: یکی از محوری ترین رویکردهای این اداره کل، ترویج 
اس��تفاده از فناوری های جدید به منظور ارتقای کمی و کیفی تولید 

آبزیان به وسیله پرورش دهندگان است.
این مقام مس��ئول، با بیان اینکه استان خوزستان در حال حاضر  
33 درصد از کل تولیدات ماهیان گرمابی کشور را به خود اختصاص 
داده اس��ت، از افزای��ش راندمان و بهبود تولید آبزی پروری اس��تان 
در س��ال 99 خبر داد و گفت: علی رغم کاهش 4 درصدی س��طح 
زیرکشت شاهد رش��د 10 درصدی تولیدات آبزی پروری در استان 

بودیم.
ابوعلی ادامه داد: امس��ال 30 اس��تخر دو منظ��وره پرورش ماهی 
در این شهرس��تان با هدف افزایش تولید در واحد س��طح در حال 

فعالیت هستند.
مدیرکل ش��یالت خوزس��تان تصریح کرد: شهرستان بهبهان 50 
درصد می��زان تولیدات ماهیان گرمابی در اس��تخرهای دو منظوره 
)کش��اورزی و پرورش آبزیان( استان خوزستان را به خود اختصاص 

داده است.
به گفته وی، میزان تولیدات ماهیان گرمابی در شهرستان بهبهان 
امس��ال نس��بت به مدت مشابه س��ال گذش��ته 22 درصد و سطح 

زیرکشت نیز 20 درصد افزایش یافته است.
ابوعلی در ادامه س��طح زیرکشت این استخرها را 25 هزار و 500 
مترمربع خواند و افزود: پیش بینی می ش��ود امسال  153 تن ماهی 

گرمابی گونه کپور معمولی و آمور از این منطقه برداشت شود.
مدیرکل ش��یالت خوزس��تان، پایین بودن هزینه سرمایه گذاری 
ب��رای بهره مندی از ای��ن طرح، غنی س��ازی آب خروجی و افزایش 
محصوالت کش��اورزی مرغوب و باکیفی��ت را از جمله مزایای ایجاد 
اس��تخر دو منظوره پرورش ماه��ی در کنار زمین های زراعی عنوان 

کرد.
وی، با بیان اینکه هدایت این پس��اب ها می��زان مصرف کود را تا 
حدودی کاهش می دهد، اظهار کرد: به ازای هر تن غذای داده شده 
به ماه��ی 30 کیلوگرم در مصرف کودهای ش��یمیایی صرفه جویی 
می شود و این اقدام از نظر زیست محیطی نکته قابل توجهی است.

ابوعلی با اش��اره به نوع تسهیالت ارائه ش��ده به متقاضیان، گفت: 
پرورش دهندگان واجد شرایط جهت اخذ وام به بنیاد برکت معرفی 

شده و بچه ماهی رایگان در اختیار این افراد قرار می گیرد.
گفتنی است در این مراسم نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی 
استان، فرماندار شهرستان بهبهان، روسای ادارات شیالت، امور آب، 
محیط زیس��ت، منابع طبیعی و امور عش��ایر شهرستان و  مسئول 
دفتر نماینده مردم بهبهان در مجلس ش��ورای اس��المی نیز حضور 

داشتند.

نماگربازارسهام

شدت گرفتن تحریم ها، توسعه س��اخت داخل محصوالت را در دستور 
کار قرار داد که این هدف در س��ه س��ال اخیر در صنعت خودروس��ازی با 
داخلی س��ازی 341 میلی��ون یوروی��ی محقق ش��د. این برنام��ه با وجود 
مقاوم س��ازی صنعت خودرو در برابر تحریم ها، برای تداوم راه به ملزوماتی 
نیاز دارد. به گزارش صنعت ماش��ین، دور دوم تحریم های ظالمانه آمریکا 
که به طور ویژه صنعت خودروس��ازی کشورمان را نشانه گرفت، مسئوالن 
کشورمان را بر آن داشت تا با حمایت از ساخت داخلی قطعات و محصوالت، 
مانع از زمین گیر ش��دن این صنعت شوند. در این مسیر قطعه سازان نیز با 
برنامه ریزی مس��ئوالن و خودروسازان هماهنگ شدند که نتیجه آن تا به 

امروز برگزاری موفقیت آمیز پنج میز داخلی سازی بوده است.
از تیرماه 98 تا اواخر تابستان 99 چهار میز ساخت داخل برگزار شد. در 
مجموع چهار میز س��اخت داخل یادش��ده 154  قطعه - پروژه با ارزش 4 
هزار و 460  میلیارد تومان و کاهش ارزبری سالیانه 341 میلیون یورو در 

تیراژ انبوه داخلی سازی شد.
اما برگزاری میز پنجم، منتظر انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت ماند 
تا اینکه باالخره پس از چند ماه انتظار و بهبود ش��رایط کرونایی کش��ور، 
سه شنبه گذشته )2۷ مهرماه( میز پنجم داخلی سازی صنعت خودروسازی 
کشور به ارزش 56 میلیون یورو با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت 

کلید خورد.
ارزش قرارداده��ای امضاش��ده این میز  بیش از 22 ه��زار میلیارد ریال 
است که داخلی س��ازی این قطعات سالیانه  56 میلیون یورو صرفه جویی 
را به  دنبال خواهد داش��ت. این قراردادها بین 23 ش��رکت توانمند داخلی 
برای داخلی سازی 33  قطعه- پروژه در خودروهای تولیدی دو خودروساز 

بزرگ داخلی منعقد شد.
ب��ه گفته کارشناس��ان، هرچه در فرآیند داخلی س��ازی جل��و می رویم، 
سرمایه گذاری موردنیاز برای س��اخت داخل بیشتر می شود که عمده آن 
نیز ارزی اس��ت، زیرا قطعات، پیچیده تر ش��ده و نیازمند فناوری باالتری 

اس��ت و با تداوم تحریم ها و برخی مشکالت داخلی، این سرمایه گذاری ها 
دشوارتر می شود.

داخلی سازی 85 درصدی پرتیراژها
در همی��ن زمین��ه، »آرش محبی ن��ژاد« دبی��ر انجم��ن صنایع همگن 
نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، 
افزود: هرچه عمق س��اخت داخل قطعات بیش��تر می شود، کار با دشواری 
بیش��تری نیز همراه خواهد ش��د، با این حال روزی را به یاد می آوریم که 
داخلی سازی محلی از اعراب نداشت و روزگاری نیز در شرایط غیرتحریمی 
تا 85 درصد داخلی س��ازی خودروهای پرتیراژ داخلی همچون پراید، پژو 

405 و سمند پیش رفتیم.
وی بیان  داش��ت: با اعمال تحریم های ظالمانه، داخلی سازی 15 درصد 

باقی مانده این خودروها نیز توجیه پیدا کرد.
این مقام صنفی یادآوری  کرد: تصمیم آمریکایی ها متوقف کردن صنعت 
خودروسازی کشور در س��ال 98 بود، اما با راه افتادن نهضت داخلی سازی 
در کش��ور، با حمایت حاکمی��ت، برنامه ریزی خودروس��ازان و تالش وافر 
قطعه س��ازان، نه تنها این صنعت متوقف نش��د بلکه دستاوردهای ویژه ای 
به خص��وص در خودروهای جدید و ارتقای داخلی س��ازی س��ایر خودروها 

شاهد بودیم.
وی ادام��ه  داد: ام��روز قطعه س��ازان موف��ق ب��ه داخلی س��ازی برخی 
نیمه هادی ه��ا، سنس��ورها، کامپیوتر خودرو و قطعات خاص ش��ده اند که 

روزگاری هیچ تفکری برای داخلی سازی آنها وجود نداشت.
محبی نژاد گفت: تحریم کنندگان و دش��منانی که ریز اتفاقات اقتصادی 
کش��ور را رصد می کنند، هرچن��د بر تحریم خودروس��ازی به عنوان یک 
صنعت پیشران و لکوموتیو بسیاری صنایع دیگر دست گذاشتند، اما نه تنها 
این صنعت از حرکت نایستاد بلکه شاهد خودکفایی و اشتغال بیشتر در این 

صنعت و افزایش عمق ساخت داخل محصوالت هستیم.
وی در عین حال خاطرنش��ان کرد: بخش��ی از تعطیلی ها یا نیمه تعطیل 

شدن واحدهای قطعه سازی که امروز شاهد آن هستیم، ناشی از افت تولید 
خودروس��ازان اس��ت و اگر تیراژها به روال قبل بازگردد، می توانیم از همه 

ظرفیت خود استفاده کنیم.
دبی��ر انجم��ن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان کش��ور اظهار 
داشت: هرچند شرکت های توانمند قطعه ساز توانسته اند به جذب سرمایه 
و سرمایه گذار پرداخته یا با استفاده از منابع داخلی خود به سرمایه گذاری 
بپردازند، اما آن دس��ته از قطعه س��ازانی که مش��کل نقدینگی داش��ته یا 
مطالبات ش��ان پرداخت نش��ده، امکان هزینه کرد و س��رمایه گذاری برای 

به روزآوری ماشین آالت و فناوری نداشته اند.
وی تاکید کرد: اگر مطالبات این دسته پرداخت شده و بتوانند تسهیالت 
مناس��بی نیز دریافت کنند، همچنین اگر نظام س��رمایه گذاری و ساختار 
صنعت خودروی کش��ور اصالح ش��ود، پروژه های داخلی سازی مقرون به 
صرفه تر ش��ده و حتی قادر خواهیم بود از محل س��رمایه های س��رگردان 

مردمی نیز جذب سرمایه داشته باشیم.
به گفته کارشناسان، صنعت قطعه سازی در ادامه مسیر خود برای توسعه 

داخلی سازی با دو مشکل مواجه است.
مشکل نخس��ت در 15 درصد باقی مانده داخلی سازی است که قطعات 
خ��اص، نیم��ه هادی ها و قطع��ات الکترونی��ک و مواد اولی��ه خاص مثل 

پلیمرهای مهندسی و آلیاژی را شامل می شود.
همچنی��ن مش��کل و گل��وگاه دوم در زمین��ه زیرس��اخت های خ��ود 
خودروس��ازان است که باید همگام با خودروس��ازی روز جهان به ویژه در 

موضوع خودروهای الکتریکی رشد کنند.
از ابتدا تا پایان شهریورماه امسال 485 هزار و 260 دستگاه انواع اتومبیل 
س��واری، ون، وانت، مینی بوس و میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و 

کشنده در کشور تولید شده است.
این آمار 3.9 درصد بیشتر از تولید مدت مشابه پارسال )46۷ هزار و 8۷ 

دستگاه خودرو( است.

داخلی سازی در صنعت خودرو؛ دستاوردها و چالش ها

عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای اس��المی و شورای 
رقابت گفت واردات خودرو باعث افزایش قیمت ارز می شود و حداقل تا 

پایان سال جاری واردات خودرو به کشور رخ نخواهد داد.
به گ��زارش اقتصادآنالین به نقل از ایرن��ا، مجتبی رضاخواه گفت: در 

ش��رایط کنونی واردات خ��ودرو نیازمند حدود 2.5 میلیارد دالر اس��ت 
ک��ه چنانچه این میزان تخصیص پیدا کن��د منجر به افزایش قیمت ارز 

خواهد شد.
وی ادام��ه داد: با رویکرد واردات خودرو تقاضا برای تامین ارز در بازار 

باال می  رود که این می  تواند منجر به افزایش تورم در کشور شود.
وی بی��ان کرد: هرچند در این ش��رایط راهکارهای��ی که برای واردات 
خودرو پیش بینی شده شاید بازار خودرو را سامان بخشد، اما در نهایت 

باعث افزایش قیمت ارز خواهد شد.

وزیر راه و شهرسازی گفت با همکاری وزارت صمت و کارخانه های تولید 
خودرو های س��نگین قرار اس��ت 200 هزار دستگاه کامیون در چهار سال 
پیش رو نوسازی شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، رستم 
قاس��می گفت: در حوزه حمل و نقل ما گرفتار عقب ماندگی های مزمن و 
بسیار نگران کننده ای هستیم که هیچ تناسبی با پیشرفت های جهانی در 

حوزه حمل و نقل زمینی و ریلی ندارد.
او بی توجهی ها و غفلت ها را در گذشته نسبت به نوسازی ناوگان زمینی، 
هوایی و ریلی یادآور ش��د و تصریح کرد: برای تعامل با همسایگان، ارتباط 
مؤثر با کش��ور های مختلف و همچنین دسترسی به آب های آزاد ما راهی 
جز نوس��ازی ناوگان دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی نداریم چراکه با وضع 

موجود نمی توانیم کار مؤثر و مفیدی را انجام دهیم.
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: بسیاری از کشور ها با نوسازی ناوگان خود 
ش��رایط مناسبی را رقم زدند در حالی که ما هنوز در ابتدای راه هستیم و 
به رغم آنکه 30 درصد جابه جایی مسافر و بار از طریق ریل انجام می شود، 

اما وضعیت این ناوگان بسیار نامطلوب و بغرنج است.
قاس��می افزود: با وزارت صنع��ت، معدن و تجارت تواف��ق کردیم تا در 
نوس��ازی ناوگان جاده ای 200 هزار دس��تگاه کامیون به استان ها تحویل 
داده شود و در کنار آن خرید ریل و نوسازی ناوگان دریایی نیز در اولویت 

اصلی است.
او در بخش دیگری از س��خنان خود خاطرنش��ان کرد: استان اردبیل از 
لحاظ دسترسی به استاندارد های مناسب آزادراه، بزرگراه و راه اصلی ایمن 
از شرایط مناسبی برخوردار نیست، ولی قرار است بخشی از عقب ماندگی ها 

در چهار سال پیش رو برطرف شده و منابع موردنیاز تأمین شود.
قاس��می اضافه کرد: در این س��فر پیش بینی شده 2هزار میلیارد تومان 

برای توس��عه بزرگراه ها، راه آهن و بخش نوس��ازی این ناوگان اختصاص 
پیدا کند و قطعاً در بودجه سال 1401 نیز همین حمایت ها و پشتیبانی ها 

ادامه خواهد داشت.
او به احداث 300 کیلومتر بزرگراه در استان اشاره کرد و ادامه داد: برای 
تکمیل این پروژه ها 4هزار میلیارد تومان منابع نیاز اس��ت که قرار ش��د از 

طرق مختلف این منابع تأمین و پرداخت شود.
وزیر راه و شهرسازی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: 520 
هزار نفر در کشور تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی و مجموعه نهاد های 
حمایتی هس��تند که از زنان سرپرس��ت خانوار تا معلوالن و محرومان را 

شامل می شود.
قاس��می تصریح کرد: تمام مش��خصات این افراد و شرایط برخورداری و 
یا عدم برخورداری آنها از مس��کن احصا ش��ده و تالش می کنیم در قانون 
جهش تولید مسکن براساس سیاست فراگیر دولت حمایت های همه جانبه 

را از این اقشار انجام دهیم.
او گف��ت: حتی فرم جیم نیز در برخی از موارد ایراداتی داش��ت که تیم 
کارشناسی در حال اصالح این ایرادات است و با شرایط مصوب افراد مجرد 

می توانند از مزایای طرح جهش تولید مسکن استفاده کنند.
وزیر راه و شهرس��ازی در مورد اتمام مسکن مهر در برخی از استان های 
کش��ور افزود: مس��کن مهر در مقطعی دچار بی مهری ش��د و در برخی از 
استان ها هنوز پرونده مسکن مهر بسته نشده که سعی می کنیم در اولین 

فرصت واحد های باقیمانده را تکمیل و تحویل متقاضیان دهیم.
قاس��می در ادامه خاطرنش��ان کرد: در کنار این طرح، طرح اقدام ملی 
مسکن نیز آغاز شد که خود این طرح نیز ایرادات و اشکاالتی داشت که ما 
در ح��ال تجمیع و ورود متقاضیان این طرح به قانون جدید جهش تولید 

مسکن هستیم. او با بیان اینکه نباید با مسکن برخورد سیاسی شود، اضافه 
کرد: متأس��فانه در سال های گذش��ته عده ای در این حوزه سیاسی کاری 
کردند، ولی دولت س��یزدهم به هیچ وجه قصد سیاسی کاری در این حوزه 

را ندارد بلکه تالش می کند تا همه ایرانیان را صاحب خانه و سرپناه کند.
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: تمامی متقاضیان مسکن در قالب طرح 
جهش تولید مسکن سازماندهی شده و امتیازبندی و اولویت آنها مشخص 
می ش��ود تا به تدریج و با پرداخت مبالغ اولیه بتوانند از مزایای این طرح 

استفاده کنند.
قاسمی سهمیه استان اردبیل را 80 هزار واحد در طول چهار سال اعالم 
کرد و ادامه داد: در 900 ش��هر کش��ور قرار اس��ت با تأمین زمین رایگان، 
پرداخت تسهیالت ارزان قیمت و همچنین تأمین مصالح موردنیاز احداث 

واحد های مسکونی به شکل کیفی و مطلوب انجام شود.
او به پایین بودن کیفیت ساخت در کشور اشاره کرد و گفت: عمر مسکن 
در کش��ور ما به شدت پایین است و این نشان می دهد که ما در ساخت و 

ساز به دانش فنی و تخصصی بها نداده ایم.
وزی��ر راه و شهرس��ازی افزود: باید در ارتقای کیفیت س��اخت و س��از 
مهندسان ما به تکنولوژی ها و فناوری های جدید بها بدهند و به یاد داشته 
باشند که کیفیت ساخت متفاوت از طراحی و نماسازی های شیک است که 

در شهر ها و مناطق مختلف نمونه هایی از آن را شاهد هستیم.
قاس��می ضرورت تحول در ساختار نظام مهندسی را به عنوان یک اصل 
اساس��ی یادآور شد و تصریح کرد: باید در اصالح قوانین به سمتی حرکت 
کنیم تا بیش��ترین تاکید ما بر دانش فنی و رویکرد کنترلی و نظارت های 
درست باشد که در قانون جهش تولید مسکن بر همین ساختار و رویکرد 

دانش فنی و صنعتی سازی تاکید بیشتری داریم.

آخرین وضعیت واردات خودرو

200 هزار کامیون در کشور نوسازی می شود

 نوسازی ناوگان دریایی در اولویت است
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موفقیت تضمینی با کنار گذاشتن تعادل میان 
کار و زندگی شخصی

به قلم: نیک گیلمور
کارآفرین و مشاور حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

یکی از جمالت بس��یار مشهور و محبوب در زمینه فعالیت تجاری این است که هر 
فردی باید میان کار و زندگی شخصی خود تعادل ایجاد نماید. با این حال در جهان به 
شدت رقابتی حال حاضر آیا این استراتژی منجر به موفقیت خواهد شد؟ درواقع اشتباه 
بزرگ بسیاری از افراد این است که مقطعی از زندگی افراد موفق را مدنظر قرار می دهند 
و سعی در الگوبرداری از آن دارند که پس از موفقیت های اولیه محسوب می شود. این 
امر در حالی اس��ت که اگر زمان های س��خت، خصوصا در ابتدای کار را مشاهده کنید، 
متوجه این امر خواهید شد که چیزی به نام تعادل میان کار و زندگی شخصی وجود 
نداشته است. درواقع بهترین بودن، بدون پرداخت بهای آن امکان پذیر نیست. به همین 
خاطر نیز شما باید این انتخاب را داشته باشید که تا آخر عمر در سطحی معمولی به 
سر ببرید و یا برای بهترین بودن، تعادل میان کار و زندگی شخصی را فراموش کنید. 
درواقع بس��یاری از افراد تالش می کنند تا درباره موضوعاتی صحبت کنند که در بین 
افراد عامه محبوب اس��ت. با این حال برای بهترین بودن الزم اس��ت تا در گروه افراد 
خاص قرار بگیرید که حتی ممکن اس��ت با تمسخر دیگران همراه باشد. درواقع بهتر 
اس��ت که 10 سال از زندگی خود را با فش��ار سپری کنید تا آنکه بخواهید یک فشار 
کمتر با حس��رت آرزوها را تا آخر عمر تحمل نمایید. در این زمینه ممکن است تصور 
کنید که نیاز است که آماده فشاری استخوان شکن باشید و در این مدت از زندگی خود 
لذت نبرید. بدون شک این شرایط هر فردی را مستعد افسردگی و یا حتی خودکشی 
خواه��د کرد. به همین خاطر با ذکر چند نکت��ه، اقداماتی که باید در این زمینه انجام 

شود را تشریح خواهیم کرد. 
1-از سخت کار کردن واهمه نداشته باشید

یکی از اش��تباهات بس��یار بد و در عین حال رایج افراد این است که تصور می کنند 
تنها زمانی باید تالش کنند که شغلی برای خود دارند. این امر در حالی است که شما 
در هر مرحله هر جایگاهی باید بدرخشید. این مسئله شایستگی شما را برای رسیدن به 
جایگاه های باالتر، به همراه خواهد داشت. نکته مهمی که باید به آن توجه نمایید، این 
است که بدن انسان به هر شرایطی عادت خواهد کرد. به همین خاطر اگر سخت کار 
کردن را تمرین نکنید، بدون شک تنبلی به عادت اصلی شما تبدیل خواهد شد. برای 
مثال فردی را در نظر بگیرید که از ابتدای شروع کار خود، به سختی تالش می کند تا 
خود را به اثبات برساند. این موضوع نه تنها باعث می شود تا رزومه ای فوق العاده شکل 
گیرد، بلکه زمینه همکاری های جدید را هم به همراه خواهد داش��ت. بدون ش��ک به 
هر میزان که هدفی بزرگ تر را داش��ته باشید، الزم است تا زمان بیشتری را هم به آن 
اختصاص دهید. با این حال بیشتر کار کردن الزاما به معنای کسب نتایج باالتر نبوده 
و الزم است تا این اطمینان را داشته باشید که از زمان خود به بهترین شکل استفاده 
می کنید. در این راستا برای آنکه به یک فرد منفور در خانواده تبدیل نشوید و زندگی 
شخصی از دست نرود، الزم است تا ضمن تبیین شرایط و اهداف خود، تاثیر حضورتان 
را افزایش دهید. برای مثال به جای آنکه هر روز چند ساعت تنها در خانه حضور داشته 
باش��ید، این زمان را کاهش داده و آخر هفته ها به گردش بروید و کارهای مورد عالقه 
خانواده خود را انجام دهید. با این اقدام دیگر حضور کمتر شما در سایر روزها چندان به 
چشم نمی آید. نکته طالیی در این بخش این است که سخت کار کردن به معنای فشار 
بیش از حد بر روی خودتان نبوده و ش��ما با درک این موضوع که دیگر فرصتی برای 
پرداختن به اقدامات دیگر ندارید، بدون شک زمان کافی برای هدف اصلی خود خواهید 
داشت. برای مثال یک ورزشکار موفق هیچ گاه خود را وارد یک حوزه دیگری نمی کند و 

این امر باعث می شود تا در یک زمینه، به تخصص باال دست پیدا کنید. 
2-عادی بودن را فراموش کنید 

تقریب��ا تمامی افراد تالش می کنند تا از دیگ��ران کپی برداری کنند. نمونه بارز این 
مس��ئله را می توان در صنعت مد مش��اهده کرد. این امر در حالی است که هیچ فردی 
درست مشابه دیگری نبوده و الزم است تا به این تفاوت ها توجه شود. تحت این شرایط 
توصیه می شود که سبک زندگی مخصوص به خود را داشته باشید و از متفاوت بودن 
نترس��ید. در این رابطه طبیعی است که ایجاد عادت سختکوش بودن، امری یک شبه 
نبوده و الزم اس��ت تا به خودت��ان فرصت کافی بدهید و ناامید نش��وید. درواقع برای 
کس��ب موفقیت، طبیعی است که با شکست های متعددی مواجه شوید. در این رابطه 
موفق ترین افراد جهان، در اصل شکست خورده هایی هستند که هیچ گاه تسلیم نشده اند. 
در آخر توصیه می شود که سعی کنید با افراد تیم و خانواده خود گفت و گو داشته 
باش��ید. این امر باعث می ش��ود تا بتوانید تقس��یم وظایف بهتری را داشته باشید و به 
درک بهتری از توقعات و نیازهای موجود، برس��ید. درواقع بس��یاری از اقدامات روزانه، 
ضروری نبوده و می تواند توسط فردی دیگر نیز به اجرا درآورده شود. همچنین با حذف 
عادت هایی نظیر گش��ت و گذار بی هدف در اینترنت و ش��بکه های اجتماعی، مشاهده 
مداوم برنامه ها و سریال های تلویزیونی، بدون شک در طول روز خود زمان بیشتری را 
خواهید داش��ت. با این حال به صورت کلی هنگامی که هدف کاری دارید، نباید برای 

آن محدودیت زمانی قائل شوید. 
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رهبری

مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

به قلم: دینا ریتچی
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

هر روز اخبار تازه ای درباره فناوری ابری به گوش می رس��د. این فناوری 
در طول یک دهه اخیر بسیاری از معادالت در عرصه کسب و کار را به هم 
زده است. اکنون نیز دامنه هرچه وسیع تری از برندها به دنبال استفاده از 

مزایای آن در حوزه کسب و کار هستند. 
بدون تردید آش��نایی با فن��اوری فضای ابری فقط یک روی س��که در 
بحث های پردامنه کس��ب و کار اس��ت. نکته اساسی در این میان آشنایی 
با کس��ب و کارهایی است که بیشترین تاثیر را از این نوآوری پذیرفته اند. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از کس��ب و کارهایی اس��ت که 
تاثیرات بسیار زیادی از فناوری فضای ابری پذیرفته اند. این امر به شما برای 
استفاده از فناوری موردنظر و ایجاد تحول در کسب و کارتان کمک خواهد 
کرد. اگر شما هم به دنبال آشنایی بیشتر با فناوری فضای ابری و استفاده از 
آن در کسب و کارتان هستید، این مقاله نکات کاربردی برای شما دارد. در 
ادامه برخی از مهمترین کسب و کارهایی که از فناوری ابری تاثیر پذیرفته 

و حسابی تغییر کرده اند، مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
صنعت مخابرات

صنع��ت مخابرات در دنی��ای آنالین هم اهمیت باالی��ی دارد. هنوز هم 
بس��یاری از انس��ان ها برای ایجاد ارتباط با هم به جای استفاده از اپ های 
پیام رس��ان ب��ه تماس تلفنی و ارس��ال پیامک اتکا دارن��د. همچنین ارائه 
خدمات اینترنتی نیز به طور کامل متکی بر دسترسی به خطوط مخابراتی 
پرس��رعت است. همین امر استفاده از فناوری ابری در این صنعت را بدل 

به امری مهم کرده است. 
پی��ش از ورود فن��اوری ابری برای ارائه خدمات از س��وی ش��رکت های 
مخابراتی نیاز به فضای ذخیره سازی فیزیکی بسیار زیادی بود. این امر به 
طور سنتی شامل انواع هاردهای پرحجم می شد. امروزه با استفاده از فضای 
ابری دیگر نیازی به اختصاص فضای مشخص برای دخیره سازی اطالعات 
نیست. نکته جالب اینکه فرآیند ذخیره سازی ابری در فرآیند دورکاری نیز 
تاثیر قابل مالحظه ای دارد. درست به همین خاطر شما باید در تالش برای 

استفاده از این فناوری در کسب و کار مخابراتی تان باشید.
ارائه خدمات در کمترین زمان ممکن به لطف فناوری ابری در بسیاری 
از شرکت های مخابراتی روی داده است. این امر نه تنها فرآیند دورکاری را 
ساده کرده است، بلکه جست و جو در میان اطالعات مختلف را نیز تبدیل 
به کاری راحت و سریع نموده است. با این حساب دیگر خبری از معطلی 
طوالنی مدت کاربران برای دسترسی به اطالعات موردنیازشان در رابطه با 

شرکت های مخابراتی نیست. 
صنعت مخابرات به طور سنتی یک حوزه کند محسوب می شود. با این 
حال فناوری ابری به صاحبان کسب و کار در این عرصه کمک شایانی برای 
افزایش سرعت فعالیت شان کرده است. به همین خاطر اولین صنعت مورد 

بحث ما در این مقاله خدمات مخابرات بود. 
خدمات آموزش

استفاده از خدمات آموزش��ی در دوران کرونا امر بسیار دشواری به نظر 
می رس��د. در این میان فرقی میان مقطع پیش دبس��تانی تا دانش��گاه هم 
نیست. بسیاری از افراد نسبت به کیفیت پایین خدمات آموزشی در دوران 
کرونا ش��کایت دارند. همین امر شرکت های فعال در این حوزه را به سوی 
اس��تفاده از خدمات ابری برای ارائه آموزش های باکیفیت تر هدایت کرده 
اس��ت. به لطف فناوری ابری مدارس و دانش��گاه ها در دوران کرونا امکان 

ادامه به کار را پیدا کرده اند. 
نکته مهم درباره بحران آموزش مجازی نهادهای مختلف امکان آزمایش 
کاربردهای فناوری ابری در میان دانش��گاه ها و نهادهای مختلف بود. این 
امر خیلی سریع کاربردهای فناوری ابری در میان چنین خدماتی را نشان 
داد. ش��کل گیری ابزارهای��ی مث��ل اس��کولوجی )Schoology( و مودل 
)Moodle( یکی از نش��انه های این امر محس��وب می شود. این تغییر در 
گرایش برای تدریس به بسیاری از موسسه های آموزشی برای ادامه کار در 

فرآیند کرونا کمک کرد. 
اگر ش��ما هم در زمینه خدمات آموزشی فعالیت دارید، به احتمال زیاد 
ت��ا به حال از ابزارهای گوناگونی برای خدمات آنالین آموزش��ی اس��تفاده 
کرده اید. نکته مهم در این میان تالش برای س��رمایه گذاری بر روی ادامه 
این روند در زمینه آموزش اس��ت، در غیر این صورت ش��ما خیلی زود با 
مشکالت اساس��ی مواجه خواهید شد. امروزه حتی بس��یاری از نهادهای 

آموزشی در حال برنامه ریزی برای ادامه استفاده از فناوری ابری به منظور 
آموزش مجازی حتی در دوران پساکرونا هستند. 

صنایع تولیدی
صنایع تولیدی به طور سنتی براساس کلیشه »پیچ و مهره« مورد ارزیابی 
کارش��ناس ها قرار می گیرد. این امر به صاحبان کسب و کار برای پیشبرد 
فرآیند کاری شان براساس الگویی متکی بر نیروی کار در بسیاری از جهات 
کم��ک می کرد. با این حال دوران کرونا فقدان کارایی این الگو را تا حدود 
زیادی نش��ان داد. امروزه کسب و کارها نیاز به شیوه هایی برای ادامه روند 
تولید حتی در صورت دورکاری کارکنان ش��ان دارند. در این میان فناوری 
ابری به صنایع تولیدی برای پیگی��ری کارهای چندگانه به طور همزمان 
کم��ک می کند. معنای این ام��ر کاهش نیاز برای اس��تفاده از نیروی کار 

پرتعداد و در نتیجه کاهش هزینه هاست. 
فن��اوری ابری در ترکیب با ه��وش مصنوعی ام��کان پیگیری خودکار 
بس��یاری از امور را به کس��ب و کارها می دهد. درس��ت ب��ه همین خاطر 
طرفدارهای آن در صنایع تولیدی بسیار زیاد است. اگر شما هم در تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی روند تولید ش��رکت تولیدی تان هستید، فناوری 

ابری یکی از مهمترین نکات خواهد بود. این امر به ش��ما برای بهبود روند 
جلب نظر مشتریان  تولید باکیفیت تر کمک خواهد کرد.

حوزه سالمت و درمان
بروز کرونا فقط از نقطه نظر کسب و کارهای تجاری یک فاجعه تمام عیار 
نبود، بلکه بس��یاری از موسسه های خدمات بهداشت و درمان را نیز دچار 
مشکل کرد. امروزه فناوری ابری به چنین موسسه هایی برای ارائه خدمات 
براس��اس فرآیند دورکاری کمک می کند. بدون تردید ش��ما هم در طول 
نزدی��ک به دو س��ال اخیر تجربه اس��تفاده از اپ های پزش��کی و دریافت 
خدمات بهداش��تی به طور دورکاری را داش��ته اید. این امر نه تنها کیفیت 
خدمات موردنظر را کاهش نمی دهد، بلکه از شیوع بیشتر ویروس کرونا نیز 

جلوگیری به عمل می آورد. 
فن��اوری ابری در میان کس��ب و کارها بیش��تر از هم��ه به کمک حوزه 
بهداشت و درمان آمده است. این امر به خاطر حساسیت حوزه مورد بحث 
است. درست به همین خاطر استفاده از این فناوری حتی در صورت پایان 

یافتن روند ابتال به ویروس کرونا نیز اهمیت باالیی دارد. 
بس��یاری از اف��راد در طول دوران کرونا برای دریافت خدمات پزش��کی 
سطحی به جای مراجعه به مراکز درمانی استفاده از انواع اپ ها و شیوه های 
غیرمستقیم را انتخاب کرده اند. همین امر به تنهایی موفقیت فناوری ابری 

در کمک به این حوزه را نشان می دهد. 
خدمات مالی

خدمات مالی یکی از مهمترین ابزارهای کمکی برای کس��ب و کارهای 
بزرگ محس��وب می ش��ود. بدون خدمات و مش��اوره های مالی بسیاری از 
برندها به س��رعت با شکست و بحران های مالی رو به رو می شوند. این امر 
اهمیت ادامه ارائه این خدمات حتی در ش��رایط کرونایی را نشان می دهد. 
درس��ت به همین خاطر فناوری ابری به سرعت از سوی کسب و کارهای 

فعال در این حوزه مورد استفاده قرار گرفت. 
نکته مهم اینکه دیگر کس��ب و کارها نیازی به مراجعه به موسسه های 
مالی در ساعت های کاری ندارند. فناوری ابری امکان دریافت مشاوره های 
دقیق در هر زمانی از شبانه روز را میسر کرده است. به همین خاطر بسیاری 
از کارشناس ها حوزه خدمات مالی را همراه با یک تحول کامل مورد بررسی 
ق��رار می دهند. این تحول حتی پس از پایان بحران کرونا نیز ادامه خواهد 
داشت.  امروزه فناوری ابری بیش از هر زمان دیگری مدنظر کسب و کارها 
قرار گرفته است. با این حال صنایع مختلف به طور متفاوتی از این نوآوری 
تاثیر پذیرفته اند. هدف اصلی در این مقاله بررسی پنج حوزه با تاثیرپذیری 
بیش��تر در رابطه با فناوری ابری بود. این امر به ش��ما برای استفاده از این 
نوآوری مهم کمک خواهد کرد. اگر ش��ما هم به دنبال اس��تفاده از چنین 
خدماتی هس��تید، باید هرچه زودتر اقدام به استفاده از آن نمایید، در غیر 

این صورت زمان را از دست خواهید داد.
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اخبار

قم- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل فنی و طراحی شــهرداری 
قم با بيان اینكه در ایجاد شــهر و بهسازی ها و طراحی معابر جدید به 
سمت وســوی خوبی برای مناسب ســازی در حرکت هســتيم، گفت: 
تالش مدیریت شــهری این بوده که همه افراد توانا و کم توان بتوانند از 

محيط های شهری استفاده کنند.
به گزارش شــهرنيوز،  رضا خانه زاد یــزدی در گفتگوی ویژه خبری 
صداوســيمای مرکز قم، در مورد تالش شهرداری در سال های اخير در 
زمينه مناسب ســازی معابر و بوستان های ویژه روشندالن و افراد ناتوان 
اظهار داشت: اگرچه شــرایط برای روشندالن و دیگر عزیزان که دارای 
مشــكالتی برای عبور و مرور بوده هنوز ایده آل نيســت، ولی انصافاً در 
ایجاد شهر و بهســازی ها و طراحی معابر جدید به سمت وسوی خوبی 
در مناسب سازی حرکت می کنيم. مدیرکل فنی و طراحی شهرداری قم 
افزود: تحوالت خوبی در سال های اخير در مناسب سازی معابر در جهت 

تردد افراد معلول و روشندالن اتفاق افتاده است و تالش مدیریت شهری 
این بوده که همه افراد توانا و کم توان بتوانند از محيط های شهری استفاده 
کنند. وی با بيان اینكه رســيدگی به وضعيت معابر و بوستان ها دارای 

اهميت بوده و حتی در بوســتان ها نيز همسطح سازی هایی انجام شده 
و روشــندالن می توانند با رمپ حرکت داشــته باشند تصریح کرد: این 
اقدامات ســبب شده تا افراد معلول قادر به استفاده از بوستان ها و معابر 
باشــند. خانه زاد یزدی عنوان کرد: ممكن اســت در بوســتان هایی که 
کوهستانی بوده محدودیت هایی وجود داشته باشد ولی در این بوستان ها 
نيز تمهيداتی برای عبور و عبور این عزیزان اندیشيده شده و بسياری از 

بوستان های شهر قم به سمت بهسازی رفته اند و شرایط بهتری داریم.
به گفته وی، شــورای شهر و شهرداری، ساالنه برنامه هایی در زمينه 
مناسب ســازی معابر دارند و هرســال یک معبر را در هر منطقه برای 
مناسب ســازی حرکت معلوالن در برنامه داریم و به خصوص در هسته 
مرکزی شــهر با بهسازی و آرام ســازی و پياده روســازی این برنامه ها 
تحقق یافته که بهســازی در خيابان های ارم و انقــالب در اطراف حرم 

ازجمله آن است.

اهواز- شبنم قجاوند:  مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفت: خط و پست برق ۴۰۰ کيلوولت GIS شهيد آبكار )فوالد جهان 
آرا اروند( که اولين پســت ۴۰۰ به ۳۳ کيلوولت GIS در خوزستان در 

زمينه تامين برق مشترکين است وارد مدار شد.
محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: پيرو هماهنگی های انجام شده و 
توافقات فی مابين این شرکت و شرکت فوالد جهان آرا اروند، پست برق 
۴۰۰ کيلوولت شــهيد آبكار که به صورت GIS طراحی و احداث شده 

است، وارد مدار شد.
وی با اشــاره به منحصر به فرد بودن این پســت، افزود: پست شهيد 
آبكار اولين پست GIS از نوع ۴۰۰ به ۳۳ کيلوولت در زمينه تامين برق 
مشترکين در خوزستان است که ۶۵۰ مگاولت آمپر ظرفيت دارد و خط 

۴۰۰ کيلو ولت آن نيز، ۶.۵ کيلومتر مدار طول دارد.
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان هدف از احداث این پست 
را تامين برق کارخانه فوالد جهان آرا اروند اعالم کرده که در مراحل آماده 

سازی پيش از توليد است.
دشت بزرگ تصریح کرد: ارزش سرمایه گذاری احداث پست بيش از 
۷۰۰ ميليارد تومــان و هزینه احداث خط ۱۸ ميليارد تومان بوده و در 
مجموع بيش از ۷۱۸ ميليارد تومان برای راه اندازی این پســت و خط 

هزینه شده که توسط فوالد جهان آرا تامين شده است.
وی با اشــاره به رتبه دوم برق منطقه ای خوزستان در پيک مصرف 
بار بعد از تهران، گفت: برق منطقه ای خوزستان دومين مصرف کننده 
بزرگ برق کشــور با بار بيش از ۸۵۰۰ مــگاوات و نياز مصرف ۹۹۰۰ 
مگاوات در کشــور است.  مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
تاکيد کرد: این شــرکت با هر مجموعه ای که بنا داشته باشد اقدام به 
توليد و اشتغالزایی کند همكاری الزم را به عمل خواهد آورد و برق مورد 

نياز آنها را تامين می کند.

اصفهان- قاسم اسد: استفاده مجدد از پساب استاندارد تصفيه خانه ها، به عنوان 
راهكاری پایدار برای مقابله با کم آبی، از طرح های مهم آبفای استان اصفهان است. 
ریيس اداره فضای ســبز شرکت آب و فاضالب استان اصفهان هدف از این کار 
را حفظ فضای ســبز و تلطيف هوای کالن شهر اصفهان دانست و افزود: در حال 
حاضر مساحت تقریبی فضای سبز تصفيه خانه های فاضالب شمال، جنوب، شرق 
اصفهان، بهارستان، سپاهان شهر، شاهين شهر و فوالد شهر  ۸۴۰  هزار متر مربع 
است که با استفاده از پساب همان تصفيه خانه ها و مطابق با استاندارهای زیست 

محيطی آبياری می شود. 
حســين عروجی گفت: هم اکنون تصفيه خانه فاضالب شمال با 2۰۰ هزار متر 
مربع  بيشترین مساحت فضای سبز را به خود اختصاص داده و پس از آن به ترتيب 
تصفيه خانه فاضالب شــاهين شــهر با ۱۹۰ هزار متر مربع، تصفيه خانه فاضالب 

فوالدشهر با ۱۸۰ هزار متر مربع، تصفيه خانه فاضالب جنوب با ۱۵۰ هزار متر مربع، 
تصفيه خانه فاضالب شرق و تصفيه خانه فاضالب بهارستان هر کدام با ۵۰ هزار متر 

مربع و تصفيه خانه فاضالب سپاهان شهر با 2۰ هزار متر مربع قرار دارند. 
وی با بيان این که در ایام ســخت کم آبی و خشكســالی سعی شد تا با غرس 
درختان سازگار با خشكسالی و بهره گيری از شيوه های نوین آبياری، فضای سبز 
تصفيه خانه ها کمترین آسيب را ببيند . وی گفت: درختان کاج، توت زینتی کاکوزا، 
سرو نقره ای، زیتون ميراکل، اکاليپتوس، سرو بادبزنی، زبان گنجشكی، سرو خزنده و 
سرو شيرازی از جمله درختان کاشته شده در فضای سبز تصفيه خانه های فاضالب 
تحت پوشش است که بيشترین سازگاری با پساب را درختان زیتون و کاکوزا دارند.

وی در عين حال اظهار کرد: اگر پساب مورد نياز تامين شود امكان توسعه فضای 
سبز تصفيه خانه های فاضالب تا ۵۰۰ هزار متر مربع دیگر نيز وجود دارد. 

رشت- خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل نوسازی مدارس استان 
با حضور در صدا و ســيمای مرکز گيالن در استودیو خبری این رسانه 
به گفت و گو پرداخــت. به گزارش روابط عمومی، مهندس علی دقيق 
مدیرکل نوسازی، توســعه و تجهيز مدارس استان  با حضور در صدا و 
سيمای مرکز گيالن در استودیو خبری این رسانه به گفت و گو پرداخت. 
وی ضمن تشكر و قدرشناســي از صدا و سيما و اصحاب رسانه، اذعان 

داشــت: همراهی اصحاب رسانه با نوســازی مدارس و توسعه فضاهای 
آموزشی استان ستودنی است. مهندس دقيق با اشاره به اجرای پویش 
ملی به رنگ مدرســه، افزود: این پویش در استان گيالن نيز همزمان با 
سراســر کشور در راســتای طرح تحولی آجر به آجر و با هدف ترغيب 
هر چه بيشــتر مردم به امر مدرسه سازی از ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۰ آغاز 
شده و تا آبان ماه ادامه خواهد یافت. وی با تشریح ابعاد مختلف اجرای 
پویش ملی به رنگ مدرســه، ابراز داشــت: در این پویش کودکان ۶ تا 
۱2 سال اقدام به کشيدن نقاشی با موضوع مدرسه دوست داشتنی من 
نموده و نقاشی های خود را در ســایت  ir.ajorBajor بارگذاری و به 
پر بازدیدترین نقاشــی  هر استان نيز هدایایی داده خواهد شد. مدیرکل 
نوسازی مدارس استان در ادامه با تبریک آغاز سال تحصيلی جدید ابراز 
داشــت: اميدوارم شرایط و تمهيدات مناسبی فراهم گردد تا پس از دو 
سال دوری از فضای آموزشی، شــاهد حضور دانش آموزان در مدارس 

باشيم. وی با تبيين عملكرد اداره کل نوسازی مدارس در حوزه  توسعه 
فضاهای آموزشی، اظهارداشت: با تالش های صورت گرفته و با حمایت 
های انجام شــده توانستيم از سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ تعداد ۳۳ پروژه با ۱۶۶ 
کالس درس با هزینه ۶۷۰ ميليارد ریال و با زیربنای بالغ بر2۰ هزار متر 
مربع را احداث و به فضاهای امن آموزش و پرورش اضافه نمائيم. مهندس 
دقيق در بخش دیگری از گفتگو، همراهی خيرین در کنار مســئولين 
را پشتوانه بســيار مهمی توصيف کرد و ابراز داشت: ما امروز  به وجود 
خيرین گرانقدر افتخار می کنيم و این انسانهای آسمانی به اعتالی کشور 
عزیزمان به زیبایی تمام می اندیشند. وی با اشاره به پروژه های در دست 
اجرا در ســال جاری، اظهار اميدواری نمود: با عنایت به خداوند متعال 
اميدوارم بتوانيم تا پایان ســال جاری ۱۸ پــروژه با ۷۸ کالس درس با 
زیربنای بالغ بر ۱۱ هزار مترمربع با اعتباری افزون بر ۶۰۰ ميليارد ریال 

را احداث و تحویل آموزش و پرورش نمائيم.

اراک- فرناز اميدی: به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشكی قانونی 
استان مرکزی مراسم تكریم و معارفه مدران کل سابق و جدید پزشكی 
قانونی استان مرکزی آقایان علی رضائی و مهدی عليزاده مهاجر با حضور 
معاون محترم توســعه مدیریت و پشتيبانی سازمان حاج منوچهری و  
نائيجی مدیرکل محترم روابط عمومی و امور بين الملل سازمان، ریيس 
کل محترم دادگستری استان مرکزی، معاون محترم استاندار مرکزی و 
سایر اعضای شــورای قضایی و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی 
اســتان در سالن همایش اداره کل پزشكی قانونی استان مرکزی برگزار 
گردید. در این مراسم ابتدا  رضائی مدیرکل سابق ضمن عرض خير مقدم 
و خوشامد گویی و تشــكر از کليه همكاران اداره کل و ستادی در طی 
مدت شش ساله مدیریت خود گزارشــی از اقدامات انجام شده در این 
دوره را به صورت ویدیوکليپ ارائه نمودند. در ادامه موســوی رئيس کل 

محترم دادگستری استان مرکزی در بياناتی با گراميداشت هفته وحدت و 
تبریک ميالد مسعود پيامبر مهربانی ها حضرت محمد مصطفی)ص( کار 
در پزشكی قانونی را از کارهای بسيار سخت و طاقت فرسا و ذخيره الهی 

برشمرده و ضمن تقدیر و تشكر از مدیرکل سابق و همه همكاران اداره 
کل در طی دوره گذشته انتصاب آقای عليزاده را تبریک گفته و از ایشان 
ارتقای هر چه بيشــتر کمی و کيفی جایگاه و خدمات پزشكی قانونی 
را خواستار شدند. ســپس حاج منوچهری معاون محترم سازمان طی 
سخنانی با برشمردن وجوه خدمت در سازمان پزشكی قانونی، به شرح 
وضعيت کنونی سازمان از لحاظ نيروی انسانی، آمار عملكرد، تجهيزات و 
... پرداخته و ضمن تقدیر از عملكرد دوره مدیریت آقای رضائی و تكریم 
ایشان ضمن ابالغ حكم انتصاب آقای عليزاده مهاجر به عنوان مدیرکل 
جدید استان مرکزی به معارفه ایشان پرداخته و انتظارات ستاد سازمان 
در دوره مدیریت جدید را برشــمردند. در پایان نيز آقای عليزاده مهاجر 
به عنوان مدیرکل جدید با معرفی خود و تقدیر از زحمات مدیریت قبلی 

برای ایشان آرزوی موفقيت و سربلندی نمودند.

تالش های مستمر شهرداری قم برای مناسب سازی معابر شهری برای معلوالن و روشندالن

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :

پست و خط ۴۰۰ کیلو ولت GIS جهان آرا در خوزستان وارد مدار شد

حفظ فضای سبز تصفیه خانه های فاضالب استان اصفهان با بهره گیری از پساب استاندارد

گفتگوی رادیویی مدیرکل نوسازی مدارس استان گیالن

برگزاری مراسم تودیع و معارفه مدیران کل سابق و جدید پزشکی قانونی استان مرکزی

 بازدید شهردار بندر بوشهر از پروژه های عمرانی منطقه ۲ 
شهرداری بندر بوشهر

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز:  حسين حيدری شهردار بندر بوشهر در 
ادامه روند بازدیدهای خود از پروژه های عمرانی منطقه 2 شهرداری بندر بوشهر 
بازدید کرد. به گزارش واحد خبر و رســانه مدیریت ارتباطات و امور بين الملل 
شهرداری بندر بوشهر، حسين حيدری در بازدید از پروژه های عمرانی منطقه دو 
شهرداری بندر بوشهر اظهار داشت: اجرا پروژه های نيمه تمام در اولویت نخست 
شهرداری بندر بوشهر قرار داشت و در این ارتباط اصلی تالشی دریغ نخواهد شد.

وی بيان کرد: منطقه 2 شــهرداری بندر بوشــهر در مقایسه با منطقه یک، 
کمبودها و کاســتی هایی دارد که باید با اجرای پروژه های جدید زمينه جبران 
این کمبود ها فراهم شــود. حيدری ادامه داد: آرامســتان جدید شهر بوشهر نيز موانع و مشكالتی دارد دارد که راستای تسهيل در تردد 
شهروندان بهسازی مسير دسترسی در حال اجرا است. وی افزود: در ارتباط با پروژه احداث کانال دفع آب های سطحی نيز باید با توجه به 
در پيش بودن فصل بارندگی باید زمينه برای سرعت بخشی در اجرا این پروژه ها فراهم شود. حيدری ادامه داد: آسفالت کوچه های خاکی 
نيز یكی از اولویت های مهم شهروندان محالت جنوبی است که با درایت مدیران منطقه 2 بر اساس الویت نسبت به آسفالت کوچه ها اقدام 
خواهد شد. وی اظهار داشت: محالت جنوبی شهر بوشهر در شاخص فضای سبز نيز از سرانه پایين قرار دارند که سعی می شود با احداث 
پارک های جدید زمين برای افزایش سرای فضای سبز فراهم شود. حيدری افزود: برخی از دستگاه ها مانند شرکت آب و فاضالب نيز حفاری 
هایی در سطح محالت جنوبی ایجاد کردند که در راستای تسهيل در تردد شهروندان باید هر چه سریعتر نسبت به بهسازی آن اقدام شود.

مشترکین گیالنی مشمول بیش از 11.۲ میلیارد تومان بخشودگی و تخفیف 
گازبها شده اند

رشت- خبرنگار فرصت امروز:  با اجرایی شدن تصویب نامه هيئت وزیران، 
از دی ماه سال گذشته تا پایان شهریور ۱۴۰۰، مشترکين گيالنی مشمول بيش 
از ۱۱.2 ميليارد تومان بخشــودگی و تخفيف گازبها شده اند. به گزارش روابط 
عمومی گاز گيالن، حسين اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گيالن با اشاره به 
تصویب نامه هيئت محترم وزیران درخصوص تخفيف گازبها برای مشترکين کم 
مصرف اظهار داشــت: با اجرایی شدن این طرح از ابتدای دی ماه سال گذشته 
تا پایان شــهریور ۱۴۰۰، بيش از 2 ميليون و ۳۳۰ هزار صورتحساب مشمول 
تخفيف و یا بخشودگی گازبها شده است. حسين اکبر با بيان این خبر گفت: در 
این تصویب نامه مشترکينی که کمتر از 2۰۰ مترمكعب گاز در ماه های سرد سال مصرف می کنند، گاز آنها رایگان خواهد بود ودر صورت 
کاهش ۱۰ درصدی مصرف نسبت به مدت مشابه سال های۹۶ و ۹۷، مشمول ۱۵ درصد تخفيف در گازبها خواهند شد. وی با بيان این 
مطلب افزود: بر این اساس از مجموع ۶ ميليون ۳۰۷ هزار قبوض گاز صادر شده از دی ماه سال گذشته تا پایان شهریور ۱۴۰۰، بيش از 
2 ميليون ۱۱۸ هزار قبض )۳۴ درصد( به مبلغ ۱۰ ميليارد و ۴۳۷ ميليون تومان به دليل صرفه جویی و مصرف کمتر از 2۰۰ مترمكعب 
گاز، مورد بخشودگی گازبها قرار گرفته اند. مدیرعامل شرکت گاز استان گيالن ادامه داد: همچنين از مجموع قبوض صادر شده از ابتدای 
اجرای این طرح تا پایان شهریور امسال، 2۱۶ هزار و ۱2۱ صورتحساب گاز مجموعاً به مبلغ ۸۰۵ ميليون تومان به سبب مدیریت مناسب 
و کاهش ۱۰ درصدی مصرف، مشمول تخفيف ۱۵درصدی گازبها شده اند. حسين اکبر درخصوص گازبهای مشترکين پرمصرف گفت: 
بر اساس این دستورالعمل، مشترکين گاز طبيعی در صورت افزایش ۱۵ درصدی مصرف گاز و بيشتر از آن نسبت به مدت مشابه سال 
های ۹۶ و ۹۷، مشمول افزایش ۱۵ درصدی هزینه گاز خواهند شد. وی با اشاره به این نكته، اظهار داشت: بر این اساس از ابتدای دی ماه 
سال گذشته تا پایان شهریور سال جاری، ۱2 درصد از صورتحساب های گاز صادر شده مجموعاً به مبلغ ۷ ميليارد و ۳۶۱ ميليون تومان 

مشمول افزایش گازبها شده اند.

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت:
لزوم استفاده بیشتر از ظرفیت مجریان ذی صالح در خوزستان

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: باید تالش کرد از ظرفيت و توان مجریان ذی صالح در خوزستان 
بيشتر استفاده شود. رضا رضایی اظهار کرد: استفاده از مجریان ذی صالح برای ساخت و ساز مسكن و ارتقا کيفيت ساخت، بسيار موثر است 
و باید از این ظرفيت در استان خوزستان بيش از پيش استفاده شود. وی افزود: برای افزایش و ارتقا عملكرد مجریان ذی صالح، دستگاه 
های ناظر مثل راه و شهرسازی، دفتر فنی استانداری، شهرداری و نظام مهندسی ساختمان باید به خوبی وظيفه نظارتی خود را اجرایی 
کنند. مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان گفت: در حال حاضر از مجریان ذی صالح برای اسكله و سازه ساختمان های هشت طبقه و بيشتر 
در خوزستان استفاده می شود اما باید تالش کرد تا از ظرفيت و توان مجریان ذی صالح، بيشتر استفاده شود تا شاهد ساخت ساختمان 
هایی فنی و با کيفيت باال باشيم. رضایی عنوان کرد: استفاده از مجریان ذی صالح در پروژه های ساخت ساختمان، سازنده آن ساختمان 
و مرجع پاسخگوی اجرای ساختمان را مشخص می کند و پروژه هایی که مجری ذی صالح ندارند، برای مشخص شدن پيشينه ساخت 
آن ساختمان، مشكالت متعددی وجود دارد و هر شخصی مسئول یک بخش است. وی گفت: گام به گام در حال برنامه ریزی هستيم تا 
از توان و ظرفيت این مجریان در خوزستان بيشتر استفاده شود. باید از آن ها در پروژه های بيشتری بهره گرفت تا عالوه بر ارتقا کيفيت 
ساخت، شاهد افزایش عمر و ساختار فنی ساختمان ها باشيم. مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان بيان کرد: در برنامه داریم از مجریان ذی 
صالح برای ساختمان های ۷ طبقه به باال استفاده شود. همچنين به دنبال آن هستيم تا در پروژه هایی که نياز به گودبرداری وجود دارد، 

از ظرفيت این مجریان و توان آن ها استفاده شود.

به ثمر نشستن طرح یکپارچه سازی آب و فاضالب شهری و روستایی؛ 
آخرین روستای محروم پارسیان به آب رسید

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: روستای حسين آباد پارسيان با پيوستن به شبكه آبرسانی به عنوان آخرین روستای فاقد آب 
این شهرســتان شناخته و جشن پایان آبرسانی را با حضور مسئوالن برگزار کرد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب هرمزگان، مراسم جشن پایان آبرسانی به روستاهای فاقد شبكه آبرسانی این شهرستان با حضور امام جمعه پارسيان، جانشين 
فرمانده سپاه استان هرمزگان، فرماندار پارسيان، معاون بهره برداری و توسعه آبفای استان و مدیر امور آبفای پارسيان برگزار و اهالی روستای 
حسين آباد از نعمت آب برخوردار شدند. در همين ارتباط امين قصمی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان با بيان اینكه یكسال از 
یكپارچه سازی و واگذاری مسئوليت آبرسانی روستاها به آب و فاضالب استان می گذرد، افزود: آبرسانی به روستاها با برنامه ریزی مدون در 
حال انجام است و با اجرای پروژه های توسعه ای شاهد بهبود وضعيت آبرسانی در استان هرمزگان و بویژه شهرستان پارسيان خواهيم بود. 
امين قصمی با بيان اینكه روستاهای فاقد شبكه آبرسانی استان در برنامه توسعه ای آبفا دیده و در آینده از نعمت شبكه آبرسانی برخوردار 
خواهند شد، افزود: خوشبختانه با تالش های انجام شده توانستيم آخرین روستای پارسيان که از نعمت آب محروم بود به شبكه آبرسانی 
متصل و جشن پایان آبرسانی به روستاهای این شهرستان را برگزار کنيم. وی افزود: در ابتدای امسال دو روستای چاه شنبه و حسين آباد 
فاقد شبكه آبرسانی بودند که آبفا پس از یكپارچه سازی شرکت های آب و فاضالب شهری و روستایی آبرسانی به آنها را در دستور کار 
خود قرار داد و با اختصاص اعتبارات مورد نياز، عمليات آبرسانی به این روستاها را آغاز کرد. به گفته قصمی آبرسانی به روستای چاه شنبه، 
تابســتان امسال به پایان رسيد که با اقدامات انجام شده روستای حسين آباد ۱۵ خانواری نيز در حال حاضر به شبكه آبرسانی پيوست. 
مدیرعامل آب و فاضالب هرمزگان، اعتبار هزینه شده برای آبرسانی به حسين آباد را 2۰ ميليارد ریال عنوان کرد و افزود: ۶۰ درصد اعتبار 
این پروژه با مبلغی بالغ بر ۱2 ميليارد ریال از اعتبارات آبفا و هشت ميليارد ریال دیگر نيز از محل کمک خيرین و مشارکت قرارگاه سازندگی 

ناحيه مقاومت سپاه تامين شده است. 

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خبرداد:
 از توجه به بومی بودن برنامه های فرهنگی 

تا افتتاح موزه صنعت چاپ در همدان
همدان - فاطمه اعظمی: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان همدان با اشاره به اینكه استان از قوميت های کرد، لر، ترک، لک و 
فارس تشكيل شده، بومی بودن و محلی نگری برنامه ها مورد توجه قرار گرفته است. احمدرضا احسانی در نشست خبری ضمن گراميداشت 
هفته دفاع مقدس و یادآور رشادت ها و دالورمردی های کسانی که خوت و جان خود را در راه وطن نثار کردند، اظهار کرد: فرهنگ زمانی 
می تواند در مسير توسعه و گسترش قرار گيرد که همراهی سایر دستگاه ها و ادارات را داشته باشد. وی با بيان اینكه در صدد تحقق عدالت 
فرهنگی در ســطح استان هستيم، تصریح کرد: در بسياری از کشورها وزارتی به عنوان فرهنگی وجود ندارند و شهرداری ها متولی انجام 
برنامه های فرهنگی و هنری هستند، برنامه های اداره کل به سوی توزیع امكانات و اجرای برنامه های فرهنگی با توجه به عدالت در سراسر 
استان در حال برگزاری است. احسانی با اشاره به اینكه شهرستان های فامنين و اسدآباد در هماهنگی با سایر ادارات از دیگر شهرستان ها 
جلو هستند، عنوان کرد: تالش می کنيم تا برگزاری برنامه ها و همایش ها را به انجمن ها  تشكل ها واگذاری کنيم که تا به امروز بخشی از آن 
محقق شده است. مدیرکل ارشاد همدان بيان کرد: همانطور که استان از قوميت های کرد، لر، ترک لک و فارس تشكيل شده، توجه به بومی 
بودن و محلی نگری برنامه ها در حال پيگيری است و در همين راستا جشنوراه گویش های محلی در مالیر برگزار شد.  وی با بيان اینكه توجه 
به ظرفيت های بومی به ارتقای فرهنگ و همچنين پوشش برنامه ها در همه مناطق را منجر می شود، گفت: از سال گذشته برنامه های اجرایی 
اداره کل در راستای برنامه محوری تدوین و احرا شده است  و از ابتدای هر سال تقویم کاری و برنامه های فرهنگی تنطيم می شود و طبق 
همان تقویم اجرایی می شوند. احسانی با اشاره به اینكه روز اداره کل فرهنگ و ارشاد استان همدان در ودمين سال پياپی به عنوان دستگاه 
برتر در جشنواره شهيد رجایی تجليل شد، افزود: روابط عمومی این اداره کل نيز در دو بخش مجزا از بين چهل روابط عمومی وزارتخانه 
توانست دو رتبه دوم و سوم را کسب کند. وی تصریح کرد: استان همدان توانست صد درصد اعتبارات تسهيالت چهار درصدی اعطایی به 
صنوف فرهنگی را جذب کند و عالوه بر آن 2۰ درصد از سهميه اعتباری سایر استان ها را نيز استفاده کنيم. وی ادامه داد: این وام به سود 
فعاالن فرهنگی است و تالش می کنيم سقف آن را از این ميزان باال ببریم تا مجموعه های فرهنگی بيشتری از این تسهيالت استفاده کنند.

ساری – دهقان : مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
ســاری گفت : با توجه به برودت هوا درمناطق کوهستانی و سردسير، 
تامين وذخيره سازی نفت سفيد وسوخت رسانی به نقاط صعب العبوربا 
تدابيرمنطقه ساری انجام شد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط 
عمومی، سبحان رجب پور مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری با اشاره به سختی های سوخت رسانی به مناطق صعب 
العبور نواحی ســاری ، نكا ، بهشهر، سوادکوه وآمل ، بيان کرد : با برنامه 
ریزی انجام شده سوخت رسانی مطلوب به مناطق سردسيروبرف گيرقبل 
ازشروع فصل سرما انجام شده است و ساکنين روستاهای یيالقی نگران 
تامين سوخت زمستانی خود نباشند. رجب پور به تعامل وارتباط الزم با 
مسئوالن محلی ونمایندگان ، نظارت بيشترمنطقه درتحویل سوخت به 
بخشهای مختلف مصرف وآمادگی برای تامين سوخت مورد نيازدر منطقه 
یيالقی اشاره کرد وافزود: این منطقه تالش می کند تا با خدمت رسانی 
مناســب و به موقع به مردم ، تامين سوخت مورد نياز را درکوتاهترین 
زمان ممكن فراهم کند. وی ازتوزیع نفت ســفيد درشش ماهه نخست 
ســال جاری دربين خانوارهای روستایی منطقه خبرداد وتصریح کرد : 

با توجه اســتفاده کم از نفت سفيد به دليل گرمای هوا در مازندران در 
شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد کاهش مصرف نسبت 
به مدت مشــابه سال قبل مشاهده می شود  . وی در مورد علل کاهش 
مصــرف فرآورده های نفتی  گفت : علــل کاهش مصرف فرآورده نفت 
سفيد عدم درخواست و جذب فرآورده از سوی مصرف کنندگان در نيمه 
اول ســال بوده که به دليل گرمای هوا و عدم تمایل به ذخيره سازی و 

نداشتن مخزن های ذخيره سازی و .. که همين امر موجب افزایش تقاضا 
درماههای باقيمانده سال خواهد شد . مدیر منطقه ساری با اشاره به اینكه 
در منطقه ساری مشكل سوخت وجود ندارد ، ادامه داد : با تالش شبانه 
روزی همكاران بخش عملياتی وستادی شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ســاری ، عمليات سوخت رسانی به مناطق صعب العبوربا 
تمام تالش ادامه دارد و آندســته از مصرف کنندگان که از نفت سفيد 
اســتفاده می کنند با اعالم کاالبرگ ، نسبت به دریافت و ذخيره سازی 
سوخت خود از فروشندگی های مربوطه اقدام کنند و این کار را به ماه 
های پایانی ســال موکول نكنند. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه ساری تعداد نواحی تحت پوشش منطقه ساری را ۸ ناحيه 
وتعداد 2۶۹ فروشندگی و تعاونی عرضه فرآورده های نفتی صعب العبور 
برشــمرد و تاکيد کرد : هم اســتانی های محترم می توانند در صورت 
وقوع هر گونه تخلف احتمالی و یا ارائه نظرات و پيشــنهادات با شماره 
۰۹۶2۷  و  ۰۱۱۳۳2۷۰۱۴۰  پاســخگویی به شكایات مردمی روابط 
عمومی منطقه ســاری تماس و در کمترین زمان ممكن نسبت به رفع 

آن اقدام خواهد شد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

نفت سفید را به موقع دریافت و ذخیره سازی کنید

شماره 1886
شنبه
اول آبان 1400

 شنبه
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شماره 1884



راهکارهای جلب توجه مشتریان به برند در فضای آنالین

به قلم: سیرا ماس
بازاریاب محتوایی و مشاور تبلیغات

ترجمه: علی آل علی

کسب و کارها در سال 2021 امکان اجتناب از حضور در فضای آنالین را ندارند. امروزه تمام ارتباطات 
میان مردم در فضای آنالین صورت می گیرد. بنابراین اگر برندی به دنبال توسعه کسب و کارش و فروش 
مناس��ب اس��ت، باید این فضا را به خوبی درک نماید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدفش نخواهد داشت. 
هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از راهکارهای مناس��ب و کاربردی برای جلب توجه مش��تریان به 
برند در فضای آنالین اس��ت. این امر به ش��ما برای افزایش سریع دامنه مش��تریان تان و همچنین توسعه 
مح��دوده فعالیت ت��ان کمک خواهد کرد. در ادام��ه برخی از تکنیک های کاربردی در این راس��تا را مورد 

بررسی بیشتر قرار خواهیم داد. 
شروع وبالگ نویسی

ن��گارش محت��وا در قالب وبالگ اهمیت بس��یار زیادی برای جل��ب نظر مش��تریان عالقه مند به حوزه 
فعالیت ت��ان دارد. اغلب اوقات مش��تریان برای خرید از یک برند به س��طح فعالی��ت وبالگ آنها نیز توجه 
می کنند. وقتی ش��ما وبالگ فعالی داش��ته باشید، مشتریان به س��ادگی متوجه تداوم حضورتان در بازار 
می ش��وند. همچنین ش��ما امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان براساس محتوای تولیدی وبالگ تان را هم 
خواهید داش��ت. امروزه برخ��ی از برندهایی که وبالگ های فعالی دارند، به نوعی بدل به مش��اور مطمئن 

مشتریان نیز شده اند. 
پیدا کردن کلیدواژه های کاربردی

تولی��د محت��وا در فضای آنالین بدون در نظر گرفتن کلیدواژه ه��ای پرکاربرد امری ناممکن خواهد بود. 
درس��ت به همین خاطر ش��ما بای��د هر محتوایی که تولی��د می کنید، همراه ب��ا کلیدواژه های کاربردی و 

پرطرفدار باشد، در غیر این صورت محتوای تان هرگز به دست کاربران نخواهد رسید. 
ام��روزه مش��تریان در اینترنت برای پیدا کردن محتوای موردنیازش��ان اقدام به جس��ت وجو براس��اس 
کلیدواژه ها می کنند. اگر ش��ما این کلیدواژه ها را بلد نباش��ید، به احتمال زیاد با مشکالت فراوان رو به رو 
خواهی��د ش��د. بهترین ابزار در این میان برای آگاه��ی از کلیدواژه های کاربردی گوگل ترندز و گوگل کی 
وردز است. این دو ابزار به شما امکان مرور دقیق کلیدواژه ها و ترندهای دنیای بازاریابی را می دهد. به این 

ترتیب تولید محتوا براساس این روند کار سختی برای شما نخواهد بود. 
طراحی نقشه بازاریابی

تعامل با مشتریان در فضای آنالین بدون طراحی یک برنامه دقیق بازاریابی بی نهایت سخت خواهد بود. 
یک برنامه بازاریابی کاربردی به ش��ما امکان دس��ته بندی کانال های ارتباطی و تعامل با مشتریان به طور 
متوازن را می دهد. اگر شما به نقشه و برنامه بازاریابی توجه نداشته باشید، هر لحظه امکان بروز مشکالتی 
در زمینه عملکردتان وجود خواهد داش��ت. به این ترتیب تمام زحمات و تالش های تان برای تاثیرگذاری 

بر روی مشتریان از بین می رود. 
اگر ش��ما برای طراحی نقش��ه بازاریابی با مشکالت زیادی رو به رو هس��تید، بهترین راهکار استفاده از 
توصیه های بازاریاب های حرفه ای یا الگوبرداری از برندهای بزرگ است. این امر بدون صرف حتی یک دالر 

شما را وارد یک کالس آموزشی حرفه ای خواهد کرد. 
توجه به سئوی محتوا

س��ئوی محتوا به بازاریاب ها امکان ارتقای رتبه محتوای ش��ان در موتورهای جست و جو و تاثیرگذاری 
بهینه بر روی مخاطب هدف را می دهد. بس��یاری از برندها در این راس��تا به س��ئوی محتوا توجه الزم را 
نش��ان نمی دهند. درس��ت به همین خاطر همیشه با مش��کالت عمده ای در راستای نمایش محتوای شان 

برای مخاطب هدف رو به رو هستند. 
ش��ما در فرآیند س��ئو باید عالوه بر اطمینان از کاربرد کلیدواژه های درس��ت نسبت به سالم بودن تمام 
لینک های س��ایت تان در کنار پرداختن به موضوعات مورد عالقه مشتریان اطمینان حاصل کنید، در غیر 
ای��ن ص��ورت محتوای تان هر چقدر هم که جذاب و کاربردی باش��د، مورد بی توجهی تم��ام کاربران قرار 

خواهد گرفت. 
تبدیل مخاطب هدف به مشتری

ش��ما پس از جلب نظر مخاطب هدف باید برنامه ای هم برای تبدیل ش��ان به مش��تریان برندتان داشته 
باشید، در غیر این صورت تمام تالش های تان بی نتیجه باقی خواهد ماند. امروزه بسیاری از برندها پس از 
تاثیرگذاری و جلب نظر مخاطب هدف در تبدیل شان به مشتری کم می آورند. دلیل این امر عدم استفاده 
از دع��وت ب��ه عم��ل )CTA( در محتوای بازاریابی اس��ت. بخش دعوت به عمل ش��امل یک پیام مهم و 
پیشنهادی جذاب برای مخاطب هدف است تا به سوی عملی خاص ترغیب شود. این عمل خاص می تواند 

خرید محصوالت، تأمل بیشتر با برند یا حتی عضویت در خبرنامه سایت تان باشد. 
entrepreneur.com :منبع
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دورکاری در ح��ال حاضر به خاطر ش��رایط کرونا، مورد 
توجه جهانی قرار گرفته اس��ت. ب��ا این حال آمارها در این 
زمین��ه حاکی از آن اس��ت که این اق��دام حتی پس از این 
دوران نی��ز ادامه خواهد داش��ت. در این زمینه نکته ای که 

باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است 
که این ش��یوه کاری هم برای ش��رکت و 
هم برای خود کارمندان دارای مزیت هایی 
اس��ت که نمی توان نادی��ده گرفت. با این 
ح��ال با توج��ه به این امر که بس��یاری از 
مدی��ران ب��ه تازگی ب��ا این ش��یوه مواجه 
شده اند، طبیعی است که مشکالت زیادی 
وجود داش��ته باش��د. درواقع در ش��رایط 
س��خت حال حاضر که بس��یاری از برندها 
با مش��کالت مالی مواجه ش��ده اند، اشتباه 
کردن بدون شک فاجعه آفرین خواهد شد. 
ب��ه همین خاطر آگاهی از اصول حرفه ای، 
کامال ضروری اس��ت. در این راستا هشت 
اقدام برای مدیری��ت حرفه ای دورکارها را 
بررس��ی خواهیم کرد. نکته ای که باید به 
آن توجه داشته باشید این است که تمامی 
این موارد از توصیه های مدیرانی به دست 
آمده که تجرب��ه دورکاری را برای بیش از 

پنج سال دارند. 
1-ساختار کاری ایجاد نمایید

منظور از ساختار کاری این است که شما 
باید توقعات خود را از همان روز اول مشخص 
نمایید، در غیر این صورت کارمندان خود را 
خس��ته خواهید کرد. فراموش نکنید که در 
دورکاری نمی توان اقدامات را به شیوه سابق 
ادامه داد و شرایطی جدید به وجود آمده که 
به خوبی باید تش��ریح شود. به همین خاطر 
ضروری اس��ت که قبل از ه��ر اقدامی یک 
وبینار با تمامی کارمندان خود داشته باشید 
تا توقعات، انتظارات، اهداف و به صورت کلی 
ش��یوه ادامه فعالیت ها توضیح داده ش��ود. 
مزی��ت دیگر ای��ن اقدام، امکان اس��تفاده از 
نظرات کارمندان است که باعث خواهد شد 
تا خروجی به مراتب بهتری را داشته باشید.

2-شفافیت داشته باشید
بسیاری از مدیران تصور می کنند که باید کارمندان خود 
را در آرام��ش ذهنی قرار دهند. همین امر باعث می ش��ود 
تا تصویری دروغین از ش��رایط را بی��ان نمایند. تحت این 
ش��رایط طبیعی اس��ت ک��ه ام��کان درک دو طرفه وجود 
نداش��ته باشد. درواقع در ش��رایطی که کارمند در شرکت 
حض��ور ندارد و ش��اهد اتفاقات نخواهد بود، نیاز اس��ت که 
ش��ما آنها را از اخبار و اتفاقات آگاه س��ازید. این امر کمک 
می کند تا امکان درک متقابل ش��کل گیرد. فراموش نکنید 
که دورکاری برای کارمندان ش��ما نیز اتفاقی جدید خواهد 
ب��ود و نباید اجازه دهید ک��ه تصور کنند دیگر عضو مهمی 

محسوب نمی شوند. 
3-به وضعیت روحی کارمندان خود توجه داشته 

باشید 
رایج ترین بیماری بی��ن آنهایی که به تازگی دورکاری را 
تجربه می کنند، افسردگی است. درواقع این تغییر بیش از 
حد بزرگ است و عادت نکردن سریع به آن، امری طبیعی 
خواهد بود. با این حال این موضوع نباید باعث شود که شما 
به کارمندان خود کم توجه باش��ید. درواقع تنها گذاش��تن 
کارمن��دان ابدا کار درس��تی نخواهد بود. ای��ن موضوع نه 
تنه��ا از نظر اخالقی، بلکه از نظر راندمان کاری نیز بس��یار 
مهم بوده و الزم اس��ت تا به آن توجه ویژه داش��ته باشید. 
وجود یک روانشناس که به صورت تلفنی پیگیر کارمندان 

باش��د، باعث خواهد ش��د تا تیم کاری در م��دت زمانی به 
مراتب کمتر بتواند مشکالت را کنار زده و به شرایط عادی 
بازگردد. در این زمینه فراموش نکنید که ایجاد تعادل میان 
کار و زندگی شخصی هم از دیگر مشکالت رایج کارمندان 
دورکار اس��ت. درواقع حضور 24 س��اعته در کنار خانواده 
باعث می شود تا توقعات از آنها نیز بیشتر شود و عدم وجود 
فضای مشخص و ساکت برای کار، بدون شک چالش آفرین 
است. در این زمینه فراموش نکنید که استفاده از روانشناس 
باید اقدامی همیشگی باشد. با این حال نیاز به آن به شدت 

روزهای اول نخواهد بود. برای مثال ممکن است روانشانس 
در هفته اول هر روز با کارمندان شما ارتباط داشته باشد و 
از هفته های بعد، تنها یک روز کافی تلقی ش��ود. به همین 
خاطر ابدا نباید تصور کنی��د که این اقدام پرهزینه خواهد 
ب��ود. درواقع با توجه به این امر که در دورکاری بس��یاری 
از هزینه ه��ا کاهش پیدا می کند، بدون ش��ک بودجه برای 

چنین اقدامی را خواهید داشت. 

4-بازخوردها را مورد توجه قرار دهید
این امر که به صورت مداوم از کارمندان خود بخواهید 
نسبت به اقدامی نظر را اعالم کنند، کمک خواهد کرد تا 
به درک بهتری از وضعیت خود دست پیدا کنید. درواقع 
شما باید حتی کوچک ترین مسائل را قبل از تبدیل شدن 
ب��ه یک فاجعه بزرگ برطرف نمایید، در غیر این صورت، 
ش��رکت همواره در معرض بحرانی حتی بزرگ تر از کرونا 
خواهد بود. همچنین ش��ما باید نس��بت ب��ه نتایج صبور 
باش��ید. درواقع نمی توان انتظار داش��ت که از همان روز 
اول، کارمندان راندمان کاری س��ابق را داش��ته باشند. با 
این ح��ال نکته دیگر این اس��ت که در این ش��یوه کار، 
اس��تخدام افراد س��اده تر خواهد بود. به همین خاطر ابدا 
نباید تصور کنید که ش��ما محک��وم به ادامه دادن با تیم 

فعلی هستید. 

5-بر روی نتایج تمرکز نمایید
هی��چ تفاوتی ندارد که کارمند به چه ش��کل و یا در چه 
س��اعت هایی فعالی��ت می کن��د. درواق��ع در دورکاری تیم 
ش��رکت باید استقالل به مراتب بیشتری را داشته باشد. به 
همین خاطر الزم است تا تنها بر روی نتایج تمرکز نمایید. 
این موضوع باعث خواهد ش��د تا در صورت بروز مش��کل، 
سریعا بتوانید آن را برطرف نمایید. درواقع یکی از اقدامات 
رایج بس��یاری از مدیران این اس��ت که کارمند را زیر ذره 
بین قرار می دهند که عدم حضور در ش��رکت می تواند این 
حس را تش��دید نماید. با این حال اگر این 
ح��س را کنار بگذارید، ن��ه تنها کارمندان 
ش��ما رضایت ش��غلی باالت��ری را خواهند 
داش��ت بلکه خودتان نیز زمان بیش��تری 
را پی��دا خواهید کرد ک��ه از آن می توانید 
ب��رای اقدامات مفید، اس��تفاده نمایید. به 
ص��ورت کلی با توجه به این امر که حضور 
در کنار خانواده باعث می شود که توقعات 
نی��ز افزایش پیدا کند ضروری  اس��ت که 
در س��اعت کاری و شیوه انجام فعالیت ها، 

کارمندان را آزاد بگذارید. 
6-ارتباطاتی مداوم داشته باشید

عدم حضور در ش��رکت نباید باعث شود 
تا از ضرورت دورکاری غافل شوید. در این 
زمینه فرام��وش نکنید که تیم تنها زمانی 
معنا پیدا خواهد ک��رد که افراد با یکدیگر 
ارتباط الزم را داش��ته باشند. درواقع حتی 
در ش��رایط فعل��ی نیز باید ب��ه کار تیمی 
توجه داش��ت که خوش��بختانه پیش��رفت 
تکنولوژی باعث ش��ده است تا این موضوع 
تا حد زیادی قابل کنترل باشد. برای مثال 
نرم اف��زار ترلو، امکان فعالی��ت همزمان بر 
روی یک پروژه را امکان پذیر کرده اس��ت 
و ب��ا برنام��ه زوم می توانید وبین��ار برگزار 
نمایید. نکت��ه طالیی در این بخش، ایجاد 
گروه های مختلف اس��ت تا کارمندانی که 
بیش��ترین ارتباط را با ه��م دارند، ارتباط 

مداوم خود را حفظ کنند. 
7-ساعت کاری انعطاف پذیر داشته باشید

همانط��ور ک��ه در بخش ه��ای قبل نیز 
اعالم ش��د، ش��ما باید کارمن��دان خود را 
آزاد بگذارید تا در ساعت های مورد عالقه، 
فعالی��ت نمایند. با این ح��ال در ادامه این 
مورد نیز بیان ش��د که نیاز اس��ت که کار 
تیمی مش��اهده ش��ود. ای��ن دو مقوله در 
ظاه��ر با یکدیگر در تضاد هس��تند. با این حال نکته ای که 
باید به آن توجه نمایید این اس��ت که کار تیمی به معنای 
تقسیم وظایف است و دلیلی برای انجام اقدامات به صورت 
همزمان وج��ود ندارد. این موضوع کمک خواهد کرد تا در 
مدت زمان کمتر، اقدامات بیش��تری را انجام دهید. در این 
زمینه الزم اس��ت تا نظارت کافی را داشته باشید تا وظایف 
به خوبی تقس��یم ش��ود. درواقع وظیفه اصلی شما در این 

بخش، نظارتی است. 
8-ابزارهای مناسب تهیه نمایید

برای انجام هر فعالیتی، ابزارهای کافی نیاز خواهد بود که 
ش��ما باید آن را برای تیم خود تهیه نمایید. درواقع اشتباه 
بزرگ بسیاری از مدیران این است که تصور می کنند وجود 
لب تاب در خانه کارمندان به معنای تمامی آن چیزی است 
که نیاز خواهد بود. با این حال شما باید ابزارهای موردنیاز 
را ب��ه خان��ه کارمندان انتق��ال دهید. همچنی��ن برخی از 
نرم افزارها وجود دارد که ممکن اس��ت برای نیازهای جدید 
کامال مناس��ب باش��د که باید آنها را نیز م��ورد توجه خود 

قرار دهید. 
در آخ��ر فراموش نکنید که در حین کار با نکاتی آش��نا 
خواهید ش��د که الزم اس��ت تا آنها را یادداش��ت کرده و با 

مشورت از افراد باتجربه، نسبت به رفع آنها اقدام نمایید. 
business2community.com :منبع
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ترجمه: علی آل علی

آیا شما تا حال آرزو کرده اید که ای کاش زمان بیشتری 
در ط��ول روز در اختیار داش��تید؟ بس��یاری از کارآفرینان 
نس��بت به محدودیت زمان در دسترس شان برای کارهای 
روزمره گله دارند. این امر اغلب اوقات اولین دفاع کارمندان 
برای ناتوانی در مدیریت بهینه کارها و پروژه هاس��ت. شما 
هر چقدر هم که در این باره حق داش��ته باشید، در نهایت 
چ��اره ای به غی��ر از کنار آمدن با ش��رایط کنونی نخواهید 
داش��ت.  مدیریت زمان به ش��ما برای رس��یدگی به تمام 
کارهای ت��ان در ط��ول روز کم��ک می کند. ای��ن امر برای 
کس��انی که همیش��ه وقت ک��م می آورند، مث��ل راهکاری 
طالیی اس��ت. البته در این مس��یر شما باید از تکنیک های 
درست استفاده کنید، در غیر این صورت هیچ شانسی برای 

موفقیت در مدیریت زمان نخواهید داشت. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از راهکارهای 
کاربردی برای مدیریت زمان اس��ت. اگر شما هم عالقه مند 
به یادگیری مهارت های تازه در این حوزه هس��تید، به هیچ 

وجه نکات مورد بحث در این مقاله را از دست ندهید.
ایجاد یک روتین روزانه

س��بک زندگی شما تاثیر مس��تقیمی بر روی توانایی تان 
ب��رای مدیریت زمان دارد. اگر اه��ل برنامه ریزی برای تمام 

کارهای تان باشید، به احتمال زیاد روزتان را با انرژی کامل 
ش��روع خواهید کرد. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری بر 
روی تم��ام کارهای ت��ان و انجام دادنش در زمان مناس��ب 
کم��ک خواهد کرد. اگر هم ک��ه میانه خوبی با برنامه ریزی 
نداش��ته باش��ید، به احتمال زیاد تا ساعت های پایانی شب 
درگی��ر کاره��ای روزانه تان هس��تید و هی��چ زمانی برای 
اس��تراحت نخواهید داش��ت. ایجاد روتین ه��ای روزمره و 
برنامه ریزی برای کارها به ش��ما برای رهایی از مش��کالت 
مرب��وط به کمبود زمان کمک می کند. بنابراین ش��ما باید 
از همین حاال ش��روع به برنامه ری��زی و تعیین روتین های 

روزمره نمایید. 
اولویت بندی فعالیت ها

ش��ما پیش از ش��روع روزتان باید 10 تا 20 دقیقه را به 
اولویت بندی کارها اختصاص دهید. این امر به ش��ما برای 
شروع روز کاری با انرژی کافی و آگاهی از اهمیت هر بخش 
از کارها کمک می کند. بس��یاری از افراد در ابتدای روز به 
س��راغ کارهای ساده می روند. در ساعت های پایانی تازه یاد 
پروژه های اصلی می افتند. این امر نه تنها ش��ما را حسابی 
به دردسر می اندازد، بلکه انگیزه تان برای ادامه کار را نیز به 

شدت کاهش خواهد داد. 
اولویت بندی کارها فرآیند پیچیده ای نیس��ت. ش��ما باید 
ب��ه خوبی ام��کان طبقه بندی کارها و س��پس پرداختن به 
آنها را داش��ته باش��ید. این امر دقیقا مثل شروع به مطالعه 
برای روزهای امتحان اس��ت. ب��دون تردید اغلب افراد ابتدا 
امتحان های مهم شان را مدنظر قرار می دهند. شما هم باید 

همین کار را درباره کارهای روزمره تان انجام دهید. 
ارزیابی ساعت های مناسب از نظر بهره وری

کار طوالنی همیش��ه نش��ان دهنده تعهد شما نسبت به 
کس��ب و کار نیس��ت. گاهی اوق��ات کار طوالنی به معنای 
بی عالقگ��ی ش��ما و ناتوانی ت��ان برای حل و فصل س��ریع 
مش��کالت اس��ت. بنابراین باید همیشه ساعت های مناسب 
برای کار کردن را شناس��ایی نمایید. این ساعت ها برای هر 
فرد متفاوت اس��ت. بنابراین در عمل نوعی شخصی س��ازی 

ساعت های کاری موردنیاز خواهد بود. 
وقتی ش��ما در زمان مناس��ب اق��دام ب��ه فعالیت کاری 
می کنید، در واقع تمام دغدغه های تان را کنار گذاش��ته و با 
بهره وری بس��یار باال وارد کار می شوید. چنین امری شما را 

بدل به یکی از بهترین کارمندان دنیا خواهد کرد. 
دوری از عوامل حواسپرتی ها

ش��ما در طول روز دالیل بس��یار زیادی برای حواسپرتی 
دارید. این امر اغلب اوقات زمان بسیار زیادی از کارآفرینان 
می گی��رد. بنابراین ش��ما باید به دنب��ال راهکارهایی برای 
مقابله ب��ا آن باش��ید. ابزارهایی مثل موبایل ی��ا تلویزیون 
ب��ه راحتی امکان پرت کردن حواس ش��ما را دارند. با این 
حساب در طول روز باید به طور قابل مالحظه ای در تالش 
برای دوری از چنین المان هایی باش��ید، در غیر این صورت 
س��اعت های کاری تان به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا 
خواهد کرد. در نهایت نیز چیزی به غیر از خس��تگی بیش 

از اندازه برای تان باقی خواهد ماند. 
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مدیریت زمان در عرصه کسب و کار با توصیه های کاربردی

مدیریت حرفه ای دورکارها با 8 اقدام ضروری


