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فرصت امروز: بررسی ها نشان می دهد که مسکن و خودرو در قعر و صدر بازدهی بازارها قرار دارند و بازار سهام، طال 
و ارز نیز در میانه آن ایستاده اند. شاخص بورس تهران در هفت ماهه ابتدای امسال در حالی به بازدهی کمتر از 10 
درصدی رس��ید که این رقم در ش��ش ماهه نخست سال گذشته 232 درصد برآورد شده بود. در نخستین روز کاری 
بازار سرمایه در سال 1400 )ششم فروردین ماه( شاخص کل بورس در حالی کار خود را با عدد یک میلیون و 300 
هزار واحد آغاز کرد که تا پانزدهم آبان ماه، بیشتر سرخپوش شد و کمتر سبز ماند. مجموع این تغییرات در نهایت...
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رئیس سازمان بورس در مراسم افتتاحیه معامالت آتی مس گفت یکی از موضوعات مهم که در حال رایزنی هستیم، 
در رابطه با عرضه خودرو اس��ت که مش��مول قیمت گذاری دستوری نیست، ما آمادگی کامل داریم که این موضوع را 
به س��رانجام برسانیم. کارشناس��ان بازار های مالی اعتقاد دارند که فروش خودروی صفر به صورت قرعه کشی یکی از 

مشکالت بزرگ بازار خودرو است. با توجه به شرایط موجود در بازار خودرو، برخی از کارشناسان بازار های 
مالی اعتقاد دارند که قرعه کشی خودرو های صفر و سود های 100 میلیون تومانی برای دالالن از مشکالت...

سود دالالن بازار خودرو بیشتر از کارخانه تویوتا

نگـــاه
یکمیلیاردنفربهطبقه
متوسطسقوطمیکنند
سقوطاقتصادی
آسیادردههآینده

بارها  بین الملل��ی  س��ازمان های 
هشدار داده اند که تاثیرات اقتصادی 
بح��ران کرونا تا س��ال ها در اقتصاد 
جهان باق��ی می ماند و بیش��ترین 
تاثیر منفی را در کشورهای در حال 

توسعه و فقیر شاهد خواهیم بود.
به گ��زارش »بلومبرگ«، افزایش 
فاصل��ه طبقات��ی بین کش��ورهای 
فقیر و غنی در این س��ال ها یکی از 
مس��ائلی بود که بارها بر آن تاکید 
ش��د، اما به نظر می رسد دامنه این 
تاثیرگذاری بسیار وسیع تر از چیزی 
اس��ت که انتظار می رفت و سقوط 
شمار زیادی از خانوارهایی که پیش 
از همه گیری کرونا در طبقات باالی 
اقتصادی ق��رار داش��تند به طبقه 
متوس��ط و به تدری��ج ورود آنها به 
اقتص��ادی، معضلی  پایین  طبقات 
است که می تواند روی شاخص های 
رفاه اقتص��ادی و امنیت اقتصادی 
در این کشورها تأثیر منفی برجای 

بگذارد.
مطالعات اخی��ر »مرکز مطالعات 
بلومبرگ« نش��ان می دهد تا سال 
2030 میالدی بالغ بر یک میلیارد 
نفر از س��اکنان کشورهای آسیایی 
اقتص��ادی  متوس��ط  طبق��ه  وارد 
ای��ن  تعری��ف  طب��ق  می ش��وند. 
گزارش، طبقه متوسط اقتصادی را 
افرادی تشکیل می دهند که سرانه 

هزینه ه��ای مصرفی آنها 
2بین 11 تا 110 دالر در...

17 جمادی االول 1443 - س�ال هفتم
شماره   1927

8 صفحه - 5000 تومان

Wed.22 Dec 2021

فرصت ام��روز: نماین��دگان بخش خصوصی روز گذش��ته در 
بیس��ت ونهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به 
نقد و بررس��ی الیحه بودجه 1401 پرداختند. از آنجا که بودجه 
دولت ح��اوی آمار و داده های مهمی اس��ت ک��ه فعالیت بخش 
خصوص��ی را تحت تاثیر قرار می ده��د، چالش های اولین بودجه 
دولت س��یزدهم تحت عنوان »آدرس ه��ای غلط الیحه بودجه« 
از س��وی فعاالن اقتصادی مورد نق��ادی قرار گرفت. البته در این 
نشس��ت درب��اره ح��ذف ارز 4200 تومانی، مش��قت های بخش 
خصوصی در رقابت با بخش دولتی، ش��اخص های اقتصاد کالن، 
موفقیت ه��ای بین المللی ات��اق بازرگانی ته��ران و به طور کلی، 

چالش های مهم حوزه  کسب وکار نیز بحث و تبادل  نظر شد.
در نشست روز گذش��ته هیأت نمایندگان اتاق تهران، ابراهیم 
بهادرانی به تحلیل الیحه بودجه 1401 از منظر بخش خصوصی 
پرداخ��ت؛ کاوه زرگ��ران از حذف ارز ترجیح��ی برخی کاالهای 
اساس��ی از ابتدای دی ماه خبر داد؛ مسعود خوانساری همچنان 
ت��ورم را مهمترین مش��کل اقتص��اد ایران دانس��ت و از پیگیری 
مذاک��رات برجام و رف��ع تحریم ها به عنوان مهمترین خواس��ته 
بخش خصوصی نام برد؛ همچنین هاله حامدی فر از شیوه برخورد 
دول��ت با بخش خصوصی انتقاد ک��رد و گفت که بخش خصوصی 
تبدی��ل به »رعیت« ش��ده اس��ت؛ مریم خزاعی نیز با اش��اره به 
آهنگ شاخص های اقتصادی در میانه پاییز، از افت 43 درصدی 
میانگین تعداد فوتی های کرون��ا و کاهش 59 درصدی میانگین 
تعداد مبتالیان جدید نس��بت به ماه قبل خب��ر داد و تورم ایران 
را 8.5 برابر تورم عراق، 3.4 برابر تورم پاکس��تان و دو برابر تورم 

ترکیه برشمرد.
بودجهسالآیندهازنگاهبخشخصوصی

دس��تور اصلی بیست و نهمین جلس��ه هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی تهران به تحلیل الیحه بودجه 1401 اختصاص داش��ت 
و ابراهی��م بهادرانی، مش��اور عالی رئیس اتاق تهران با مقایس��ه 
الیحه بودجه مصوب س��ال 1400 با الیحه بودجه س��ال 1401 
گف��ت: »بودج��ه کل کش��ور از 2802 میلیارد تومان در س��ال 
1400 ب��ه 3631 هزار میلیارد تومان افزایش خواهد یافت و این 
نش��ان دهنده 29.6 درصد افزایش رقم بودجه اس��ت. همچنین 

بودجه ش��رکت های دولت��ی از 1571میلیارد توم��ان به 2231 
میلیارد توم��ان افزایش یافته و این بخش نیز 42 درصد افزایش 
داش��ته است.« به گفته وی، »بودجه عمومی دولتی معموال با دو 
سقف برآورد می شود که برای این ردیف در سال 1400 دو سقف 
938هزار میلیارد تومان و 1278 هزار میلیارد تومان مطرح شده 
بود، که برابر قانون در صورتی رقم دوم مالک قرار می گیرد که در 
شش ماهه اول پیش بینی بودجه کامال تحقق یافته باشد. اکنون 
در الیحه بودجه س��ال 1401 به اشتباه رقم 1278 هزار میلیارد 
تومان مبنا قرار گرفته و بودجه عمومی دولتی با حدود 7 درصد 

افزایش 1372 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.«
بهادران��ی توضیح داد: »با توجه ب��ه تحقق 46 درصدی منابع 
بودج��ه تا مرداد ماه س��ال جاری،  باید برابر بن��د ب ماده واحده 
قانون بودجه سال 1400 مبنای بودجه برای مقایسه، 938 هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ود. در حالی که در الیحه، سقف 
1278 همت مبنا قرار گرفته که امر صحیحی نیست. فارغ از این 
اعداد، بودجه عمومی دولت در 1401 نس��بت به سال 1399 که 
منابع و مصارف 571 همت بوده، 1.24 برابر ش��ده که با شرایط 
کنونی کش��ور قابل توجیه نیس��ت. ضمن آنکه در الیحه بودجه 
ردیف های دستگاه ها حذف ش��ده و بودجه دستگاه ها به صورت 

تجمیعی آورده شده است.«
او س��پس به رشد 62 درصدی درآمدهای مالیاتی اشاره کرد و 
افزود: »درآمدهای مالیاتی از 455 هزار میلیارد تومان در س��ال 
1400 به 664 هزار میلیارد تومان در س��ال 1401 افزایش یافته 
است. درآمد مالیاتی حدود 62 درصد رشد داده شده است که با 
توجه به عملکرد 139 روزه س��ال جاری که معادل 75.7 درصد 
رقم مصوب سال قبل تحقق یافته است، می توان گفت که نسبت 
به عملکرد سال جاری، باید بیش از 80 درصد مالیات وصول شود 
که با توجه به شرایط رکودی، کرونا و تحریم تحقق این امر بسیار 
بعید به نظر می رسد. کاهش قابل توجه منابع واگذاری شرکت ها، 
نشان دهنده ادامه تمایل تداوم تملک دولت بر آنهاست در حالی 
که مضرات مدیریت دولتی بر کسی پوشیده نیست. در عین حال، 
اس��تفاده حدود چهار برابری از صندوق توسعه ملی در شرایطی 
که درآمد ناش��ی از صدور نفت به صورت غیرواقعی برآورد شده 

است، باعث کاهش بیشتر منابع سرمایه گذاری بخش خصوصی و 
ناکارآمد ش��دن صندوق توسعه ملی خواهد شد و این صندوق را 
نیز به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می کند. همچنین در 
صورت عدم تامین منابع صادرات نفت و منابع واگذاری شرکت ها، 
کسری بودجه از طریق صدور اوراق تامین خواهد شد که میزان 
بدهی دول��ت را افزایش خواهد داد. ضم��ن آنکه پیش بینی این 

میزان فروش اوراق، بازار سرمایه را نیز به هم خواهد ریخت.«
پیشبینیکسری301هزارمیلیاردتومانی

به اعتقاد مشاور عالی رئیس اتاق تهران، »در سال 1401 حدود 
301 هزار میلیارد تومان کس��ری تراز عملیاتی به معنای درآمد 
منهای هزینه جاری ش��کل خواهد گرفت که در حقیقت کسری 
بودجه اولیه خواهد بود. البته با توجه به احتمال عدم تحقق منابع 
درآم��دی اعم از مالیات، مالکیت، فروش کاال، جرایم و ... احتمال 
افزایش این کسری وجود دارد؛ چنانکه پیش بینی شده است که 
156 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای 
)عمدت��ا از محل فروش نفت( و 137 هزار میلیارد تومان از محل 
صندوق توسعه و 8هزار میلیارد تومان سایر درآمدها، تامین شود 
که احتمال زیادی برای عدم تحقق بخش��ی از این درآمدها وجود 

دارد.«
بهادرانی در تحلیل این الیحه ادامه داد: »قانون برنامه شش��م 
برای س��ال 1401 تمدید شده است، اما در این الیحه به اهداف 
قانون نظیر کاهش حجم دولت، واگذاری کارها به بخش خصوصی 
و تعاونی و اصالح نظام بانکی، توجه چندانی نشده است. همچنین 
الزم است در الیحه بودجه، برای خروج از شرایط رکود تورمی و 
رونق تولید راهکار جدی ارائه ش��ود. در عین حال ضرورت دارد، 
برای حذف بودجه دستگاه های موازی و دستگاه هایی که وظایف 
آنها به دولت ربطی ندارند  راهکاری در بودجه در نظر گرفته شود. 
همچنین رشد 12 درصدی بودجه شرکت های دولتی در الیحه 
فاقد توجیه به نظر می رس��د و از این رو، پیش��نهاد می ش��ود که 
کارگروهی متش��کل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
مرکز پژوهش های مجلس، اتاق بازرگانی، س��ازمان حسابرسی و 
سازمان برنامه، بودجه این شرکت ها را بازنگری کرده و اصالحات 
الزم را ارائ��ه کنن��د.« پی��ش از صحبت های بهادران��ی نیز هاله 

حامدی فر، نایب رئیس کمیس��یون اقتصاد سالمت اتاق تهران به 
انتقاد از شیوه برخورد و نگاه دولت به بخش خصوصی و صاحبان 
کس��ب و کار پرداخت و این رویه را که به گفته او، بخش خصوصی 
تبدیل به »رعیت« ش��ده اس��ت، نتیجه بی توجهی دولت به این 
بخ��ش عنوان کرد. به گفته حامدی فر، »دولت س��یزدهم اگر بنا 
باش��د تحولی در اقتصاد کش��ور و خروج از وضعیت نامناس��ب 
کنونی ایج��اد کند، باید احی��ای جای��گاه بخش خصوصی را در 
اولویت برنامه ها و اس��تراتژی خود ق��رار دهد. دولت برای رهایی 
اقتصاد ایران از ش��رایط بغرنج کنونی، هیچ اهرم و ابزار مناسبی 
جز بخش خصوصی ندارد.« او با اش��اره به اینکه »ش��یوه تعامل 
دولت با بخش خصوصی به گونه ای اس��ت ک��ه گویی این بخش، 
ش��هروند درجه دو در کشور است«، افزود: »متاسفانه نگاه دولت 
به بخش خصوصی همچنان از باال به پایین است و دولت، اعتماد 
و اعتباری برای فعاالن و صاحبان اصلی کسب و کار و اقتصاد قائل 
نیست و این در حالی است که حتی شاهد آن هستیم که برخی 
مدیران کارآمد که توان حضور در مناصب دولتی را دارند به دلیل 
آنکه سابقه حضور در بخش خصوصی داشته اند، از چرخه مدیریت 
حذف می شوند. حال آنکه برای برون رفت از مشکالت اقتصادی، 
بخش خصوصی باید به صف اول اقتصاد کشور بیاید و این مهم را 

دولت باید در اولویت کاری خود قرار دهد.«
لزومپیگیریمذاکراتورفعسریعترتحریمها

همچنین مسعود خوانس��اری، رئیس اتاق تهران در ادامه این 
نشست به مهمترین تحوالت اقتصادی داخلی و خارجی پرداخت 
و با اش��اره به اینکه پس از کرونا در حال حاضر مهمترین چالش 
کشور، مسائل و معضالت اقتصادی است، گفت: »مهمترین بحث 
در موضوع اقتصاد، تورم اس��ت و هم اکنون تورم باالی 40 درصد 
را شاهد هستیم؛ اگرچه که در ماه های گذشته رشد تورم درصد 
کمی کاهش پیدا کرده، اما همچنان عدد تورم طبق آخرین آمار 
44 درصد بوده که بس��یار باال و نگران کننده اس��ت. خوشبختانه 
در الیحه بودجه س��ال آینده دولت به کنترل تورم توجه کرده و 
امیدواریم مجلس هم به این نکته توجه داشته باشد و بودجه ای 
در نهایت مصوب ش��ود که تراز باش��د و در سال آینده با کسری 

کمتری مواجه باشیم و تورم کاهش پیدا کند.«

خوانس��اری ب��ه حذف ارز ترجیحی هم اش��اره ک��رد و افزود: 
»پیش��نهاد حذف ارز 4200 تومانی را دولت ارائه داده و تقاضای 
م��ا از نمایندگان مجلس این اس��ت که با ای��ن موضوع همراهی 
کنند و بتوانیم برای س��ال آینده یک ارز تک نرخی داشته باشم. 
ارز ترجیحی عالوه بر فس��اد و رانتی که در جامعه ایجاد می کند 
اثرات مخرب بس��یاری در اقتصاد و تولی��د دارد. بنابراین امیدوار 
هس��تیم که بحث حذف ارزهای ترجیحی در بودجه سال آینده 

تصویب شود.«
او یکی از مهمترین خواس��ته های بخش خصوصی را پیگیری 
مذاک��رات برج��ام عنوان کرد و ادامه داد: »خواس��ته مهم بخش 
خصوصی این اس��ت که مذاکرات برجام با جدیت دنبال و هرچه 
س��ریع تر تحریم ها رفع و رویکرد تعاملی با همه کشورها تقویت 
شود. تحریم ها ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده 
و برآوردها نشان می دهد بین 10 تا 20 درصد به دلیل تحریم ها 
هزینه مبادله افزایش یافته و کاالها و مواد اولیه را مجبور هستیم 
با قیمت های باالتری خریداری کنیم و محصوالت صادراتی را هم 

با قیمت پایین تر بفروشیم.«
رئیس اتاق تهران به تحوالت سیاسی و اقتصادی که در ماه های 
گذشته در کشورهای همسایه ایران رخ داده، اشاره کرد و گفت: 
»در ماه های گذش��ته شاهد تضعیف ش��دید ارزش لیر در ترکیه 
بوده ایم که شاید به دلیل سیاس��ت های پولی نادرستی رخ داده 
و باعث افزایش تورم در این کش��ور شده است، اما نکته مهم این 
اس��ت که ترکیه از این ش��رایط توانسته به خوبی استفاده کند و 
افزایش نرخ ارز باعث رشد صادرات این کشور شده است. اگر این 
تحوالت را مقایسه کنیم با اتفاقی که در سال 1397 در ایران رخ 
داد و یک مرتبه دالر یک جهش جدی در ایران داش��ت، متوجه 
می شویم که ما نتوانس��تیم از فرصت بهره ببریم؛ به جای اینکه 
دولت از صادرکنندگان حمایت کند و موانع را از پیش روی آنها 
بردارد متاس��فانه با یک نگرش بدبینان��ه و تنگ نظرانه از فرصت 
اس��تفاده نکردند و حتی ش��اهد کاهش صادرات بودیم. این باید 
درسی باشد برای آینده کشور که از موقعیت ها به بهترین شکل 
اس��تفاده کنیم و چالش ها و تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم، 

همانطور که ترکیه انجام داده است.«

آموزش و آشنایی دانش آموزان با مفاهیم بنیادین بانکداری 
از جمل��ه اقدامات مهم در جه��ت ارتقای دانش مالی جامعه 
است. این آموزش ها زمانی می توانند بازدهی و تأثیر مناسبی 
داشته باشند که با اقدامات واقعی همراه شوند. افتتاح حساب 
دانش آموزی بانک پاس��ارگاد را می توان از جمله این اقدامات 
برشمرد. به گزارش پایگاه خبری پارسینه، بانک های زیادی 
در کشور حساب های بانکی مخصوص کودکان یا نوجوانان را 
به مش��تریان خود پیشنهاد می دهند. این در حالی است که 
بیشتر این حساب ها از نوع سپرده های بلندمدت هستند، زیرا 
پیش فرض تمام این بانک این است که قرار است والدین برای 
فرزند خود حسابی افتتاح کنند تا با پس انداز و بهره برداری از 

س��ود آن در س��ال های آتی، آینده مالی فرزند خود را تأمین 
کنند، اما این گونه حساب های بلندمدت یک ویژگی مشترک 
دیگر هم دارند و آن ویژگی این است که خود کودک یا نوجوان 
هیچ دخل و تصرفی در مدیریت آنها ندارد و در بیشتر مواقع 

حتی از وجود چنین حسابی هم بی اطالع است.
در این میان، بانک پاسارگاد با افتتاح سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه م��دت دانش آم��وزی، گامی مهم در راس��تای آموزش 
 z بنیادین دانش مالی و بانکی به نسل های آینده )به ویژه نسل
و نسل های بعد از آن( در کشور برداشته است. این حساب، دو 
تفاوت اساسی با حساب های اشاره شده دارد؛ اول اینکه نوع این 
حساب کوتاه مدت است و ضمن داشتن امکان واریز و برداشت 

آنی، س��ود آن به  صورت ماه شمار مشابه با سایر سپرده های 
کوتاه مدت عادی محاسبه و پرداخت خواهد شد. تفاوت دوم 
و اساس��ی تر این حساب با موارد مش��ابه دیگر، آن است که 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت دانش آموزی پاسارگاد، راهی 
برای آشنا کردن خوِد دانش آموز و نوجوان با دنیای بانکداری 
و آماده کردن او برای اس��تفاده از خدمات بانکداری در آینده 
نزدیک اس��ت. این حساب، نوجوان را در امر افتتاح حساب و 
اس��تفاده از آن به  عنوان »صاحب سپرده« درگیر می کند، نه 
اینکه صرفا حس��ابی به نام آن نوجوان ولی توسط والدینش 
افتتاح و مدیریت ش��ود. ک��ودکان و نوجوانان همچنین قادر 
خواهند بود با ابزارهایی نظیر سامانه بانکداری مجازی بانک 

پاسارگاد، اپلیکیشن موبایل بانک پاسارگاد و اپلیکیشن کیف 
پ��ول »پی پاد« به مدیریت س��پرده خ��ود پرداخته و ضمن 
انتقال وجه به س��ایرین، خرید شارژ سیم کارت، خرید بسته 
اینترنت، پرداخت کرایه تاکسی، پرداخت قبض و... از وضعیت 
گردش حس��اب خود نیز مطلع شوند. سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه م��دت دانش آموزی برای دانش آموزان مقاطع تحصیلی 
ابتدایی و متوسطه، قابل افتتاح است و ضمن داشتن موجودی 
پیش فرض 1.000.000 ریالی به عنوان هدیه افتتاح حساب 
از طرف بانک پاسارگاد، هیچ گونه هزینه کارمزدی در هنگام 
گشایش س��پرده و صدور کارت ندارد. تفاوت های اینچنینی 
باعث شده تا همواره این بانک در زمینه های مختلف به  عنوان 

بانکی پیشرو مطرح باشد. برای نمونه می توان به انتخاب شدن 
بانک پاس��ارگاد به عنوان بانک اسالمی سال ایران و برگزیده 
شدن هفتمین بار آن به  عنوان بانک سال جمهوری اسالمی 
ایران توسط موسسه بین المللی »بنکر« و حضور به  عنوان تنها 
بانک ایرانی در لیست 500 برند برتر بانکی جهان به انتخاب 
موسسه »برندفاینانس« اشاره کرد. هموطنان ارجمند برای 
کسب اطالعات کامل تر درخصوص این سپرده می توانند به 
سایت بانک پاسارگاد به نشانی www.bpi.ir مراجعه کنند. 
همچنین مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک پاسارگاد به شماره 
82890-021 آماده پاس��خگویی به سواالت و ارائه اطالعات 

تکمیلی است.

بانکداریباچاشنیآموزشمفاهیممالیبهدانشآموزان
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تکنیکهایطراحیدورهآموزشیآنالینبافروشباال
تصویر س��نتی از یک کارآفرین ش��امل فردی است که در زمینه تولید یک محصول یا عرضه خدماتی خاص 
فعالی��ت دارد. بس��یاری از مردم در سراس��ر دنیا تصویر یک کارآفرین را به طور م��داوم همراه با حضور در یک 
فروش��گاه به یاد می آورند. این امر ش��اید در طول دهه های گذشته تصویر درستی از کارآفرینی در سراسر دنیا 
بود، اما اکنون ش��رایط به طور قابل مالحظه ای تغییر کرده اس��ت. دلیل این امر تنوع در ارائه خدمات از س��وی 
کارآفرینان محس��وب می شود. شما امروزه به عنوان کارآفرین می توانید در ازای آموزش مهارت های مختلف به 
مخاطب هدف تان بر روی آنها تاثیرگذاری داش��ته باش��ید. این امر درآمدزایی قابل مالحظه ای نیز برای شما به 
همراه خواهد داشت.  وقتی صحبت از طراحی دوره های آموزشی به طور آنالین می شود، بسیاری از کارآفرینان 
آن را یک ایده کاری جدی تلقی نمی کنند. دلیل این امر هرچه باشد، دست کم شما باید طور دیگری فکر کنید...



فرصت امروز: بررس��ی ها نش��ان می دهد که مس��کن و خودرو در قعر و 
ص��در بازدهی بازارها قرار دارند و بازار س��هام، ط��ال و ارز نیز در میانه آن 
ایستاده اند. شاخص بورس تهران در هفت ماهه ابتدای امسال در حالی به 
بازدهی کمتر از 10 درصدی رسید که این رقم در شش ماهه نخست سال 
گذش��ته 232 درصد برآورد شده بود. در نخستین روز کاری بازار سرمایه 
در سال 1400 )ششم فروردین ماه( شاخص کل بورس در حالی کار خود 
را ب��ا عدد یک میلیون و 300 هزار واحد آغاز کرد که تا پانزدهم آبان ماه، 
بیش��تر سرخپوش شد و کمتر س��بز ماند. مجموع این تغییرات در نهایت 
برآیند بازدهی بورس را مثبت کرد؛ به طوری که ش��اخص کل بورس در 
میانه آبان ماه در ارتفاع یک میلیون و 440 هزار واحد ایستاد و این یعنی 
در هفت ماه و 15 روز از سال 1400، بازدهی بورس تنها 10 درصد برآورد 
می شود. این در حالی است که در شش ماهه نخست سال گذشته، بورس 
232 درصد رش��د را تجربه کرده بود. همچنین شاخص 30 شرکت بزرگ 
بورس در ششم فروردین ماه امسال، 68 هزار و 503 واحد بود که نهایتا در 
پانزدهم آبان ماه به 78 هزار و 279 رسید. بدین ترتیب، ارزش شرکت های 
بزرگ حاضر در بازار سرمایه در این بازه زمانی، 14 درصد افزایش پیدا کرد 
و این یعنی بازدهی آنها تنها 4 درصد بیش��تر از بازدهی شاخص کل بازار 
سرمایه بوده است. برخالف بازار سهام، بازار خودرو بیشترین بازدهی را با 
رقم 24 درصد در هفت ماهه ابتدای امسال به دست آورد و پس از آن به 

ترتیب بازار ارز، طال و مسکن قرار گرفته اند.
ازبازدهی21درصدیارزتا10درصدیطال

دالر در هفت ماهه ابتدای پارسال، 79 درصد رشد را به ثبت رسانده بود. 
به گزارش »آینده نگر«، بازدهی اس��کناس سبز آمریکایی اگرچه در هفت 
ماهه ابتدای امسال تنها 21 درصد برآورد شده، اما واقعیت این است که از 
ابتدای امسال تاکنون قیمت دالر به عنوان یکی از تاثیرگذارترین عوامل در 
وضعیت بورس ایران از 23 هزار تومان به محدوده 30 هزار تومان رسیده 
اس��ت. تقریبا از فروردین ماه تاکنون ب��ازار ارز تحت تاثیر انتظارات منفی 
ناش��ی از عدم حصول تواف��ق در برجام و عوامل اقتصادی داخلی همچون 
تورم باال روند افزایشی داشت و به نظر می رسد تا خبرهای خوشی از احیای 

برجام منتشر نشود، افزایش نرخ دالر هم به عنوان پرچمدار بازار ارز ادامه 
خواهد داش��ت. افزایش نرخ ارز تقریبا در همه دوره های تاریخی منجر به 
رشد شاخص و قیمت سهم ها در بورس شده که این قانون نانوشته در چند 
سال اخیر چندباری نقض ش��ده است. یعنی در حالی بازدهی بازار ارز در 
هفت ماهه ابتدای امسال بیش از 21 درصد برآورد می شود که بازار سهام 

در همین مدت به اندازه یک دوم بازار ارز رشد داشته است.
هم��ه اینها از یک طرف و از طرف دیگر، بررس��ی وضعیت گزارش های 
ش��ش ماهه ش��رکت ها حکایت از رشد سودس��ازی آنها دارد که می تواند 
امید افزایش قیمت سهام آنها را در دل سهامداران شان روشن کند. با این 
حال در نیمه نخست امسال به جز نمادهای دو گروه شیمیایی و پاالیشی 
بقیه نمادها با افت روبه رو بوده اند و این مس��ئله به ش��ائبه س��فته بازی در 
بورس دامن زده اس��ت و صدای اعتراض فعاالن بازار سرمایه و تعدادی از 
س��هامداران را بلند کرده است. در این میان، سایه قیمت گذاری دستوری 
همچنان بر بازار س��رمایه سنگینی می کند و این در حالی است که دولت 
نباید وارد بازار ش��ود و معامالت را به ش��کل دستوری مثبت کند و یا در 
حجم معامالت دست ببرد. به اعتقاد کارشناسان، جلوگیری از قیمت گذاری 
دس��توری، اصالح دامنه نوسان، عدم افزایش نرخ بهره بانکی، تکلیف نرخ 
خوراک پتروش��یمی، نرخ ارز، وضعیت صادرات غیرنفتی و سرنوش��ت ارز 
4200 تومانی از جمله دغدغه های اصلی فعاالن بازار س��رمایه به ش��مار 

می رود که رفع آنها بر روند معامالت بورس تاثیرگذار است.
در همین حال، همچون بازار س��رمایه، بازار طال نیز از قافله رشد بازارها 
عقب مانده اس��ت. این فلز گرانبها که در شش ماهه نخست سال گذشته، 
101 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود، در هفت ماهه ابتدای امسال 
تنها 10 درصد رش��د کرده اس��ت. در نخستین روز کاری سال 1400، هر 
گ��رم طالی 18 عیار یک میلیون و 83 هزار تومان ارزش گذاری ش��د که 
تا پانزدهم آبان ماه به یک میلیون و 200 هزار تومان رس��ید. قیمت طال 
در این هفت ماه دو بار به س��قف مقاومتی قیمت رس��ید و از آن برگشت 
ت��ا ثب��ت رکوردهای تازه در این بازار ش��اید به وقتی دیگر موکول ش��ود. 
س��رمایه گذاران در بازار طال به اندازه س��رمایه گذاران در بورس بازدهی و 

رشد و مثبت را تجربه کرده اند. به نظر می رسد طال از تعقیب دالر در سال 
جاری جا مانده است.

مسکنوخودرو؛درقعروصدربازارها
گزارش تحول ماهانه بانک مرکزی نش��ان می دهد در فروردین ماه امسال 
هر مترمربع خانه در ته��ران 29 میلیون و 300 هزار تومان به طور میانگین 
ارزش گذاری شده بود. افزایش قیمت در این بازار هم مثل بازارهای دیگر ادامه 
داشت تا جایی که در پایان مهرماه، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع 
زیربناي واحد مس��کونی معامله شده از طریق بنگاه های معامالت ملکي شهر 
تهران، 31 میلیون و 700 هزار تومان اعالم شد که نسبت به ماه قبل 2 درصد 
افزایش داشت. در مجموع، بازدهی بازار مسکن در هفت ماهه ابتدای سال 8.1 
درصد برآورد می شود که نشان می دهد این بازار کمترین بازدهی را در میان 
سایر بازارها داشته است. مسکن تنها بازار در سال 1400 است که از بورس جا 
مانده و بازدهی کمتری را نسبت به این بازار به ثبت رسانده است. با این همه، به 
نظر می رسد تا پایان امسال هم در بر همین پاشنه بچرخد و بورس در بازدهی 
نسبت به بازار خودرو عقب بماند. واقعیت این است که قیمت ها در بازار خودرو 
به نرخ دالر بستگی زیادی دارد و احتماال به اندازه نرخ ارز و چه بسا بیشتر نوسان 
داشته باشد. تصویر بازار خودرو در سال جاری، تصویر مشوشی است که نه فقط 
نرخ ارز که عوامل بسیاری در آن نقش دارند. به نظر می رسد تا سایه تحریم ها 
بر سر بازارهای مالی ایران است، قیمت خودرو همچنان رشد خواهد داشت. 
به خصوص که خودروسازان هنوز نتوانسته اند نه نیاز بازار را تامین کنند و نه 

زیاندهی را از صورت های مالی خود حذف نمایند.
براساس آمارها، از شروع سال 1400 تا پانزدهم آبان ماه، افزایش قیمت ها در 
بازار خودرو بدون لحظه ای توقف ادامه پیدا کرده تا جایی که می توان بازدهی 
ای��ن ب��ازار را بیش از 25 درصد برآورد کرد. برای مثال، پراید س��ایپا 111 در 
فروردین ماه امس��ال حدود 126 میلیون تومان قیمت گذاری ش��د و بعد از 
گذشت هفت ماه و 15 روز قیمت آن به 158 میلیون تومان رسید. البته پراید 
151 پالس رکورد تازه ای هم شکسته و رقم 173 میلیون تومان را هم دیده 
است. بر این اساس به نظر می رسد سرمایه گذاران، سوداگران و سفته بازان بازار 

خودرو حدودا 15 درصد بیشتر از سهامداران بازار سرمایه سود کرده اند.

خودروبیشترینومسکنکمترینبازدهیراتامیانهپاییزتجربهکرد

بازدهی بازارها در 1400

طول دوران س��اخت واحدهای نهضت ملی مس��کن س��ه سال و مدت 
بازپرداخت تس��هیالت این پروژه 17 سال تعیین شده که اقساط وام 450 
میلیون تومانی 7 میلیون تومان، وام 400 میلیونی 6.3 میلیون تومان، وام 
300 میلیون��ی 4.7 میلیون توم��ان و وام 250 میلیونی 4 میلیون تومان 
اعالم شده است. حال در شرایطی که مبلغ اقساط ماهیانه وام 450 میلیون 
تومانی نهضت ملی مس��کن 7 میلیون تومان اعالم شده، معاون وزیر راه و 
شهرسازی می گوید که بخش��ی از نرخ سود وام دهک های پایین از محل 
صندوق ملی مسکن تامین می شود و به همین نسبت مبلغ اقساط کاهش 

می یابد.
به گزارش ایسنا، نرخ سود تسهیالت اعطایی در طرح نهضت ملی مسکن 
مطابق مصوبه ش��ورای پول و اعتبار 18درصد اس��ت که بر همین اساس 
بانک مس��کن اقدام به انتشار مبلغ اقساط ماهیانه این پروژه براساس نرخ 
18 درصد کرد. با استناد به این مسئله اقساط وام 450 میلیون تومانی 7 
میلیون تومان، وام 400 میلیونی 6.3 میلیون و تس��هیالت 300 میلیونی 
4.7 میلی��ون و وام 250 میلیون تومانی 4میلیون تومان اعالم ش��ده که 

عمدتا خارج از توان اقشار پایین و حتی متوسط است.
در این بین، محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی با تکذیب 
اقساط 7 میلیون تومانی تس��هیالت نهضت ملی مسکن، گفت: نرخ سود 
تس��هیالت اعطایی در مصوبه ش��ورای پول و اعتبار در شرایط فعلی، 18 
درصد بوده که بخشی از سود آن برای دهک های پایین و اقشار کم درآمد 
جامعه در طرح نهضت ملی مس��کن از محل صندوق ملی مس��کن تامین 

می شود.
او با بیان اینکه تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن براساس توان پرداخت 

اقساط خانواده ها طراحی می شود، افزود: سود 18درصد تنها برای گروه های 
غیرهدف در مس��کن های حمایتی است و سایر افراد از محل صندوق ملی 

مسکن یارانه سود بانکی دریافت می کنند.
معاون مسکن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی به خانه ملت گفت: 
صندوق ملی مس��کن طبق قانون جهش تولید مسکن، به منظور کاهش 
اقس��اط پرداختی مردم به میزان استطاعت آنها تشکیل شده است. ضمن 
اینکه مردم برای دریافت وام های طرح نهضت ملی مسکن نیازی به خرید 
اوراق مسکن هم ندارند. همچنین رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در 
تشریح برنامه های وزارت راه در تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن 
گفت: براساس قانون جهش تولید مسکن 360 هزار میلیارد تومان در سال 
که معادل 20 درصد از تسهیالت هر بانک است، به وام مسکن اختصاص 
خواهد یافت. این قانون پایدار اس��ت و این رقم هر س��ال به تناسب تورم 
افزایش پیدا می کند. هر بانکی که این قانون را انجام ندهد نیز 20 درصد 

در قالب مالیات جریمه می شود.
ب��ه گفت��ه وی، در این قانون یک امتی��از ویژه تاریخی ب��ه وزارت راه و 
شهرس��ازی تحت عنوان ایجاد صندوق ملی مس��کن داده ش��ده اس��ت. 
درآمدهای وزارت راه و شهرس��ازی از هر ناحیه ای به ویژه فروش امالک و 
مستغالت،  بازگشت کل اقساط مسکن مهر، حمایت های دولت که در سال 
به عنوان کمک های بالعوض س��اخت مس��کن ارائه می شود و درآمدهای 
دیگ��ر در این صندوق تجمیع خواهد ش��د که از این محل س��ود مصوب 
18درصدی تسهیالت را برای اقشار محروم کاهش خواهیم داد. همچنین 
برخی هزینه ها مانند هزینه های پروانه ساخت و نظام مهندسی نیز از محل 

این صندوق پرداخت خواهد شد.

طبق اعالم وزارت راه و شهرس��ازی، رستم قاس��می، راه اندازی صندوق 
ملی مسکن را راهکاری برای کمک دولت به اقشار کم درآمدی برای تامین 
مس��کن عنوان کرد و ادامه داد: در زمینه تس��هیالت در قانون پیش بینی 
شده که 360 هزار میلیارد تومان در سال به بخش مسکن تسهیالت داده 
ش��ود. این مسئله قانون است و باید اجرا ش��ود. به عنوان یک اقدام دیگر 
ایجاد صندوق ملی مس��کن در وزارتخانه شروع شده و این اقدام می تواند 
ب��ازوی موفقی برای اجرای این قانون باش��د. امیدواریم که بتوانیم به این 
توافقات سرعت دهیم و مسئله ساخت مسکن به ویژه برای اقشار کم درآمد 

و دهک های پایین با قیمت مناسب را حل کنیم.
در این بین، روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران مجددا 
اعالم کرد که متقاضیان س��اکن در شهر تهران صرفا مجاز به ثبت نام در 
شهرهای جدید هشتگرد، پرند، ایوانکی و همچنین پاکدشت و رباط کریم 
هس��تند و در صورت انتخاب ش��هرهای دیگر مثل بومه��ن، ثبت نام آنها 
پذیرفته نخواهد شد. البته فرم »ج« آنها قرمز نمی شود و احتماال می توانند 
در مراحل بعدی نام نویس��ی کنند. در شرایط فعلی وزارت راه و شهرسازی 
اعالم کرده که اگر متقاضیان، شهرهای غیرمجاز را انتخاب کرده اند آن را 
اصالح کنند یا تقاضای خود را حذف و مجددا نام نویس��ی کنند. در حال 
حاضر هنگام ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن، امکان انتخاب شهرهای 
غیرمجاز وجود دارد، اما اگر کاربران، این شهرها را انتخاب کنند درخواست 
آنها رد خواهد ش��د. به طور مثال برخی از متقاضیان س��اکن شهر تهران، 
شهر اسالمشهر یا شرق استان را انتخاب کرده اند که باید آن را تغییر دهند. 
گفتنی است از روز 28 مهرماه ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن به نشانی 

saman.mrud.ir در 31 استان آغاز شده و تا 15 دی ماه ادامه دارد.

تهرانیهاتنهادر5شهرمیتوانندنامنویسیکنند
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یکمیلیاردنفربهطبقهمتوسطسقوطمیکنند
سقوطاقتصادیآسیادردههآینده

سازمان های بین المللی بارها هش��دار داده اند که تاثیرات اقتصادی بحران 
کرونا تا س��ال ها در اقتصاد جهان باقی می ماند و بیش��ترین تاثیر منفی را در 

کشورهای در حال توسعه و فقیر شاهد خواهیم بود.
به گزارش »بلومبرگ«، افزایش فاصله طبقاتی بین کشورهای فقیر و غنی 
در این سال ها یکی از مسائلی بود که بارها بر آن تاکید شد، اما به نظر می رسد 
دامنه این تاثیرگذاری بس��یار وس��یع تر از چیزی اس��ت که انتظار می رفت و 
س��قوط ش��مار زیادی از خانوارهایی که پیش از همه گیری کرونا در طبقات 
باالی اقتصادی قرار داشتند به طبقه متوسط و به تدریج ورود آنها به طبقات 
پایین اقتصادی، معضلی است که می تواند روی شاخص های رفاه اقتصادی و 

امنیت اقتصادی در این کشورها تأثیر منفی برجای بگذارد.
مطالعات اخیر »مرکز مطالعات بلومبرگ« نش��ان می دهد تا س��ال 2030 
میالدی بالغ بر یک میلیارد نفر از س��اکنان کش��ورهای آس��یایی وارد طبقه 
متوسط اقتصادی می شوند. طبق تعریف این گزارش، طبقه متوسط اقتصادی 
را افرادی تشکیل می دهند که سرانه هزینه های مصرفی آنها بین 11 تا 110 
دالر در روز اس��ت. در صورت تحقق این پیش بینی در س��ال 2030 ش��مار 
افرادی که در این دسته جای می گیرند به 3.75 میلیارد نفر می رسد. انتظار 
می رود سه چهارم از جمعیت یک میلیارد نفری که قرار است به طبقه متوسط 

اقتصادی اضافه شوند در کشورهای هند و چین زندگی کنند.
از دیگر کشورهایی که در این پروسه شاهد افزایش شمار افراد واردشده به 
طبقه متوس��ط اقتصادی هستند، می توان به اندونزی و بنگالدش اشاره کرد. 
اندونزی که یکی از پرجمعیت ترین کش��ورهای آسیایی است تا سال 2030 
به عنوان چهارمین کش��ور دنیا از نظر بزرگی طبقه متوسط اقتصادی معرفی 
خواهد ش��د و از دو کش��ور روسیه و ژاپن پیشی می گیرد. بنگالدش که یکی 
از کش��ورهای کوچک ولی نسبتا کم درآمد در قاره آسیا است هم این بحران 
را در سال های پیش رو تجربه می کند و ظرف 10 سال پیش رو 50 میلیون 
نفر از جمعیت این کش��ور وارد طبقه متوس��ط اقتصادی می شوند. هم اکنون 
بن��گالدش از نظر تعداد جمعیتی که در طبقه متوس��ط اقتصادی قرار دارند 
جای��گاه 28 را در دنیا دارد ولی در نتیجه همه گیری کرونا و تاثیرات مخرب 
آن روی زندگی و کار افراد تا سال 2030 این کشور جایگاه یازدهم را به خود 

اختصاص خواهد داد.
آماره��ا نش��ان می دهد هم اکنون نیم��ی از افرادی که در طبقه متوس��ط 
اقتصادی قرار دارند در کشورهای آسیایی زندگی می کنند ولی این افراد تنها 
41 درصد از کل مصرف خانوارهای طبقه متوسط را به خود اختصاص داده اند 
که نشان می دهد میزان هزینه های مصرفی آسیایی ها از افراد طبقه متوسط 
در کشورهای غربی کمتر است. در نتیجه این وضعیت، فقر و گرسنگی در این 
قاره بیشتر از دیگر کشورهاست و مشکالت اجتماعی ناشی از فقر هم در آسیا 

بیش از غرب مشاهده می شود.
انتظار می رود تا سال 2032 میالدی 50 درصد از جمعیت طبقه متوسط 
دنیا در قاره آس��یا س��اکن باش��ند و س��هم هزینه های مصرف��ی آنها به کل 
هزینه های مصرفی افراد طبقه متوسط در دنیا به کمتر از 38 درصد تنزل پیدا 
کند. این آمارها نشان از بحرانی تر شدن اوضاع اقتصادی طبقه متوسط در قاره 
آس��یا دارد. به گفته »بلومبرگ«، افت ارزش پول کش��ورهای در حال توسعه 
آس��یا در جریان بحران کرونا در کاهش س��رانه مصرف مردم در این کشورها 
تأثیر بسزایی داشته است. این تأثیر را باید به رشد بیکاری به دلیل همه گیری 
کرونا و افزایش تورم ناشی از تزریق دولت های غربی به اقتصاد، محدودیت در 
تجارت کاالهای اساسی در دوره کرونا و خشکسالی که زمینه را برای افزایش 
قیمت محصوالت کشاورزی فراهم کرد، اضافه کنیم. با افزایش طبقه متوسط 
در آسیا و کاهش توان مصرفی مردم، فاصله اقتصادی کشورهای قاره کهن با 
غرب بیشتر خواهد شد. نکته مهم دیگر اینکه آمریکا با وجود اینکه در جریان 
بحران کرونا شاهد افزایش شمار جمعیت طبقه متوسط خود نبود، همچنان 

از نظر شمار جمعیت طبقه متوسط در میان سه کشور اول دنیا قرار دارد.

امیدبهبازگشتبهدورانثبات،نوستالژیکشد
آغازعصرغیرقابلپیشبینیها

آیا به پایان آن نزدیک می   ش��ویم؟ در س��ال 2021 مردم در آرزوی چیزی 
ش��بیه به ثبات بودند. حتی آن دس��ته از افرادی ک��ه پذیرفته بودند زندگی    
سابق شان هرگز بازنخواهد گشت، آرزوی یک روال جدید را برای زندگی   شان 
داش��تند، اما با نزدیک شدن به سال 2022، زمان آن رسیده است که با یک 
پیش بین��ی در این باره مواجه ش��ویم و آن غیرقابل پیش   بینی بودن زندگی 
اس��ت. به گزارش »اکونومیست«، الگوی س��ال های باقی   مانده از دهه 2020 
مش��ابه روال عادی سال های پیش از کووید-19 نیست، بلکه شبیه پریشانی 
و س��ردرگمی دوران پاندمی است؛ درواقع، هنجار جدید از پیش شروع شده 

است.
جهان امروز درس��ت مانن��د دوران پس از حمالت 11س��پتامبر غیرقابل 
پیش بینی است و پاندمی تنها بخشی از دالیل این وضعیت است. مردم حدود 
دو س��ال با تغییر سبک زندگی ش��امل زدن ماسک و انجام تست و قرنطینه 
و ممنوعیت س��فر، گواهی واکسیناسیون و دیگر کاغذبازی   های مربوط به آن 
مواجه بودند. با فرونشس��تن شیوع ویروس و موارد جدید ابتال، انتظار می رود 
ای��ن رژیم   ها هم همان طور که آمده   اند، از میان برداش��ته ش��وند. این هزینه   
زندگی با یک بیماری اس��ت که هنوز به وضعیت بومی   سازی ش��ده درنیامده 

است، اما شاید کووید-19 تنها بیماری از این دست نباشد.
گرچه فاصله زمانی بین ش��یوع آنفلوآنزای اسپانیایی و کروناویروس به یک 
قرن رس��ید، اما عامل بیماری   زای دیگر ممکن است بسیار زودتر از راه برسد. 
نزدیکی افراد و حیوانات در عصر مس��افرت   های بین المللی و شهرهای شلوغ 
می تواند به بیماری های جدید انس��انی منجر شود. چنین بیماری   هایی که از 
حیوان به انس��ان منتقل می   شوند، هرچند سال یک بار ظهور می کنند. برای 
دهه بعد دس��ت کم می توانید انتظار داش��ته باشید که هر شیوع ناگهان موج 
پیشگیری   ها را در پی داشته باشد. کووید اما به جهان غیرمستقیم کمک کرد 

تا تغییراتی را که در مراحل نخستین بود، سرعت بخشد.
پاندمی نشان داد که چگونه می توان صنایع را به تغییرات تکنولوژیک مجهز 
ک��رد. خری��د از راه دور، دورکاری و رواج اس��تفاده از اپلیکیش��ن زوم، زمانی 
مفاهیمی مربوط به آینده بودند؛ در دوران کووید اما به عنوان هسته مرکزی 
روابط روزانه و خرید از خواربارفروش��ی   ها تبدیل شدند. حاال امید به بازگشت 
به دوران ثبات، بیش از حد نوستالژیک است. این وضعیت مزایایی هم داشته 
است. بسیاری از افراد دوست دارند دورکاری کنند. خدمات راه دور ارزان   تر و 
در دسترس   تر است. انتشار سریع تکنولوژی پیشرفت   های غیرقابل تصوری را 
در داروس��ازی و مبارزه با گرمایش کره زمین باعث شده است. در حال حاضر 
بس��یاری از نهادها و رویکردهایی که در جهان قدیمی با خود ثبات به همراه 
می   آوردند، برای دنیای جدید نامناس��ب هستند. پاندمی همچون یک دروازه 

است؛ به محض اینکه از آن رد شوید، دیگر راه برگشتی نخواهد بود.
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محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور در حالی میانه این هفته از 
دو برابر شدن مبلغ یارانه نقدی از ابتدای دی ماه خبر داد که وزیر اقتصاد 
گفته هنوز تاریخ دقیقی برای افزایش یارانه ها در س��ال جاری اعالم نشده 
اس��ت. گفته می شود رقم یارانه ها رش��د 90 تا 120 هزار تومانی را تجربه 
خواهد کرد و طبق گفته محس��ن رضایی، یارانه یک خانوار چهار نفره به 
800 هزار تومان می  رسد. ایران تجربه 11 ساله پرداخت یارانه های نقدی 
را دارد و حال سوال اینجاست که با توجه به عقبه یارانه ها در این 11 سال 
و وضعیت کنونی تورم آیا افزایش دو برابری مبلغ یارانه نقدی در ش��رایط 

حاضر راهگشاست و گره ای از گره های اقتصادی خانوارها باز می کند؟
قان��ون هدفمندی یارانه ها در حالی این هفته به یازدهمین س��ال خود 
رسیده است که به نظر می رسد روال پرداخت یارانه های نقدی از دولتی به 
دولت دیگر کماکان ادامه دارد و آنچه در این میان مورد غفلت قرار گرفته 
همان هدفمندی یارانه هاست. در واقع پرداخت یارانه ها در 11 سال گذشته 
نه تنها هدفمند نش��ده بلکه ارقام آن در اقتصاد ملی به مرزهای غیرقابل 
قبولی رسیده که هیچ نسبتی با وضعیت مالی دولت و ملت ندارد. چنانکه 
گزارش ها نشان می دهد ارزش یارانه های نقدی پس از 11 سال هم اکنون 
به 1800 تومان رس��یده است. در سال 1390 که یارانه نقدی برای اولین 
بار پرداخت ش��د، ارزش آن به اندازه خری��د 37.7 دالر بود، اما در نتیجه 
تورم شدیدی که در این یک دهه گذشته در اقتصاد ایران رخ داده، ارزش 
این یارانه 45 هزار و 500 تومانی در حال حاضر به 1.5 دالر رسیده است. 
یعنی با مبلغ یارانه نقدی در س��ال 1400 فقط به اندازه 1800 تومان در 

سال 1390 توانایی خرید وجود دارد.
نقدینگیبه5هزارمیلیاردتومانمیرسد

محسن رضایی باالخره یک روز مانده به پایان پاییز، از خبر خوش خود 
رونمایی کرد و از دو برابر شدن مبلغ یارانه نقدی از دی ماه امسال خبر داد. 
ب��ه گفته معاون اقتصادی رئیس جمهور، بن کارتی در اختیار خانوارها قرار 

می گیرد که بخش��ی از یارانه ها به شکل کاال به مردم ارائه می شود. به این 
ترتیب، هر خانوار چهار نفره، 800 هزار تومان کاال و پول دریافت خواهند 
کرد. خبر خوش رضایی در حالی است که از یکسو احسان خاندوزی، وزیر 
اقتصاد گفته که هنوز زمان مشخصی برای افزایش رقم یارانه در نظر گرفته 
نش��ده و از سوی دیگر، کارشناس��ان درباره چگونگی تامین مالی افزایش 

یارانه ها هشدار می دهند.
در ای��ن زمین��ه، وحید محمودی، عض��و هیأت علمی دانش��گاه تهران 
می گوی��د: »پیام ما ب��ه آقای رضای��ی و افراد دیگری که تصمیم س��ازند، 
این اس��ت که اگر به فکر یارانه بگیران هس��تید، تورم را کنترل کنید. اگر 
توانستید تورم را کنترل کنید، آن وقت همین یارانه های فعلی هم می تواند 
پاسخگوی نیاز های شان باشد.« او درباره تبعات اقتصادی افزایش دو برابری 
مبلغ یارانه ها به »انتخاب« می گوید: »ما االن در ش��رایطی قرار داریم که 
دچار یک تورم دورقمی هس��تیم و س��الیانه 40 تا 50 درصد نرخ تورم را 
شاهد هس��تیم. همچنین حجم نقدینگی 4 هزار میلیارد تومان است که 
پیش بینی می ش��ود تا نزدیک سال جدید به 5 هزار میلیارد تومان برسد؛ 
حال آنکه به علت تحریم و مش��کالت س��اختاری که وجود دارد، اقتصاد 
عرضه  ما ظرفیت ندارد و بنابراین نمی تواند این حجم از نقدینگی را جذب 
کند. از طرف دیگر، دولت با کسری بودجه مواجه است و راهکار هایی نظیر 
افزایش قیمت خوراک، سوخت مالیات بر کاال ها و... را برای جبران کسری 

بودجه در نظر گرفته است.«
این اقتصاددان درباره تاثیر راهکار های دولت برای جبران کسری بودجه 
توضی��ح می دهد: »این موارد روی کاه��ش درآمد صادراتی ما می تواند اثر 
داش��ته باش��د از طرف دیگر بورس ما را متأثر می کند و ش��اخص کل را 
پایین م��ی آورد. با مجموعه ای از هم آیندی و هم برآیندی چالش ها مواجه 
هس��تیم که در این وانفس��ا هرگونه مدیریت و تصمیم طرف تقاضا بدون 
دی��دن ظرفیت جذب ط��رف عرضه، می تواند این پدیده ش��وم تورمی در 

اقتصاد ما را تهدید و تشدید کند.«
به عقیده این اقتصاددان، »بحث افزایش یارانه ها از نگاه نیاز، قدرت خرید 
مردم و تورمی که وجود دارد را اگر با دید دلسوزی اجتماعی و بدون منطق 
اقتصادی نگاه کنیم، قابل فهم اس��ت، ام��ا اگر بخواهیم با تدبیر اقتصادی 

تصمیم بگیریم، هرگونه افزایش بی رویه یارانه ها در ش��رایطی که منبعش 
را سلبی می بینیم، به بخش های دیگر اقتصاد و بخش واقعی تولید آسیب 
می زند. این می تواند در میان مدت به ضرر همه تمام شود، از جمله به ضرر 

آن کسانی که برای شان چنین تصمیمی را می گیریم.«
بهجایافزایشیارانه،تورمراکنترلکنید

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با اشاره به لزوم کنترل تورم، به رضایی 
توصیه می کند: »پیام ما به آقای رضایی و افراد دیگری که تصمیم سازند، 
این اس��ت که اگر به فکر یارانه بگیران هس��تید، تورم را کنترل کنید. اگر 
توانستید تورم را کنترل کنید، آن وقت همین یارانه های فعلی هم می تواند 
پاس��خگوی نیاز های شان باشد. پیام ما به ایشان و دیگر تصمیم سازان این 
است که اگر اشتغال ایجاد کردید، درآمد خانوار ها هم افزایش پیدا می کند 
و حضور خودش��ان در اقتصاد را به دنبال دارد و دیگر نیاز نیس��ت که این 
روش یارانه ای و صدقه ای در اقتصاد را ترویج و مردم را بیش از این به دولت 
وابسته کنیم. من همیشه یک جمله دارم و با نگاه رویکردی خودم می گویم 
هر سیاس��تی که مردم را به دولت از لحاظ معیش��ت وابسته کند، خالف 
قانونمندی های توسعه است و هر سیاستی که به مردم اشتغال و استقالل 
ببخشد، در جهت توسعه است. دولت باید سیاست هایی را تدوین کند که 

مردم با حفظ عزت و کرامت، معیشت خود را تامین کنند.«
وحیدی در پایان صحبت هایش درباره اینکه دولت چگونه می تواند این 
امر را محقق کند، می گوید: »راهش محیط آرام کسب و کار، پایین آوردن 
هزینه مبادله در اقتصاد، ایجاد ظرفیت های س��رمایه گذاری و تولید، ایجاد 
اش��تغال و کاهش تورم است. اینها بستر س��ازی هایی است که دولت باید 
انجام دهد. امیدواریم این هوشمندی ایجاد شود که جهت گیری ها به این 
س��مت برود، نه اینکه در مس��یری قرار گیریم که فقط توزیع رانت کنیم 
و مردم را هم در یک رانتی گرفتار کنیم و بگوییم فعال یک پولی اس��ت، 
یک بخش��ش را می دهیم به مجموعه هایی که در بودجه آمده است و یک 
بخشی را هم به مردم می دهیم و با هم یک توزیع رانتی می کنیم و دیگر 
به اینکه باالخره اقتصاد هم ضعیف می شود و در بلند مدت ظرفیت هایش 
از بین می رود، توجهی نکنیم و نگاه توس��عه ای نداش��ته باشیم؛ این نگاه 

آسیب زا ست.«

ارزشروزیارانهنقدیبه1۸00تومانرسید

در غیاب هدفمندی یارانه ها

فرصت امروز: در حالی اغلب نهادهای پژوهش��ی، رش��د اقتصادی ایران 
در س��ال 1400 را مثبت ارزیابی می کنند که بانک مرکزی از رش��د 3.3 
درصدی تا نیمه امسال گزارش داده است. چند روز قبل بود که پژوهشکده 
آمار به پیش بینی رش��د اقتصادی 1400 در دو س��ناریوی خوش بینانه و 
بدبینانه پرداخت و همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، رش��د 
اقتصادی ایران در سال جاری را مثبت ارزیابی کرد. طبق پیش بینی بازوی 
پژوهش��ی مرکز آمار ایران، رش��د اقتصادی در پایان امس��ال در سناریوی 
خوش بینانه به رقم 6.2 درصد می رسد و در سناریوی بدبینانه به کمتر از 
3.4 درصد نخواهد رس��ید. ارزیابی مثبت بازوی پژوهشی مرکز آمار ایران 
در حالی است که دو موسسه بین المللی بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول، رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را به ترتیب حدود 2.1 درصد و 

2.5 درصد پیش بینی کرده اند.
گزارش پژوهش��کده آمار از رش��د اقتصادی 1400 ب��ه تفکیک فصول 
چهارگانه نش��ان می دهد که نرخ رش��د اقتصادی امس��ال در س��ناریوی 
خوش بینان��ه 6.2 درصد و در س��ناریوی بدبینانه )که ب��ه اعتقاد این نهاد 
پژوهش��ی محتمل تر است( 3.4 درصد خواهد ش��د. این ارقام برای رشد 
محص��ول ناخالص داخلی بدون نفت به ترتی��ب 4.2 درصد و 2.4 درصد 
خواهن��د بود. همچنین رش��د بخش نفت در س��ناریوی محتمل یا همان 
بدبینانه 9.9 درصد، س��اختمان 3.7 درصد، صنعت 2.9 درصد، کشاورزی 
2.7 درصد، آب و برق و گاز 5.2 درصد، عمده فروشی و خرده فروشی 4.7 
درصد، حمل و نقل و انبارداری 3.8 درصد و فعالیت های مالی و بیمه 5.3 
درصد در سال 1400 پیش بینی می شود. البته چنانچه گشایش بیشتری 
در مراودات بین المللی حاصل ش��ود و بار تحریم ها و به ویژه صادرات نفت 
تعدیل ش��ود، امکان افزایش رشد بخش نفت به 18.4 درصد وجود دارد و 
به دنبال تاثیر افزایش درآمدهای نفتی می توان انتظار رشد اقتصادی 6.2 
درصدی را برای سال 1400 داشت. این یعنی رقم دقیق رشد اقتصادی به 

میزان فروش نفت بستگی دارد.
در همین حال، بانک مرکزی روز گذشته از رشد 3.3 درصدی در نیمه 
نخس��ت 1400 گزارش داد و اعالم کرد: عملک��رد تولید ناخالص داخلی 
کش��ور به قیمت های ثابت س��ال 1395، در نیمه نخست سال 1400 به 

رقم 7530.5 هزار میلیارد ریال رس��ید که نسبت به رقم مشابه سال قبل 
به میزان 3.3 درصد افزایش یافته است. طبق اعالم بانک مرکزی، براساس 
محاس��بات مقدماتی اداره حساب های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص 
داخلی به قیمت پایه )و به قیمت های ثابت سال 1395( در سه ماهه دوم 
س��ال 1400 به رقم 4054.6 هزار میلیارد ریال رس��ید که نسبت به سه 
ماهه دوم سال 1399، رشد 1.0 درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد 
اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 0.5 درصد بوده اس��ت. رشد 
عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه دوم سال جاری حاصل تحقق 
رش��د مثبت ارزش افزوده گروه های خدمات و نفت به ترتیب معادل 4.2 
درصد و 7.4 درصد نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل است؛ این در حالی 
اس��ت که گروه های کشاورزی و صنایع و معادن طی همین مدت متأثر از 
مواجهه با مش��کالتی همچون کاهش می��زان بارندگی ها و محدودیت در 
تامین برق موردنیاز برخی واحدهای صنعتی در تابستان سال جاری و نیز 
کاهش ارزش افزوده فعالیت های ساختمانی با کاهش عملکردی به ترتیب 

معادل 1.9 درصد و 5.3 درصد مواجه بوده اند.   
در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت سال 
1395 در نیمه نخس��ت س��ال 1400 به رقم 7530.5 هزار میلیارد ریال 
رسید که نسبت به رقم مشابه سال قبل به میزان 3.3 درصد افزایش یافته 
است. رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این دوره به قیمت های ثابت 1395 
از رشد 2.4 درصدی برخوردار بوده است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال 
جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه های خدمات و نفت 
به ترتیب معادل 5.7 درصد و 15.1 درصد نس��بت به دوره مش��ابه س��ال 
قبل اس��ت. به طوری که گروه های مزبور به ترتیب سهم 3.0 و 1.1 واحد 

درصدی در رشد اقتصادی شش ماهه اول سال جاری داشته اند.
با این وجود رشد ارزش افزوده گروه های کشاورزی و صنایع و معادن در 
شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل 
منفی 2.0 درصد و منفی 1.9 درصد بوده است. رشد 5.7 درصدی ارزش 
افزوده گروه خدمات در نیمه نخس��ت سال جاری عمدتا متأثر از تحوالت 
زیربخش های بهداشت و مددکاری اجتماعی، اطالعات و ارتباطات، حمل 
و نقل و انبارداری، اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی و عمده فروش��ی، 

خرده فروش��ی و تعمیر وس��ایل نقلیه موتوری بوده اس��ت ب��ه طوری که 
گروه های مذکور به ترتیب سهم 0.6، 0.6، 0.5، 0.4 و 0.4 واحد درصدی 

از رشد تولید ناخالص داخلی داشته اند.
همانطور که اشاره شد، نهادها و موسسات بین المللی نیز ارزیابی مثبتی از 
رشد اقتصادی ایران در سال 2021 میالدی داشته اند. از جمله این نهادها، 
بانک جهانی است که نرخ رشد 2.1 درصدی را برای سال 2021 تخمین 
زده است. این نهاد بین المللی در گزارش چشم اندازهای اقتصاد جهانی که 
در ژوئن س��ال 2021 منتشر کرده، نرخ رش��د اقتصادی کشورها را مورد 
بازنگری قرار داده اس��ت. بر این اس��اس، نرخ رشد اقتصادی جهان و ایران 
برای سال جاری میالدی به ترتیب 5.6 درصد و 2.1 درصد پیش بینی شده 
اس��ت که نس��بت به پیش بینی قبلی بانک جهانی در ژانویه امسال حدود 
1.5 درصد و 0.6 واحد درصد افزایش را نشان می دهند. مطابق پیش بینی 
جدید بانک جهانی، رش��د اقتصادی ایران در سال های 2021 و 2022 به 
ترتیب به میزان 2.1 درصد و 2.2 درصد پیش بینی ش��ده اس��ت. این در 
حالی اس��ت که این نهاد بین المللی در ابتدای سال جاری میالدی معتقد 
بود روند رش��د اقتصادی ایران در سال های آتی، نزولی خواهد بود. آنطور 
ک��ه بانک جهانی گزارش داده اس��ت، ایران از طریق جهش در بخش های 
صنعتی می تواند در س��ال های 2021 تا 2023 میالدی بر رشد اقتصادی 
خود بیفزاید، اما در بخش خدمات به واسطه همه گیری کرونا و اثرگذاری 
آن بر رشد اقتصادی با وقفه طوالنی تری همراه خواهد بود. در نهایت، رشد 

اقتصادی در سال 2023 به رقم 2.3 درصد خواهد رسید.
به موازات بانک جهان��ی، صندوق بین المللی پول نیز در جوالی 2021 
پیش بینی خود را از نرخ رش��د اقتصادی جهان را مورد بازنگری قرار داد و 
نرخ رشد اقتصادی جهان و کشورهای منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی 
در سال جاری میالدی را به ترتیب 6 درصد و 4 درصد پیش بینی کرد که 
نس��بت به گزارش قبلی آن، تغییر محسوسی نداشت. صندوق بین المللی 
پول در حالی نرخ رش��د 2.5 درصدی را ب��رای ایران تخمین زده که نرخ 
رشد اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه را به ترتیب 5.6 درصد و 6.3 
درصد و نرخ رش��د کشورهای در حال توس��عه با درآمد پایین را نیز 3.9 

درصد پیش بینی کرده است.

بانکمرکزیاعالمکرد

رشد3.3درصدیدرنیمه1400

بانکنــــامه

افزایشقیمتسکهدرآستانهزمستان
سکه30هزارتومانگرانشد

قیمت س��که در آخرین روز فصل پاییز با 30 هزار تومان افزایش در 
بازار تهران به 13 میلیون و 50 هزار تومان رسید. ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید با افزایش 30 هزار تومانی قیمت نسبت به 
روز قبل به رقم 13 میلیون و 50 هزار تومان رس��ید و سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم با قیمت 12 میلیون و 700 هزار تومان معامله شد. 
همچنین نیم س��که بهار آزادی 6 میلیون و 800 هزار تومان، ربع سکه 
3 میلیون و 800 هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 300 هزار 
تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک 
میلیون و 292 هزار تومان رسید و قیمت هر مثقال طال نیز 5 میلیون 
و 600 هزار تومان ش��د. همچنین قیمت اُنس جهانی طال با یک دالر 
کاهش قیمت نسبت به روز قبل با نرخ یک هزار و 797 دالر و 15 سنت 
معامله شد. همچنین قیمت دالر در صرافی های بانکی دیروز تغییری 
نداشت و در همان رقم 27 هزار و 401 تومان معامله شد. قیمت فروش 
یورو نیز با 101 تومان کاهش به 30 هزار و 707 تومان رسید. قیمت 
خرید هر دالر 26 هزار و 858 تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 30 هزار 

و 99 تومان اعالم شد.

چقدرسپردهدربانکهاداریم؟
شکافپولیدرپایانتابستان

میزان س��پرده ها و تس��هیالت بانکی تا پایان ش��هریورماه امسال 
نسبت به سال گذشته به ترتیب 46.6 درصد و 51.9 درصد افزایش 
یافته اس��ت. براس��اس گزارش بانک مرک��زی از وضعیت کل مانده 
س��پرده ها و تس��هیالت ریالی و ارزی بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 
به تفکیک اس��تان در پایان ش��هریورماه س��ال ج��اری، مانده کل 
س��پرده ها به رقم 4683 هزار و 800 میلیارد تومان رس��یده است 
که نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل و پایان سال گذشته معادل 
46.6 درص��د و 20.9 درص��د افزایش را نش��ان می دهد. همچنین 
باالترین مبلغ سپرده ها مربوط به استان تهران با مانده 2543 هزار 
و 700 میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و 
بویراحمد معادل 11 هزار و 900 میلیارد تومان است. عالوه بر این، 
مانده کل تسهیالت در این زمان 3455 هزار و 400 میلیارد تومان 
اس��ت که نس��بت به مقطع مشابه س��ال قبل و پایان سال گذشته 
معادل 51.9 درصد و 7.23 درصد افزایش داش��ته اس��ت. به گفته 
بانک مرکزی، بیش��ترین مبلغ تسهیالت نیز مربوط به استان تهران 
با مانده 2231 هزار و 900 میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به 
اس��تان کهگیلویه و بویراحمد معادل 11 هزار و 200 میلیارد تومان 
است. نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی 81.8 
درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل به 
ترتیب 3.3 درصد و 1.6 درصد افزایش را نش��ان می دهد که نسبت 
مذکور در اس��تان تهران 96 درصد و اس��تان کهگیلویه و بویراحمد 
105.9 درصد است. در این گزارش، یکی از علل مهم باالبودن رقم 
تسهیالت و سپرده ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری 
از ش��رکت ها و مؤسس��ات تولیدی سایر اس��تان ها در استان تهران 
بیان ش��ده و عمده فعالیت های بانکی آنها از طریق شعب بانک ها و 

مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می شود.

تشکیلمنطقهویژهرمزارزدرمرکزتجارت
جهانیدوبی

مرک��ز تجارت جهانی دوبی در راس��تای جذب کس��ب و کارهای 
جدی��د، به منطقه رم��زارز و رگوالتور رمزارزها و س��ایر دارایی های 
دیجیتالی تبدیل می ش��ود. دفتر رس��انه ای دوبی در بیانیه ای اعالم 
کرد این اقدام برای ایجاد یک منطقه ویژه برای دارایی های مجازی 
از جمل��ه دارایی ها، محصوالت، اپراتوره��ا و صرافی های دیجیتالی، 
بخش��ی از تالش دوبی برای ایجاد بخش های اقتصادی جدید است. 
اس��تانداردهای دقیق ب��رای حمای��ت از س��رمایه گذاران، مقابله با 
پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، پایبندی به قوانین و رصد 
جریان معامالت فرامرزی ایجاد خواهند شد. سازمان اوراق بهادار و 
کاالهای امارات متحده عربی و س��ازمان مرکز تجارت جهانی دوبی 
در س��پتامبر با چارچوبی موافقت کردند که اجازه می دهد سازمان 
مرکز تجارت جهانی دوب��ی فعالیت های مالی مربوط به دارایی های 
رمزارز را تایید کرده و برای آنها مجوز صادر کند. براس��اس گزارش 
رویترز، منطقه آزاد DIFC دوبی هم در اکتبر نخس��تین بخش از 

چارچوب رگوالتوری برای توکن های دیجیتالی را منتشر کرد.

روندنزولیرمزارزمحبوبادامهدارد
سقوطبیتکوینبهپایین4۶هزاردالر

بیت کوین در پی افت فضای ریسک در سراسر بازارهای مالی جهانی، 
ب��ه روند نزول��ی پنج هفته ای خود ادامه داد و ب��ه پایین 46 هزار دالر 
س��قوط کرد. بیت کوین که بزرگترین رمزارز از نظر ارزش بازار اس��ت، 
روز دوش��نبه در نیویورک 2.5 درصد سقوط کرد و به 45 هزار و 578 
دالر رسید. این رمزارز از زمان آخرین رکوردشکنی که در اوایل نوامبر 
داش��ت، حدود 32 درصد ریزش کرده است. اتریوم حداکثر 4.3 درصد 
کاهش یاف��ت در حالی که توکن های دیفای )DeFi( مانند س��والنا، 

کاردانو، پولکادوت و پالی گان هم کاهش داشتند.
بانک های مرکزی سراس��ر جهان مبارزه علی��ه تورم باال از طریق 
تحکیم سیاس��ت پول��ی را در اولویت قرار داده ان��د و در عین حال، 
نگران تاثیر واریانت اُمیکرون بر رشد اقتصادی هستند. این وضعیت 
این پرس��ش را برای س��رمایه گذاران ایجاد کرده که آیا دارایی هایی 
مانند رمزارزها و سهام فناوری پس از افزایشی که در دوران پاندمی 
پیدا کردند، دوره دش��واری را پیش رو خواهند داش��ت. بیت کوین 
همچنین به س��طوح قیمتی نزدیک می ش��ود که تحلیل فنی برای 
نشانه های مس��یر آینده این رمزارز زیر نظر دارد. این ارز دیجیتالی 
در میانگی��ن قیمت 55 هفته ای خود قرار دارد و معموال چندین بار 
در گذش��ته پس از رس��یدن به این س��طح، بهبود یافته و به سطح 
باالتری صعود کرده اس��ت. براس��اس گزارش بلومبرگ، بیت کوین 
ت��ا روز جمعه برای پنجمین هفته متوالی کاهش داش��ت. برخالف 
دارایی های س��نتی و س��هام، توکن های دیجیتال��ی در صرافی های 

آنالین جهان، به صورت شبانه روزی معامله می شوند.
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رئیسکلبیمهمرکزی:
23.5میلیونخودرو،بیمهشخصثالثدارند

به گفت��ه رئیس کل بیمه مرکزی، از 25 میلی��ون خودروی موجود در 
کشور، 23 میلیون و 500 هزار خودرو بیمه شخص ثالث دارند.

در مراس��م رونمایی از س��امانه های الکترونیک خدمات رسانی صندوق 
تامین خس��ارت های بدنی که دی��روز با حضور وزیر اقتص��اد، رئیس کل 
بیمه مرکزی، معاون امور بانک، بیمه و ش��رکت های دولتی وزیر اقتصاد و 
دبیرکل سندیکای بیمه گران برگزار شد، غالمرضا سلیمانی از 23 میلیون 
و 500 ه��زار خودروی دارای بیمه ش��خص ثالث خب��ر داد و گفت: از 25 
میلیون خودروی موجود در کشور، معادل 23 میلیون و 500 هزار خودرو 
بیمه ش��خص ثالث دارند. رئیس کل بیمه مرکزی در این مراسم، صندوق 
تامین خس��ارت های بدنی را یار صنعت بیمه و مردم دانست و افزود: این 
صندوق هم هزینه ها و دیه افرادی که دچار حادثه با وسایل نقلیه می شوند 
را پرداخت می کند و هم اجازه نمی دهد که فرد مقصر در این حادثه برای 

پرداخت این دیه به زندان برود. 
وی با بیان اینکه در کل کشور تقریبا 25 میلیون خودرو داریم، افزود: از 
این تعداد خودرو معادل 23 میلیون و 500 هزار خودرو بیمه شخص ثالث 
دارند و باقی خودروها یا بیمه نیستند یا توقیف شده اند. همچنین، معادل 
800 تا 900 هزار خودرو در پارکینگ های نیروی انتظامی توقیف هستند.

سخنگویگمرکایراناعالمکرد
رشد۷3درصدیتجارتایرانبااوراسیا

در هشت ماهه امسال،  تجارت ایران با اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
از لحاظ وزنی 42 درصد و از لحاظ ارزش 73درصد رش��د داش��ته اس��ت. 
سیدروح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران، آخرین وضعیت تجارت خارجی 
ایران با اوراسیا در هشت ماهه امسال را تشریح کرد. براساس این گزارش،  
8 میلی��ون و 566 هزار و 18 تن کاال به ارزش 3 میلیارد و 626 میلیون و 
262 هزار و 452 دالر کاال بین ایران و پنج عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
در هش��ت ماهه امسال مبادله شد که از این میزان 6 میلیون و 726 هزار 
و 846 ت��ن به ارزش 2میلیارد و 862 میلی��ون و 623 هزار و 303 دالر از 
مبدأ این کشورها به ایران کاال فروخته شده است. این میزان واردات نسبت 
به مدت مش��ابه 66 درصد در وزن و 98 درصد در ارزش بیش��تر از مدت 
مشابه سال قبل بوده است. در این مدت صادرات کشورمان به اوراسیا هم 
ی��ک میلیون و 839 هزار و 172 تن به ارزش 763 میلیون و 639 هزار و 
149 دالر بوده است که نسبت به هشت ماهه سال گذشته تغییری در وزن 
نداشته اما در ارزش کاالی صادرشده 18درصد رشد داشته است. اما درباره 
میزان صادرات به اعضای اتحادیه اوراسیا نیز روسیه 700 هزار و 116 تن 
کاال به ارزش 375 میلیون و 229 هزار و 584 دالر، ارمنستان 786 هزار و 
826 تن کاال به ارزش 210 میلیون و 160 هزار و 411 دالر، قزاقستان با 
318 ه��زار و 205تن کاال به ارزش 114 میلیون و 686 هزار و 927 دالر، 
قرقیزس��تان با 28 هزار و 695تن کاال به ارزش 52 میلیون و 484هزار و 
215دالر و بالروس 5330 تن به ارزش 11میلیون و 78هزار و 12دالر در 

بازه زمانی اول فروردین تا 30 آبان ماه 1400 از ایران خریداری کردند.
در رابطه با میزان واردات از پنج کش��ور عضو اتحادیه اوراسیا نیز روسیه 
ب��ا فروش 5میلیون و 777ه��زار و 656تن کاال به ارزش 2 میلیارد و 561 
میلی��ون و 59 هزار و 150دالر، قزاقس��تان با 942 ه��زار و 19تن کاال به 
ارزش 277میلی��ون و 691 ه��زار و 271دالر، ب��الروس با 4412 تن کاال 
ب��ه ارزش 16میلی��ون و 938هزار و 325دالر، ارمنس��تان با 2235 تن به 
ارزش 6میلیون و 804دالر و قرقیزس��تان با 524 تن به ارزش 933هزار و 
753دالر، به ترتیب در جایگاه نخست تا پنجم مبدأ فروش کاال به ایران در 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا در هشت ماهه سال جاری قرار دارند.

نخستینگامبرایاصالحبازارمواداولیهتولیدبرداشتهشد
تالشوزارتصمتبرایکاهشتورم

تولیدکننده
ب��ا افتتاح ب��ازار معامالت آتی مس و گواهی س��پرده میلگرد و مس در 
بورس کاال، نخستین گام برای آنچه وزارت صمت اصالح ساختار بازارهای 
مواد اولیه تولید اعالم کرده اس��ت، برداشته شد. به  گفته وزیر صمت، این 
اصالح س��اختار برای 25کاال آغاز شده اس��ت. در این بین رئیس سازمان 
ب��ورس هم از آمادگی بورس  کاال برای عرضه خ��ودرو و دیگر کاالها خبر 
داده اس��ت. »به وزیر صنعت پیش��نهاد کرده ام محصوالتی را که مشمول 
قیمت گذاری دس��توری نیستند در بورس عرضه کنند تا قیمت ها رقابتی 
ش��ود و اختالف قیمت ها کاهش یابد.« مس��ئوالن وزارت صمت معتقدند 
تحول جدید می تواند به کاهش تورم تولید کننده و در نهایت نزولی ش��دن 
منحنی تورم مصرف کننده منجر ش��ود. قیمت گذاری دس��توری یکی از 
مش��کالت بازارهاس��ت، این موضوع در طول سال های گذشته در زنجیره 
عرضه کااله��ا، پیچیدگی فراوانی ایجاد کرده و حتی در موارد بس��یاری، 
به تش��کیل بازار سیاه منجر شده اس��ت. قیمت گذاری دستوری در طول 
سال های گذشته، همزمان به منافع تولید کننده ها و مصرف کننده ها آسیب 
زده و موجب شده قیمت ها با نرخ واقعی کشف نشوند. حاال آنطور که وزیر 
صنعت می گوید؛ قرار است روش تعیین قیمت ها در مورد کاالهای پایه که 
ماده اولیه تولید بس��یاری از کاال هاست، از طریق اوراق بهادارسازی تغییر 
کند و با این روش قیمت های واقعی از طریق بورس کاال کش��ف ش��ود. بر 
همین اساس از ابتدای هفته جاری، معامالت آتی مس، در بورس  کاال آغاز 
شد. دیروز هم با آغاز معامالت گواهی سپرده مس و میلگرد، قدم دیگری 
برای اصالح س��اختار بازار کاالهای پایه برداشته شد. قرار است این روش 

کشف قیمت در مورد دست کم 30محصول دیگر اجرا شود.
وزی��ر صمت هم در آیی��ن افتتاح معامالت آتی مس و گواهی س��پرده 
میلگرد و مس در بورس کاال گفت: اصالح س��اختار بازارها از طریق بورس  
کاال آغ��از ش��ده و این کار می تواند از طریق کاه��ش تورم تولید کننده به 
کاهش تورم مصرف کننده نیز کمک کن��د. رضا فاطمی امین در این  باره 
توضیح داد: در اقتصاد ایران، مش��کالت س��اختاری زیادی داریم که یکی 
از این مش��کالت، کارکرد نامتناسب بازارهاست، به همین دلیل در وزارت 
صنعت قصد داریم تا ساختار بازارها را به گونه ای اصالح کنیم که هم به سود 
تولید کننده و هم به نفع مصرف کننده باشد. او افزود: از 30گروه کاالی پایه 
که مشمول سهمیه بندی بوده اند تاکنون سهمیه بندی 20گروه کاال حذف 
شده و از 10گروه کاالی باقیمانده هم به سرعت، سهمیه بندی زدایی خواهد 
شد، انتظار داریم نتیجه این اقدام در کاهش نرخ تورم تولید کننده نمایان 
شود. به گفته او، برای مدیریت بازار کاالهای پایه، 25 ابزار طراحی شده که 

تاکنون سه ابزار آن افتتاح شده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: ش��امگاه یکشنبه بود که وزیر اقتصاد از جزییات بسته 10 
بندی ستاد اقتصادي دولت در حمایت از بازار سرمایه خبر داد و از فردای 
این روز بورس تهران به روند صعودی بازگشت. به طوری که نماگر اصلی 
تاالر شیش��ه ای در روز دوش��نبه بیش از 9 هزار واحد و در روز سه ش��نبه 
بیش از 16 هزار واحد افزایش یافت. اگرچه اغلب کارشناسان، رشد دو روز 
اخیر قیمت س��هام را به واکنش مثبت سهامداران و اهالی بازار به تصویب 

این بس��ته حمایتی نس��بت می دهند، اما هستند کارشناسانی 
که معتقدند اثر این حمایت ها موقتی اس��ت و رونق پایدار بازار 
سهام مستلزم رفع محدودیت ها و ایجاد مکانیزم هایی برای رشد 
واقعی صنایع بورس��ی است؛ بسته       ای که به اعتقاد این دسته از 
کارشناس��ان، فایده        چندانی برای بورس و سهامداران ندارد و به 

قول معروف »خانه از پای بست ویران است«.
ف��ارغ از ای��ن اختالف نظر بورس��ی و تاثیرات خ��وب و بدی 
که مصوب��ات حمایتی هیأت دول��ت و همچنین الیحه بودجه 
1401 بر بازار سهام گذاشته است، به نظر می رسد جای برخی 
اصالحات در این بس��ته حمایتی خالی اس��ت و اثری از اصالح 
دامنه نوس��ان و رفع قیمت گذاری دس��توری در آن به چش��م 
نمی خورد که سال هاست دغدغه مهم سهامداران و فعاالن این 
بازار به ش��مار می رود. به هر ترتیب، شاخص بورس تهران روز 
سه ش��نبه در آخرین روز معامالتی فصل پاییز به استقبال شب 
یلدا رفت و با رش��د 16 هزار واحدی از کف کانال 1.3 میلیونی 

فاصله گرفت.
اصالحاتدهگانهدولتدربازارسرمایه

پس از آنکه مجید عش��قی، رئیس سازمان بورس جمعه شب 
گذش��ته )در گفت وگ��و با بخش خبری 21 س��یما( از ارائه 10 
پیشنهاد به س��تاد اقتصادی دولت برای کمک به وضعیت بازار 
سرمایه خبر داد، شامگاه یکشنبه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد 
در ارتباط زنده با شبکه خبر، جزییات مصوبات ستاد اقتصادی 

دولت را تشریح کرد.
این بسته حمایتی به این قرار است: 1-در سال 1401 سقف 
قیمت گاز خوراک پتروش��یمی   ها معادل قیمت گاز صادراتی و 
حداکثر 5000 تومان در نظر گرفته ش��د و س��قف سوخت گاز 
برای صنایعی همچون فوالدی و پاالیش��گاه   ها و پتروشیمی   ها 
معادل 40درصد خوراک پتروش��یمی و حداکثر 2000 تومان و 
برای سیمانی   ها 10 درصد خوراک پتروشیمی در نظر گرفته شد. 

قیمت هایی که هرچند نس��بت به گذشته خبر خوبی به شمار می رود، اما 
کارشناس��ان معتقدند از آنجا که قیمت گاز در اروپا با افزایش مواجه شده 
است، شاید سقف 5000 تومانی چندان برای سهامداران خوشایند نباشد 
چراکه حاال نیز نرخ خوراک پتروش��یمی   ها در همین ارقام برآورد می شود 
و مزیتی نس��بت به تولیدکنندگان پتروشیمی آمریکایی و کانادایی برای 
پتروشیمی   های داخلی به ویژه برای متانول   سازان وجود ندارد. 2-مقرر شد 
مالیات شرکت های تولیدی معادل 5 واحد درصد کاهش داشته باشد. ضمن 
آنکه فرمول قیمت گذاری مورد نقد کارشناس��ان است. 3-در سال 1401 
فرمول حقوق دولتی معادن تغییر نکند. خبری که البته پیش تر نیز مورد 

تاکید کارشناس��ان قرار گرفته بود و نگرانی چندان��ی از این بابت در بازار 
مش��اهده نمی   شد. 4-در س��ال 1401 معادل مالیات نقل و انتقال سهام، 
جهت تقویت صندوق تثبیت بازار برگردانده شود. 5-مبلغ 30 هزار میلیارد 
تومان جهت افزایش س��رمایه صندوق تثبیت بازار تخصیص داده ش��ود. 
کارشناسان معتقدند این بند حمایتی شاید برای کوتاه   مدت بتواند به رشد 
قیمت س��هام به دلیل حمایت   های این صندوق منتهی شود اما در نهایت 

تنها اتالف منابع است و رونق پایدار بورس در گرو رفع موانع دیگری است. 
6-ده درص��د وجوه حاصل از عرضه اولیه س��هام دولتی جهت بازارگردانی 
همان س��هام و حمایت اختصاص پیدا می کند. 7-انتش��ار اوراق دولتی در 
بازار منوط به رعایت نسبت 50 درصد جریان ورودی به بازار سرمایه شده 
است. اگر جریان ورودی سرمایه کم باشد میزان عرضه اوراق در بازار کمتر 
می شود. هر چقدر جریان ورودی پول به بازار کم شود انتشار اوراق دولتی 
هم کمتر می شود. 8-بانک مرکزی موظف شد نرخ تسعیر دارایی   های ارزی 
بانک ها را حداقل معادل 90درصد نرخ نیما در شش ماه گذشته اعالم کند. 
9-رئیس سازمان بورس برای جلسات ستاد اقتصادی و تصمیم گیری برای 

انتشار اوراق دعوت می شود. 10-بانک مرکزی موظف شد با مداخله فعال 
در بازار بین بانکی و خرید اوراق در بازار ثانویه، میانگین نرخ سود در بازار 

بین بانکی را در سقف 20 درصد مدیریت کند.
شاخصسبزپوشبهاستقبالزمستانرفت

در جریان معامالت روز سه ش��نبه 30 آذرماه، شاخص کل بورس تهران 
ب��ا افزای��ش 16 هزار و 925 واحدی به رقم یک میلیون و 318 هزار واحد 
و ش��اخص کل با معیار هم وزن با 4 هزار و 310 واحد افزایش 
به رقم 348 هزار و 213 واحد رس��ید. در آخرین روز معامالتی 
فصل پاییز بیش از 4 میلیارد و 404 میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار به ارزش 28 هزار و 649 میلیارد ریال در بورس 
اوراق بهادار تهران دادوس��تد شد. شاخص بازار اول، افزایش 14 
هزار و 870 واحدی و شاخص بازار دوم، افزایش 26 هزار و 318 

واحدی را تجربه کردند.
شرکت ملی صنایع مس ایران با 2 هزار و 292 واحد، شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان با یک هزار و 240 واحد، ش��رکت صنایع 
پتروش��یمی خلیج ف��ارس با یک ه��زار و یک واحد، ش��رکت 
س��رمایه گذاری نفت وگاز و پتروش��یمی تامین با 751 واحد و 
بانک ملت با 686 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص 
کل داش��تند. در سوی مقابل نیز ش��رکت تولیدی فوالد سپید 
فراب کویر با 80 واحد، شرکت صنعتی آما با 29 واحد، شرکت 
آهنگری تراکتورسازی ایران با 21 واحد، شرکت پارس سویچ با 
20 واحد و شرکت سرمایه گذاری شفادارو با 19 واحد بیشترین 

تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
همچنین گروه شیمیایی با 27 هزار و 404 معامله به ارزش 2 
هزار و 421 میلیارد ریال، گروه خودرو با 37 هزار و 643 معامله 
به ارزش 2 هزار و 287 میلیارد ریال، گروه فلزات اساسی با 28 
هزار و 912 معامله به ارزش 2 هزار و 236 میلیارد ریال، گروه 
بانک ه��ا ب��ا 15 هزار و 169 معامله ب��ه ارزش یک هزار و 511 
میلی��ارد ریال و گ��روه اداره بازارهای مالی ب��ا 19 هزار و 588 
معامل��ه به ارزش یک هزار و 250 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز آیفکس از نیمه کانال 18 هزار 
واحدی فراتر رفت. در جریان معامالت روز گذشته در فرابورس 
ایران، ش��اخص کل فرابورس با افزایش 83 واحدی به رقم 18 
هزار و 523 واحد رس��ید و بیش از یک میلیارد و 633 میلیون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 32 ه��زار و 817 میلیارد ریال 
دادوستد ش��د. شرکت س��نگ آهن گهرزمین با 18 واحد، شرکت پلیمر 
آریاساس��ول با 10 واحد، شرکت آهن و فوالد ارفع با 6.59 واحد، شرکت 
صنایع پتروشیمی تخت جمش��ید با 6.28 واحد و شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین با 6 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص داشتند. 
همچنین بیمه پاس��ارگاد با 20 واحد، ش��رکت صنعتی مینو با 17 واحد، 
شرکت تولید برق عسلویه مبنا با 4 واحد، شرکت آتیه داده پرداز با 2 واحد 
و شرکت پتروشیمی زاگرس با یک واحد با بیشترین تاثیر منفی بر شاخص 

فرابورس همراه شدند.

بازارسرمایهبهپیشنهاداتدهگانهدولتواکنشمثبتنشانداد

لبخند بورس به یلدا

روانبورسآسیبدیده،الیحهبودجهبهانهاست
نگاهبورسبازانبهبودجه

هرچند عکس العمل بازار س��رمایه به الیحه بودجه در روز نخست چراغ 
قرمز بود، اما در نهایت با اصالح و همچنین شفاف س��ازی برخی ابهامات، 
ترمز سقوط بورس به دلیل الیحه کشیده شد. هرچند یک کارشناس بازار 
س��رمایه می گوید: الیحه بودج��ه نه به ضرر بورس و نه علیه آن اس��ت و 

مهمترین دغدغه بازار سرمایه، آسیب روانی و از بین رفتن اعتماد است.
روزبه شریعتی با بیان اینکه یکی از پاشنه های آشیل بازار سرمایه در این 
مدت، میزان س��ود اوراق خزانه بود، به ایسنا گفت: بازده موثر اوراق خزانه 
به باالی 25 درصد رس��یده و سیر افزایشی آن نیز ادامه دارد و باعث شده 
سرمایه گذاران ریسک گریز از این بازار موازی بترسند. اگر گفته می شود قرار 
است به بازار سرمایه کمک شود و هدف رشد این بازار است، نباید به این 

شیوه رفتار کرد و از بازار انتظار صعود داشت.
او با بیان اینکه س��رمایه گذارانی که در بازار سرمایه هستند باید بتوانند 
انتخاب هایی مبتنی بر منطق و ریس��ک داشته باش��ند، افزود: اتفاقی که 
زمان تقدیم الیحه بودجه سال آینده رخ داد، مزید بر اتفاقاتی شده که به 
ریزش بازار دامن می زد. در پیش نویس الیحه بودجه مطرح ش��د نرخ گاز 
شرکت ها هم معادل نرخ خوراک حساب شود. این موضوع پاشنه آشیل اول 
و مهمترین پاش��نه آش��یل بازار بود زیرا صنایع بسیار زیادی را تحت تاثیر 
قرار می داد. از صنعت متانول و اوره گرفته اس��ت تا فوالدی ها، سیمانی ها 

و پاالیشی ها.
این تحلیلگر بازار سرمایه با تاکید بر اینکه نگاهی که به فرمول خوراک 
وجود دارد، منطقی نیس��ت، توضیح داد: ای��ران دارای 17.9 درصد ذخایر 
گازی دنیا و تولیدکننده گاز اس��ت. بنابراین فرمول خوراک پتروشیمی ها 
نباید میانگین چهار هاب دنیا باش��د که دو تا از آنها مصرف کننده گاز در 
اروپا هس��تند. قیمت هر متر مکعب گاز در روز یکشنبه در آمریکا و کانادا 
نزدیک به 13 سنت و در اروپا به بیش از یک و نیم دالر رسیده  که دلیل 

آن وقوع بحران گازی در اروپا به دالیل مختلف است.
شریعتی ادامه داد: این در حالی است که  نرخ گاز در اروپا یک سال قبل 
حدود 20 س��نت بود. به همین دلیل سال های قبل که این فرمول نوشته 
می شد، بسیاری از تحلیلگران بورسی و حتی فرمول نویسان تصور نمی کردند 
که ممکن است چنین بحران هایی شکل بگیرد که باعث غیرمنطقی شدن 
این روند ش��ود. چرا باید فرمول گاز در ایران که تولیدکننده و صادرکننده 
گاز است مانند کشورهایی که واردکننده گاز هستند محاسبه شود؟ طبق 
این فرمول قیمت خوراک برای ش��رکت ها 42 سنت می شود. یعنی با دالر 
نیمایی 27 هزار تومانی قیمت یک متر مکعب گاز برای ش��رکت ها حدود 

11 هزار تومان خواهد شد.
شریعتی با تاکید بر اینکه اجرای فرمول مذکور باعث می شود سودآوری 
ش��رکت ها آس��یب ش��دیدی ببیند، گفت: حتی اگر دولت به این نتیجه 
می رسید فرمول مذکور را پیاده کند، اما از سوی دیگر اجازه می داد تاجرها 
گاز بخرند و در بورس کاال عرضه کنند منطقی بود؛ چراکه می توانستند با 
قیمت فوب که حدود 25 سنت است گاز را خریداری کرده و در بورس کاال 

عرضه کنند و ارزان تر از 42 سنت به شرکت ها بفروشند.
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طرحدولترئیسیبرایبازتوزیعیارانهبنزین
دولتمنافعطرحرا
بهمردمتوضیحدهد

گمانه زنی ها نشان می دهد که دولت سیزدهم به دنبال اجرای 
آزمایشی طرحی مش��ابه با طرح سهمیه بندی بنزین به ازای هر 
فرد است تا همه افراد جامعه که حتی خودرو هم ندارند، از یارانه 

سوخت بهره مند شوند
محمدرض��ا مقامی فرد؛ اقتصاد ایران همواره در این س��ال ها با 
چالش توزیع ناعادالن��ه یارانه های پنهان در بخش انرژی مواجه 
بوده اس��ت؛ به گونه ای که در کنار عدم تحقق عدالت در توزیع 
یارانه هایی همچون س��وخت، دولت ش��اهد قاچ��اق حامل های 
انرژی تولیدشده با یارانه دولتی به خارج از کشور نیز بوده است.

ب��ه گزارش تابناک اقتصادی، بر این اس��اس، در این س��ال ها 
یک��ی از اقدامات برای جلوگیری از روند قاچاق بنزین و گازوییل 
به کش��ور های همس��ایه، افزایش تدریجی بهای آن بوده است تا 
حداقل صرفه اقتصادی قاچاق کمتر شود، اما به دلیل حمایت از 
معیشت و قدرت خرید مردم به خصوص دهک های کم برخوردار 
جامعه، دولت همچنان سیاس��ت تخصیص یارانه س��وخت را در 

سال های اخیر ادامه داده است.
حال در این ش��رایط، همزمان با ارسال الیحه بودجه 1401 از 
س��وی دولت به مجلس، در خبر ها آمده اس��ت که دکتر رضایی 
مع��اون اقتصادی رئیس جمهور با ارس��ال نامه ای به وزرای نفت 
و اقتصاد و همچنین دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد، با اشاره به 
جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان 1400، تاکید 
کرده اس��ت: طرح بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه س��همیه 
بنزین به افراد به جای خودروها، به صورت آزمایش��ی در جزیره 
قش��م اجرا و هی��أت وزیران براس��اس نتایج حاص��ل از اجرای 
آزمایشی طرح، درخصوص تعمیم آن به کل کشور تصمیم گیری 

نماید.«
اما جدا از اینکه صحت و سقم این نامه هنوز از سوی دولت به 
طور رس��می تایید نشده است و تنها با واکنش سخنگوی دولت 
همراه شده است؛ بایس��تی به موضوع مهمی که جای بررسی و 
تأمل بیش��تر دارد توجه داشت. به بیان دیگر نگاه کارشناسی به 
تغیی��ر س��ازوکار توزیع یارانه های س��وخت در میان همه مردم، 
از جمله مس��ائلی اس��ت که همواره با اس��تقبال عموم مردم به 
خصوص اقش��ار محروم جامعه همراه بوده است؛ هرچند نگرانی 

اصلی به نحوه اجرای آن برمی گردد.
براس��اس این گزارش؛ از حدود هشت سال قبل طرحی مطرح 
بود که بر اختصاص سهمیه 60 لیتر بنزین یارانه ای به هر خانواده 
به جای هر وس��یله نقلیه تاکید داش��ت. در ادامه و در اسفندماه 
1397، مجلس با پیش��نهاد یک��ی از نمایندگان مبنی بر اعطای 
س��همیه یک لیتر بنزین در روز به ه��ر ایرانی، مخالفت کرد. در 
ادامه در مرداد س��ال  99 این بار طرحی با نام »س��همیه بندی 
بنزین سرانه خانوار« از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح 
شد که طبق گفته نمایندگان وقت مجلس، باقی مانده از مجلس 
قب��ل بوده و بازنویس��ی ش��ده و قرار بود در ص��ورت اجرا، برای 
رعایت بیش��تر عدالت، مبنا را از هر خودرو به هر خانوار تغییر و 
س��همیه ای نیز متناس��ب با پیمایش به خودرو های حمل و نقل 

عمومی و تاکسی های اینترنتی اختصاص دهد.

نماگربازارسهام

رئیس سازمان بورس در مراسم افتتاحیه معامالت آتی مس گفت یکی از 
موضوعات مهم که در حال رایزنی هستیم، در رابطه با عرضه خودرو است 
که مشمول قیمت گذاری دستوری نیست، ما آمادگی کامل داریم که این 

موضوع را به سرانجام برسانیم.
کارشناس��ان بازار ه��ای مالی اعتقاد دارند که ف��روش خودروی صفر به 

صورت قرعه کشی یکی از مشکالت بزرگ بازار خودرو است.
با توجه به شرایط موجود در بازار خودرو، برخی از کارشناسان بازار های 
مالی اعتقاد دارند که قرعه کشی خودرو های صفر و سود های 100 میلیون 
تومانی برای دالالن از مش��کالت اصلی بازار خودرو در چند ماه گذش��ته 
اس��ت. پیام الیاس کردی، کارش��ناس بازار های مالی درباره مشکالت بازار 
خودرو گفت و توضیح داد: مش��کالت در بازار خودرو زیاد است و برخی از 
راهکار هایی که ارائه می ش��ود در بازار اثری ندارد. باید به دنبال حل کردن 
اصل موضوع باشیم. الیاس کردی درباره بازار خودرو در کشور های خارجی 

گفت: به عنوان مثال خودروی تویوتا کروال جدید )که مدل های 2017 آن 
در بازار ایران هم وجود دارد( با قیمت 690 هزار دالر به فروش می رسد.

او توضیح داد: با فرض سقف سود 10 درصدی کارخانه تویوتا از فروش 
ای��ن خودرو، 69 ه��زار دالر برابر با حدود 96 میلی��ون تومان برای تویوتا 
سودآوری دارد. این در حالی است که در ایران، خرید خودرو از کارخانه و 

فروش در بازار آزاد حدود 100 میلیون تومان سود خواهد داشت.
این کارش��ناس بازار های مالی با بیان اینکه مصرف کننده واقعی باید در 
قرعه کشی شرکت کند، توضیح داد: خودرو های غیرلوکس )پایین تر از 500 
میلیون تومان( در بازار با اختالف قیمت 100 میلیون و بیشتر از کارخانه 

به فروش می رسند.
درصد س��ود فروش خودرو در برخی از خودروس��ازان مطرح جهان از 6 
الی 10 درصد است. این در حالی است که در بازار داخلی خودرو با خرید 

خودرو از کارخانه و فروش در بازار آزاد حدود 50 درصد سوددهی دارد.

الیاس کردی درباره بحث عرضه خودرو در بورس گفت: در هیچ جای دنیا 
خودرو در بورس عرضه نمی شود. مصرف کننده برای خرید خودروی صفر 

باید به کارخانه و نمایندگی ها مراجعه کند.
او در ادامه درباره ش��رایط ب��ازار خودرو در ایران گفت: متاس��فانه بازار 
خودرو به نحوی پیش رفته است که خریداران باید در بازار به دنبال خرید 
خودروی صفر باشند. این موضوع در حالی رخ داده است که همه جای دنیا 

برای خرید خودرو صفر باید به کارخانه مراجعه شود.
این کارش��ناس بازار این موضوع را یکی از عوامل اصلی اختالف قیمت 

خودرو کارخانه و بازار آزاد می داند.
او بر این عقیده اس��ت که براس��اس ش��رایط فعلی بازار خودرو عرضه 
خودرو در بورس می تواند مفید باش��د، اما ب��ا توجه به تجربه های قبلی 
احتماال این موضوع که اخیرا توس��ط رئیس س��ازمان بورس اعالم شد 

جدیتی نخواهد داشت.

سود دالالن بازار خودرو بیشتر از کارخانه تویوتا

افرادفاقدخودرویارانهبنزینمیگیرند
سخنگو و رئیس شورای اطالع رسانی دولت از اختصاص یارانه بنزین به افراد 
فاقد خودرو خبر داد و گفت طرح ما برای توزیع عادالنه تر یارانه بنزین این است 
که این یارانه به افراد اختصاص پیدا کند. به گزارش برنا، علی بهادری جهرمی 
روز سه شنبه درباره اختصاص یارانه بنزین به افرادی که خودرو ندارند، گفت: 
تا پیش از ای��ن یارانه بنزین به دارندگان خودروها اختصاص پیدا می کرد که 
ناعادالنه  بود چراکه بخشی از مردم فاقد خودرو هستند و چیزی به آنها تعلق 
نمی گرفت. رئیس شورای اطالع رسانی دولت افزود: موضوع دیگر اینکه برخی از 
مردم چند خودرو داشتند و چند برابر افرادی که یک خودرو دارند از این یارانه 
اس��تفاده می کردند. بنابراین برای اینکه یارانه بتواند توزیع عادالنه تری داشته 
باش��د. طرح این است که بنزین یارانه ای به افراد اختصاص پیدا کند. بهادری 
جهرمی، سرپرس��ت خانوارها را متولی اخ��ذ یارانه بنزین عنوان کرد و گفت: 
اکنون بنزین یارانه ای 1500 تومانی و بنزین 3هزار تومانی داریم. وقتی بنزین 
3000 تومانی فروش می رود، 1500 تومان تفاوت آن برای بازتولید به حساب 
هدفمندی یارانه ها می رود و در اختیار دولت قرار می گیرد. وی خاطرنشان کرد: 
فرض بر این است که اگر قرار است یارانه ای اختصاص داده شود و مابه التفاوتی 

دریافت شود، مستقیما سراغ افرادی که از بنزین استفاده نکرده اند برویم.

آزادسازیصادراتدامسنگین
میزانمجازصادرات،50هزاررأس

طبق نامه وزیر جهاد کش��اورزی که خطاب به معاون امور تولیدات دامی وزارت 
جهاد کشاورزی، مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام و رئیس سازمان امور عشایر 
اعالم ش��ده، تاکید شده است که میزان مجاز برای صادرات دام  نر سنگین پرواری 
50 هزار رأس اس��ت و معاونت امور تولیدات دامی نیز به عنوان دس��تگاه ناظر بر 
فرآیند صادرات دام سنگین تعیین می شود. به گزارش ایسنا، در متن نامه سیدجواد 
س��اداتی نژاد آمده اس��ت که پیرو ابالغی��ه ش��ماره 020.17600، 1400/08/05 
درخصوص دس��تورالعمل اجرایی صادرات دام زنده س��بک م��وارد زیر درخصوص 
صادرات دام س��نگین اصالح می گ��ردد: در مقدمه ابالغیه مذک��ور، بعد از عبارت 
»خرید حمایتی دام عشایر« عبارت »و شماره 020.176460 مورخ 1400/08/08 
خرید دام روستایی« اضافه، همچنین بعد از عبارت »دستورالعمل اجرایی صادرات 

دام زنده سبک« عبارت »و سنگین« اضافه می گردد.
در پاراگراف قبل از بند )1(، بعد از عبارت »صادرات دام سبک« عبارت »عشایر« 

حذف و عبارت »وسنگین« اضافه می گردد.
تبصره زیر به بند )2( اضافه می گردد:

»میزان صادرات مجاز برای دام سنگین نر پرواری، 50 هزار رأس می باشد.«
در تبصره ذیل بند )4(، عبارت »عشایر« بعد از عبارت »دام دریافتی از« حذف و 

عبارت »دامدار« جایگزین می گردد.
تبصره ذیل به بند )6( اضافه می گردد:

»معاون��ت امور تولیدات دامی به عنوان دس��تگاه ناظر بر فرآین��د صادرات دام 
سنگین تعیین می ش��ود و موظف است بازپرداخت مانده مبلغ دام زنده خریداری 

شده و نیز تقسیم سود بین دامدران ذی نفع، نظارت الزم را اعمال کند.

5تولید و صنعت چهار شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
1 دی 1400

شماره 1927



چگونهازاسترسکاریفاصلهبگیریم؟

بهقلم:جاناسمیت
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک استرس یکی از مواردی است که باعث خواهد شد تا 
افراد نتوانند عملکرد الزم را داش��ته باش��ند و ضمن از دست دادن 
موقعیت ش��غلی خود، س��المت خود را نیز به خط��ر بیندازند. این 
امر در حالی اس��ت که اس��ترس را می توان با اقداماتی بسیار ساده 
کنترل کرد و تجربه یک دوره کاری طوالنی مدت بدون مش��کل را 
داشت. فراموش نکنید در این رابطه بهتر است که حتی اگر احساس 
استرس باال را ندارید، مواردی را که قصد بررسی آنها را داریم، انجام 
دهید. این امر باعث خواهد ش��د تا در آینده نیز مش��کلی را نداشته 

باشید. در این راستا شش مورد اصلی را بررسی خواهیم کرد. 
1-ازمدیتیشناستفادهکنید

اگرچه تقریبا هر فردی می داند که مدیتیش��ن در بهبود وضعیت 
افراد و کس��ب آرامش تاثیر بس��زایی را دارد، ب��ا این حال هنوز هم 
تعداد افرادی که در این زمینه اقدامات روزانه انجام می دهند، بسیار 
کم اس��ت. دلیل اصلی آن را می توان در نبود فضای مناسب و آشنا 
نب��ودن به اصول آن خالصه کرد. این امر در حالی اس��ت که چنین 
تصوری کامال غلط بوده و مدیتیشن ابدا به فضای خاصی نیاز ندارد 
و می توانی��د اقدام��ات آن را از طریق اپلیکیش��ن های مختلف و یا 
جس��ت و جو در یوتیوب، پیدا کنید. در این زمینه شما محدودیتی 
را ندارید و می توانید چندین با در طول روز این اقدام را انجام دهید. 

2-برروییکموضوعجدیدتمرکزکنید
این امر که ذهن خود را از شرایط حال حاضر منحرف کنید، یکی 
دیگر از مواردی اس��ت که باعث خواهد شد تا از شرایط حال حاضر 
فاصله گرفته و در نهایت آرامش خود را سریعا بازیابی کنید. در این 
زمینه شما باید بدانید که چه چیزی باعث استرس شما شده است؟ 
در این زمینه ممکن اس��ت یک مکالمه با مشتری ناراضی دلیل آن 
باش��د. تحت این ش��رایط می توانید اقدامی نظیر نگاه کردن به یک 
ویدئو را در دس��تور کار خود قرار دهی��د. درواقع نباید اجازه دهید 
که ش��رایط بد ح��ال حاضر برای مدت طوالنی باق��ی بماند و ذهن 
ش��ما همچنان به آن توجه کند. این مورد اس��تراتژی است که شما 

می توانید برای تمامی اقدامات خود مورد استفاده قرار دهید. 
3-سبکزندگیسالمداشتهباشید

درواقع وضعیت نامناسب جسمی و روحی نیز می تواند باعث شود 
تا با فش��ار عصبی باالیی مواجه باش��ید. درواقع یک شرایط ممکن 
اس��ت برای فردی بسیار اس��ترس زا و برای فردی دیگر کامال عادی 
باشد. تحت این شرایط مشکل اصلی از خود فرد است. در این راستا 
توصیه می ش��ود که برنامه غذایی سالمی را داشته باشید و به میان 
وعده ه��ا نیز توجه نمایید. همچنین الزم اس��ت ت��ا ذهن خود را از 
اف��کار منفی دور کرده و اعتماد به نف��س را در خود تقویت نمایید. 
در این مرحله حتی ممکن اس��ت به توصیه های یک روانشناس نیاز 
پیدا کنید. نتایج جدیدترین تحقیقات حاکی از آن اس��ت که ماساژ 
و موس��یقی، به قدری تاثیرگذار اس��ت که از هر دوی آنها به عنوان 
روش های درمانی اس��تفاده می ش��ود. به همین خاط��ر خرید یک 

ماساژور برقی، انتخابی هوشمندانه خواهد بود. 
4-افکارخودرابررویکاغذبیاورید

هنگام��ی که یک اتفاق رخ می دهد، بدترین زمان برای فکر کردن 
درباره آن است. با این حال ذهن شما به سمت مسئله جدید می رود 
و طبیعی اس��ت که به آن فکر کنی��د. در این زمینه منحرف کردن 
ذهن نباید باعث ش��ود تا از فکر کردن به آن غافل ش��وید. در این 
راستا نوشتن دغدغه های فکری در یک کاغذ می تواند انتخابی بسیار 
خوب باشد. این امر باعث خواهد شد تا در زمان مناسب، به بررسی 

آن بپردازید. 
5-ورزشمداومداشتهباشید

ورزش م��داوم کمک خواهد کرد تا ش��ما بتوانید به خوبی روحیه 
خود را ارتقا داده و سالمتی بیشتری را داشته باشید. درواقع افرادی 
که ورزش مداوم انجام می دهند، آس��تانه تحمل س��ختی باالتری را 
هم دارند. در این زمینه شما می توانید رفتن به باشگاه و یا پیاده روی 
در نزدیکتری��ن پارک را انتخاب کنید. درواقع هیچ محدودیتی برای 

ورزش کردن وجود ندارد.
۶-محیطکارشناورداشتهباشید

این امر که تنها به دفتر کار خود محدود نشوید باعث خواهد شد 
تا در موقعیت های مختلف قرار گرفته و طبیعتا فشار کمتری را هم 
حس کنید. برای مثال می توانید چند روز در هفته را از اس��تراتژی 
دورکاری اس��تفاده کنید و یا زمان های استراحت خود را در مکانی 
خارج از محل ش��رکت سپری کنید. این موارد خصوصا در شرایطی 
که احس��اس بدی را دارید، نتایج فوق الع��اده ای را به همراه خواهد 

داشت. 
در آخر فراموش نکنید که درصد استرس برای هر فردی متفاوت 
بوده و ممکن اس��ت ش��ما با تنها یکی از این ش��ش راهکار، بتوانید 
وضعی��ت خوبی را به دس��ت آورید. با این حال ممکن اس��ت حتی 
تمامی این موارد نیز نتواند نتیجه بخش باشد و شما به دالیلی نظیر 
بیماری، نیاز به طی کردن یک دوره درمانی و مصرف دارو داش��ته 
باش��ید. با این حال این موضوع نباید منجر به ناامیدی ش��ما شود. 
درواقع بدترین سیاس��ت این اس��ت که ش��ما در تالش برای عادت 

کردن به شرایط بد خود باشید. 
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بهقلم:آریالیال
کارشناس کسب و کار
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مش��تریان وفادار برای هر برندی دارای اهمیت هس��تند. این دس��ته از 
مش��تریان به کارآفرینان اطمینان خاطر قابل مالحظه ای نسبت به فروش 

محص��والت  از  بخش��ی  تضمین ش��ده 
می دهن��د. به ط��ور معم��ول برندها در 
پی س��رمایه گذاری در ح��وزه بازاریابی و 
تبلیغات انتظار پیدا کردن دامنه وسیعی 
از مشتریان وفادار را دارند. با این حال در 
بیشتر مواقع ماجرا به این سادگی ها روی 
نمی دهد. همین امر دردس��رهای زیادی 
پیش روی برندها برای جذب مش��تریان 
وفادار قرار می دهد. با این حساب اگر شما 
به دنبال جلب نظر مشتریان وفادار برای 
برندتان هستید، باید برنامه ای ویژه برای 

خودتان طراحی نمایید. 
یک��ی از دالیل اصلی ب��رای جلب نظر 
مش��تریان به منظور حفظ ش��ان در کنار 
برن��د ارزان تر ب��ودن چنی��ن اقدامی در 
مقایسه با تالش برای جذب مشتری تازه 
اس��ت. حفظ مشتریان از نظر مالی شش 
برابر ارزان تر خواهد بود. بنابراین اگر برند 
شما در این حوزه سرمایه گذاری مناسبی 
انج��ام دهد، امکان تاثیرگ��ذاری بر روی 
مشتریان و بهبود وضعیت مالی اش فراهم 

می شود. 
بی ش��ک امروزه بحث مال��ی برای هر 

برندی اهمیت دارد. بسیاری از کسب و کارها در عمل هیچ توانایی خاصی 
برای افزایش بودجه بازاریابی شان ندارند. همین امر دردسرهای موجود در 
مسیر تیم های بازاریابی را به شدت افزایش می دهد. اگر شما هم به دنبال 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید از همین حاال 
به دنبال برنامه ای حرفه ای و دقیق باشید، در غیر این صورت هرگز فرصتی 

برای جلب نظر مشتریان و بهبود وضعیت کاری تان پیدا نمی کنید. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از گام های اساس��ی برای 
بهینه س��ازی وضعیت برند و جلب مش��تریان وفادار اس��ت. اگر شما هم 
عالقه مند به یادگیری تکنیک های این بخش هستید، در ادامه با ما همراه 

باشید. 
ارائهبهترینتجربهخریدبهمشتریان

تجربه خرید مشتریان از برند شما باید همیشه خاص و منحصر به فرد 
باشد. این امر به شما امکان تعامل با مشتریان و تبدیل شدن به یک کسب 
و کار خ��اص برای آنها را می دهد. متاس��فانه بس��یاری از برندها علی رغم 
پیگیری تکنیک های کلیشه ای در تعامل با مشتریان و ایجاد تجربه خرید 
برای آنها انتظار موفقیت در زمینه پیدا کردن مشتریان وفادار را نیز دارند. 
این امر تا حد زیادی غیرواقعی محسوب می شود. درست به همین خاطر 

شما باید در هر شرایطی از پیگیری اش صرف نظر نمایید. 
ارزیابی وضعیت ایجاد تجربه خرید برای مشتریان همیشه ایده ای مهم و 
جذاب محسوب می شود. برخی از بازاریاب ها در این میان برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف شان همیشه مشکالتی را تجربه می کنند. دلیل این 
امر نیز تالش برای حفظ تکنیک ها و ایده های قدیمی در راستای تعامل با 
مش��تریان به هر قیمتی است. چنین امری دیر یا زود برندتان را با مشکل 
رو به رو می کند. به جای چنین کاری شما باید همیشه آماده استقبال از 

تغییرات در عرصه کسب و کار و تعامل با مشتریان باشید. 
جایزهدادنبهمشتریانوفادار

پیدا کردن مشتریان وفادار فقط یک روی سکه بازاریابی و تبلیغات است. 
شما پس از اینکه مشتریان تان را پیدا کردید، باید برنامه ای مشخص برای 
حفظ شان نیز داشته باشید، در غیر این صورت خیلی زود آنها را از دست 
خواهید داد. این امر می تواند ضرر مالی بسیار بزرگی برای برندتان محسوب 
شود. بنابراین همیشه باید به فکر حفظ مشتریان وفادارتان هم باشید. نکته 
مهم اینکه پیدا کردن مشتریان وفادار بسیار سخت تر از تعامل با مشتریان 
عادی است. درست به همین خاطر شما باید پس از پیدا کردن مشتریان 

وفادار به بهترین شکل ممکن آنها را نزدیک برندتان نگه دارید. 
یک��ی از راهکاره��ای کاربردی در زمینه حفظ مش��تریان وفادار اعطای 
برخی از هدیه های جذاب و مناسب با سلیقه آنها در بازه های زمانی خاص 
اس��ت. به عنوان مثال، در آس��تانه سال نو یا سالگرد تاسیس برندتان ارائه 
برخی از تخفیف های شگفت آور یا برخی از هدیه های کوچک اما کاربردی 
به مشتریان وفادار ایده خوبی خواهد بود. این امر اهمیت مشتریان وفادار 

در کس��ب و کار شما را نش��ان می دهد. بنابراین می توانید مطمئن باشید 
که برای مدت زمانی بیش��تر مش��تریان مورد نظر در کن��ار برندتان باقی 

خواهند ماند. 
گردآوریمداوماطالعاتمربوطبهمشتریانوفادار

مشتریان وفادار همیشه تمایل باالتری برای تعامل با برندها در مقایسه 
با مش��تریان عادی دارند. این امر منبع اطالعاتی بسیار خوبی برای کسب 
و کار ش��ما محسوب می شود. وظیفه شما به عنوان یک کارآفرین در این 

میان گردآوری اطالعات مربوط به مش��تریان و تالش برای استفاده از آنها 
در راس��تای بهینه سازی وضعیت کس��ب و کارتان است. شاید این امر در 
مرحله نخست بسیار سخت و غیرممکن به نظر برسد، اما شما پس از مدت 
زمانی کوتاه با مشاهده تاثیر این فرآیند بر روی وضعیت برندتان دیگر هرگز 

قیدش را نخواهید زد. 
وقتی مشتریان بازخوردی نسبت به استراتژی یا محصول تازه شما ارائه 
می کنند، انتظار اصلی شان پیگیری وضعیت از سوی شماست. بنابراین اگر 
ش��ما در این رابطه عملکرد خوبی از خودتان نش��ان ندهید، هیچ شانسی 

برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان نخواهید داشت. این امر مشکالت تان 
را به طور قابل مالحظه ای افزایش داده و هیچ شانسی پیش روی تان برای 

جلب نظر مشتریان قرار نخواهد داد. 
رفتارمناسبباکارمندان

برندی که تعامل خوبی با کارمندانش نداشته باشد، هرگز فرصتی برای 
تاثیرگذاری بر روی آنها پیدا نخواهد کرد. این امر مشکالت شما به عنوان 
یک کارآفرین را به ش��دت افزایش می دهد. با این حس��اب توصیه اصلی 
ما به ش��ما تالش برای تعامل مناسب با 
کارمندان در هر ش��رایطی است. چنین 
ام��ری ش��ما را به بهترین ش��کل ممکن 
برای ایج��اد آمادگی در برن��د به منظور 
رفت��ار حرفه ای با مش��تریان قرار خواهد 
داد. به این ترتیب مش��تریان دیگر دلیلی 
صرف نظر از خرید دوباره نخواهند داشت. 
معنای این امر افزایش دامنه مش��تریان 

وفادار شما در طول زمان خواهد بود. 
تداومدرعملکردبرند

عملکرد برنده��ا در زمینه جلب نظر و 
حفظ مشتریان وفادار باید همراه با عنصر 
تداوم باشد. متاسفانه بسیاری از برندها در 
این میان ش��رایط الزم برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاط��ب ه��دف را مدنظر قرار 
نمی دهند. چنین نکته ای ش��رایط کسب 
و کار ش��ما را به ش��دت دشوار و پیچیده 
خواهد کرد. اگر ش��ما حت��ی برای مدت 
زمان��ی کوت��اه ت��داوم در ارائ��ه خدمات 
حرفه ای و تعامل مناس��ب با مشتریان را 
کنار بگذارید، خیلی زود مشتریان تان را از 
دست خواهید داد. این امر ضررهای مالی 
هنگفتی به برندت��ان زده و از نظر اعتبار 

برند نیز شرایط تان را به شدت دشوار خواهد کرد. 
ب��دون تردید پیدا کردن مش��تریان وفادار برای هر برندی امر س��ختی 
محسوب می شود. درس��ت به همین خاطر شما باید با برنامه ای دقیق در 
این راس��تا حضور پیدا کنید، در غیر این صورت همیش��ه برای جلب نظر 
مشتریان مشکل خواهید داشت. استفاده از توصیه های مورد بحث در این 
مقاله گام مهمی برای بهبود وضعیت تان در بلندمدت محسوب می شود. با 

این حساب باید همیشه این نکات را مدنظر داشته باشید. 
customerthink.com:منبع
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اخبار

با حضور ویدئو کنفرانسی مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضالب 
کشور،جلسه ستاد بحران آبفای کشور برگزار گردید

ایالم- منصوری: به منظور بررسی آخرین وضعیت آمادگی استانهای متأثر 
از سامانه بارشی، جلسه ستاد بحران آبفای کشور روز  پنجشنبه 25 آذر با حضور 
مدیر عامل شــرکت مهندسی آب و فاضالب کشــور، مدیران عامل شرکتهای 

استانهای متأثر از سامانه بارشی بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار گردید.
 با توجه به اعالم ســطح هشدار نارنجی از سوی سازمان مدیریت بحران کل 
کشور و اداره کل هواشناسی استان تحت عنوان فعالیت سامانه بارشی از ظهر روز 
جمعه مورخ 2۷/۰۹/۱۴۰۰ لغایت روز سه شنبه مورخ ۰۱/۱۰/۱۴۰۰  و احتمال 
جاری شــدن سیل و آسیب به تاسیسات زیر بنایی و برابر تصمیمات اخذ شده 

جلسه، ستاد مدیریت بحران شرکت مهندسی آبفای کشور که با ریاست مهندس جانباز با حضور مدیران عامل شرکتهای استانهای متأثر 
از سامانه بارشی بصورت ویدئو کنفرانسی برگزار گردید. در ادامه این جلسه مهندس حسنی قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان ایالم به 
ارائه گزارشی اقدامات آبفای استان در خصوص  پیشگیری و مقابله با مخاطرات احتمالی پرداخت. وی گفت: به دنبال پیش بینی سازمان 
هواشناسی مبنی بر بارش های سنگین و گسترده در چند روز آینده، این شرکت از آمادگی کامل برای مقابله با حوادث احتمالی برخوردار 
است. قائم مقام شرکت آب و فاضالب استان ایالم گفت: و به منظور جلوگیری از هرگونه حوادث ناشی از این بارندگی ها ضمن دستور 
آماده باش به کلیه نیروهای امدادی و اتفاقات مستقر در امورات تمامی شهرستان ها تجهیزات اضطراری در مناطقی که در مسیر سیالب 

های احتمالی هستند، ارسال گردیده است

ارائه سامانه بومی تردد کامیونی بندر بوشهر درپنجمین نمایشگاه حمل و 
نقل، لجستیک و صنایع وابسته

بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز:  به گزارش روابــط عمومی اداره 
کل بنادر و د یانوردی اســتان بوشــهر، همزمان با هفته حمل و نقل و در 
دومین روز از نمایشــگاه حمل و نقل ،لجســتیک و صنایع وابسته واقع در 
مصلی تهران ، سامانه بومی تردد کامیونی بندر بوشهر برای بازدیدکنندگان 
 ارائه شــدو مــورد اســتقبال بازدیدکننــدگان و دیگر بنادر قــرار گرفت.

سید علی اکبر هاشــمی رئیس اداره فناوری اطالعات و ارتباطات اداره کل 
بنادر و دریانوردی اســتان بوشــهر در اینباره گفت: این ســامانه به منظور 
کنتــرل بهینه  تردد  نــاوگان حمل و نقل به محوطه هــای بندری طراحی 

 شــده اســت  که نتیجه پیاده ســازی آن، کاهش ترافیک در مبادی ورودی و خروجی و همچنین محوطه های بندری می باشد.
وی بیان کرد: پیش از این در فرآیند درخواســت ورود کامیون، مراجعه صاحبان کاال یا نماینده قانونی ایشــان نیاز بود که با پیاده 
ســازی سامانه مذکور، عالوه بر حذف فیزیکی و کامل اربابان رجوع، کلیه مراحل درخواست بصورت الکترونیک و از بستر اینترنت 

انجام می پذیرد.
هاشمی اضافه کرد: همچنین این امر، حذف اسناد کاغذی را نیز موجب گشته و در پی آن تخلفات اداری و جعل اسناد نیز کامالً غیر 
ممکن شده که این موضوع خودگام مهمی در پیشگیری از قاچاق کاال است. علی اکبر هاشمی افزود: تخصیص بهینه درخواست های ورود 
ناوگان حمل و نقل عالوه بر افزایش رضایت مندی مشتریان و ذینفعان بندر، منجر به تسریع در فرآیند تخلیه و بارگیری کاال نیزمی گردد 
از اینرو با توجه به پوشش دهی کامل سامانه جهت کاالی عمومی، کانتینری و نفتی در هر دو رویه واردات و صادرات، کلیه ترددها در زمان 
پیش بینی شده به بندر ورود می نمایند لذا بهینه سازی فرآیندها جهت تحقق اهداف سازمانی و افزایش رضایت مندی هموطنان، از اولویت 
های طراحی سامانه بوده است. وی گفت: با توجه به برنامه دوم اصالح نظام اداری کشور در خصوص توسعه دولت الکترونیک و هوشمند 
سازی اداری، سامانه مدیریت تردد کامیون گام مهمی در تحقق پیاده سازی دولت الکترونیک بوده و در آینده نزدیک، توسعه سامانه در 
بخش ارتباط با سایر سامانه های نرم افزاری سازمان های همکار از قبیل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بمنظور دریافت اطالعات 

مجوزهای تخلیه و بارگیری، صورت خواهد پذیرفت.

سرپرست منطقه 9 عملیات انتقال گاز:
 افزایش ضریب ایمنی تاسیسات تقویت فشار گاز رشت 

با نصب دکل های صاعقه گیر
ساری – دهقان : با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۹ عملیات، 
با نصب دکل های صاعقه گیر در تاسیسات تقویت فشار گاز رشت، ضریب ایمنی 
در این تاسیسات افزایش یافت. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی 
شــرکت انتقال گاز ایران، محی الدین مفخمی، سرپرست منطقه ۹ عملیات با 
اعالم این خبر اظهار کرد: با توجه به موقعیت جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۹ و 
صاعقه خیز بودن استان گیالن، اجرای پروژه نصب صاعقه گیر به منظور حفاظت 
از تاسیسات تقویت فشار گاز رشت در مقابل مخاطرات ناشی از برخورد صاعقه و 
تامین ایمنی کارکرد این تاسیسات در دستور کار قرار گرفت. سرپرست منطقه ۹ 

خاطرنشان کرد: عدم انطباق های گزارش شده از بازدیدهای ایمنی صورت پذیرفته توسط کارشناسان منطقه و نیز نتایج شناسایی مخاطرات 
و ارزیابی ریســک به روش HAZID در تاسیسات تقویت فشار گاز رشت، نصب و استقرار این تجهیزات به منظور حذف کامل مخاطرات 
مترتب از برخورد صاعقه در محوطه ایستگاه، براساس استاندارد حفاظت در برابر )IEC 623۰5(  و آیین نامه ایمنی سیستم اتصال به زمین 
)ارتینگ( را مهم و الزامی تلقی کرد. مفخمی در ادامه اجرای این پروژه را در راستای تحقق ماموریت انتقال ایمن و پایدار گاز عنوان کرد و 
افزود: صاعقه گیرها در شرایط بحرانی از برخورد صاعقه به افراد، ساختمان و تاسیسات بر اثر اضافه ولتاژ ناگهانی، جلوگیری کرده و این ولتاژ 

باال را از طریق رسانا به زمین انتقال می دهد.

دیدار مدیرکل بنیاد مسکن استان با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن
رشــت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی استان گیالن، مهندس حامد دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقالب 
اســالمی استان گیالن به همراه معاون عمران روستایی، ذیحساب و کارشناس 
بودجه با رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن دیدار کرد. در ابتدای این 
دیدار مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن، انتصاب خانم شراره کاوسی را 

به سمت ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تبریک گفت. 
دائمی در ســخنانی به بیان توضیحاتی در خصوص تاریخچه و اهداف، بنیاد 
مســکن انقالب اسالمی و همچنین روند اجرای پروژه های عمران روستایی در 

استان پرداخت و گفت:  بنیاد مسکن انقالب اسالمی گیالن در 2۱ فروردین 58 به فرمان امام )ره( تاسیس شد و تا هشت سال بصورت یک 
نهاد اداره می شد. تا نهایتاً در سال ۱366 اساسنامه  کشوری آن در مجلس شورای اسالمی تصویب  و به استان ها ابالغ شد دائمی از اثرات 
اجرای طرح های عمرانی در روستاها سخن گفت و ادامه داد: افزایش تمایل به زندگی در روستا، ایجاد فضاهای ویژه مانند گردشگری در 
روستاها از جمله مهمترین اثرات اجرای این طرح ها در روستاهاست. وی با اشاره به شاخص 52 درصدی اجرای طرح هادی در کشور گفت:  
این شاخص در استان ۴۷ درصد است و خواستار توجه ویژه دستگاه های ذیربط به منظور ارتقای شاخص اجرای طرح هادی در استان شد.  
در ادامه این دیدار شراره کاوسی با بیان اینکه به رغم نگاهی که به دلیل سرسبزی گیالن از بیرون وجود دارد، میزان برخورداری جامعه 
روستایی ما نسبت به سایر استان ها، رضایت بخش نیست، اظهار داشت: البته سرمایه گذاری هایی در این بخش صورت گرفته اما خروجی 
قابل قبول نیست. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیالن افزود: بهبود وضعیت جامعه روستایی و افزایش درآمد سرانه روستاییان 

موجب می شود، مردم روستا را ترک نکنند و حتی افرادی که مهاجرت کرده اند به روستای خود بازگردند.

چهار هزار و ۵۵۵ نفر در استان مرکزی از مقرری بیمه بیکاری استفاده می کنند
اراک- فرناز امیدی: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان مرکزی 
گفت: چهار هزار و 555 نفر در اســتان مرکزی از مقرری بیمه بیکاری استفاده 
می کنند که از این تعداد مقرری بگیر یک هزار و 6۴ نفر مربوط به شهرســتان 
ساوه است. به گزارش روابط عمومی تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی، 
بهزاد سام دلیری در همایش بیمه بیکاری ویژه مدیران و کارشناسان حوزه بیمه 
بیکاری استان مرکزی در سالن اجتماعات فنی و حرفه ای اراک افزود: مشکالت 
اقتصادی، معیشتی و رفاهی بر جامعه کارگری فشارهای زیادی ایجاد کرده و به 
نوعی آستانه تحمل این قشر پایین است و باید بیش از پیش برای رفع مشکالت 

این قشر تالش کرد. وی بیان کرد: صندوق بیمه بیکاری در چارچوب های قانونی و در راستای حمایت از جامعه کارگری ایجاد شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی ادامه داد: استان مرکزی قطب چهارم صنعت کشور است و از نرخ بیکاری معقولی 
برخوردار است و میانگین نرخ بیکاری استان در سال جاری، هفت و هفتم درصد است. سام دلیری افزود: نرخ بیکاری در برخی شهرستان ها 
از جمله اراک، شازند و خمین با وجود استقرار صنایع زیاد، باالتر است. وی ادامه داد: نرخ بیکاری شهرستان های ساوه، زرندیه و دلیجان 
از میانگین هفت و هفت دهم پایین تر است اما تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در این شهرها باال است. مدیرکل تامین اجتماعی استان 
مرکزی نیز در ادامه این همایش گفت: تحریم برای صنایع فرصت های زیادی ایجاد کرده است. علیرضا حسینی افزود: حدود ۹8 درصد از 

کارفرمایان استان مرکزی، حق بیمه خود را به صورت منظم پرداخت می کنند که نشان دهنده حال خوب صنعت است.

شماره 1924
چهار شنبه
اول دی 1400

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: رییس اتاق بازرگانی تبریز گفت: 
در استان آذربایجان شرقی کمترین بهره برداری از معافیت های قانونی 

مالیاتی را داشته ایم.
جلسه بررسی مسائل و مشــکالت اعضای هیات های حل اختالف 
مالیاتی با حضور معاون قضائی رئیس کل دادگســتری، مدیرکل دفتر 
هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری و مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان 
شــرقی و جمعی از نمایندگان اتاق در هیات های حل اختالف مالیاتی 
برگزار شد. یونس ژائله در این جلسه با اشاره به نتایج پایش محیط کسب 
و کار استان گفت: واحدهای صنعتی که در این پایش شرکت کرده اند، 
شکایت باالیی از فشار مالیاتی داشته اند که باید به این دغدغه رسیدگی 
شــود. با توجه به کاهش درآمدهای کشور، فشار مالیاتی جهت تامین 
درآمدها افزایش داشته است.  رییس اتاق تبریز ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ 
در استان آذربایجان شرقی ۱۱۰ درصد آنچه در بودجه پیش بینی شده 
بود، وصول شــده که این میزان نشان از وصول ۱۰ درصد بیشتر از رقم 
پیش بینی شده در بودجه است که در این بین واحدهای تولیدی فشار 
زیادی تحمل کرده و شــکایت باالیی دارند. وی، مشکالت ایجاد شده 
برای واحدهای تولیدی را موجب فرار سرمایه از استان دانست و گفت: 
مشکالت مالیاتی را می توان یکی از این موضوعات دانست که متاسفانه 
در اســتان ما از لحاظ استفاده از معافیت های قانونی مالیاتی، کمترین 
بهره برداری صورت گرفته و به عنوان مثال از ماده ۱32 در این موضوع 
به درستی استفاده نشده اســت.  ژائله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

را از دیگــر دغدغه های صاحبان واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: 
وضعیت نقدینگی واحدهای تولیدی مناسب نبوده و بانک ها نیز منابع 
الزم را ندارند که در اختیار این واحدها قرار دهند به خصوص اینکه بانک 
مرکزی نیز استفاده از منابع داخلی خود را برای آن ها ممنوع کرده است 
و به این ترتیب مشکل نقدینگی واحدها پابرجا خواهد بود. رییس اتاق 
تبریز ادامه داد: در رابطه با مشکالت نمایندگان اتاق در هیات های حل 
اختالف مالیاتی استان، پرونده باید ۷2 ساعت قبل در اختیار نمایندگان 
قــرار گیرد. می توان در این زمینه یک ســایت تعریف کرده و مدارک 
مربوط به پرونده ها در آنجا بارگذاری شــود تا اعضای هیات های حل 
اختالف که قادر به بررسی مدارک فیزیکی نیستند از طریق این سایت، به 
مطالعه پرونده قبل از برگزاری جلسه هیات حل اختالف بپردازند.  عزیز 

امن الهی، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان نیز در این جلسه 
گفت: پرونده های مالیاتی طرح شده در هیات های حل اختالف مالیاتی 
باید حداقل دو الی سه روز قبل از جلسه به نمایندگان این هیات ها ارسال 
شود که عدم اشرافیت کامل به پرونده باعث تضییع حقوق خواهد شد. 

وی ادامه داد: همچنین در صورت امکان، قرارهای کارشناسی باید به 
کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شود. طاهر روحی، مدیرکل دفتر 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با 
قدردانی از تالش اعضای هیات های حل اختالف مالیاتی، بر لزوم ارائه 
راهنمایی و مشــاوره الزم به واحدهای صنعتی و مؤدیان مالیاتی برای 

ترغیب به منظور ارائه دفاتر قانونی تاکید کرد.
وی ادامه داد: دســتورالعمل های اجرایی معافیت های مالیاتی باید 
به نحو مناسبی اطالع رسانی و تبیین شود. غالمرضا شریفی، مدیرکل 
امور مالیاتی اســتان آذربایجان شــرقی نیز در این جلسه با بیان اینکه 
مالیاتی مگر به حکم قانون و دستورالعمل های اجرایی وضع نمی شود، 
گفت: جلسات هیات های حل اختالف مالیاتی با حضور هر سه نماینده 
رســمیت یافته و چنانچه یکی از اعضا در جلسه حضور نداشته باشند، 
جلســه رســمیت خود را از دســت می دهد. وی با بیان اینکه استان 
آذربایجان شــرقی رتبه ۱۱ وصول مالیاتی را دارد، گفت: ســهم استان 
آذربایجان شــرقی، 2.۴ درصد کل وصولی مالیاتی کشور است. در این 
جلسه نمایندگان اتاق در هیات های حل اختالف مالیاتی نیز مشکالت 

مربوط به حوزه کاری خود را مطرح و خواستار حل این مسائل شدند.

اصفهان- قاسم اسد: دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار اصفهان 
از یکم دی ماه ۱۴۰۰ و با محوریت چاپ و بسته بندی، تبلیغات، برندینگ، 
رسانه، مشاوره توسعه و بهبود کسب و کار برپا می شود. به گزارش روابط 
عمومی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، این نمایشگاه که 
تا چهارم دی ماه و به مدت چهار روز برپا خواهد بود، میزبان شرکت های 
فعــال در حوزه های تخصصی چاپ و بســته بندی، کانون های آگهی و 
تبلیغات، مراکز تخصصی مشاوره مدیریت کسب وکار، دانشگاه ها و مراکز 
آموزشی مرتبط با حوزه مدیریت کســب وکار، انجمن ها و تشکل های 
مرتبــط با مدیریت کســب وکار، مراکز تخصصی در حــوزه دیجیتال 
مارکتینگ، شــرکت های فعال در حوزه بیمــه )نمایندگی و کارگزاری 
بیمه(، شرکت های دانش بنیان، شرکت های خالق و فناور و سازمان ها و 

دستگاه های دولتی مرتبط با راه اندازی و توسعه کسب وکار است.
این نمایشــگاه در فضایی به مســاحت ۱۰ هزار مترمربع و با حضور 
65 مجموعه از بخش های مختلف کســب و کار اصفهان برگزار خواهد 

شــد. همچنین شــرکت های فعــال در حوزه مدیریت کســب وکار از 
تهران نیز در نمایشــگاه حضور دارند تــا توانمندی ها و خدمات خود را 
در معرض بازدید عالقمندان و فعاالن این حوزه قرار دهند. بیشــترین 
سهم مشارکت در دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار اصفهان متعلق 

به مجموعه های مرتبط با صنعت چاپ، بســته بندی و تبلیغات است؛ 
همچنین تامین کنندگان دستگاه و قطعات مرتبط با صنعت چاپ نیز 
برای نخستین بار در چنین نمایشگاهی حضور پیدا کرده اند. رسالت اصلی 
این نمایشگاه ایجاد بستری است تا مدیران کسب وکارها بتوانند نیازهای 
مجموعه های خود را با حضور و بازدید از غرفه ها و مذاکره با متخصصان 
برآورده کنند. مدیران کسب وکارهای صنعتی، صنفی، تجاری و تعاونی، 
دانشــجویان رشــته های بازرگانی، تبلیغات، بیمه، تجارت الکترونیکی 
و...، مدیران شــرکت های دولتی مرتبط، مدیران انجمن ها و تشکل ها و 
عالقمندان به راه اندازی یا توسعه و بهبود کسب وکار از جمله مخاطبان 

اصلی دومین نمایشگاه مدیریت کسب وکار اصفهان به شمار می روند.
فعاالن حوزه مدیریت کسب وکار، کارشناسان، متخصصان و عالقمندان 
به این حوزه می توانند از ساعت ۱۰ تا ۱8 روزهای یکم تا چهارم دی ماه 
۱۴۰۰ به نمایشگاه بین المللی اصفهان واقع در کمربندی شرق، روبروی 

منطقه روشن دشت مراجعه کنند.

آذربایجان شــرقی – ماهان فالح: شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 
موفق به کسب رتبه اول شرکت برگزیده در عرصه پژوهش و فناوری گردیده است.

لوح تقدیر امضا شده توسط علی اکبر محرابیان، وزیر نیرو به مناسبت انتخاب آب 
و فاضالب آذربایجان شرقی به عنوان رتبه اول شرکت برگزیده در عرصه پژوهش 
و فناوری به مدیریت این شرکت اهدا شد. در پی کسب این موفقیت، وزیر نیرو با 
اهدای تقدیرنامه ای از تالش ها و زحمات کارکنان شــرکت آب و فاضالب استان 

آذربایجان شرقی در عرصه پژوهش و فناوری تشکر و قدردانی کرد.
متن لوح تقدیر به شرح ذیل می باشد:

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

پیشــرفت و اعتالی صنعت آب و برق و دستیابی به اهداف و برنامه های علمی 
و پژوهشــی وزارت نیرو، مرهون مساعی متخصصین و پژوهشگران پرتالش این 

صنعت است.
از آنجا که بنا به ارزیابی شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در سال ۱۴۰۰، 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی به عنوان رتبه اول شرکت برگزیده 
در عرصه پژوهش و فناوری معرفی شده است، لذا بدینوسیله از تالش ها و زحمات 

مدیران و همکاران ذیربط، قدردانی بعمل می آید.
علی اکبر محرابیان
وزیر نیرو

 شهریار- غالمرضا جباری: رضا کمیلی مقدم در جمع خبرنگاران 
ضمن تشــریح عملکرد دادگستری شهریار، با خاطر نشان ساختن این 
موضوع مهم که هم در حــوزه قضایی و هم اداری باکمبود نیرو مواجه 
هستیم، اما در کار خود کوتاهی و کم کاری نکرده و نمی کنیم و با همت 
وتــالش همکاران خود دربخش قضا همواره در پی جلب رضایت عموم 
میباشیم.  وی در همین رابطه اظهار داشت متوسط تعداد رسیدگی به 
پرونده ها در ســطح استان برای هر بازی حدود ۱5۰ تا ۱6۰ پرونده در 
هرماه اســت اما در شهرستان شهریار این تعداد به بیش از 2۰۰ پرونده 

می رسد.
باید تشکیالت قضایی شهریار ارتقائ یابد 

وی با بیان اینکه در بخشهای پیگیری با هدف کاهش جرایم و تخلفات 
بایســتی برنامه داشته باشیم و به طور اصولی اقدام کنیم ، ارتقاء جایگاه 
تشــکیالت اداری دادگستری شهرستان در کاهش اطاله دادرسی ها را 
مفید و ضروری دانست. رئیس دستگاه قضای شهریار به راه اندازی چهار 

شعبه قضایی در آینده نزدیک اشاره کرد و همچنین از آغاز به کار مجتمع 
شماره 2 دادسرای عمومی و انقالب در صباشهر برای رسیدگی به پرونده 
های ارجاعی از 6 کالنتری پیرامون صباشهر خبر داد. کمیلی مقدم اضافه 

کرد؛ تمام شــعبات اجرای احکام کیفری، به ساختمان دادسرا منتقل 
خواهد شد تا با حذف تردد های زائد و حفظ شان مردم قدم های موثری 
برداشــته شود و رسیدگی به پرونده ها با سرعت و دقت بیشتری انجام 
گردد. وی نوید فعال کردن واحد ارشاد و مضاعدت قضایی را هم به مردم 
شهرستان داد و در این باره اظهار داشت ؛ با انجام این کار، سطح آگاهی 
حقوقی و قضایی مراجعان افزایش پیدا خواهد کرد و عالوه بر این ابهامات 
و تنش های ناشی از کم اطالعی افراد درباره احکام صادره و روند پیگیری 
پرونده ها از بین خواهد رفت. رئیس دستگاه قضا در شهرستان شهریار 
در خصوص عملکرد شوراهای حل اختالف هم تصریح نمود: حدود ۴۰ 
درصد پرونده های که در این شورا مطرح می شود به مصالحه ختم می 
گردد که جای تقدیر و قدردانی دارد. هرچند معتقدهستم به دلیل تغییر 
و اصالح قوانین، فعاالن در شوراها باید به طور مرتب آموزش های حین 
خدمت داشته باشند، اما با هدف حفظ حقوق مردم از حضور افرادناآگاه 

درشوراهای حل اختالف جلوگیری خواهد شد.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان 
جلسه بررسی توسعه همراه اول در شمال کشور بررسی شد.دکتر غالمعلی 
شهمرادی که در جلسه بررسی نیازمندیهای اجرای پروژه 8+ همراه اول 

حضور داشــت با اشاره به اقدامات انجام شده در جهت توسعه ارتباطات 
ســیار در اســتان ، برنامه های پیش رو راتشریح کرد و گفت : در قالبت 
عملیات 8+ همراه اول تا پایان اسفند ماه 56 سایت جدید همراه اول در 

نقاط مختلف استان تاسیس خواهد شد.وی تعداد 222 سایت را در این 
پروژه قابل راه اندازی و ارتقاء دانست وافزود: از این تعداد ۱۹۰سایت جدید 
بوده و بقیه ارتقا ء تکنولوژی خواهند یافت.مدیر مخابرات منطقه گلستان 
پوشش باکیفیت تر همراه اول را هدف از اجرای این پروژه دانست و گفت 
: توســعه ارتباطات سیار باتوزیع عادالنه در استان انجام می شود.الزم به 
یاد آوری اســت این جلسه در بابلسر و با حضور مدیران ارشد همراه اول 

ومدیران مناطق مخابراتی گلستان ، مازندران و گیالن برگزار شد.

رییس اتاق بازرگانی تبریز:

بهره برداری مناسبی از معافیت های قانونی مالیاتی در آذربایجان شرقی نشده است

برپایی نمایشگاهی برای مدیران و فعاالن کسب وکار در اصفهان

در عرصه پژوهش و فناوری محقق شد؛

رتبه اول کشوری برای شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی

رئیس دادگستری شهرستان شهریار؛
 بعد از شهر تهران وسیع ترین حوزه قضایی به نسبت جمعیت را شهرستان شهریار دارد

با حضور مدیر مخابرات منطقه گلستان : 

توسعه همراه اول در منطقه شمال کشور بررسی شد

اهواز- شبنم قجاوند: رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق 
خوزستان با بیان اینکه باید در ترکیب نیروگاه های خوزستان تغییراتی 
داده شود، گفت: زیرساخت های تولید برق حرارتی در استان الزم است 
که تقویت شــود چرا که احداث این نیروگاه ها در خوزســتان پایداری 

شبکه را ارتقاء و وابستگی به نیروگاه های برق آبی را کم می کند. 
محمود دشت بزرگ در بیست و سومین جلسه شورای پایایی شبکه 
برق خوزســتان که با حضور مدیران صنعت برق استان و کهگیلویه و 
بویراحمــد برگزار شــد، بیان کرد: اگر 8 هــزار و ۹۰۰ مگاوات نیروگاه 
حرارتی مصوب خوزستان اجرایی شود ترکیب نیروگاه های تولید برق در 
خوزســتان برعکس می شود و از 6۰ درصد تولید برق آبی و ۴۰ درصد 
حرارتی کنونی به 6۰ درصد تولید از طریق نیروگاه های حرارتی خواهیم 
رسید و دیگر شبکه تحت تاثیر شرایط جوی خشکسالی و ترسالی قرار 
نخواهد گرفت. وی با اشاره به انسجام و هماهنگی صنعت برق استان در 
عبور از پیک تابســتان ۱۴۰۰، تصریح کرد: الزم است که این همکاری 

ها در عبور از پیک زمســتان پیش رو نیز تداوم داشــته باشد تا عبور 
موفقیت آمیزی از آن داشــته باشــیم. رئیس شورای پایایی منطقه ای 
شبکه برق خوزســتان اضافه کرد: در تالش هستیم سوخت مورد نیاز 
نیروگاه 25 مگاواتی میان رود که تکمیل شــده تامین و در زمستان در 

شــمال خوزستان وارد مدار شود و بخشی از بار مورد نیاز این منطقه را 
تامین کند. دشــت بزرگ ادامه داد: برای تابستان ۱۴۰۱ نیز الزم است 
که توجه به پروژه محوری و هماهنگی های الزم بین شرکت های تولید، 
انتقال و توزیع در این زمینه وجود داشته باشد و تکالیف شرکت توانیر در 
این خصوص اجرایی و به سرانجام برسد. وی گفت: انرژی در خوزستان 
اهمیت زیادی دارد و باید پایش و مراقبت دائم از شبکه در موضوع پدافند 

غیرعامل مد نظر قرار بگیرد تا خطری متوجه شبکه نشود.
رئیس شــورای پایایی منطقه ای شبکه برق خوزســتان با اشاره به 
اهمیــت وصول مطالبات از صنایع ، بیان کرد: برای اتمام به موقع پروژه 
ها در زمان مقرر الزم است که وصول مطالبات از صنایع به موقع انجام 

شود تا بتوانیم هزینه های پروژه ها را پرداخت و به سرانجام برسانیم.
ارائه گزارش عملکرد عبور از پیک تابستان ۱۴۰۰ و تکالیف شرکت ها 
در زمستان پیش رو، از دیگر محورهای نشست شورای پایایی منطقه ای 

شبکه برق خوزستان بوده است.

لزوم تقویت زیرساخت های تولید برق حرارتی در خوزستان

چهار شنبه
1 دی 1400
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ویپاد،تجربهایفراانتظاردراموربانکی
نرم افزار ویپاد بانک پاس��ارگاد، تجربه ای ج��ذاب در ورود به بانکی تمام دیجیتال و بهره مندی از خدمات متنوع آن را، 
بدون محدودیت زمانی و مکانی و با تأمین تمامی نیازهای مخاطبان فراهم می کند. در دنیای امروزی، الکترونیکی شدن 
خدمات و محصوالت بانک ها، فصل تازه ای از ارتباطات مالی را رقم  زده و این تحول باعث افزایش سرعت و دقت، کاهش 
هزینه ها و صرفه جویی در زمان ش��ده اس��ت. توس��عه بانکداری الکترونیک، عالوه بر اینکه ارتباط مشتری با بانک را وارد 
فضایی جدید س��اخته، چش��م انداز تازه ای را در ارتباطات درون نظام بانکی و نظارت بر بانک ها نیز ایجاد کرده اس��ت. از 
س��وی دیگر در دو س��ال گذشته با همه گیری ویروس کووید19 و ضرورت کاهش مراجعه  حضوری مشتریان به بانک ها، 
دور جدیدی از فعالیت های بانکداری الکترونیک در ایران آغاز ش��ده اس��ت.   در این شرایط، برخی از بانک های قدرتمند 
مانند بانک پاسارگاد که عنوان مبتکر خدمات بانکداری مجازی در ایران را در کارنامه خود دارد، تهدید ویروس کووید19 
را به فرصتی تبدیل کرد تا از دل مشکالت موجود، راه حل های حرفه ای تری برای مشتریان خود فراهم  کند. این بانک که 
همواره به  عنوان بانکی خالق و نوآور، پیشگام در تحوالت فناورانه سیستم بانکی است، با نگرشی نو و متفاوت، بانک تمام 
دیجیتالی با نام »ویپاد« را به  عنوان یکی از دروازه های ورود به »سرزمین هوشمند پاد« در اختیار استفاده کنندگان قرار 
داده  است. ویپاد به  عنوان یک دستیار هوشمند مالی و شبکه اجتماعی مالی، تمام خدمات و نیاز  های متنوع در بانکداری 
دیجیت��ال را ب��ه  صورت مجازی در اختیار هموطنان عزیزمان ق��رار داده و همچنین تعامالت مالی میان افراد را از  طریق 

شماره تلفن همراه، تسهیل می کند. 
بخشی از امکانات متمایز و ویژگی های خیره کننده »ویپاد« این شبکه اجتماعی مالی را می توانیم به شرح زیر برشماریم:

• افتتاح حس��اب دیجیتال بانک پاس��ارگاد: افتتاح حساب دیجیتال بانک پاس��ارگاد یکی از خدمات مهم ویپاد است تا 
مشتری با عضویت در آن و احراز هویت، در سریع ترین و آسان ترین شکل ممکن، کیف پول دیجیتال خود را به حساب 
دیجیتال بانک پاسارگاد تبدیل کند و از شماره حساب دیجیتال و شماره شبای دیجیتال برای انجام کلیه تعامالت مالی 

استفاده کند.
• کارت بانکی دیجیتال بانک پاسارگاد: مشتریان می توانند پس از افتتاح حساب دیجیتال  پاسارگاد و با ثبت درخواست 
صدور کارت بانکی دیجیتال پاسارگاد، صاحب کارت دیجیتال بانک پاسارگاد شوند. با این کارت، هر مشتری می تواند در 

کلیه درگاه های اینترنتی، امور مالی خود را بدون دغدغه انجام دهد.
• انتقال وجه به کارت یا شبای خود و دیگران: یکی از خدمات ویپاد برای کاربران ایجاد شرایط انتقال  وجه به کارت و 
شبای حساب های دیگری از خود، اعضای فهرست مخاطبان عضو ویپاد )براساس شماره تلفن( و هر فرد دیگری )با ثبت 
ش��ماره کارت و یا شماره شبای مقصد( است. بدین ترتیب برای انتقال وجه، دسترسی گسترده ای در اختیار کاربران این 

نرم افزار قرار داده شده است.
• درخواست کارت اعتباری ارزان قیمت بانک پاسارگاد: مشتریان شبکه اجتماعی ویپاد می توانند پس از تکمیل اطالعات 
و در صورت احراز شرایط الزم با ثبت درخواست کارت اعتباری ارزان قیمت نسبت به دریافت این نوع تسهیالت اقدام کنند. 
• دریافت کارت هدیه دیجیتال بانک پاسارگاد: کاربران ویپاد می توانند بدون مراجعه به شعبه و فقط با چند کلیک ساده 

از طریق این نرم افزار کارت هدیه دیجیتال خریداری و بدین ترتیب در زمان و هزینه خود صرفه جویی کنند.
عالوه  بر خدمات یادشده، موارد دیگری نظیر احراز هویت کامال دیجیتال، پشتیبانی آنالین، رمزگذاری اطالعات بانکی 
و شخصی در باالترین سطح امنیت و امکان اعمال رمز و اثرانگشت نیز در طراحی این اپلیکیشن لحاظ شده اند و در کنار 
امکانات ذکرشده، تجربه لذت بخشی از نقل و انتقاالت مالی و پرداخت هزینه های روزمره را در اختیار کاربران گرامی قرار 

داده است. 
ویپاد به پشتوانه بانک بزرگ پاسارگاد، این امکان را برای مشتریان گرامی فراهم کرده تا با آرامش و آسودگی خیال و 
با امنیت باال، در کمترین زمان ممکن و بدون محدودیت دسترس��ی به شعبه  های بانک، طیف وسیعی از خدمات مالی و 

بانکی را انجام دهند.
بدون تردید، ویپاد به  عنوان یک ش��بکه اجتماعی مالی، اتفاق بس��یار مبارکی در بانکداری نوین الکترونیکی است که 
می تواند ثمرات چشمگیری در نرم افزارهای ارائه خدمات بانکی و مالی در ایران داشته باشد و چشم اندازهای نوینی را در 

این راستا ایجاد کند.
برای دریافت برنامه موبایلی ویپاد و کسب   اطالعات بیشتر در خصوص این برنامه، می توانید به تارنمای ویپاد به  نشانی

www.wepod.ir  و یا تارنمای بانک  پاسارگاد به نشانیwww.bpi.ir  مراجعه فرمایید.

تبلیغـاتخالق مدرسهمدیریت
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تصویر س��نتی از یک کارآفرین شامل فردی است که در زمینه تولید 
یک محصول یا عرضه خدماتی خاص فعالیت دارد. بس��یاری از مردم در 
سراسر دنیا تصویر یک کارآفرین را به طور مداوم همراه با حضور در یک 
فروشگاه به یاد می آورند. این امر شاید در طول دهه های گذشته تصویر 
درس��تی از کارآفرینی در سراسر دنیا بود، اما اکنون شرایط به طور قابل 
مالحظه ای تغییر کرده است. دلیل این امر تنوع در ارائه خدمات از سوی 
کارآفرینان محس��وب می شود. شما امروزه به عنوان کارآفرین می توانید 
در ازای آم��وزش مهارت های مختلف ب��ه مخاطب هدف تان بر روی آنها 
تاثیرگذاری داش��ته باشید. این امر درآمدزایی قابل مالحظه ای نیز برای 

شما به همراه خواهد داشت. 
وقتی صحبت از طراحی دوره های آموزش��ی به طور آنالین می شود، 
بسیاری از کارآفرینان آن را یک ایده کاری جدی تلقی نمی کنند. دلیل 
این امر هرچه باش��د، دست کم ش��ما باید طور دیگری فکر کنید. امروزه 
بسیاری از افراد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان برنامه های 
بسیار زیادی دارند. این امر شامل آموزش انواع مهارت های ویژه در حوزه 
بازاریابی، فروش و حتی راه اندازی کسب و کار می شود. بنابراین اگر شما 
هم مهارتی را خیلی خوب بلد هس��تید، باید به فکر درآمدزایی از آن با 

طراحی یک دوره آموزشی آنالین باشید. 
از آنجایی که همه گیری کرونا دیگر بس��یاری از برندها را نس��بت به 
فعالیت آنالین متقاعد کرده است، شما هم باید دوره های آموزشی تان را 
به طور کامال آنالین پیش ببرید. این امر استقبال بسیار بیشتری از سوی 

کارآفرینان و مشتریان نسبت به دوره های شما به همراه دارد. 
ه��دف اصل��ی در این مقاله بررس��ی برخی از مهمتری��ن نکات برای 
راه ان��دازی یک دوره آموزش��ی آنالین با کیفیت باالس��ت. بدون تردید 
بس��یاری از کسب و کارها در این میان ایده های متنوعی برای راه اندازی 
یک دوره آموزش��ی دارند، اما ریزه کاری های این حوزه بسیاری از آنها را 
نسبت به عملیانی کردن ایده شان ناامید می کند. به همین خاطر در ادامه 
برخی از مهمترین توصیه  ها و نکات برای راه اندازی یک دوره آموزش��ی 

مناسب را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار خواهیم داد. 
انتخابموضوعدورهآموزشی

نخستین کاری که شما برای راه اندازی یا به عبارت بهتر طراحی یک 
دوره آموزشی باید مدنظر داشته باشید، انتخاب موضوع آن است. هرچه 
باش��د دوره آموزشی تان باید در حوزه ای خاص صورت گیرد، در غیر این 
صورت کمتر کس��ی بدان توجه نشان خواهد داد. همچنین خودتان هم 
دردس��رهای زیادی برای طراحی دوره ای که موضوع اصلی اش مشخص 
نیس��ت، پیدا می کنید. خوشبختانه امروزه بسیاری از دوره های آموزشی 
موف��ق در دس��ترس افراد قرار دارد. بنابراین ش��ما برای انتخاب موضوع 
دوره تان می توانید سایر دوره های آنالین موفق را مد نظر قرار دهید. البته 
منظور ما در این بخش الگوبرداری صرف از ایده دیگر کارآفرینان نیست، 
بلکه فقط برای آشنایی با راه و چاه های این حوزه چنین توصیه ای را به 
ش��ما ارائه می کنیم. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری حرفه ای بر روی 

مخاطب هدف کمک خواهد کرد. 
پیدا کردن دوره آموزش��ی مناس��ب برای طراحی بس��تگی زیادی به 
مهارت های ش��ما دارد. اگر شما مهارت های باالیی در حوزه های مختلف 
دارید، چنین امری برای تان به ش��دت ساده و کاربری خواهد بود. البته 
برای شروع کار شما باید فقط به یک حوزه یا مهارت توجه نشان دهید. 
به عنوان مثال، اگر شما تجربه زیادی در حوزه بازاریابی دیجیتال دارید، 
طراحی یک دوره آموزشی در این حوزه ایده خوبی خواهد بود. نکته مهم 
اینکه شما باید توانایی ارائه رزومه کاری موفق و همچنین نمونه کارهای 
قبلی تان را داش��ته باشید، در غیر این صورت شاید کمتر کسی به شما 
اعتماد کرده و در دوره تان ش��رکت کند. چنین امری می تواند در همان 

ابتدی کار وضعیت شما را به طور قابل مالحظه ای به چالش بکشد. 
توصیه ما در این بخش برای انتخاب موضوع دوره آموزش��ی توجه به 
تجربه کاری و همچنین عالقه شخصی تان است. بدون شک فردی که از 
یک حوزه مشخص متنفر باشد، هرگز معلم خوبی نخواهد شد. بنابراین 

شما باید در این حوزه با آگاهی کافی عمل نمایید. 
مطالعهدربارهمشتریان

دوره آموزشی شما در نهایت باید نظر مشتریان را جلب کند. این امر 
اهمیت بس��یار زیادی برای برندتان و س��ابقه کاری شما به عنوان طراح 
دوره های آموزش��ی خواهد داشت. اگر شما در این بخش عملکرد خوبی 
از خودتان نش��ان دهید، شانس بس��یار باالیی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان پیدا خواهید کرد. 
کاری که شما در این بخش باید انجام دهید، مطالعه درباره مشتریان 
به س��اده ترین شکل ممکن است. این امر ش��اید در نگاه نخست بسیار 
س��خت به نظر برس��د، اما اگر به طور اصولی دنبال شود تبدیل به نوعی 
س��رگرمی جذاب خواهد شد. در این راستا باید ابتدا خودتان را به جای 
کارآموزه��ای تازه کار در حوزه مهارت م��ورد نظرتان بگذارید. اگر فردی 
در تالش برای یادگیری بازاریابی دیجیتال اس��ت و هیچ تجربه ای هم از 
فعالیت در این حوزه نداشته باشد، به نظر شما چه نکاتی را مورد توجه 

قرار خواهد داد؟
پاس��خگویی به پرسش باال شما را به سوی تعیین انتظارات مشتریان 
از دوره آموزش��ی تان راهنمایی خواهد کرد. بنابراین ش��ما باید همیشه 
خودتان را به جای مش��تریان ق��رار داده و براس��اس آن در تالش برای 
تنظیم بخش های مختلف دوره آموزشی تان باشید. اگر در این میان برخی 
از مش��تریان انتظارات متفاوتی از آنچه ش��ما در ذهن داشته اید، مطرح 
کردند وضعیت شما کامال مشخص خواهد بود. در چنین وضعیتی شما 
با شخصی سازی دوره موردنظر براساس انتظارات مشتریان می توانید به 

ساده ترین شکل ممکن نظر آنها را جلب نمایید. 
در مرحله بعد ش��ما باید درک درس��تی از مشکالت مشتریان داشته 
باش��ید. این امر می تواند برای یک دوره آموزش فروش B2B مربوط به 
دشواری و پیچیدگی دوره های آموزشی دیگر باشد. چنین امری شما را 
در مدت زمانی کوتاه تبدیل به یکی از محبوب ترین کارشناس های حوزه 

کسب و کار خواهد کرد. 
انتخابفرمتدورهآموزشی

فرمت دوره آموزشی نکته دیگری است که شما باید مد نظر قرار دهید. 
این امر می تواند وضعیت برند شما را در مدت زمانی کوتاه تقویت نماید. 
بس��یاری از کارآفرینان در زمینه طراحی دوره های آموزشی به بسیاری 
از نکات توجه الزم را نش��ان نمی دهند. این امر شامل نوع و فرمت دوره 
نیز می شود. به عنوان مثال، اگر شما قصد دارید یک مهارت را در سطح 
مبتدی به مخاطب تان یاد دهید، به احتمال زیاد یک دوره فشرده برای 

چنی��ن کاری کافی خواهد بود. هدف اصل��ی در چنین دوره ای آموزش 
مقدماتی مهارت مورد نظر به مخاطب هدف اس��ت. بنابراین نباید دنبال 

کارهای تخصصی باشید. 
یک نمونه دیگری در این میان نیز دوره های چند روزه اس��ت. چنین 
دوره هایی می تواند یک مهارت را از سطح مبتدی تا نیمه حرفه ای شامل 
ش��ود. در چنین دوره هایی به طور معمول از چند کارش��ناس به عنوان 
مدرس استفاده می شود. بنابراین ش��ما در صورت تمایل برای برگزاری 
چنین دوره های آنالینی باید هماهنگی های الزم برای تعامل با چندین 

کارشناس را داشته باشید. 
آخرین فرمت دوره آموزشی که قصد معرفی اش به شما را داریم، شامل 
دوره های فوق پیشرفته است. این دوره ها، همانطور که از اسمش مشخص 
اس��ت، برای افرادی اس��ت که قصد حرفه ای شدن در یک مهارت خاص 
را دارن��د. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 
به بهترین ش��کل ممکن کمک خواهد کرد. بنابراین اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان هستید، این شیوه جذابیت بسیار زیادی 

برای تان خواهد داشت. 
ارزیابیمیزانتقاضابرایدورهتاندربازار

گاهی اوقات یک کارآفرین دوره آموزشی را طراحی می کند و با هزاران 
امید مش��غول بازاریابی برای آن می شود، اما به طور ناگهانی با استقبال 
بس��یار اندک مش��تریان رو به رو می گردد. این اتفاق می تواند انگیزه هر 
کارآفرینی برای ادامه مسیر حرفه ای اش را از بین ببرد. درست به همین 
خاطر ش��ما باید همیش��ه انگیزه تان را در چنین شرایط دشواری حفظ 
کنید. نکته مهم اینکه شما در صورت ارزیابی میزان تقاضا برای دوره تان 
در بازار پیش از اینکه با چنین مش��کالتی رو به رو ش��وید، امکان تغییر 

موضوع اصلی  را خواهید داشت. 
اش��تباه برخی از کارآفرینان اصرار ب��رای طراحی دوره درباره مهارتی 
است که دیگر مورد توجه کارآفرینان قرار ندارد. این امر می تواند بسیاری 
از افراد را در زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با چالش رو به رو 
سازد. شما حتی اگر فردی کامال حرفه ای نیز در یک دوره کاری باشید، 
اگ��ر مهارت موردنظرتان چندان جذاب نباش��د باز هم برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با ش��رایط بسیار دش��واری رو به رو خواهید شد. 
بنابراین همیشه پیش از راه اندازی دوره مورد نظرتان به فکر ارزیابی میزان 

استقبال احتمالی مشتریان بازار از آن باشید. 
موضوع ارزیابی میزان استقبال مشتریان از دوره های آموزشی می تواند 
در زمینه فرمت آن نیز مورد توجه قرار گیرد. این امر به شما فرصت بسیار 
خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و شما را به طور قابل 
مالحظه ای در مقایسه با دیگر کارآفرینان در موقعیت برتری قرار خواهد 
داد. امروزه بس��یاری از کارآفرینان از این نکته مهم اس��تفاده نمی کنند. 
درس��ت به همین خاطر همیشه با مشکالت بس��یار زیادی برای فروش 

دوره های آموزشی شان رو به رو می شوند. 
پیشفروشدورهآموزشآنالین

بس��یاری از دوره های آموزش��ی وقتی به بازار عرضه می شوند، تازه از 
س��وی کارآفرینان اقدام برای بازاریابی شان شروع می شود. این امر شاید 
منطقی به نظر برس��د، اما فرصت بس��یار محدودی برای شما به منظور 
جلب نظر مش��تریان باقی خواهد گذاشت. درست به همین خاطر شما 
باید همیشه پیش از عرضه و تمام شدن کار دوره تان به فکر پیش فروشش 
باشید. این امر در صورتی که شما ایده مناسبی برای کارتان انتخاب کرده 

باشید، اطمینان خاطر و اعتماد به نفس باالیی به شما خواهد داد. 
امروزه بسیاری از کارآفرینان نسبت به نتیجه کارشان اطمینان کافی را 
ندارند. درست به همین خاطر همیشه در زمینه اجرای دوره های آموزشی 
و عرضه شان به بازار با شک و تردید دست و پنجه نرم می کنند. اگر شما 
به دنبال پرهیز از چنین استرس های نابودکننده ای هستید، پیش فروش 
دوره های آموزشی ایده خوبی خواهد بود. نکته مهم اینکه شما تا قبل از 
عرضه رس��می دوره یا ش��روع آن باید امکان صرف نظر از خرید را برای 
مش��تریان فراهم کنید. این امر س��یگنال مهمی از سوی شما مبنی بر 
اعتمادتان نسبت به کیفیت دوره مورد نظر برای مشتریان ارسال خواهد 
کرد. به این ترتیب دیگر هیچ مشکلی پیش روی تان برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف باقی نخواهد ماند.
متاسفانه بس��یاری از کارآفرینان با شک و تردیدهای بی جهت درباره 
موفقیت دوره آموزشی ش��ان در قالب آنالین موجب ش��ک و تردیدهای 
اساسی در میان مشتریان می ش��وند. درست به همین خاطر شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هم که شده باید این نکته مهم را 
مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت شرایط تان به طور قابل مالحظه ای 

وخیم خواهد شد. 
خالصهسازیمحتوایدورهآموزشی

کس��انی که به دنبال یادگیری یک مهارت در عرصه کس��ب و کار یا 
زندگی هستند، به طور معمول با خالصه ها میانه خوبی دارند. البته منظور 
ما در این بخش صرف نظر از تدریس اصولی در دوره تان نیست، بلکه پس 
از پایان هر بخش از آموزش باید یک خالصه از نکاتی که تا به آنجا مورد 
بررسی قرار گرفته، ارائه نمایید. این امر می تواند تاثیرگذاری بسیار زیادی 

بر روی مخاطب هدف برای شما به همراه داشته باشد. 
گاهی اوقات مهارت جویان پس از مش��اهده چند قسمت از یک دوره 

آموزش��ی به طور کامل نس��بت ب��ه یادگیری مهارت م��ورد نظر ناامید 
می شوند. این امر مشکالت بسیار زیادی پیش روی شما و برنامه تان برای 
تبدیل شدن به یک طراح دوره های آموزشی قرار خواهد داد. بنابراین باید 

به فکر راهکاری برای پرهیز از چنین اتفاقی باشید. 
توصیه ما در این بخش برای شما ارائه یک خالصه کاربردی در پایان 
هر بخش از دوره آموزش��ی و س��پس جمع بندی نهایی و کلی در پایان 
دوره تان است. این امر می تواند نظر هر مخاطبی را به فعالیت شما جلب 
کند. با این حساب هنگام طراحی دوره تان به این نکات مهم توجه نشان 

دهید. 
تعیینقیمتدورهواهداففروش

بدون تردید هر بازاریابی در فرآیند ارائه یک دوره آموزش��ی به دنبال 
کس��ب سود است. این امر برای ش��ما به عنوان طراح دوره موردنظر نیز 
مصداق دارد. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید به طور مداوم به دنبال 
تقویت مهارت های تان در این حوزه باشید، در غیر این صورت فرصت الزم 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را پیدا نخواهید کرد. 
تمام مشتریان در بازار برای خرید یک محصول اول از همه قیمت آن 
را مورد ارزیابی قرار می دهند. درس��ت به همین خاطر شما باید عملکرد 
مناس��بی در زمینه قیمت گذاری محصول تان داشته باشید، در غیر این 

صورت به احتمال زیاد تمام مشتریان تان را از دست می دهید. 
قیمت گ��ذاری یک دوره به طور معم��ول می تواند به دو صورت انجام 
ش��ود. در وضعیت نخست قیمت تمام دوره برای مشتری تعیین شده و 
فرد موردنظر برای دسترسی به محتوای آموزشی باید تمام هزینه را یکجا 
پرداخت کند. این امر سود تضمین شده ای برای شما به همراه دارد، اما 
می تواند موجب صرف نظر مخاطب هدف از خرید دوره نیز بشود. درست 
در همین موقعیت شیوه دوم فروش نیز مطرح می شود. شما در این شیوه 
به جای اینکه تمام دوره را به طور یکجا برای فروش قرار دهید، هر بخش 
از آن را به طور مجزا به فروش می رسانید. مزیت این امر امکان جلب نظر 
مخاطب هدف و سپس فروش تمام دوره به اوست. این شیوه تاثیر روانی 
بس��یار بهتری بر روی مخاطب هدف به همراه دارد. بنابراین شما امکان 

استفاده از موقعیت موردنظر به بهترین شکل ممکن را خواهید داشت. 
انتخابپلتفرممناسببرایبرگزاریدورهآنالین

اگر در دوره های حضوری انتخاب محلی مناسب برای گردهمایی افراد 
اهمیت باالیی دارد، در دوره های آنالین این امر جای خودش را به پلتفرم 
حرفه ای و کاربردی می دهد. متاس��فانه برخ��ی از کارآفرینان در فرآیند 
طراحی دوره ش��ان به این نکته مهم توجه نش��ان نمی دهند. درست به 
همین خاطر همیش��ه با مشکالتی اساسی برای فروش دوره شان مواجه 
می شوند. بی شک هیچ کس دوست ندارد در یک دوره با پلتفرمی که به 
طور مداوم قطع می ش��ود، ش��رکت نماید. بنابراین شما باید این نکته را 

مدنظر داشته باشید. 
خوشبختانه امروزه پلتفرم های بسیار زیادی برای کارآفرینان مشتاق 
به طراحی دوره های آموزشی آنالین در دسترس است. پلتفرم هایی نظیر 
Learn Worlds، Teachable و Skill Share برخی از معتبرترین 
پلتفرم ها در این میان هستند. بنابراین شما می توانید با عضویت در این 
پلتفرم ها به سادگی هرچه تمام تر دوره های آموزشی تان را برگزار کنید. 
البته در صورتی که دوره تان مقدماتی بوده و نیازی به امکانات گس��ترده 
برای تدریس ندارید، اس��کایپ یا زوم هم گزینه های مناس��بی محسوب 

می شوند. 
راهاندازیوبازاریابیبرایدوره

راه ان��دازی دوره و بازاریابی برای آن یکی از آخرین بخش ها در فرآیند 
تاثیرگذاری بر روی مشتریان محسوب می شود. این امر در پایان فرآیند 
طوالنی جلب نظر مش��تریان روی می دهد. اگر ش��ما مراحل قبلی را با 
موفقیت پشت سر گذاشته باشید، اکنون دیگر مشکل چندانی برای جلب 

نظر مشتریان تان نخواهید داشت. 
بی ش��ک هر کارآفرینی ب��رای راه اندازی یک دوره آموزش��ی راه حل 
مخص��وص خ��ودش را دارد. این امر در زمینه ف��روش نیز مصداق پیدا 
می کند. با این حال توصیه ما در این بخش برای شما برگزاری یک وبینار 
چند روزه برای بررس��ی مزایا و محورهای دوره آموزشی تان است. چنین 
کاری به شما کمک می کند تا نظر تمام مشتریان احتمالی در بازار را که 

هنوز نسبت به خرید دوره تان تردید دارند، جلب نمایید. 
بازاریاب��ی و تبلیغات ب��رای دوره آموزش اهمیتی ب��ه اندازه کیفیت 
محتوای آن دارد. ش��ما حتی اگر بهترین دوره آموزش��ی را نیز داش��ته 
باش��ید، تا زمانی که توانایی جلب نظر یک مش��تری را پیدا نکنید، این 
مهارت به هیچ کارتان نخواهد آمد. بنابراین باید از همان لحظه نخست 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان اقدام نمایید. 
استفاده از شبکه های اجتماعی یکی از راهکارهای کاربردی و اساسی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محسوب می شود. امروزه بسیاری 
از کارآفرینان در این حوزه سرمایه گذاری اندکی انجام می دهند. به همین 
خاطر دوره های آموزشی شان اغلب با کمترین میزان ممکن شرکت کننده 
برگزار خواهد ش��د. توصیه ما برای شما در این بخش سرمایه گذاری بر 
روی پلتفرم هایی نظیر تیک تاک، کالب هاوس و همچنین اینستاگرام یا 

توییتر به منظور معرفی دوره تان به مخاطب هدف است.
شما در کنار بازاریابی ارگانیک در شبکه های اجتماعی امکان استفاده 
از گزینه تبلیغات پولی را نیز دارید. این گزینه محتوای بازاریابی مربوط 
به دوره ش��ما را به دس��ت دامنه وسیعی از مخاطب هدف تان می رساند. 
نکته مهم اینکه در چنین روندی تحویل محتوا به مخاطب مد نظر شما 
تضمین ش��ده خواهد بود. بنابراین هیچ جای شک و تردید برای استفاده 

از این گزینه به منظور بازاریابی برای دوره آموزشی تان باقی نمی ماند. 
گردآوریبازخوردمشتریان

پس از اینکه دوره آنالین شما برگزار شد یا فایل های آن در دسترس 
عالقه مندان ق��رار گرفت، نوبت به آخرین مرحل��ه در مدیریت دوره تان 
می رس��د. مرحله مورد نظر گردآوری بازخوردها از مشتریان است. بدون 
تردید هر مشتری نظر خاصی درباره دوره شما دارد. گردآوری این نظرات 
و تالش برای اس��تفاده از آنها در مسیر بهینه سازی دوره های بعدی ایده 
بس��یار مهمی محسوب می شود. ش��ما با چنین کاری به سادگی هرچه 

تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان را پیدا خواهید کرد. 
اگر شما ارتباط خوبی با مشتریان تان داشته باشید، گردآوری اطالعات 
مورد نیازتان امر س��ختی نخواهد بود. این امر می تواند به شما برای پیدا 
کردن نقاط ضعف و قوت دوره تان کمک کند. به این ترتیب در گام های 
بعدی برای طراحی یک دوره آموزشی به سادگی هرچه تمام از اشتباهات 

قبلی تان درس خواهید گرفت.
ام��روزه طراحی دوره های آموزش��ی ب��دل به امری دش��وار برای هر 
کارآفرینی شده است. اگر شما هم در این رابطه مشکالت زیادی دارید، 
نکات مورد بحث در این مقاله می تواند به شما کمک کند. البته به شرط 
اینکه تمام نکات و توصیه های مورد بحث را در کنار هم مدنظر قرار دهید. 
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