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باحذفارزترجیحی،تورمبهنقطهجوشمیرسد؟

نامعادله ارز 4200 
در بودجه 1401

فرص��ت ام��روز: دولت س��یزدهم در حالی مترصد ح��ذف ارز 4200 تومانی در بودجه س��ال آینده اس��ت که 
کارشناس��ان معتقدن��د حذف ارز ترجیح��ی، تبعات تورمی به دنب��ال دارد و بی توجهی به تورم ه��ای انتظاری و 
س��اختاری ناش��ی از افزایش نرخ ارز و قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصادی و نگاه تک بعدی به تورم ناشی از رشد 
نقدینگی، سیاست گذار را دچار غفلت راهبردی کرده است. در میانه آذرماه بود که الیحه بودجه 1401 از پاستور 

به بهارستان رسید و به دنبال آن، صدای هشدار بسیاری از اقتصاددانان و حتی کارشناسان همسو با دولت...
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لبخند بورس در شروع زمستان

سرمقاله
مدارابامشتری

بدهکار

علینظافتیان
 دبیر کمیسیون حقوقی

کانون بانک ها

م��دارا ب��ا مش��تری خ��وب و 
خوش حساب در حرفه بانکداری، 
اصل اساسی است و باید در حد 
امکان، هوای مش��تری را داشت 
و بر او س��خت نگرف��ت. وصول 
مطالب��ات از مش��تریان بانک ها 
نی��ز از این قاعده کلی مس��تثنا 
مع��وق  ص��ورت  در  و  نیس��ت 
ش��دن اقساط تس��هیالت بانکی 
مش��تری  درخواس��ت  ب��ه  باید 
چارچ��وب  در  و  خوش حس��اب 
ضواب��ط »دس��تورالعمل نح��وه 
موسس��ات  مطالب��ات  امه��ال 
پول  ش��ورای  مصوب  اعتباری« 
و اعتب��ار و م��ورد تایی��د فقهی 
ش��ورای فقهی بانک مرکزی، به 
وی فرص��ت پرداخ��ت مطالبات 
معوق ش��ده را داد. به ش��خصه 
هم��واره آرزو داش��ته ام که نظام 
بانکی کش��ور به جای اس��تفاده 
و  تخصص��ی  کام��ال  واژگان  از 
دور از ذه��ن نظی��ر »امه��ال«، 
»اس��تصناع«،  »اس��تمهال«، 
»مرابحه«  »مش��کوک الوصول«، 
و نظایر آن، به دنبال جایگزینی 
مناس��ب برای این گونه واژگان 
نامأنوس می بود و معادل فارسی 
آن را مورد استفاده قرار می داد. 
ادامهدرهمینصفحه

20 جمادی االول 1443 - س�ال هفتم
شماره   1928

8 صفحه - 5000 تومان

Sat.25 Dec 2021

در راستای رفاه حال مشتریان و کاهش مراجعه حضوری به 
شعبه ها، کارت های نقدی بانک  پاسارگاد که تاریخ انقضای آنها 
از ابتدا تا انتهای دی ماه سال 1400 است، به  مدت یک سال 

تمدید شد. به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، از این پس 
مشتریان هنگام استفاده از درگاه های پرداخت، باید در بخش 
س��اِل تاریخ انقضای کارت به جای عدد 00، عدد 01 را وارد 

کنند. همچنین مشتریانی که از سامانه های بانکداری مجازی 
یا همراه بانک استفاده می کنند باید نسبت به ویرایش اطالعات 
کارت های خود بر این اساس اقدام نمایند. الزم به ذکر است 

هم میهنان عزیز می توانند اکثر امور بانکی خود را با بهره مندی 
از انواع خدمات بانکداری الکترونیک بانک  پاسارگاد انجام داده و 
از مراجعه غیرضروری به شعبه ها خودداری کنند. مرکز مشاوره 

و اطالع رسانی بانک  پاسارگاد به شماره  تماس82890 و سامانه 
 www.bpi.ir/crm در س��ایت این بانک به آدرس CRM

آماده  پاسخگویی به سواالت مشتریان است.

ادامهازهمینصفحه
البته مش��روط ب��ر آنکه معادل فارس��ی این قبی��ل واژگان 
تخصصی، مش��ابه »کش لقمه« و »درازآویز« نباشد و به طنز 
پهلو نزند؛ هرچند باید پذیرفت که در نبود معادل فارسی مناسب 
برای این قبیل اصطالحات بانکی، اس��تفاده از این گونه واژگان 

تخصصی ولی نامأنوس از سر ناچاری است.
در تقس��یم بندی سنتی، مطالبات بانک ها به دو دسته کلی 
»مطالبات جاری« و »مطالبات غیرجاری« تقس��یم می شود. 
»مطالبات جاری« آن دس��ته از مطالبات بانک ها هس��تند که 
پرداخ��ت آن به طور منظم و در سررس��ید صورت می گیرد یا 
حداکثر دو ماه از تاریخ سررسید آنها گذشته است. ولی همین 
که از تاریخ سررس��ید اصل و س��ود تسهیالت و یا تاریخ قطع 
پرداخت اقس��اط بیش از دو ماه گذش��ته اس��ت اما تاخیر در 
بازپرداخت به بیش از ش��ش ماه نرسیده باشد، مطالبات بانک 
در طبقه »غیرجاری« جای می گیرد. در این صورت فقط مبلغ 
سررسید شده تسهیالت به این طبقه منتقل می شود و عنوان 
»مطالبات سررسید گذشته« پیدا می کند. البته تبدیل طبقات 
»مطالب��ات جاری« بانک ها به »مطالب��ات غیرجاری« تنها به 
همین محدوده و پدیدار ش��دن »مطالبات سررسید گذشته« 
منتهی نمی ش��ود، زیرا اگر اصل و س��ود تسهیالتی که بیش 
از ش��ش ماه و کمتر از 18 ماه از تاریخ سررس��ید و یا از تاریخ 
قطع پرداخت اقساط سپری شده و مشتری هنوز اقدامی برای 
بازپرداخت مطالبات موسسه اعتباری نکرده است، در این صورت 
مانده سررسید شده تسهیالت به طبقه ای دیگر به نام »مطالبات 
معوق« منتقل خواهد ش��د. افزون بر آن، در صورتی که تمامی 
اصل و س��ود تس��هیالتی که بیش از 18 ماه از سررسید و یا از 
تاریخ قطع پرداخت اقساط آنها سپری شده و مشتری هنوز اقدام 
به بازپرداخت بدهی خود ننموده، این گونه مطالبات به طبقه 
»مطالبات مشکوک الوصول« منتقل می شوند. بنابراین »مطالبات 
غیرجاری« بانک ها ش��امل »مطالبات سررس��ید گذش��ته«، 
»مطالبات معوق« و »مطالبات مشکوک الوصول« است. انباشت 
»مطالبات معوق« و »مشکوک الوصول« بانک ها بسیار بحران زا 
اس��ت و حداقل آثار آن، کاهش توان تس��هیالت دهی و ایجاد 
زحمات فراوان برای بخش های حقوقی و وصول مطالبات بانک ها 
خواهد بود. بنابراین یک��ی از مهمترین وظایف هیأت مدیره و 
هیأت عامل بانک ها، اتخاذ سیاس��ت هایی است که »مطالبات 

غیرجاری« بانک ها را کاهش دهد.
با پدیدار شدن »مطالبات معوق«، بانک ها تنها دو راهکار در 
پیش رو خواهند داش��ت؛ اقدام قانونی برای وصول مطالبات از 
طریق ادارات اجرای ثبت و مراجع قضایی یا مدارا با مش��تری 
بدهکار و فرصت دهی ب��ه او جهت پرداخت بدهی هایش. باید 
توجه داشت که امهال تسهیالت فقط به »مطالبات غیرجاری« 
بانک ها اختصاص ندارد، بلکه امهال »مطالبات جاری« از سالیان 

قبل با اس��م و رس��م دیگری در بانک های کش��ور رواج داشته 
اس��ت. به عنوان مثال، در تس��هیالت مشارکتی پس از خاتمه 
مدت مش��ارکت، بانک طبق رویه معمول سهم الش��رکه خود 
را به تس��هیالت گیرنده به روش فروش اقساطی سهم الشرکه 
می فروشد. بدین ترتیب، قرارداد مشارکت در این مرحله خاتمه 
می یابد و قرارداد فروش اقس��اطی سهم الش��رکه جایگزین آن 
می شود. پس جایگزینی قرارداد فروش اقساطی به جای قرارداد 

مشارکت مدنی، نوعی امهال »مطالبات جاری« بانک هاست.
»دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری«، ناظر 
بر امهال »مطالبات جاری« و »مطالبات غیرجاری« بانک هاست. 
فارغ از این مباحث، پرس��ش آن است که امهال مطالبات چه 
تغییری در رابطه حقوقی بین بانک و تس��هیالت گیرنده ایجاد 
می کند و پرسش بعدی این است که پدیده امهال چه تاثیری در 
میزان مطالبات بانک ها یا بدهی تسهیالت گیرنده دارد: آیا امهال 
مطالبات، بدهی تسهیالت گیرنده به بانک را افزایش می دهد یا 

موجب کاهش مطالبات بانکی می شود؟
ال��ف؛ تاثی��ر امه��ال مطالب��ات در روابط حقوق��ی بانک و 

تسهیالت گیرنده
امهال در برخی موارد، تغییری در نوع قرارداد تسهیالت بانکی 
نمی دهد، اما در مواردی دیگر، نوع قرارداد تسهیالت بر اثر امهال 
تغییر پیدا می کند. قرارداد سابق کنار می رود و قراردادی جدید 
جایگزین آن می ش��ود. در این زمینه بین تسهیالت مشارکتی 
و تس��هیالت مبادله ای تفاوت هایی وج��ود دارد. در چارچوب 
مقررات پیش بینی ش��ده در دستورالعمل بانک مرکزی، امهال 
قراردادهاي مبتني بر عقود مشارکتي، از طریق تمدید و تبدیل 
قرارداد امکان پذیر است. در تمدید قرارداد بدون آنکه قرارداد به 
قرارداد دیگری تبدیل شود فقط مهلت اجرای قرارداد افزایش 
می یابد و بانک با افزایش مدت اجرای قرارداد به تسهیالت گیرنده 
فرصت بیشتری برای اجرای پروژه مورد مشارکت می دهد. مثال 
مدت قرارداد مش��ارکت مدنی از شش ماه به یک سال افزایش 
می یابد. بدین ترتیب در امهال تس��هیالت مشارکتی، از طریق 
تمدید زمان اجرا معموال هیچ گونه تغییری در ماهیت حقوقی 
ق��رارداد تس��هیالت رخ نمی دهد، ولی ممکن اس��ت پاره ای از 
ش��رایط آن تغییر پیدا کند. دستورالعمل در این مورد تصریح 
دارد: »در تمدید قرارداد مش��ارکت مدني، موسس��ه اعتباري و 
مشتري مي توانند درخصوص مفاد دیگر قرارداد از جمله میزان 
سهم الش��رکه پرداختي، نسبت تقسیم س��ود و وثایق مأخوذه 

توافقات جدیدي نمایند.«
تس��هیالت مشارکتی از طریق تبدیل قرارداد نیز امکان پذیر 
است. در این شیوه امهال، قرارداد سابق خاتمه می یابد و قرارداد 
جدیدی جایگزین می شود. مثال قرارداد مشارکت مدنی تبدیل 
به قرارداد فروش اقس��اطی سهم الشرکه بانک می شود. بانک از 
شراکت خارج می شود و طی قرارداد جدید به عنوان فروشنده 

سهم الشرکه خود را به طور قسطی می فروشد. دستورالعمل بانک 
مرکزی درباره اس��تفاده از تبدیل قرارداد برای امهال مطالبات 
تسهیالت مش��ارکتی می گوید: »در مش��ارکت مدني، تبدیل 
قرارداد از طریق عقود تسهیالتي فروش اقساطي، مرابحه، اجاره 
ب�ه ش��رط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.« همچنین 
»امهال تس��هیالت اعطایي در قالب عقد مضاربه با استفاده از 
تبدیل قرارداد از طریق عقود تسهیالتي فروش اقساطي، مرابحه، 
اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین مجاز است.« بنابراین 
بانک ها مجاز هستند با تبدیل تسهیالت مشارکتی به تسهیالتی 
مانند فروش اقس��اطی، مرابحه، س��لف و خرید دین و اجاره به 

شرط تملیک، بدهی مشتری خود را استمهال کنند.
اما امهال مطالبات ناش��ی از تسهیالت غیرمشارکتی نظیر 
فروش اقس��اطی، جعاله و سلف نیز ضوابط خاص خود را دارد. 
ماده 19 دس��تورالعمل در این باره می افزای��د: »در قراردادهاي 
مبتن��ي بر عقود غیرمش��ارکتي، امه��ال مطالب��ات از طریق 
تقس��یط مجدد، تجدی��د و تبدیل ق��رارداد در چارچوب مفاد 
این دس��تورالعمل امکان پذیر است.« منظور از تجدید قرارداد، 
جایگزینی قرارداد س��ابق با قرارداد جدید از همان نوع اس��ت. 
مثال قرارداد مش��ارکت مدنی فسخ می شود و قرارداد مشارکت 
مدنی جدید جایگزین قرارداد مشارکت مدنی سابق خواهد شد. 
البته در فرآیند امهال از طریق تبدیل قرارداد، نوع تسهیالت فرق 
خواهد کرد. مثال قرارداد مشارکت مدنی تبدیل به قرارداد فروش 

اقساطی می شود.
دس��تورالعمل بانک مرکزی همچنین س��ایر شرایط امهال 
تسهیالت غیرمشارکتی را بدین شرح تعیین می کند: »امهال 
مطالبات ناش��ي از تس��هیالت اعطایي در قال��ب عقود فروش 
اقساطي، اجاره به شرط تملی�ک، مرابح�ه )کاالیي( و استصناع 
با استفاده از تجدید قرارداد در صورتي مجاز است که عین مال/
کاالي موض��وع ق�رارداد موجود بوده و حصول انتفاع از اموال و 
کاال در آینده ممکن باشد.« همچنین »امهال مطالبات ناشي از 
تسهیالت اعطایي در قالب عقود جعاله و مرابحه )خدماتي( با 
استفاده از تجدید قرارداد در صورتي مجاز است که انجام خدمت 
موضوع قرارداد به اتمام نرس��یده و ب�ه تش���خیص موسس�ه 
اعتباري، بخش قابل توجهي از آن باقیمانده باشد.« خالصه آنکه 

در امهال »مطالبات جاری« و »مطالبات غیرجاری« بانک ها:
* از طریق تمدید مدت اجرای قرارداد افزایش داده می شود. 
وثای��ق قرارداد تغییر پیدا نمی کند ولی در بعضی موارد ممکن 

است نیاز به افزایش وثایق یا کاهش آن باشد.
* از طریق تجدی��د قرارداد، قرارداد س��ابق خاتمه می یابد. 
ق��راردادی جدید ولی از همان نوع تس��هیالت قبلی جایگزین 
آن خواهد ش��د. مثال تنظیم قرارداد مشارکت مدنی جدید به 
جای قرارداد مشارکت مدنی سابق. در این شیوه از امهال طرفین 
قرارداد معموال تغییر نمی کنند ولی تعیین وثایق قرارداد جدید 

ضروری اس��ت و نمی توان وثایق قرارداد خاتمه یافته س��ابق را 
وثایق قرارداد جدید محسوب نمود.

* از طریق تبدیل قرارداد مانند خاتمه قرارداد مشارکت مدنی 
و جایگزینی قرارداد فروش اقساطی یا قرارداد مرابحه یا قرارداد 

اجاره به شرط تملیک.
ب؛ تاثیر مالی امهال در روابط مالی بانک و تسهیالت گیرنده بدهکار

آنچه مس��لم اس��ت، امهال »مطالبات جاری« و »مطالبات 
غیرج��اری« با هر ش��یوه که صورت گی��رد،  بانک ها را مدتی 
از وصول مطالبات در موعد مقرر و دس��تیابی به اصل و س��ود 
تسهیالت پرداخت شده محروم خواهد کرد. منابع تسهیالتی نیز 
بیشتر با استفاده از سپرده های مردم نزد بانک ها تامین می شود. 
بنابراین امهال تسهیالت نباید موجب تضرر سپرده گذاران شود 
و سود سپرده های مردم کاهش یابد. بدین ترتیب امهال به هر 
تقدیر موجب افزایش بدهی تسهیالت گیرنده به بانک خواهد 
شد. بهتر است مروری بر ضوابط مالی دستورالعمل بانک مرکزی 

در پدیده امهال داشته باشیم:
اول؛ مهمتری��ن موض��وع در فرآیند امه��ال، تعیین تکلیف 
خس��ارت تاخیر تأدیه است که به بدهی معوق مشتری تعلق 
گرفته اس��ت. به طور خالصه در فرآیند امهال، خسارت تاخیر 
مشمول امهال نمی شود و بایستی نقدا یا به طور اقساطی به بانک 
پرداخت شود. پس خسارت اخیر مشمول تمدید نخواهد شد و 
نمی توان از خسارت تاخیر خس��ارت گرفت و بر میزان بدهی 
مش��تری افزود. مواد 6 و 7 دستورالعمل در این مورد می گوید: 
»مطالبات موسسه اعتباري بابت اصل و سود/فواید مترتبه حسب 
توافق بدهکار با موسسه اعتباري پس از تعیین تکلیف وجه التزام 
تأخیر تأدیه دین / خسارات و هزینه هاي مترتبه اعم از تسویه 
نقدی یا اقساطی می باشد. موسس��ه اعتباري مي تواند تسویه 
وجه التزام/خسارات و هزینه هاي مترتبه متعلقه قرارداد قبلي را 
از مبالغ پرداختي مش��تري پس از امهال، در اولویت قرار داده 
و یا نس��بت به تسهیم بالنسبه نمودن مبالغ مزبور اقدام نماید 
)تبصره(. در تمامي روش هاي امهال مورد استفاده طبق مفاد این 
دستورالعمل، به وجه التزام تأخیر تأدیه دین، سود و وجه التزام 

تأخیر تأدیه دین تعلق نمي گیرد.«
دوم؛ براس��اس مق��ررات ماده 5 دس��تورالعمل، »در صورت 
امه��ال مطالبات غیرجاري از طریق تجدید و تب�دیل ق�رارداد، 
بخ�ش سررسید نش���ده و ج�اري مطالبات پس از کسر سود 
اقس��اط سررسیدنشده مرتبط با آن نیز مشمول امهال خواهد 
بود.« بنابراین اگر بخش��ی از مطالبات سررس��ید شود بخش 

سررسیدنشده نیز از مزایای امهال بهره خواهد برد.
سوم؛ براس��اس مقررات ماده 12 دس��تورالعمل، »موسسه 
اعتباري مي تواند حسب درخواست مشتري از طریق تقسیط 
مجدد بدون انعق�اد ق�رارداد جدی�د، اصل، س��ود و وجه التزام 
تأخیر تأدیه دین متعلق�ه اقس�اط سررس�یدش�ده قرارداده�اي 

مبتن�ي ب�ر عق�ود غیرمش��ارکتي را محاسبه و به شرح ذیل از 
مش��تري دریافت نماید: 1-عین مبلغ وجه التزام تأخیر تأدیه 
دین اقساط سررسیدشده به اقساط آتي اضافه مي شود. 2-مبلغ 

اقساط سررسیدشده به اقساط آتي اضافه مي شود.«
چهارم؛ آیا فرآیند امهال باعث می شود بدهی معوق مشتری 
تغیی��ر جهت داده و از طبقه »مطالب��ات غیرجاری« به طبقه 
»مطالبات جاری« نقل مکان شود، مشتری همچنان مشمول 
جرایم تاخیر نباش��د و بدهی وی بر اث��ر اعمال جرائم افزایش 
نمی یابد؟ در پاس��خ به این س��وال، دستورالعمل بانک مرکزی 
در ماده 34 می گوید: »موسس��ه اعتباري مي تواند صرفا پس از 
وصول حداقل 20 درصد از کل مبلغ مطالبات امهالي و به ازاي 
هر شش ماه بازپرداخت منظم و به موقع مطالبات مزبور در هر 
یک از طبقات سررسید گذش�ته، مع�وق و مشکوک الوصول از 
جانب مش��تري، مطالبات مذکور را به یک طبقه امهالي باالتر 
منتقل نماید. موسسه اعتباري مي تواند در تسهیالت با فاصله 
اقس��اط بیش از ش��ش ماه، به ازاي س��پري شدن مدت شش 
م��اه از زمان بازپرداخت تمامي مانده سررسیدش��ده مطالبات 
طبقه بندي شده در هر یک از طبق�ات سررس�ید گذشته، معوق 
و مش��کوک الوصول و بازپرداخت منظم و به موق�ع اقس���اط 
سررسیدش�ده در دوره یادش���ده از جانب مشتري، مطالبات 
مذک��ور را به یک طبق��ه باالتر منتقل نماید )تبص��ره 1(. در 
صورت عدم بازپرداخت تس��هیالت امهالي در تاریخ سررسید/
سررسیدهاي مقرر، زمان س�پري ش���ده از تاریخ هاي مذکور 
مالک انتقال تس��هیالت امهالي به طبقات غیرجاري پایین تر 
مي باشد. در طبق�ه بن�دي تسهیالت مزبور، همواره ضعیف ترین 
معیار ارزیابي وفق دستورالعمل طبقه بندي دارایي ها ابالغي بانک 
مرکزي مالک طبقه بندي مطالبات امهالي مي باشد )تبصره 2(.«

در مجموع، بانک ها در مواجهه با حجم عظیم مطالبات معوق، 
چاره ای ندارند جز آنکه اقدام قانونی الزم برای وصول مطالبات 
معوق را ش��روع و تا زمان وصول مطالبات، این اقدام قانونی را 
پیگیری کنند. طبعا این شیوه وصول مطالبات در مواردی منتهی 
به تملیک واحد تولیدی، واحد مس��کونی و سایر وثایق خواهد 
شد. تملیک وثایق در واقع آغازگر مشکالت بانک هاست، زیرا در 
کوتاه مدت منتهی به وصول نقدی مطالبات معوق نخواهد شد و 
بانک بایستی تشریفات قانونی مربوط به مزایده عمومی و فروش 
وثایق تملیکی را به طور کامل رعایت نماید. بنابراین استفاده از 
فرآیند امهال هم فرصت دهی به مشتریان بدهکار برای پرداخت 
بدهی شان و هم سیاست مناسبی برای بانک ها در جلوگیری از 
افزایش مس��تمر مطالبات معوق است، اما در استفاده از امهال 
تسهیالت، اجحاف به مشتری و افزودن غیرقانونی بدهی او، مغایر 
با مقررات دستورالعمل امهال و به هیچ وجه روا نیست و به جای 
حل موضوع و بازگش��ت مطالبات وصول شده به چرخه منابع 

بانک ها، مشکالت شبکه بانکی کشور را افزایش خواهد داد.

مدارابامشتریبدهکار

اعتبارکارتهاینقدیبانکپاسارگاد)باتاریخانقضایدیماه1400(تمدیدشد

چطورازعالقهمندیمانکسبدرآمدکنیم؟
ترکیبکسبوکاروسرگرمیهایکارآفرینان

خیلی از افراد در طول زندگی ش��ان به طور مداوم کاری را برای گذران زندگی انجام می دهند که کمترین عالقه ای بدان 
ندارند. این امر تجربه کار و فعالیت تجاری را بدل به کابوسی تمام عیار می کند. درست به همین خاطر میزان نارضایتی شغلی 
در میان بس��یاری از افراد باالس��ت.  شاید تا همین چند دهه پیش پیگیری کار مورد عالقه افراد که اتفاقا سرگرمی شان هم 
محس��وب شود امری غیرممکن بود، اما اکنون شرایط به طور کامل فرق کرده است. امروزه شما امکانات بسیار زیادی برای 
دنبال کردن کاری که بدان عالقه دارید، پیش رو خواهید داش��ت. بنابراین دیگر دوران اتالف وقت با کاری که حتی ذره ای 
بدان عالقه ندارید، سر رسیده است. تقریبا تمام کارآفرینان موفق در سراسر دنیا برای توسعه کسب و کار و موفقیت در حوزه 
موردنظرش��ان اول از همه به عالقه ش��ان توجه نشان داده اند. این امر موجب تمایل باالی آنها برای فعالیت کاری و تحمل...



فرصت امروز: از بهبود اقتصاد نابرابر تا دسترس��ی نابرابر به واکس��ن و از 
کاهش س��طح درآمدها تا فقر س��طح یادگیری، کووید-19 تاثیر مخرب و 
نامناسبی بر اقشار ضعیف و آسیب پذیر جهان در سال 2021 گذاشته است. 
این امر باعث معکوس شدن فرآیند توسعه می شود و به تالش های چندین 
س��اله برای پایان دادن به فقر شدید و کاهش نابرابری ضربه شدیدی وارد 
می کند. کما اینکه به دلیل این همه گیری، فقر شدید در سال 2020 برای 
اولین بار در طول 20 س��ال گذش��ته افزایش یافت و حدود 100 میلیون 
نفر با روزی کمتر از 1.90 دالر زندگی کردند. حاال در آس��تانه پایان س��ال 
2021 و فرا رس��یدن س��ال جدید میالدی، بانک جهانی در گزارش��ی به 
بررسی شاخص های سال 2021 پرداخته و از همه گیری نابرابری در جهان 
گزارش داده است؛ دسترسی نابرابر به واکسن، ضعف سیستم های بهداشتی، 
بازیابی ناهموار جهانی، کاهش ش��دید درآم��د فقیرترین ها، موتور تجاری 
بازیابی جهانی، افزایش سطح بدهی، پیچیدگی گزارش های بدهی، نابرابری 
آموزشی و فقر یادگیری، تبعات قیمت باالی انرژی، فوریت بحران اقلیمی 
و رشد مهاجرت داخلی بر اثر تغییرات اقلیمی، 11 واقعیتی است که بانک 

جهانی در ترسیم سال 2021 به تصویر کشیده است.
* دسترس��ی نابراب��ر به واکس��ن: س��ریع ترین راه برای پای��ان دادن به 
همه گیری، واکس��ینه شدن جهان است. با این حال، تنها بیش از 7 درصد 
از مردم در کش��ورهای کم درآمد )در مقایس��ه با بیش از 75 درصد مردم 
در کش��ورهای ثروتمند( یک دوز واکسن دریافت کرده اند. ما به دسترسی 
عادالنه و گس��ترده به واکسن های موثر و ایمن برای نجات جان و بهبودی 
اقتص��اد جهان نیاز داریم. بانک جهانی تامین مال��ی برای خرید و دریافت 
واکسن در بیش از 64 کشور به مبلغ 6.3 میلیارد دالر را تایید کرده است. 
تاکنون تقریبا 300 میلیون دوز واکس��ن کووید تحت قرارداد بانک جهانی 

برای کشورهای در حال توسعه اختصاص داده شده است.
* ضعف سیس��تم های بهداشتی: در حالی که دسترسی به واکسن برای 
نجات جان انسان ها حیاتی است، کشورها همچنین به زیرساخت های اساسی 
برای اطمینان از تحویل و توزیع موفق واکسن ها نیاز دارند. همه گیری کرونا 
بیش از هر زمان دیگری نقاط ضعف بس��یاری از سیستم های بهداشتی را 
آشکار کرده است که اکنون با چالش های دوگانه واکنش به شیوع و حفظ 
خدمات ضروری و حیاتی مواجه هس��تند. این بیماری همچنین نشان داد 
که سیس��تم های بهداشتی قوی، پایه و اساس آمادگی همه گیری به شمار 

می روند.
* بازیابی ناهموار جهانی: همانطور که در دسترس��ی به واکسن، شکاف 
وجود دارد، ش��کاف در حال ظه��ور در بهبود اقتصادی میان اقتصادهای با 

درآمد باال و با درآمد پایین و متوس��ط نیز وجود دارد. نسخه ژوئن گزارش 
چشم انداز اقتصاد جهان نشان می دهد که در سال 2021 رشد 5.6 درصدی 
رخ خواهد داد که قوی ترین سرعت رشد پس از رکود در طول هشت دهه 
گذش��ته به حس��اب می آید، اما همین هم نابرابر است. پیش بینی می شود 
که اقتصادهای کم درآمد در س��ال 2021 تنها 2.9 درصد رش��د کنند که 
کندترین رشد در 20 سال گذشته به غیر از سال 2020 بوده است. بخشی 

از این کندی به دلیل سرعت کند واکسیناسیون کرونا است.
* کاهش شدید درآمد فقرا: در حالی که مردم در تمام گروه های درآمدی 
در طول همه گیری کرونا دچار ضرر و زیان ش��دند، 20 درصد از فقیرترین 
مردم، ش��دیدترین کاهش درآمد را تجربه کردند. کاهش درآمد باعث شده 
که حدود 100 میلیون نفر بیشتر در فقر شدید زندگی کنند. جای تعجب 
نیست که مردان و زنان این بحران را به شیوه های متفاوتی تجربه می کنند. 
داده های بانک جهانی نشان می دهد که زنان بیشتر از مردان از نظر شغل، 

درآمد و امنیت از کرونا ضرر کرده اند.
* تج��ارت، موت��ور بازیابی جهان��ی: این تصادفی نیس��ت که افزایش 
فقر ش��دید زمانی اتفاق افتاده که اختالالت تجاری تحت تاثیر بیماری 
همه گیری قرار گرفته اس��ت. از لحاظ تاریخ��ی، ارتباط تنگاتنگی میان 
تجارت و کاهش فقر وجود دارد و کش��ورهای با درآمد پایین و متوسط 
س��هم خود را از صادرات بین س��ال های 1990 و 2017 تقریبا دو برابر 
کرده اند. دوره ای که شاهد کاهش فقر شدید بودیم. تجارت نقش مهمی 
در بهبود اقتصادی دارد. همه گیری، تجارت جهانی را به ش��دت مختل 
کرد و حاال ما ش��اهد بازگش��تی قوی هس��تیم. تجارت به تسریع بهبود 
اقتص��ادی کمک می کند، آن هم با تامین تقاض��ای خارجی پایدار برای 
صادرات و اطمینان از در دسترس بودن محصوالت و خدمات واسطه ای 
وارداتی. کشورهای کمتر توسعه یافته که توانایی محدودی برای تحریک 
بهب��ود تجاری از طریق بس��ته های محرک مالی دارند، به منبع رش��د 

اقتصادی وابسته هستند.
* افزایش س��طح بدهی در همه گیری: ب��ار بدهی در بازارهای نوظهور و 
اقتصادهای در حال توس��عه در طول همه گیری افزایش یافته اس��ت. این 
چالش برای کش��ورهای کم درآمد حاد است، چراکه نیمی از آنها تا قبل از 
ش��یوع کرونا هم دچار مشکل بدهی یا در معرض خطر باالی بدهی بودند. 
با این حال، بار بدهی مدت ها پس از کاهش ویروس احساس می شود زیرا 
هزینه ه��ای خدمات افزایش می یابد، این موض��وع بهبود را کند می کند و 
مانع از تالش ها برای رس��یدگی به سایر چالش های توسعه از جمله تغییر 

اقلیمی می شود.

* پیچیدگی گزارش های بدهی: اگر به یافته های گزارش شفافیت بدهی 
در کش��ورهای در حال توس��عه نگاه کنیم، بدهی بیش از آنچه به چش��م 
می آی��د، وجود دارد. این امر به این دلیل اس��ت ک��ه گزارش دهی در مورد 
بدهی کاری ساده نیست. گزارش بانک جهانی نشان می دهد که آمار موجود 
در دسترس مردم در کشورهای کم درآمد به دلیل تعاریف و استانداردهای 
متفاوت در پایگاه اطالعاتی محلی و بین المللی می تواند تا 30 درصد از تولید 

ناخالص داخلی یک کشور متفاوت باشد.
* فقر بی س��ابقه یادگی��ری: یکی از تاثیرات مخرب کووید بر اقش��ار 
فقی��ر و آس��یب پذیر را می ت��وان در زمینه آموزش مش��اهده کرد. این 
بیماری ضربه ش��دیدی به جوانان و دانش آم��وزان وارد کرد و نابرابری 
آموزش��ی را تشدید کرد. به دلیل تعطیلی طوالنی مدت مدارس و نتایج 
ضعی��ف یادگی��ری، بانک جهانی تخمین می زند که س��هم کودکان 10 
س��اله که نمی توانند متن بخوانند، در کشورهای با درآمد کم و متوسط 
می تواند به 70 درصد برس��د. این وضعیت ب��ر درآمدهای آتی، کاهش 
فقر و نابرابری تاثیر خواهد گذاش��ت. طبق آخرین برآوردها، این نس��ل 
از دانش آموزان اکنون در معرض خطر از دس��ت دادن 17 تریلیون دالر 

درآمد مادام العمر هستند.
* تبعات قیمت باالی انرژی: براساس آخرین چشم انداز بازار کاالها، انتظار 
می رود قیمت انرژی در س��ال 2021 به طور متوس��ط بیش از 80 درصد 
نسبت به سال قبل افزایش یابد. از آنجا که انرژی، کاالیی حیاتی برای تولید 
غذا و گرمایش اس��ت، افزایش قیمت آن می تواند بر کاالهای پایین دستی 
تاثیر داشته باشد. افزایش قیمت مواد غذایی نیز می تواند توانایی افراد فقیر 
برای تهیه غذای س��الم را کاهش دهد و این امر می تواند ناامنی غذایی در 

کشورهای در حال توسعه را تشدید کند.
* فوریت بحران اقلیمی: از آنجایی که کووید-19 باعث تغییر فوری ثروت 
برای افراد فقیر و آسیب پذیر شده است، نمی توان چالش های تغییر اقلیمی 
را نادی��ده گرفت. طبق برآورده��ا، در صورت عدم کنترل، تغییرات اقلیمی 
می تواند تا سال 2030 میالدی، 132 میلیون نفر را به فقر شدید سوق دهد. 
فقر در حال حاضر با آسیب پذیری در برابر تهدیدات مرتبط با آب و هوا مانند 

سیل و بیماری های مسری در هم آمیخته است.
* رشد مهاجرت داخلی تا سال 2050: تغییرات اقلیمی عالوه بر کمک 
به افزایش فقر شدید می تواند به عنوان یک محرک قدرتمند برای مهاجرت 
داخلی هم عمل کند. آخرین گزارش »Groundswell« نش��ان می دهد 
که تا سال 2050، تغییرات اقلیمی می تواند منجر به مهاجرت 216 میلیون 

نفر در داخل کشورها شود.
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همه گیری نابرابری

اطالعات غیررسمی نشان می دهد که بازار مسکن شهر تهران در آخرین 
ماه فصل پاییز به لحاظ حجم عرضه و تقاضا با تحرک حدود 30 درصدی 
مواجه شده و متوسط قیمت ها در عین حال که از کانال 32 میلیون تومان 
در هر متر مربع فراتر نرفته، به میزان اندکی افزایش یافته است. به گزارش 
ایسنا، بررس��ی ها از رونق نسبی بازار مسکن شهر تهران در آذرماه امسال 
حکایت دارد. طرف تقاضا تحت تاثیر نزدیک شدن به ماه های پایانی سال 
به عن��وان مهمترین عامل محرک در کنار عوامل��ی همچون انتظار برای 
بهبود وضعیت اقتصادی، مقاومت بازار مس��کن نسبت به کاهش قیمت ها 
و ارزیابی ها از رسیدن قیمت ها به کف، وارد بازار شده و تقاضای بالقوه در 
آذرماه حدود 30 درصد افزایش یافته است. همین مسئله به افزایش حدود 

نیم درصدی قیمت نسبت به ماه گذشته یعنی آبان ماه منجر شده است.
در آذرماه امس��ال اغلب مناطق شمالی تهران با مقدار اندکی افزایش و 
برخی مناطق جنوبی با کاهش قیمت نس��بت به آبان ماه مواجه ش��دند. 
نرخ های پیش��نهادی هر متر مربع براس��اس اطالعات به دس��ت آمده از 
آگهی های سامانه کیلید، 3.4 درصد افزایش را نشان می دهد و رشد قیمت 
براس��اس وزن دهی به مناطق مختلف مطابق معامالت قطعی 0.4 درصد 
بوده اس��ت. مطابق این اطالعات، در آذرماه امسال متوسط قیمت هر متر 
مربع مس��کن ش��هر تهران 32.9 میلیون تومان بوده که در مقایسه با ماه 
قب��ل 0.43 درصد افزایش یافته اس��ت. این در حالی اس��ت که میانگین 
نرخ های پیش��نهادی در آذرماه براس��اس آگهی های سامانه مذکور 51.7 
میلی��ون تومان در هر متر مربع بوده که نس��بت به آب��ان ماه 3.4 درصد 

افزایش داشته است.

بازار مس��کن در آخرین روزهای فصل پاییز در حالی با تحرک نسبی 
مواجه ش��ده که عرضه و تقاضا تقریبا ب��ه یک میزان افزایش پیدا کرده 
اس��ت. آذرماه امسال تعداد آگهی های سامانه مذکور 23 درصد افزایش 
یافته و در س��وی مقابل، میزان بازدید از آگهی ها با رش��د 30 درصدی 
مواجه ش��ده است. در ماه قبل از آن یعنی آبان ماه نیز معامالت قطعی 
در تهران 33 درصد نسبت به مهرماه افزایش پیدا کرده بود. این نمایه ها 
نشان می دهد به همان میزان که تمایل برای خرید افزایش یافته، اولین 
گروه از س��فته بازان ش��ب عید نس��بت به عرضه واحده��ای خود اقدام 
کرده اند. این افراد کس��انی هستند که عمدتا آپارتمان های زیر قیمت را 
طی یک سال گذشته خریداری کرده اند و با توجه به ثبات نسبی قیمتها 
در 9 ماه گذش��ته چشم انداز جهش��ی برای بازار نمی بینند. به خصوص 
اینکه در یک سال اخیر قیمت مسکن حدود 40 درصد از تورم عمومی 

عقب مانده است.
درخص��وص وضعیت این روزهای بازار مس��کن نیز بای��د گفت که بازار 
کماکان با یک س��وم ظرفیت معمول به کار خود ادامه می دهد. از س��وی 
دیگر، با وجود اینکه قیمت ها با افزایش چندانی مواجه نشده است، اما در 
مقابل کاهش نیز مقاومت نشان می دهد. ظاهرا بازار در کانال 32 میلیون 
تومان در حال کف س��ازی اس��ت، اما جدا از افزایش خریدهای مصرفی در 
فاصله چهار ماه مانده به پایان سال، به نظر می رسد که یک عامل محرک 
در روزهای پایانی آذرماه بر افزایش تمایل برای خرید مس��کن موثر بوده 
است. در روز 23 آذرماه امسال بود که بانک مسکن هزینه دریافت وام اوراق 
که هم اکنون تا سقف 480 میلیون تومان در تهران است به نصف کاهش 

داد. ب��ه دنبال این خبر، قیمت هر برگه اوراق تا میانگین 111 هزار تومان 
افزای��ش یافت اما در ادامه کاهش پیدا کرد و روز یکم دی ماه به 87 هزار 
تومان رسید. بر این اس��اس زوجین تهرانی با پرداخت حدود 42 میلیون 
تومان، وام 480 میلیون تومانی را دریافت خواهند کرد که حدود 60 تا 80 

درصد خانه های ارزان قیمت در مناطق جنوبی تهران را پوشش می دهد.
پیش بینی ها از سمت و سوی بازار مسکن در سه ماه پایانی سال حکایت 
از آن دارد که بازار ظرفیت رش��د س��نگین قیمت را ن��دارد. البته ممکن 
اس��ت ریزنوس��اناتی در حدود 5 درصد تا پایان سال اتفاق بیفتد، اما رشد 
غیرمترقب��ه قیمت دور از ذهن خواهد ب��ود. در این زمینه عباس زینعلی، 
کارشناس اقتصاد مسکن می گوید: »من تحرک فعلی بازار امالک را رونق 
نمی بینم؛ چراکه مصرف کننده واقعی قدرت خرید ندارد و تا زمانی که این 
توان ایجاد نش��ود ظرفیتی در بازار به وجود نخواهد آمد. برخی از فعاالن 
اقتصادی در بازارهای موازی امکان س��رمایه گذاری را ندارند تا بتواند سود 
قابل مالحظه ای ببرند، به همین دلیل برای افزایش یا تثبیت س��رمایه در 

شرایط تورمی به سمت مسکن آمده اند.«
این کارش��ناس اقتصاد مس��کن با بیان اینکه »مذاکرات هس��ته ای در 
سرنوش��ت بازار مس��کن اثرگذار خواهد بود«، می افزای��د: »اخباری که از 
نزدیک ش��دن به زمان مذاکرات ش��نیده می ش��ود در تصمیم گیری برای 
س��رمایه گذاری در تمامی بازارها تاثیرگذار اس��ت. به هر حال بخش قابل 
توجهی از نقدینگی کش��ور به صورت سپرده گذاری مردم در بانک ها است 
که در صورت نتیجه بخش بودن برجام می تواند خارج شود و به هر یک از 

بازارهای مسکن، بورس، طال، ارز و ارزهای دیجیتال ورود کند.«

مسکندرمناطقبیستودوگانهتهرانچقدرقیمتخورد؟

تحرکنسبیمسکندرپایانپاییز

نگـــاه

اتاقبازرگانیتهرانبررسیکرد
تورممهمترینمتغیراقتصادایران

ات��اق بازرگانی تهران در گزارش تازه خود به بررس��ی وضعیت برخی 
ش��اخص های اقتصادی ایران در س��ال های گذش��ته پرداخته و تورم را 
مهمتری��ن خطر در ای��ن زمینه اعالم می کند. هرچن��د مطابق آخرین 
گزارش های مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه روند کاهشی خود را ادامه 
داده و تورم ماهانه نیز با سرعت کمتری نسبت به ماه گذشته افزایش یافته، 
اما همچنان باالبودن عدد تورم برای اقتصاد ایران تهدیدی مهم به شمار 
می آید. کما اینکه آمارها نشان می دهد تورم ایران 5.8 برابر تورم عراق، 4.3 

برابر تورم پاکستان و 2 برابر تورم ترکیه است.
در این گزارش، تورم به عنوان مهمترین متغیر اقتصاد ایران یاد ش��ده 
و افزایش فش��ار بر اقش��ار کم درآمد، غیرقابل پیش بینی ش��دن اقتصاد 
ب��رای فعاالن اقتصادی و ایجاد اجبار برای افزایش نقدینگی برای جبران 
مشکالت، تنها بخش��ی از مشکالتی اس��ت که باالبودن نرخ تورم برای 
اقتصاد ایران به وجود آورده است. هرچند دولت سیزدهم اعالم کرده که با 
کاهشی شدن روند صعودی تورم، می توان انتظار داشت که شرایط بهتری 
برای این ش��اخص در پیش باشد، اما اتاق بازرگانی تهران همچنان تورم 
را تهدیدی مهم برای اقتصاد ایران می داند. در این گزارش که براس��اس 
صحبت های مسعود نیلی در گردهمایی کارآفرینان انرژی در آذرماه 1400 
ترسیم شده است، نرخ تورم در میان متغیرهای اسمی اقتصادی بررسی 
شده که در کنار عواملی مانند نقدینگی و نرخ ارز می تواند تاثیری مهم بر 
آینده اقتصادی کش��ور بگذارد. یکی از عوامل تاثیرگذار در باالبودن نرخ 
تورم، مضیقه ارزی دولت بوده است. با توجه به محدودیت های بودجه ای و 
کسری بودجه که در سال های گذشته به وجود آمده، دولت چند راه برای 
جبران آن داشته که استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی 
یکی از راهکارهای آن بوده است. چه استفاده از منابع ارزی برای افزایش 
پایه پولی و چه اس��تفاده مس��تقیم از منابع این بانک، هر دو به افزایش 
سرعت نقدینگی منجر شده و این شاخص در نهایت به باال رفتن دوباره 
تورم کمک کرده اس��ت. اتاق بازرگانی تهران تشریح کرده که وقتی نرخ 
رشد نقدینگی از 40 درصد باالتر می رود، اقتصاد کشور آماده یک التهاب 
جدید خواهد ش��د. تورمی که در دوره وفور درآمد ارزی به وجود می آید 
با تورمی که در دوران مضیقه ارزی ایجاد می ش��ود، تفاوتی مهم دارد. در 
واقع افزایش قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی می تواند بخشی از فشار 
حاصل از رشد نقدینگی را به تورم تبدیل نکند، اما در سال های گذشته با 
توجه به محدودیت های ارزی، این رشد نقدینگی مستقیما تاثیر خود را بر 
افزایش نرخ تورم گذاشته است. اتاق بازرگانی تهران در ادامه گزارش، چهار 
سطح را برای رشد نقدینگی در نظر گرفته است. وضعیت سفید که در آن 
رشد نقدینگی بین 10 تا 15 درصد است، وضعیت زرد که در آن نقدینگی 
بین 15 تا 20 درصد رشد می کند، وضعیت قرمز که شامل رشد نقدینگی 
بین 20 تا 25 درصد می ش��ود و در نهایت وضعیت سیاه که در آن رشد 
نقدینگی باالتر از 25 درصد به ثبت می رسد. به گفته اتاق بازرگانی تهران، 
با وجود دشواری هایی که تورم برای اقتصاد کشور به وجود آورده اما با سه 
راه حل می توان فشار این مشکالت را کاهش داد. کنترل کسری بودجه، 
ف��روش مجدد و متعارف نفت و اصالح انتظارات مردم از طریق ترس��یم 
برنامه قابل قبول و علمی، می تواند چشم اندازی مثبت برای اقتصاد ایران 
ایجاد کند که در نهایت به بهبود شرایط تورمی منجر خواهد شد اما در غیر 

این صورت، مشکالتی جدید نیز سر راه اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت.

بازویپژوهشیوزارتصمتپیشنهادداد
پیشرانصنعتیرشداقتصادی

بازوی پژوهشی وزارت صمت در گزارش اخیر خود با توجه به رشد کند 
و بطئي اقتصاد ایران در دهه گذشته و در راستاي افزایش رشد اقتصادي 
تالش کرده به برخي سواالت درباره سمت و سوی رشد اقتصادي پاسخ 
دهد. موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با طرح سه سوال در این 
گزارش و با اشاره به پیشران های رشد اقتصادی کشور می پرسد: کدام  یک 
از زیربخش هاي اقتصادي پیش��ران رشد اقتصادي ایران هستند؟ بخش 
صنعت داراي بیش��ترین پیوندها و ارتباطات ب��ا کدام یک از بخش هاي 
اقتصادي است؟ با توجه به ش��رایط کنوني اقتصاد ایران، تحرک بخش 

صنعت نیازمند تحرک کدام بخش ها و چه پیش نیازهایي است؟
بازوی پژوهش��ی وزارت صمت در این گ��زارش تحت عنوان »بخش 
صنعت پیشران رشد اقتصادی ایران«، پیشنهاد داده که برای افزایش رشد 
اقتصادی کشور، بخش صنعت جایگزین بخش نفت شود. این گزارش در 
پاسخ به سواالت مذکور با اشاره به رشد ارزش افزوده بخش های اقتصادی 
و س��هم آنها از رشد اقتصادی بین سال های 1368 تا 1399 می نویسد: 
متوسط رشد ارزش افزوده بخش صنعت طي دوره مورد بررسي، باالتر از 
رشد سایر بخش هاي اقتصادي است؛ اگرچه سهم این بخش در مقایسه 
با س��هم برخي بخش ها از جمله خدمات و نفت، پایین تر است )تحلیل 
حسابداري( . براي تحلیل دقیق تر باید ارتباطات و تاثیرات متقابل بخش ها 
روي یکدیگ��ر را نیز لحاظ کرد. از نگاه این نهاد پژوهش��ي، بخش نفت 
)OIL( داراي بیش��ترین تاثیر اولیه بر رشد اقتصادي است، اما تاثیر آن 
ماندگار نیست، بلکه گذرا و میراست. بنابراین بخش صنعت )INDU( و 
خدمات )SER( به  ترتیب تاثیر باال و ماندگاري بر رشد اقتصادي کشور 
دارند. رشد بخش خدمات به  شدت وابسته به حجم فعالیت هاي اقتصادي 
بخش هاي مولد نظیر رش��د بخش صنعت است. لذا رشد بخش صنعت 
بخش خدمات را نیز با سهم بیش از 50 درصد از اقتصاد ایران تحت تاثیر 
قرار مي دهد. بخش س��اختمان )HOUS( و کشاورزي )AGR( نیز در 

رتبه هاي بعدي تاثیرگذاري بر رشد اقتصادي کشور هستند.
یافته های این گزارش نشان می دهد بخش نفت تاثیرگذاري اولیه باال اما 
با ماندگاري پایین بر رشد اقتصادي کشور دارد که دلیل این امر پیوندهاي 
محدود با سایر بخش ها و شیوه استفاده از درآمدهاي نفتي است که حتي 
در مواردي تاثیرگذاري منفي بر بخش تولید داش��ته اس��ت. بخش هاي 
صنعت و خدمات به  دلیل پیوند با یکدیگر داراي تاثیر و ماندگاري باال بر 
رشد اقتصادي کشور هستند، دلیل این امر پیوندها و ارتباطات وسیع این 
بخش ها با سایر بخش هاي اقتصادي است. با رشد بخش صنعت، خدمات 
متصل به صنعت توس��عه مي یابند و از سویي بخش��ي از رشد صنعت، 
مرهون رشد بخش مسکن است. همچنین بخش هاي صنعت و خدمات 
بخش هاي پیشران کشور براي خروج از رکود فعلي محسوب مي شوند، لذا 
برنامه ریزي براي تحریک این بخش ها  باید در اولویت قرار گیرد، ضمن آنکه 
تحریک بخش مسکن نقش موثري به رشد صنعت دارد. نهایتا نکته سوم 
آنکه با توجه به شرایط کرونا، واکسیناسیون و کنترل بیماري مي تواند تاثیر 
مثبت و قابل توجهي بر بخش خدمات بگذارد که در این صورت مي تواند 

پیشران رشد اقتصادي براي سایر بخش هاي کشور نیز باشد.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: دولت س��یزدهم در حالی مترصد حذف ارز 4200 تومانی 
در بودجه س��ال آینده است که کارشناسان معتقدند حذف ارز ترجیحی، 
تبعات تورمی به دنبال دارد و بی توجهی به تورم های انتظاری و ساختاری 
ناش��ی از افزایش ن��رخ ارز و قدرت قیمت گذاری عوام��ل اقتصادی و نگاه 
تک بعدی به تورم ناش��ی از رش��د نقدینگی، سیاس��ت گذار را دچار غفلت 

راهبردی کرده است.
در میانه آذرماه بود که الیحه بودجه 1401 از پاستور به بهارستان رسید 
و به دنبال آن، صدای هش��دار بسیاری از اقتصاددانان و حتی کارشناسان 
همس��و با دولت درباره پیامدهای بودجه بر اقتصاد خانوار و معیشت مردم 
بلند ش��د. تبصره   14 الیحه بودجه س��ال آینده نش��ان می دهد که دولت 
تصمیم دارد ارز کاالهای اساس��ی مشمول 4200 تومانی را به  طور کامل 
حذف کند. در حال حاضر، شش قلم کاالی اساسی شامل گندم، جو، ذرت، 
س��ویا، روغن خام و دانه های روغنی به همراه بخش��ی از دارو و تجهیزات 
پزشکی ارز 4200 تومان دریافت می کند. قانون بودجه سال  1400 سقف 
ارز تخصیصی 4200 تومانی را تنها 8  میلیارد دالر تعیین کرد، اما به نظر 
می رسد به دلیل خشکسالی و گرانی جهانی نهاده ها حدود 18 میلیارد دالر 
تا پایان امسال برای واردات این اقالم نیاز است که البته بخش زیادی از آن 
نیز تخصیص یافته است. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
معتقد است که ارز ترجیحی یک نامعادله است و اگر قرار باشد سیاست ارز 
ترجیحی ادامه پیدا کند، دچار کسری بودجه شدیدی خواهیم شد، چراکه 

منابع ارزی به اندازه کافی وجود ندارد.
نگاهمنتقدانبهحذفارز4200تومانی

دولتم��ردان در حال��ی به دنبال حذف ارز ترجیح��ی و جایگزینی آن با 
یارانه نقدی و کاالیی در بودجه سال 1401 هستند که کارشناسان درباره 
تبعات تورمی ای��ن اتفاق نگرانند. به گزارش خبرآنالین، کارشناس��ان به 
دالیل متعددی حذف ارز 4200 تومانی را خطای دولت عنوان می کنند و 
می گویند بی توجهی به تورم های انتظاری و ساختاری ناشی از افزایش نرخ 
ارز و قدرت قیمت گذاری عوامل اقتصادی و نگاه تک بعدی به تورم ناش��ی 
از رشد نقدینگی، سیاست گذار را دچار غفلت راهبردی کرده است. چنانکه 
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با استناد به گزارش های 

کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس گفته که با حذف ارز 
ترجیحی تنها 6.7 درصد تورم ایجاد می شود.

در این خصوص، فرش��اد مومنی، اقتصاددان و اس��تاد دانش��گاه عالمه 
طباطبائی می گوید: رئیس سازمان برنامه و بودجه با کیفیت بسیار نازلی از 
حذف ارز 4200 تومانی حرف می زند. همین توجیهاتی که ایشان آوردند، 
برای عزل یا اس��تعفای داوطلبانه ایش��ان کافی اس��ت، چراکه نش��ان داد 
فهمی از اقتصاد ایران ندارد. مومنی که در آخرین نشست پاییزی موسسه 
»مطالعات دین و اقتصاد« درباره ویژگی های بودجه 1401 سخن می گفت، 
بر این باور اس��ت که این استدالل های پوچ حتی نقض کننده گزارش های 
س��ازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و مرکز آمار اس��ت. او خطاب به 
نمایندگان مجلس و همه کس��انی که دل در گروی امنیت، بقا و تمامیت 
ارضی کش��ور دارند، می گوید که فقط از دریچه حذف ارز 4200 تومانی، 
رش��د تورم کشور 7.5 واحد بیشتر می ش��ود. همچنین مجتبی رضاخواه، 
عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس درباره پیامدهای احتمالی حذف 
ارز 4200 تومانی در بودجه سال آتی می گوید: با حذف ارز 4200 تومانی 

تضمینی وجود ندارد که قیمت کاالها سر به فلک نکشد.
کاوه زرگران، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران نیز با بیان 
اینکه اگر قرار است که کمتر از یارانه ای که دولت به ارز ترجیحی می دهد 
به مردم پرداخت کند و در مقابل هم کاال گران شود، در این صورت قدرت 
خرید مردم کاهش یافته و قادر به خرید کاالهای اساسی نیستند، می گوید: 
در چنین شرایطی نارضایتی ایجاد خواهد شد؛ ضمن اینکه باید نقدینگی 
بنگاه ه��ای فعال در این حوزه تامین ش��ود؛ چراکه با حذف ارز ترجیحی، 
س��رمایه در گردش واحده��ای تولیدی از جمله دامداری ه��ا 4 تا 5 برابر 
خواهد ش��د. پس دولت باید س��رمایه در گردش را تامین کند تا تقاضا در 

کشور از بین نرود و در عین حال چرخ تولید نیز بچرخد.
حمایتهایجبرانیحذفارزترجیحی

در نقطه مقابل، دسته دیگری از کارشناسان با حذف ارز 4200 موافقند، 
اما می گویند که با کنترل نرخ تورم باید ارزش یارانه های نقدی که به اقشار 
متوس��ط و آسیب پذیر جامعه پرداخت می ش��ود، حفظ گردد. محمدرضا 
پورابراهیمی، رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس از جمله این افراد است 

و می گوید: دولت برای این اقدام باید چند دستور کار را اجرایی کند. اول، 
سیاس��ت های حمایتی ب��ا اولویت دهک های کم درآمد را در دس��تور کار 
قرار دهد تا آثار تورمی ناش��ی از این تغییر سیاس��ت کاهش یابد. در این 
راستا دولت می تواند کارت های اعتباری مثل کارت سوخت در نظر بگیرد 
ت��ا مردم بتوانن��د مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را با اس��تفاده از این 
کارت ها دریافت کرده و کاالهای اساس��ی موردنیاز خود را تامین کنند. به 
اعتقاد پورابراهیمی، به دلیل عدم وجود زیرساخت ها در کوتاه مدت امکان 
استفاده از کارت های اعتباری وجود ندارد و باید از طریق یارانه نقدی این 
مابه التفاوت پرداخت ش��ود، اما در بلندمدت باید س��ازوکاری نظیر کارت 
سوخت برای راه اندازی کارت های اعتباری خرید ایجاد شود تا مردم بتوانند 

کاالهای خود را تامین کنند و حق کسی تضییع نشود.
احس��ان ارکان��ی، عضو کمیس��یون برنامه و بودجه مجل��س نیز با نظر 
پورابراهیمی موافق است و بر این باور است که همزمان با حذف باید راهکار 
تعدیل و جبران فش��اری که در حوزه تورم و افزایش قیمت به مردم وارد 
می کند، مدیریت شود. به عقیده او، دم دستی ترین کاری که کار سختی هم 
نیس��ت، این است که عدد مابه التفاوت 4200 تا مثال 23 هزار تومان نرخ 
تس��عیری که در الیحه آمده را ضرب در 8 میلیارد دالری کنیم که دولت 
این میزان ارز را تا پایان امسال به این حوزه پرداخت کرده و برای عددی 
که حاصل می ش��ود، تصمیم گیری کنیم. ای��ن موضوع یکی از موضوعات 
مهمی است که باید روی آن کار کنیم، وگرنه بار تورمی آن، فشار سنگینی 

بر دهک های پایین کشور وارد خواهد آورد.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم با بیان اینکه حذف 
ارز 4200 تومانی نیازمند سلسله مقدماتی است که برای فراهم شدن آن 
نیازمند دو ماه زمان هس��تیم، می گوید: برای مواجهه با حاش��یه ها بحث 
انبارداری مطرح اس��ت. انبارهای کشور به عنوان زیرساخت باید از ذخایر 
کافی برخوردار باشند، زیرا عده ای سودجو همیشه از خألهای به وجود آمده 
بیشترین استفاده را کرده و فضای جامعه را ملتهب می کنند و بازارها را در 
ش��وک قیمتی محصوالت فرو می برند. در عین حال باید بازار ارز مدیریت 
شود تا نقدینگی به وجود آمده در نزد مردم به سمت این بازار نرود و شوک 

افزایش قیمت ارز را شاهد نباشیم.

باحذفارزترجیحی،تورمبهنقطهجوشمیرسد؟

نامعادله ارز 4200 در بودجه 1401

در هفته گذشته پیامکی از س��وی بانک ها با عنوان »در صورت داشتن 
حس��اب مازاد نس��بت به تعیین تکلیف آنه��ا اقدام کنید« ب��رای برخی 
شهروندان ارسال ش��د که طبق دستورالعمل بانک مرکزی، داشتن بیش 
از یک حس��اب جاری در هر بانک برای هر ش��خص حقیقی ممنوع است 
و بدین منظور باید نس��بت به تعیین تکلیف حساب مازاد خود اقدام کند، 

زیرا در غیر این صورت بانک باید اقدام الزم در این زمینه را انجام دهد.
به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر پیامکی به مشتریان بانک ها حاوی »با 
توجه به ابالغیه بانک مرکزی هر بانک مجاز به افتتاح حساب و نگهداری 
بیش از یک حس��اب قرض الحس��نه پس انداز و یک سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه مدت )انفرادی و مشترک( برای هر شخص حقیقی نیست. لطفا در 
صورت داش��تن حس��اب مازاد، به صورت غیرحضوری و از طریق اینترنت 
بانک، نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام فرمایید. در صورت عدم اقدام، بانک 
موظف است نسبت به بستن حساب های مازاد مشتری و انتقال موجودی 

آن به حسابی با همان ماهیت اقدام کند« به مردم ارسال شد.
بررسی ماجرای این پیامک به دستورالعمل بانک مرکزی درباره شناسایی و 
تعیین تکلیف حساب های بالتکلیف و مازاد )ریالی( برمی گردد که طبق ماده 
19 این دستورالعمل، هر یک از موسسات اعتباری مجاز به افتتاح و نگهداری 
بیش از یک حساب سپرده انفرادی، یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه، 
یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری و یک 
حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی 

برای هر شخص حقیقی نیس��ت. البته در تبصره ماده 19 این دستورالعمل، 
راهی برای افتتاح بیش از یک حساب قرض الحسنه یا سرمایه گذاری کوتاه مدت 
گذاشته شده است که براساس آن، چنانچه طرح های ویژه ارائه شده از سوی 
موسسات اعتباری در چارچوب ضوابط و مقررات ابالغی بانک مرکزی، مستلزم 
افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه پس انداز و یا حساب سپرده سرمایه گذاری 
کوتاه مدت عادی برای مش��تری باشد و امکان اس��تفاده از سایر حساب های 
سپرده ای موجود مشتری نزد بانک برای طرح مزبور فراهم نباشد، افتتاح حساب 
جدید منوط به بسته شدن حساب سپرده مش��تری در پایان مدت طرح، از 

شمول حکم این ماده مستثنی است.
در ای��ن زمینه، بانک موظف اس��ت تا ظرف مدت ش��ش م��اه از تاریخ 
الزم االجرا شدن این دس��تورالعمل، تمامی حساب های مازاد مشتری نزد 
خود را از طریق اطالع رس��انی عمومی و س��ه مرحله مکاتبه، به اطالع وی 
رس��انده و از مشتری درخواس��ت کند تا نسبت به تعیین تکلیف و بستن 
حساب های مازاد خود نزد هر یک از شعب بانک اقدام نماید. در این میان 
اگر مشتری اقدام الزم را در این راستا انجام ندهد، پس از گذشت 30 روز 
از آخرین مکاتبه، بانک باید رأس��ا نسبت به تعیین حساب های مازاد وی 
اقدام و وجوه آنها را به حسابی با همان ماهیت منتقل و حساب های مازاد را 
مسدود کند. از سوی دیگر، شرایط برداشت و انتقال وجوه از حساب مقصد 
براساس توافقات بین بانک و مشتری در کارت افتتاح حساب مقصد تعیین 
می شود. البته حساب های سپرده مشترکی که قبل از الزم االجرا شدن این 

دستورالعمل افتتاح شده اند، از این دستورالعمل مستثنا هستند.
همچنین هدف بانک مرکزی در این دس��تورالعمل این گونه اعالم شده 
اس��ت که به دلیل افزایش نامتعارف تعداد حساب های سپرده افتتاح شده 
نزد بانک ها طی سال های متمادی که حجم قابل توجهی از این حساب ها 
ب��ه دلیل عدم گردش مالی به عللی چ��ون کاهش ارزش معنا دار در مانده 
موجودی بس��یاری از این حساب ها ناشی از تورم و افزایش سطح عمومی 
قیمت ها، فراموشی صاحبان سپرده، فوت آنها، عدم اطالع وراث و قائم مقام 
قانونی سپرده گذاران یا عدم شناسایی و مراجعه آنها، راکد و فاقد تراکنش 
مانده؛ مشکالتی از قبیل تحمیل هزینه های دفترداری و نگهداری اطالعات 
و آمار این گونه حس��اب ها برای بانک ها و افزایش احتمال وقوع تخلفات و 
جرائم را به دنبال داشته است. عالوه بر این، در مورد برخی از اقالم بدهی 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی که تحت سرفصل بستانکاران موقت 
ثبت می شوند و بابت آنها قراردادی منعقد نشده و یا اسناد و اوراق بهاداری 

تنظیم نشده نیز صدق می کند.
بدین منظور، برای صیانت از حقوق صاحبان وجوه در عین ملحوظ نظر 
داشتن منافع بانک ها، کاهش احتمال سوءاستفاده از وجوه یادشده، ارتقای 
شفافیت های مالی بانک ها، ایجاد رویه واحد حسابداری در ثبت و نگهداری 
وج��وه مزبور در بانک ها و امکان و بهبود قابلیت مقایس��ه ارقام مندرج در 
سرفصل حساب های موجود در بانک ها، بانک مرکزی این دستورالعمل را 

تهیه و به بانک ها ارسال کرده است.

ماجرایارسالپیامکحسابهایمازادبانکیچیست؟

بیشازیکحسابجاریممنوع

بانکنــــامه

سکهازافزایشقیمتدستکشید
بازارسکهوطالدرآخرینهفتهپاییز

بازار طال و سکه در هفته پایانی پاییز، هفته آرام و باثبات قیمتی را پشت 
سر گذاشت و اگرچه قیمت سکه در دومین روز هفته )یکشنبه 28 آذرماه( 
به کانال 12 میلیون تومان عقبگرد داشت، اما دوباره در محدوده قیمت 13 
میلیون تومان ماندگار شد. آنطور که مسئوالن اتحادیه طال و جواهر تهران 
در تش��ریح رخدادهای هفته پایانی آذرماه توضیح داده اند، پس از شکستن 
رکورد قیمت انواع سکه و مصنوعات طال در هفته های گذشته، بازار سکه و 
طال در هفته گذش��ته از جهش  قیمت دور ماند و همس��و با رشد آرام بهای 
اونس جهانی طال و نوس��انات محدود نرخ ارز در داخل، با نوس��انات جزئی 
افزایشی روبه رو شد. بدین ترتیب، بهای طال و سکه پس از رکوردشکنی در 
هفته های گذش��ته، در طول یک هفته اخیر با حداقل نوس��انات مواجه شد 
و قیمت ها متأثر از رش��د آرام اونس جهانی طال و نوس��ان داخلی نرخ ارز با 
رش��د اندکی توأم بود.  در هفته ای که گذش��ت، با رشد سویه اومیکرون و 
نگرانی ها نس��بت به رشد جهش ویروس کرونا، هر اونس طال تقویت شده و 
هشت دالر افزایش یافت. بر این اساس، در هفته اخیر هر مثقال طالی 17 
عی��ار که مبنای معامالت طال قرار می گیرد، 51 هزار تومان افزایش قیمت 
داشت و در آخرین معامالت کاری هفته )پنجشنبه( 5میلیون و 635 هزار 
تومان قیمت گذاری ش��د. همچنین هر گرم طالی 18 عیار در آخرین روز 
معامالتی هفته یک میلیون و 300 هزار تومان معامله ش��د که نس��بت به 

ابتدای هفته 12 هزار تومان افزایش یافت.
بازار س��که نیز در طول یک هفته گذش��ته روندی آرام با ش��یب مالیم 
افزایش��ی داش��ت؛ چنانکه هر قطعه سکه تمام طرح جدید با رشد 50 هزار 
تومانی قیمت نس��بت به ابتدای هفت��ه، در آخرین معامالت پایانی هفته به 
13 میلیون و 50 هزار تومان رس��ید و س��که طرح قدیم نیز با رش��د 100 
هزار تومانی، هفته را با بهای 12 میلیون و 850 هزار تومان به پایان رساند. 
در س��وی مقابل اما حباب س��که در این هفته نس��بت به هفته قبل از آن، 
با کاهش 100 هزار تومانی مواجه ش��د و به 320 هزار تومان رس��ید که از 
کاهش تقاضا در س��طح بازار حکایت داش��ت. نیم سکه و ربع سکه نیز هر 
ی��ک در این هفته 30 هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به ترتیب 
در پایان معامالت هفتگی به ش��ش میلیون و 850 هزار تومان )نیم سکه( 
و س��ه میلیون  و 830 هزار تومان )ربع س��که( رسید. سکه های گرمی اما 
در طول یک هفته اخیر 50 هزار تومان افت قیمت داش��ت و نهایتا در آخر 

هفته 2 میلیون و 300 هزار تومان به فروش رسید.

باوجودتوقفرشدتورمدرآذرماهرخداد
افزایش3۵درصدیقیمتکاالها

افزایش قیمت کاال و خدمات موردنیاز خانوارهای ایرانی در ماه گذش��ته به 
طور متوس��ط بیش از 35 درصد بوده اس��ت. روند افزایشی تورم تا شهریورماه 
امس��ال با رکورد 45.8 درصد تورم ساالنه در چند سال گذشته همراه بود، اما 
در حالی از مهرماه امس��ال روند افزایشی تورم متوقف شده است که آمارهای 
تازه مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در آذرماه نش��ان می دهد تورم س��االنه به 
43.4 درصد رس��یده که در مقایسه با آبان یک درصد کاهش دارد. همچنین 
تورم نقطه به نقطه کاهش نیم درصدی داشته است و خانوارهای ایرانی به طور 
میانگین 35.2 رصد بیش��تر از آذرماه پارس��ال برای خرید کاال و خدمات خود 
هزینه کرده اند. تورم ماهانه نیز در دوره مورد بررسی به 1.7 درصد رسیده که 

نسبت به ماه قبل 0.8 درصد کاهش داشت.
جزییات ت��ورم در کاال و خدمات مصرفی مردم نش��ان می دهد که افزایش 
قیمت خوراکی ها به طور متوس��ط 40.1 درصد بوده اس��ت. در ماه گذش��ته 
باالترین افزایش هزینه مربوط هتل و رستوران با 60 درصد بوده است و بعد از 
آن گروه شکر، مربا، عسل، شکالت و شیرینی با 58.3 درصد قرار دارد. در سایر 
اقالم نیز ماهی ها و صدفداران 57.5 درصد و شیر، پنیر و تخم مرغ 55.1 درصد  
نسبت به پارسال گران شده اند. افزایش قیمت در برخی گروه های دیگر شامل 
رش��د 48.8 درصدی مس��کن، آب، برق و گاز، سبزیجات 49.8 درصد، میوه و 
خشکبار 43.4 درصد و خوراکی ها 40.1 درصد ثبت شده است. باالترین میزان 
تورم ساالنه نیز به گروه روغن ها و چربی ها با 85.9 درصد و همچنین شیر، پنیر 

و تخم مرغ با 71.4 درصد اختصاص دارد.

دردومینجلسهشورایعالیاشتغالتاکیدشد
جذبسرمایهبرایاشتغالزایی

تکمی��ل پروژه های ناتمام، جل��ب و جذب س��رمایه های داخلی و 
خارجی و اجرای دقیق قوانین مرتبط با فضای کس��ب و کار از جمله 
راهکارهای مطرح ش��ده در دومین جلسه شورای عالی اشتغال برای 
ایجاد اشتغال بود. در این جلسه که روز پنجشنبه برگزار شد، رئیس 
جمهور از تالش های دس��تگاه ها به ویژه وزارت کار برای افزایش آمار 
ایجاد اش��تغال در طول ماه های گذش��ته ابراز خرسندی کرد و گفت 
که بسترها و ظرفیت های بسیاری برای ایجاد اشتغال در کشور وجود 
دارد که در صورت فعال ش��دن می تواند مش��کل اش��تغال را برطرف 
کند. ابراهیم رئیس��ی با بیان اینکه ایجاد اش��تغال مسئولیت وزارت 
کار نیست، از همه دستگاه های اجرایی و نهادهای عمومی خواست تا 
نس��بت به ایجاد اشتغال احساس وظیفه و مسئولیت کنند. همچنین 
تکمی��ل پروژه های نیمه تم��ام و تجمیع س��رمایه های مردمی برای 
اتمام پروژه ها و جلب و جذب سرمایه های داخلی و خارجی از جمله 
پیش��نهادات مطرح شده در جلس��ه بود. س��امانه جامع کاریابی نیز 
رونمایی و فعالیت خود را رس��ما آغاز کرد تا به گفته وزیر کار، بستر 
مناس��بی برای تعامل کارفرمایان و کارجویان باش��د. دومین جلس��ه 
ش��ورای عالی اشتغال دولت سیزدهم با 13 مصوبه در راستای برنامه 
ایجاد حداقل یک میلیون شغل در سال نیز همراه بود و در این جلسه 
ب��ر اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس از جمله بهبود فضای کس��ب 
و کار و تس��هیل صدور مجوزهای کس��ب و کار و همچنین اس��تفاده 
از ظرفی��ت بخش خصوصی و بس��یج س��ازندگی برای اش��تغال زایی 
تاکید ش��د. پیش از این، نخستین جلسه شورای عالی اشتغال دولت 
سیزدهم شش��م آبان ماه برگزار و از زیست بوم ملی اشتغال با هدف 
ایجاد ساالنه یک میلیون شغل به طور میانگین رونمایی شده بود. در 
این جلسه دولت همکاری بخش خصوصی را به کمک طلبید و اعالم 
کرد که زمینه نقش آفرینی بیش از پیش بخش خصوصی باید فراهم 
شود و دولت به وظیفه نظارتی و حمایتی خود عمل کند. تهیه بانک 
اطالعات افراد ش��اغل و بیکار، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد ش��غل 
شایسته، شناخت توانایی ها و مهارت های علمی و عملی افراد بیکار و 
تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنها از جمله تاکیدات صورت گرفته 

در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال بود.
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کداماستانهابیشترینواحدفعالصنعتیرادارند؟
جغرافیایاستانیفعالیتصنعتی

تهران، اصفهان و خراس��ان رضوی بیش��ترین واحدهای فعال صنعتی و 
خراسان ش��مالی، ایالم و خراسان جنوبی کمترین واحدهای فعال صنعتی 
را دارد. جدیدترین آمار وزارت صمت نش��ان می دهد که تهران، اصفهان و 
خراسان رضوی میزبان بیشترین واحدهای فعال صنعتی، خراسان شمالی، 
ایالم و خراس��ان جنوبی در قع��ر جدول قرار دارند و مناط��ق آزاد و ویژه 
اقتصادی نیز فقط 2.6 درصد از کل واحدهای فعال را در خود جای داده اند.

براس��اس آمارهای منتشرش��ده وزارت صمت، تا پایان مهرماه امس��ال 
در مجم��وع ح��دود 71 هزار واحد فعال با اش��تغال بی��ش از 2 میلیون و 
470 ه��زار نفر در گروه های مختلف صنعتی و معدنی در کش��ور فعالیت 
می کنند. بیش��ترین واحدهای فعال در گروه »سایر محصوالت کانی های 
غیرفلزی« اس��ت که 15ه��زار و 271 واح��د در آن وجود دارد. همچنین 
گروه »محصوالت غذایی و آش��امیدنی« و گروه »محصوالت از الس��تیک 
و پالس��تیک« با فعالی��ت 8275 و 7238 واحد در رده دوم و س��وم قرار 
می گیرند و به طور کلی نزدیک به نیمی از کل واحدهای فعال در سه گروه 
یادش��ده فعالیت می کنند. در این سه گروه به ترتیب حدود 372، 361 و 

170 هزار نفر مشغول به کار هستند.
گروه هایی که کمترین واحد فعال را دارند نیز شامل »جمع آوری، تصفیه 
و توزیع آب« با دو واحد، »تولید انرژی« با 12 واحد و »فاضالب، دفع زباله، 
بهداشت محیط و سایر فعالیت های مشابه« با 19 واحد است که به ترتیب 
28، 162 و 395 نفر در آنها شاغل هستند و کمترین میزان اشتغال را در 

بخش های مختلف دارند.
تهران، اصفهان و خراسان رضوی تا پایان مهرماه به ترتیب 8835، 8650 
و   5476 واحد فعال داشتند که بیشترین تعداد واحد در بین استان ها است 
و اش��تغال این استان ها در واحدهای فعال صنعتی و معدنی نیز به ترتیب 
بیش از 411 هزار نفر، 274 هزار و 204 هزار نفر است. کمترین واحد فعال 
در بین استان ها به خراسان شمالی، ایالم و خراسان جنوبی اختصاص دارد 

که فقط 338، 491 و 496 واحد فعال در آنها جای گرفته است.
در بی��ن مناطق آزاد نیز از بی��ن کل واحدهای فعال، فقط 1911 واحد 
معادل حدود 2.6 درصد کل واحدهای فعال در کش��ور، در هشت منطقه 
آزاد و ویژه اقتصادی فعال است. منطقه آزاد کیش با 55 واحد فعال، ماکو با 
157 و قشم با 159 واحد کمترین واحد فعال را در بین مناطق آزاد دارند 
که به ترتیب 1873، 4594 و 5736 نفر در آنها مشغول هستند. همچنین 
تا پایان مهر امس��ال 154 واحد فعال صنعتی در منطقه آزاد چابهار، 169 
واح��د در اروند، 209 واح��د در انزلی، 295 واحد در ارس و 704 واحد در 
منطقه ویژه اقتصادی مسقر شدند. مجموع اشتغال تمام 1911 واحدهای 
فعال صنعتی و معدنی مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز 121 هزار 
و 639 نفر، یعنی نزدیک به 5 درصد کل اشتغال واحدهای فعال است. این 
در حالی است که  مناطق آزاد و ویژه تجاری با قوانین محدودتر و تشریفات 
گمرکی س��اده تری نسبت به س��رزمین اصلی با اهدافی از جمله حمایت 
از صنعت داخلی کش��ور، جذب فناوری های نوین در امر تولید، گسترش 

تولیدات صادرات محور و اشتغال زایی راه اندازی شده اند.

مهلتتمامشدوخانهخالیمعرفینشد
مالیاتتوخالیعلیهخانهخالی

وزارت راه و شهرس��ازی در حالی ب��رای معرفی خانه های خالی تا پایان 
آذرماه امسال فرصت داشته که می گوید اطالعات 2.3 میلیون خانه خالی 
را به سازمان امور مالیاتی ارسال کرده، اما سازمان مالیاتی می گوید که این 
اطالعات را دریافت نکرده است. از سوی دیگر، سامانه امالک و اسکان نیز به 
دلیل مشکالتی فعال امکان ثبت اطالعات سکونتی برای شناسایی خانه های 

خالی و صاحبان آنها را ندارد.
به گزارش ایس��نا، براساس قانون مالیات خانه های خالی مصوب آذرماه 
س��ال گذشته، اگر واحد مس��کونی در شهرهای باالی 100 هزار نفر بیش 
از 120 روز خالی از س��کنه باشد، مش��مول مالیات می شود و به ازای هر 
ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد 
اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم 
معادل 12 برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل 18 برابر مالیات 
متعلقه خواهد ش��د. وظیفه شناس��ایی خانه های خالی نیز برعهده وزارت 
راه و شهرس��ازی از طریق س��امانه امالک و اسکان گذاشته شده است، اما 
در حال حاضر امکان درج اطالعات س��کونتی در این سامانه وجود ندارد و 
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی گفته که به زودی این سامانه مجددا 

راه اندازی خواهد شد.
از س��وی دیگر، ماه هاست که بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور 
مالیاتی اختالف بر س��ر معرفی خانه های خالی ایجاد شده است. از یکسو 
وزارت راه می گوید که اطالعات 2.3 میلیون خانه خالی را به سازمان امور 
مالیاتی داده اما از س��وی دیگر این سازمان می گوید که اطالعاتی دریافت 
نکرده اس��ت. اختالف دیگری که در زمینه معرفی خانه های خالی مطرح 
می ش��ود، به چگونگی معرفی این واحدها برمی گردد که گفته می ش��ود، 
اطالعات به صورت دستی و در قالب سی دی تحویل سازمان امور مالیاتی 
ش��ده اما سازمان امور مالیاتی ترجیح می دهد که این اطالعات را در قالب 
سامانه دولتی دریافت کند. این در حالی است که مسئوالن سازمان مالیاتی 
بارها س��امانه امالک و اسکان را مرجع اطالعات واحدهای خالی از سکنه 

اعالم کرده اند.
سرانجام کمیسیون اصل 90 مجلس به این اختالف این گونه خاتمه 
داد که به دلیل پایین بودن ضریب امنیت سامانه امالک و اسکان در پی 
حمله س��ایبری تابستان امسال که به توقف دو ماهه این سامانه منجر 
شد، سامانه ای امن با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ایجاد 
ش��ود که تاکنون چنین سامانه ای طراحی و به وزارت راه و شهرسازی 
تحویل نشده است. الزم به ذکر است که مجوز ایجاد یک سامانه جدید 
قرار اس��ت توس��ط مجلس ارائه ش��ود و قبال این مجوز از سوی ستاد 
ملی کرونا ارائه شده بود. از آنجا که طبق بند یک تبصره 8 ماده 169 
مکرر قانون مالیات های مستقیم باید تا پایان آذرماه، اطالعات خانه های 
خالی به دس��ت سازمان مالیاتی می رسید که این سازمان تا پایان دی 
ماه به صاحبان این خانه ها اطالع دهد تا با فرصت یک ماهه مالیات را 
وصول کند؛ اما در حال حاضر، چند روز از مهلت قانونی ارسال اطالعات 
واحدهای خالی از سکنه گذشته و خبری از این اطالعات نیست و اخذ 
این مالیات را درگیر اختالفات کرده است. بنابراین در حالی به ماه های 
پایانی سال نزدیک می شویم که صاحبان خانه های خالی باید تا پایان 
بهمن ماه نسبت به پرداخت مالیات مربوطه طبق قانون اقدام کنند اما 
فعال نه تعداد و نه صاحبان این خانه ها مشخص نشده است که اجرای 

این قانون در سال جاری را دور از تصور می کند.

خبرنــامه

فرصت امروز: اولین روز زمس��تان برای ب��ورس تهران خوش یمن بود و 
پس از مدت ها که بورس بازان ش��اهد ریزش شاخص ها در تاالر شیشه ای 
بودند، شاخص کل بورس تهران به رشد بیش از 3 درصدی رسید تا بدین 
ترتیب، س��بزترین روز بازار سهام در س��ال 1400 رقم بخورد. به موازات 
سبزپوشی بورس در روز معامالتی چهارشنبه یکم دی ماه، ارزش معامالت 
خرد سهام نیز رشد کرد و با افزایش 29 درصدي نسبت به روز کاري قبل 
به رقم 3 هزار و 917 میلیارد تومان رسید که بیشترین رقم در طول سه 
هفته گذشته به شمار می آید. ارزش معامالت کل بازار سهام هم با رشد 5 

درصدي به رقم 6 هزار و 77 میلیارد تومان افزایش یافت.
در اولی��ن روز از دی م��اه 1400 و در آخری��ن روز کاری هفت��ه ای که 
گذش��ت، ش��اخص بورس تهران با خیز 40 هزار واحدی تمام عقبگردها 
و نوس��ان های چند وقت اخیر را جبران کرد و از میانه کانال 1.3 میلیون 
واحدی گذش��ت. در این روز نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای با رشد 40 هزار 
و 652 واحدی معادل 3.08 درصد رش��د ک��رد و به ارتفاع یک میلیون و 
359 هزار واحد رس��ید تا »لبخند بورس در شروع زمستان«، سهامداران 
ناامید را حسابی شگفت زده کند. به نظر می رسد بسته 10 بندی دولت در 
حمایت از بازار سرمایه و خبرهای تکمیلی از برخی بندهای الیحه بودجه 
توانسته رمقی به جان خس��ته بورس تهران تزریق نماید تا بدین ترتیب، 
ارزش معامالت خرد بازار س��رمایه به باالترین س��طح در طول س��ه هفته 

گذشته دست یابد.
سبزترینروزسالدراولدیماه

بازار س��رمایه به طور ش��گفت انگیزی اولین روز سرد زمستانی را سبز و 
بهاری پش��ت سر گذاشت و شاخص کل بورس از رقم یک میلیون و 318 
ه��زار واحد با یک جهش بیش از 40 ه��زار واحدی به رقم یک میلیون و 
359 هزار واحد رس��ید که در هفته های گذش��ته دور از دس��ترس نشان 
می داد، چراکه بازار سرمایه پاییزی را به پایان رسانده که به معنای واقعی 
برگ ریزان بوده اس��ت. پرونده بورس تهران در سومین فصل از سال بسته 
شد و شاخص کل این بازار با ثبت افت حدود 5درصدی در آذرماه، تقریبا 
تمام س��ودی را که در 9ماه ابتدای سال 1400 کسب کرده بود، از دست 
داد. خروج س��رمایه  های حقیقی از گردونه معامالت س��هام و ضعف تقاضا 
در این ماه موجب ادامه دار ش��دن دوره رکودی در تاالر شیش��ه ای شدند. 
ضمن آنکه بررس��ی ها نش��ان می دهد 99.8 درصد از پول های ورودی به 
تاالر شیش��ه ای در پنج ماهه نخس��ت سال گذش��ته،  راه خروج از بازار را 

برگزیده اند.
بدین ترتیب، در حالی شاخص سهام به نقطه شروع سال بازگشت که در 

میان رقبا، دالر و سکه با رشد بیش از 20 درصدی همراه شدند. همچنین 
بازار س��هام در 9 ماهه ابتدای سال از دیگر رقبای خود یعنی دالر و سکه 
عقب مانده است. خروج سرمایه   های حقیقی از گردونه معامالت سهام در 
کنار باقی ماندن ابهامات و عدم  بازگش��ت اعتماد فعاالن تاالر شیشه   ای به 
سیاس��ت گذار از جمله مهمترین عواملی بودند که موجب ادامه   دار ش��دن 
رکود بازار سهام شدند. رکودی که حاال نزدیک به 16 ماه است ادامه دارد 

و هنوز نقطه پایانی برای آن مشاهده نمی شود.

ش��اید سرمایه گذاران بازار سهام هیچ گاه خاطره بورس   بازی در سال 99 
را از یاد نبرند؛ س��الی که ارزش معامالت خرد س��هام در برخی روزها به 
رکورد تاریخی 30 هزار میلیارد تومان نیز رس��یده بود. بررس��ی   ها نش��ان 
می دهد میانگین روزانه ارزش معامالت خرد س��هام در آخرین ماه از پاییز 
2038 میلیارد تومان بوده که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته از افت 
85 درصدی خبر می دهد. با افزایش این بازه زمانی به فصل پاییز نیز آمار 
دادوس��تدها چنگی به دل نمی   زند. جایی که در سه ماه گذشته، میانگین 
روزانه 2893 میلیارد تومان س��هم )با افت 68 درصدی نسبت به پاییز 99( 
میان فعاالن بازار جابه   جا ش��ده اس��ت. ضعف تقاضا مهمترین دلیل رکود 
معامالت سهام در تاالر شیشه   ای است. از این رو هرچند فروشندگان مانند 
ماه   های نخست نزولی شدن قیمت سهام در صف   های خروج از بازار بست 
نشسته بودند، اما در سال جاری خبری از این فروش های هیجانی نبود. با 
این حال خریدار چندانی نیز در بورس مش��اهده نمی شود. بی   اعتمادی به 
سیاستگذار، ناامیدی از احیای بازار سهام به سبب بی   برنامه بودن متولیان 

بازار برای س��اماندهی قوانی��ن و مکانیزم   های معامالت��ی و در عین حال 
جذابیت دیگر گزینه   های سرمایه گذاری همگی از جمله عواملی هستند که 

باعث شده رکودی مضاعف تاالر شیشه   ای را دربر بگیرد.
آمارهایمهمبورسیازدلپاییز

نگاهی به آمارهای بورس��ی در ماه گذشته می تواند نشان دهنده وخامت 
حال بازار س��رمایه در فصل برگ ریزان امسال باشد. چنانکه ارزش و حجم 
کل معامالت این بازار در آذرماه نزولی بوده و از میان بازارها تنها بازار بدهی 
در این یک ماه روندی صعودی داش��ته اس��ت. براساس آمارها، ارزش کل 
معامالت در آذرماه امسال 808 هزار و 61 میلیارد ریال بوده که نسبت به 
آبان ماه که یک میلیون و 103 هزار میلیارد ریال بوده 26 درصد کاهش 
را تجربه کرده است. همچنین حجم کل معامالت از رقم 135 هزار و 878 
میلیون در آبان ماه تا رقم 113 هزار و 769 میلیون سهم در آذرماه نزول 

کرده است که کاهشی 16 درصدی را نشان می دهد.
در میان بازارهای پنجگانه اول س��هام، بازار دوم سهام، بازار بدهی، بازار 
مشتقه و صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله تنها بازار بدهی در آذرماه 
نسبت به آبان ماه روندی صعودی داشته است به طوری که ارزش معامالت 
در بازار اول س��هام با 37 درصد کاه��ش از رقم 419 هزار و 928 میلیارد 
ریال در آبان ماه به رقم 261 هزار و 803 میلیارد ریال در آذرماه رس��یده 
اس��ت. ارزش معامالت در بازار دوم سهام نیز در آبان ماه 324 هزار و 892 
میلیارد ریال بوده که با افت 26 درصدی به رقم 239 هزار و 151 میلیارد 
ریال در آذرماه رس��یده اس��ت. این در حالی اس��ت که ارزش معامالت در 
بازار بدهی 12 درصد رش��د کرده و از رق��م 49 هزار و 519 میلیارد ریال 
در آبان ماه به رقم 55 هزار و 507 میلیارد ریال در آذرماه رسیده است. از 
طرف دیگر، ارزش معامالت در بازار مش��تقه از رقم 10 هزار و 23 میلیارد 
ریال در آبان ماه به رقم 602 میلیارد ریال در آذرماه رس��یده که کاهش��ی 
41 درصدی را نشان می دهد. این آمار در صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله نیز نزولی است و ارزش معامالت در صندوق ها با 18 درصد کاهش 
از رقم 307 هزار و 812 میلیارد ریال در آبان ماه به رقم 250 هزار و 977 

میلیارد ریال در آذرماه رسیده است.
براس��اس این گزارش، شاخص کل و همچنین شاخص کل با معیار هم 
وزن نیز ماه نزولی را پشت سر گذاشتند به طوری که شاخص کل بورس 
با 4.94 درصد کاهش از رقم یک میلیون و 386 هزار واحد در آبان ماه به 
رقم یک میلیون و 318 واحد در آذرماه رس��ید. ش��اخص کل با معیار هم 
وزن هم با کاهشی 9.16 درصدی از رقم 383 هزار و 326 واحد در آبان ماه 

تا رقم 348 هزار و 213 واحد در آذرماه کاهش یافت.

ارزشمعامالتخردبازارسرمایهبهباالترینسطحدر3هفتهگذشتهرسید

لبخند بورس در شروع زمستان

سناریوی تلخ وعده های بورسی مسئوالن به سرمایه گذاران پایان ندارد و 
همچنان شاهد وعده هایی هستیم که در دولت قبل نیز به سهامداران داده 
می شد؛ از بهبود اوضاع بازار سرمایه گرفته تا تعیین کف و سقف برای نزول 
و صعود شاخص اما تقریبا می توان گفت به جز 10 تصمیم اخیر دولت که 
برای اصالح بازار سرمایه گرفته شده هیچ اقدام عملی حداقل در یک سال 

گذشته برای بهبود وضعیت بازار صورت نگرفته است.
به گزارش ایسنا، هنوز هم تکانه های بورسی سال گذشته اعتماد مردم به 
بازار سرمایه را می لرزاند و تحلیلگران بر این باورند که جدا از چالش هایی 
نظیر قیمت گذاری دستوری و ابهام در مذاکرات احیای برجام، بازار سرمایه 
از نقط��ه نظر روانی آس��یب دیده و اعتماد مردم از این بازار رخت بس��ته 
است. در چنین شرایطی است که باز هم از گوشه و کنار صدای وعده های 
مس��ئوالن در مورد اصالح وضعیت بازار سرمایه به گوش می رسد. انگار نه 
انگار که سال قبل بازار با همین وعده ها با سر به زمین خورد و حدود 50 
میلیون ایرانی با طناب پوس��یده وعده ها به ته چاه بازار دس��توری پرتاب 

شدند.
یکی از این وعده ها، کف یک میلیون و 600 هزار تا یک میلیون و 700 
هزار واحد برای ش��اخص کل بود که از سوی محمود واعظی، رئیس وقت 
دفتر رئیس جمهور اعالم ش��د. موضوعی که ح��دود دو هفته بعد از آغاز 
ریزش بازار در مردادماه مطرح ش��د؛ در روزهایی که ش��اخص کل بورس 
سقف 2 میلیون واحدی را به تازگی از دست داده بود. همان روزهایی که 
حتی بدبین ترین تحلیلگران نیز گمان نمی کردند شاخص کل تا رقم یک 
میلیون و 100 هزار واحد س��قوط کند و بازگش��ت آن حتی به کانال یک 
میلیون و 500 هزار واحد نیز آرزو شود. در آن روزها واعظی ضمن اظهار 
اینکه بورس جای مطمئنی برای س��رمایه گذاری و سود بردن مردم است، 
اعالم کرد که پیش بینی می ش��ود که ش��اخص بورس بین یک میلیون و 
600 هزار تا یک میلیون و 700 هزار واحد اصالح می ش��ود و دوباره روند 

طبیعی خود را طی می کند.
تنها یک نگاه کوتاه به وضعیت بازار سرمایه از همان زمان تاکنون نشان 
می دهد که بازار هیچ گاه روند طبیعی خود را طی نکرد. جدا از اینکه روند 
صع��ودی که پیش از صحبت های واعظی در پیش گرفته بود هم طبیعی 
نبود. طی یک س��ال گذشته شاخص کل بورس بارها کانال یک میلیون و 
500 هزار واحد را به دس��ت آورد و از دست داد. همانند حرکت بی ثمر و 
پایان ناپذیر پاندولی که جز اضطراب از دس��ت دادن سرمایه، ارمغانی برای 

سهامداران نداشت.
در هر حال بازار س��ال پرفراز و نش��یب 1399 را پشت سر گذاشت و با 
همان التهاب و بی اعتمادی س��ال جدید را ب��ا یک دولت جدید آغاز کرد. 
هرچند در ابتدا بازار به وعده های دولت سیزدهم چراغ سبز نشان داد، اما 
باز هم به روند نزولی خود بازگش��ت و حرکت کج دار و مریز خود را از سر 
گرفت. جالب اس��ت که با وجود اینکه تجربه س��ال گذشته نشان می دهد 
س��هامداران با وعده مس��ئوالن س��رمایه خود را وارد بازار کردند و همین 
اعتماد باعث سوختن سرمایه شان شد، قطار وعده مسئوالن هنوز از حرکت 

نایستاده و با سرعت ادامه دارد!
یکی از همین وعده ها، وعده محس��ن رضای��ی، معاون اقتصادی رئیس 
جمهور بود. او یک بار در 9 آبان ماه امسال در کمیسیون اقتصادی مجلس 
گفت که »برنامه های جدیدی برای بهبود شرایط داریم و به احتمال زیاد 
در آذرماه خبرهای خوبی به مردم خواهد رس��ید. دولت برای تقویت بازار 
سرمایه اقدامات متعددی را پیگیری می کند و زیرساخت بازار سرمایه نیز 
در حال تکمیل اس��ت، زیرا بسیاری از ابزارهای موجود مربوط به 50 سال 
گذشته بوده و سنتی است و بازار نمی تواند انعطاف داشته باشد.« به گفته 

رضایی، »س��هامداران این بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ آینده بورس 
بسیار خوب خواهد بود.«

همچنین وی در تاریخ 13 آبان و در پایان جلس��ه ستاد  تسهیل و رفع 
موانع تولید در اس��تان خوزستان با بیان اینکه »بازار بورس تقویت خواهد 
شد«، گفت که »کل بازار بورس در حال برنامه ریزی و اصالح بوده و دولت 

مصمم است که این اصالحات را ادامه دهد.«
ب��ا وجود اینکه اتفاق خاص��ی جز اصالح الیحه بودجه س��ال 1401 
ب��رای بورس نیفتاد، او اخیرا اعالم کرده اس��ت که »در دولت گذش��ته 
ی��ک کار ش��تاب زده ای صورت گرف��ت و بورس فرات��ر از توانش زیر بار 
هزینه های مردم رفت و مردم پول های شان را آوردند و در حقیقت روی 
یک خودرویی س��وار کردند که این خ��ودرو توانایی الزم را برای تحمل 
آن نداش��ت هم اکنون شاخص بورس روی پله یک میلیون و 150 هزار 

واح��دی ق��رار دارد. از اینجا ب��ه بعد ما این خ��ودرو را تقویت می کنیم 
ک��ه بتواند بار بزرگتری را از یک میلی��ون و 500 هزار تا یک میلیون و 
700 ه��زار واحدی و آرام آرام در ارتف��اع باالتری حمل کند؛ این مورد 
در دس��تورکار ماس��ت. به زودی اصالحات قابل توجهی در بورس انجام 

خواهیم داد.«
قاعدتا اصالح وضعیت بازار س��رمایه که به یک��ی از بازارهای مالی مهم 
کش��ور با بیش از 50 میلیون سهامدار تبدیل شده است، جای خوشحالی 
دارد، ام��ا انتظ��ار می رود که مس��ئوالن و دولتمردان به ج��ای وعده های 
مبهم��ی که پیش از این نیز راه به جایی نبرده اس��ت، راهکاری برای این 
بازار بیندیشند تا ضمن بازگشت سرمایه های مردم، اعتماد نیز به این بازار 
برگردد تا ش��اید بتواند در شرایط تحریم، به چرخیدن چرخ اقتصاد کشور 

نیز کمک کند.

وعدهووعیدهفتدست،عملواجراهیچی

وعدههایبورسیتمامیندارد
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اصرارکمیسیونصنایعمجلس
بروارداتخودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی درخصوص 
آخرین وضعیت اصالح ماده 4 طرح س��اماندهی صنعت خودرو مبنی 
بر واردات و موضوع افزایش قیمت خودرو به بیان توضیحاتی پرداخت.
روح اهلل عباس��پور در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
آخرین وضعیت طرح ساماندهی صنعت خودرو که ماده 4 آن مبنی 
ب��ر واردات خودرو به ازای ص��ادرات قطعه، خودرو و قطعات مرتبط 
با صنایع نیرومحرکه مورد ایراد ش��ورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلح��ت قرار گرفته بود، اظهار داش��ت: این طرح در کمیس��یون 
صنای��ع و مع��ادن به تصویب رس��ید و یک مرتب��ه در صحن علنی 
نیز موفق به کس��ب آرای نمایندگان ش��د، اما پس از ارس��ال طرح 
به ش��ورای نگهبان با ایراد این ش��ورا و هی��أت عالی نظارت مجمع 

تشخیص مصلحت نظام مواجه شد.
وی افزود: اکنون کمیس��یون صنایع پس از حذف عبارت واردات 
خودرو با ارز بدون منش��أ و بدین ترتیب رفع ایراد ش��ورای نگهبان 
در مواجهه با ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تش��خیص همچنان بر 
مواضع خود اصرار داش��ته و این ط��رح را مجددا مورد تصویب قرار 
داد. ای��ن طرح به زودی به صحن علنی ارائه می ش��ود و در صورت 
ای��راد مجدد هی��أت عالی نظارت مجمع تش��خیص، تدابیر مقتضی 

اندیشیده خواهد شد.
نماینده مردم بوئین زهرا در مجلس ش��ورای اس��المی درخصوص 
افزای��ش قیمت خودرو گفت: از مهمترین مس��ائل در افزایش قیمت 
خ��ودرو، کاهش ارزش پول ملی اس��ت و این موضوع این حس را القا 
می کند که قیمت خودرو افزایش یافته اما واقعیت این است که ارزش 
پول ملی کاهش یافته است. از سوی دیگر افزایش 18 درصدی قیمت 
خودروسازان و رشد نرخ ارز تا 30 هزار تومان نیز بر بازار اثرگذار بود و 

موجب رشد قیمت ها در بازار شد.
عباس��پور در مواجهه با مابه التفاوت قیمت کارخان��ه و بازار راهکار 
اساسی را آزادسازی واردات خودرو دانست و تاکید کرد: ارتقای کیفیت 
خودرو و کاهش قیمت تمام شده تولید می بایست در رأس برنامه های 
خودروس��ازان قرار بگیرد و تا حصول این هدف می بایس��ت نسبت به 
واردات خودرو، حذف قیمت گذاری دستوری و تعیین قیمت نهایی با 

محاسبه سود در حاشیه بازار اقدام کرد.
وی در پای��ان ب��ا اش��اره به زی��ان 85 ه��زار میلیارد توم��ان برای 
خودروس��ازان و مقادی��ر بدهی آنها بالغ بر 150 ه��زار میلیارد تومان 
خاطرنش��ان کرد: اکنون خودروس��از و مصرف کننده از وضعیت فعلی 
قیمت گذاری رضایت ندارند، در چنین شرایطی راهکار واردات خودرو 
موجب برقراری تعادل قیمتی در بازار، رفع تش��نگی بازار و از س��وی 
دیگر ارتقای کیفیت خودروهای داخلی می ش��ود ضمن اینکه مشکل 
تبدی��ل خودرو از یک کاالی مصرفی به س��رمایه ای به دنبال کاهش 

ارزش پول ملی نیز مرتفع خواهد شد.

نماگربازارسهام

عضو هیأت مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان 
خودرو کشور توس��عه صادرات در صنعت قطعه و خودرو را مستلزم تسهیل 
فرآیند انتقال پول دانست. ابراهیم احمدی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با 
اشاره به اینکه عدم تعامل صنعت قطعه کشور با قطعه سازان جهان این صنعت 
را از نظر کمی و کیفی تحت تاثیر قرار داده است، بیان کرد: با مسدود شدن 
کانال های تجاری در صنعت خودرو و قطعه امکان ارتباط با برندهای مطرح دنیا 
از بین رفته است و اگرچه این قطع همکاری در همه بخش ها نمود پیدا کرده اما 
در حوزه واردات و صادرات تاثیر بیشتری داشته است. وی در پاسخ به این سوال 
ک��ه آیا مصوبه واردات خودرو در ازای صادرات قطعه و خودرو می تواند مجددا 
زمین��ه واردات و ص��ادرات در این صنعت را فراهم کند، گفت: طرحی که در 

مجلس به تصویب رسیده بی تاثیر نیست اما تاثیر چشمگیری هم نخواهد داشت 
زیرا در حال حاضر بازارهای صادراتی ما بازارهایی هس��تند که امکان واردات 
خودرو از این کشورها به دلیل مشکل انتقال ارز وجود ندارد. ضمن اینکه مسئله 
تنها خروج پول از ایران نیست بلکه تحریم ها مانع انتقال پول و کاال شده است. 
بنابراین واردات در ازای صادرات در شرایط فعلی به سادگی امکان پذیر نیست.

عضو هی��أت مدیره انجم��ن تخصص��ی صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کش��ور با بیان اینکه توسعه صادرات در صنعت قطعه 
و خودرو نیازمند تس��هیل فرآیند انتقال پول است، تاکید کرد: بسیاری از 
قطعه سازان مطرح جهان به دلیل تعامل با کشور آمریکا به همکاری خود 
ب��ا ای��ران پایان دادند و عدم ارتب��اط با آنها ما را در ح��وزه صادرات دچار 

مشکل کرده است. احمدی اضافه کرد: در حال حاضر تنها می توان با تعداد 
اندکی از ش��رکت های کوچک قطعه سازی دنیا که مستقل از قطعه سازان 
ب��زرگ فعالیت می کنند همکاری کرد که آنه��ا نیز به دلیل ضعیف بودن 
ب��ه جای واردات، صادرکننده قطعه هس��تند. عضو هی��أت مدیره انجمن 
تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو کشور در پاسخ 
به این پرسش که آیا قطعات تولید داخل دارای کیفیت الزم برای صادرات 
هستند، گفت: قطعه سازان کشور پیش از تحریم ها به خودروسازان مطرح 
جه��ان مانند پ��ژو قطعه صادر می کردند و قطعا اگ��ر این قطعات کیفیت 

نداشت امکان صادرات آنها نیز وجود نداشت.

با تسهیل فرآیند انتقال پول زمینه صادرات در صنعت خودرو و قطعه فراهم خواهد شد

رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده  ای از ترخیص 3300 دستگاه 
از 7هزار کامیون وارداتی دپوشده در گمرکات کشور خبر داد.

ب��ه گزارش پایگاه خبری »عصر خ��ودرو« به نقل از مهر، داریوش امانی 
درباره ترخیص کامیون های وارداتی از گمرک اظهار کرد: براساس بند ث 
ماده 30 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، امکان واردات کامیون های 
دس��ت دوم اروپایی با عمر زیر سه س��ال وجود دارد و در حال حاضر، این 
روند در دس��ت اجراست. وی افزود: تاکنون برای واردات نزدیک به 7 هزار 
دس��تگاه کامیون ثبت س��فارش انجام که از این تع��داد نزدیک به 3300 
دس��تگاه تاکنون از گمرک ترخیص و 1400 دس��تگاه کامیون هم شماره 
)پالک( گذاری ش��ده اس��ت. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بعد از 
اینکه دس��تگاه قضائی به موضوع ورود کرد، با فرآیندهایی که ترخیص را 
ُکند کرده بود، مقابله و اصالح ش��د؛ ش��رایط شماره گذاری در حال حاضر 

بسیار مناسب است و دنبال آن هستیم تا از این هم بهتر شود.
عاملدپویکامیونهادرگمرک،خوِدواردکنندهاست

وی یادآور ش��د: اینکه برخی کامیون ها در گمرک دپو شده اند به دلیل 
مسائلی اس��ت که خود واردکننده با آنها مواجه است و ضوابطی همچون 
»گرفتن گواهی اس��تاندارد«، »گواهی های محیط زیس��ت«، »ارائه اسناد 
منشأ ارز که خارجی باشد نه داخلی«، »مجوزهای مربوط به خدمات پس 
از فروش« که مدنظر قانون بوده و هر یک فرآیندهای خاص خود را دارد را 

نتوانسته ارائه دهد و مشکالت خود را حل کند.
رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تصریح کرد: مشکالتی که 
بر سر واردکنندگان است را دسته بندی کردیم و مشکالتی که عمدتاً بین 
واردکنندگان مش��ترک بود را با ورود مقام قضائی برطرف کرده ایم؛ فضای 
بسیار خوبی در حال حاضر حاکم شده و ترخیص در حال رخ دادن است.
اگرجلویثبتسفارشوارداتکامیونگرفتهشود،شوک

قیمتیبهبازارواردمیشود
وی در پاس��خ به این پرسش که آیا ثبت س��فارش واردات کامیون های 
زیر س��ه سال ساخت اروپایی، همچنان باز است یا نه؟ گفت: سامانه ثبت 

سفارش باز بوده و روند واردات ادامه خواهد داشت؛ کامیون های موجود در 
گمرکات به تدریج در حال ترخیص هستند و ما اقدامات مربوطه را انجام 
می دهیم؛ اگر اعالم کنیم که ثبت سفارش مسدود است، شوک قیمتی در 

بازار ایجاد خواهد شد و قیمت کامیون ناگهان افزایش می یابد.
امان��ی درباره باالب��ودن کامیون های وارداتی در ب��ازار بیان کرد: وظیفه 
وزارت راه و شهرسازی در موضوع واردات کامیون های دست دوم اروپایی، 
صرفاً تس��هیلگری بوده و اصل موضوع برعهده وزارت صمت اس��ت، اما با 
توج��ه به اینکه بخش حمل و نقل جاده ای از موضوع واردات کامیون های 
زیر س��ه سال ساخت منتفع می شود، از صفر تا صد این مسئله را سازمان 
راهداری و وزارت راه در دس��ت گرفته اس��ت؛ وگرنه خیلی از دس��تگاه ها 

موظفند دخالت کنند.
بارهاازسازمانحمایتخواستهایمتاکامیونهایوارداتیرا

قیمتگذاریکند
وی تأکید کرد: در موضوع نظارت بر قیمت کامیون های وارداتی اروپایی، 
وزارت صمت و س��ازمان حمای��ت باید ورود کن��د و کار را انجام دهد؛ ما 
جلس��ات مربوطه را برگزار و مکاتبات آن را هم ارس��ال کرده ایم؛ به دنبال 
آن هس��تیم تا قیمت گذاری بر روی کامیون ها انجام ش��ود و با قیمت مد 
نظر سازمان حمایت، کامیون های وارداتی به رانندگان واگذار شود؛ دنبال 
آن هس��تیم تا وزارت صمت این موضوع را بپذیرد و وظیفه ذاتی خود که 

قیمت گذاری است را انجام دهد.
حلمشکالتقطعه،الستیکوروغنبرعهدهوزارتصمت

است،اماسازمانراهداریدنبالمیکند
رئی��س س��ازمان راه��داری و حمل و نقل ج��اده ای درباره مش��کالت 
کامیونداران درخصوص تأمین قطعات یدکی خودروهای س��نگین، روغن 
موتور و الستیک اظهار کرد: باید این سوال را از وزارت صمت مطرح کرد؛ 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نه در کار تولید و نه توزیع قطعه، 

الستیک و روغن موتور دخالتی ندارد.
وی ادامه داد: البته خانه رانندگان خودروهای سنگین، سازمان راهداری 

اس��ت و هر مشکلی که پیدا می کنند، به این س��ازمان مراجعه می کنند؛ 
اگرچه متولی این موضوعات وزارت صمت است، اما ما در سازمان راهداری 
بارها این مسئله را پیگیری کرده ایم و هر جا مشکلی پیش آمده، رأسا به 
آن ورود کرده ایم. معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: زمانی که مسئله 
کمبود الستیک سنگین پیش آمد، سازمان راهداری اعالم آمادگی کرد تا 
توزیع الستیک رانندگانی که ذیل این سازمان هستند را در دست بگیرد؛ 
در موض��وع روغ��ن موتور هم اعالم کردیم حاضریم ب��ه رایگان پایانه های 
س��ازمان راهداری را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهیم تا بدون واسطه، 
روغن در اختی��ار رانندگان قرار گیرد. وی افزود: در حال حاضر هم دنبال 
حل مشکالت رانندگان هستیم و جلساتی با وزارت صمت در زمینه روغن 
و الستیک برگزار کرده ایم؛ در حال پیگیری هستیم تا مشکلی پیش نیاید. 

شخص وزیر راه نیز با وزیر صمت گفت وگوهایی داشته است.

ترخیصکامیونهایوارداتیبهنیمهرسید
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اخبار

تقدیر وزیر نیرو از سرپرست شركت توزیع نیروی برق مازندران
ساری – دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شركت 
توزیع نیروی برق مازندران، با كســب رتبه دوم شــركت توزیع برق مازندران 
در جشــنواره پژوهش و فناوری در حوزه صنعت برق كشــور در سال 1400 ، 
مــهـنـدس محرابـیـان وزیــر نـیــرو با اهــدای لــوح ســپاس از سید كاظم 

حسینی كارنامی سرپرست شركت توزیع نیروی برق تقدیر بعمل آورد
در قسمتی از این لوح آمده است :

دستیابی به اهداف علمی و پژوهشی صنعت آب و برق ، مرهون تالش مدیران 
، متخصصین و محققینی است كه با همت واالی خود بر موانع موجود غلبه كرده 

و تمامی توان خود را صرف بکارگیری ایده های جدید برای ارتقای این صنعت زیربنایی می نمایند . از آنجا كه بنا به ارزیابی شركت توانیر 
در سال 1400 ، شركت توزیع نیروی برق مازندران به عنوان رتبه دوم در عرصه پژوهش و فناوری معرفی شده است ، لذا بدینوسیله از 

تالشها و زحمات مدیران و همکاران ذیربط قدردانی بعمل می آید.

برگزاری مسابقات "بهار در بهار" قرآن كریم و نهج البالغه در پاالیشگاه گاز ایالم
ایالم- هدی منصوری: رئیس دارالقران شركت پاالیش گاز ایالم از برگزاری 
سیزدهمین دوره مسابقات قرآن كریم و نهج البالغه "بهار در بهار" ویژه كاركنان 
و همســران كاركنان و بیست و ســومین دوره ویژه فرزندان كاركنان خبر داد. 
عبدالعلی رحمی با بیان اینکه در مجموع 128 نفر در زمینه مفاهیم نهج البالغه، 
مفاهیم قرآن، حفظ عمومی و قرائت ترتیل و تحقیق در این مســابقات شركت 
كردند، افزود:52 نفر از كاركنان، 36 نفر از همسران كاركنان و 40 نفر از فرزندان 
كاركنان در این مســابقات حضور داشتند. وی با بیان اینکه در زمینه مفاهیم 
نهج البالغه 40 نفر شــركت كرده اند، اظهار داشــت: در ایــن زمینه كاركنان ، 

همسران كاركنان و فرزندان كاركنان در رده های مختلف به رقابت پرداختند. رئیس دارالقرآن شركت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه در 
زمینه مفاهیم قرآنی نیز در مجموع 41 نفر شركت كرده اند، تصریح كرد: از این تعداد 21 نفر از كاركنان، 15 نفر از همسران كاركنان و 5 نفر 
از فرزندان كاركنان در رده های مختلف مسابقه شركت كردند. رحمی خاطرنشان كرد: در زمینه حفظ عمومی 12 نفر از فرزندان كاركنان و 
2 نفر از همسران و در رشته قرائت ترتیل و تحقیق نیز 33 نفر از كاركنان، همسران و فرزندان كاركنان مشاركت داشتند. رئیس دارالقرآن 
شركت پاالیش گاز ایالم با بیان اینکه نفرات برتر در رشته های مختلف به مسابقات سراسری شركت ملّی گاز ایران راه خواهند یافت، گفت: 

این مسابقات با حضور داوران ممتاز استانی و ناظر اعزامی مسابقات از شركت ملّی گاز ایران برگزار گردید. 

توزیع 750 سری جهیزیه میان مددجویان كمیته امداد بوشهر
بوشــهر- خبرنگار فرصت امروز: مدیر كل كمیته امداد استان بوشهر 
از توزیع 750 ســری جهیزیه بــه ارزش 8 میلیارد و 750 میلیون تومان میان 
نوعروسان تحت حمایت این نهاد خبر داد. به گزارش سایت خبری كمیته امداد، 
محمد رضا میری، مدیر كل كمیته امداد استان بوشهر در مراسم توزیع جهیزیه 
میان نوعروسان مددجو اظهار داشت: یکی از محورهای راهبردی كمیته امداد 
تشــویق جوانان به ازدواج و تشکیل خانواده است و در همین راستا 750 سری 
جهیزیه از ابتدای سال تا كنون میان نوعروسان توزیع شده است. وی در ادامه 
افزود: این تعداد جهیزیه به ارزش 8 میلیارد و 750 میلیون تومان بوده است كه 

از محل اعتبارات كمیته امداد، و هم افزایی و مشاركت خیران و مراكز نیکوكاری تهیه شده است. میری خاطر نشان كرد: این جهیزیه ها 
شامل كاالهای اساسی و مورد نیاز زندگی از قبیل یخچال، فرش، پتو  اجاق گاز، سرویس آشپزخانه، لباسشویی و جارو برقی است. مدیر 
كل كمیته امداد استان بوشهر با اشاره به خدمات كمیته امداد در بخش ازدواج به جامعه هدف خود گفت: پرداخت كمک هزینه جهیزیه 
به نوعروسان و هدیه ازدواج به فرزندان پسر، یکی از بخش های مهم حوزه حمایتی این نهاد و با رویکرد تحکیم و تقویت  بنیان خانواده 
است. وی تصریح كرد: طرح تهیه و توزیع جهیزیه با مشاركت حامیان و خیران به منظور ترویج سنت حسنه ازدواج و سبک زندگی اسالمی 

برای كمک به خانوارهای نیازمند اجرا می شود، كه تهیه و توزیع  تعداد  500 فقره جهیزیه دیگر تا پایان سال در دستور كار قرار دارد.

گام عملیاتی شهرداری رشت جهت صدور پروانه اراضی نسقی
رشت- خبرنگار فرصت امروز: سید امیر حسین علوی شهردار رشت از 
گام عملیاتی شهرداری جهت حل معضل صدور پروانه برای اراضی نسقی و فاقد 
سند رسمی سطح شهر خبر داد و گفت: پیشنهادات مناسب در این زمینه تدوین 
و به نمایندگان محترم مجلس ارائه شــده است. به گزارش واحد خبر مدیریت 
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت - سید امیر حسین علوی شهردار 
رشت امروز سه شــنبه 30 آذر 1400 اظهار داشت: برای حل معضالتی نظیر 
چگونگی فرآیند صدور مجوزات ســاخت در اراضی نسقی شهرها از جمله شهر 
رشت، مجلس به عنوان قوه مقننه و قانونگذار نقش كلیدی بر عهده دارد. شهردار 

رشت مشکالت شهروندان در خصوص صدور پروانه ساخت را با توجه به لزوم ارائه سند مالکیت به شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: متقاضیان برای دریافت سند مالکیت به اداره كل ثبت اسناد و امالک مراجعه نموده كه آن اداره كل نیز صدور 
سند مالکیت برای عرصه مورد نظر را ملزم به داشتن اعیان می داند. سید امیر حسین علوی با بیان اینکه مردم برای دریافت پروانه ساخت 
گرفتار بروكراسی های اداری شده اند، تصریح كرد: در حال حاضر چرخشی باطل بین شهرداری و اداره ثبت اسناد و امالک شکل گرفته است 
كه هیچ خروجی مناسبی در حوزه صدور پروانه و صدور سند مالکیت وجود ندارد. وی افزود: شهرداری رشت در راستای حل این مشکل 
و با هماهنگی دستگاههای ذیربط شیوه نامه ای را به منظور صدور پروانه برای اراضی فاقد سند مالکیت رسمی تهیه كرد كه پس از كسب 
مجوز از شورای اسالمی شهر جهت اجرا با طرح دعوی احدی از شهروندان علیه شیوه نامه فوق در دیوان عدالت اداری مواجه گردید كه 
این امر منتج به ابطال شیوه نامه مذكور توسط دیوان شد. شهردار رشت از استمرار پیگیریهای مجموعه مدیریت شهری برای حل و فصل 
معضل پیش روی شهروندان سخن گفت و ابراز داشت: شهرداری رشت در این راستا ضمن ارائه گزارشی از مشکالت، معضالت اقتصادی، 
اجتماعی، كالبدی و زیست محیطی ناشی از عدم صدور پروانه برای اراضی فاقد سند رسمی به دستگاه های نظارتی استان، در تازه ترین اقدام 

خود پیشنهادات مناسبی جهت اصالح و تدوین قانون به نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی تقدیم نموده است. 

استادیار مهندسی محیط  زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهركرد:
تهدیدهای جدی منابع طبیعی باید شناسایی شود

شهركرد- خبرنگار فرصت امروز: استادیار مهندسی محیط  زیست دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه شهركرد در همایش 
اســتانی روز جهانی خاک در چهارمحال و بختیاری  گفت : منابع طبیعی یکی از مهمترین عوامل شــرط بقاء جامعه بشری است و باید 
تهدیدهای جدی منابع طبیعی شناسایی شود . نسرین قرهی اظهار كرد: خاک به عنوان یکی از مهمترین اجزای منابع طبیعی است كه 
فرسایش، شوری ، آلودگی، تخریب، تغییركاربری اراضی و تغییر اقلیم مهمترین و بزرگترین تهدیدهای خاک است. به گفته وی، تغییرات 
اقلیمی اثرات زیادی دنبال دارد كه ســیالب های شــدید، فرسایش شــدید خاک، افزایش گرما، تخریب خاک، باال آمدن سطح آب دریا، 
پیامدهای تغییر اقلیم است كه این تغییرات آینده ویرانگری  برای جهان رقم خواهد زد. وی اظهار داشت:برای حفظ بقاء بشریت و منابع 
طبیعی باید این تهدیدها را جدی درک كنیم و برنامه ها و اقدامات مختلف را اجرا كنیم. این محقق حوزه كشاورزی و منابع طبیعی گفت: 
محیط اطراف ما به سادگی با استفاده از سوخت های فسیلی و روش های ناصحیح كشاورزی تغییر پیدا می كند و گاز دی اكسید كربن كه 
نوعی گاز خطرناک است، تولید و باعث گرم شدن  زمین می شود. به گفته وی، گازهای گلخانه ای نیز سهم عمده در تولید این گازها و گرم 

شدن زمین دارند كه 21 درصد گازهای تولیدی كه باعث تغییر اقلیم می شود، از زمین های كشاورزی انتشار پیدا می كند.
وی به افزایش تولیدات كشاورزی به عنوان یک برنامه و سیاست در كشور و جهان با توجه به افزایش جمیعت و نیاز به تامین غذا اشاره 

كرد و گفت: افزایش عملکرد محصوالت كشاورزی در واحد سطح یک راهکار برای مقابله با تهدیدهای حوزه كشاورزی مختلف است.

مدیركل دامپزشکی استان مركزی:
تلفات آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در تاالب میقان به ۶0۴ بال رسید

اراک-  فرناز امیدی: مدیر كل دامپزشکی استان مركزی گفت: شمار تلفات پرندگان مهاجر تاالب میقان اراک از ابتدای شیوع بیماری 
آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان تاكنون به 604 بال رسید. به گزارش روابط عمومی اداره كل دامپزشکی استان مركزی، محسن شانقی گفت: 
بیشترین تلفات پرندگان بر اثر شیوع آنفلوآنزای فوق حاد در تاالب میقان اراک در بین گونه غاز خاكستری بوده و الشه پرنده های تلف شده 
با مشاركت اداره كل محیط زیست استان مركزی جمع آوری و دفن شده است. وی ادامه داد: 14 گروه متشکل از 28 نفر از دامپزشکان و 
كارشناسان بهداشتی اداره كل دامپزشکی استان مركزی وظیفه پایش و مراقبت فعال و غیرفعال در زیستگاه های مختلف پرندگان استان 
از جمله تاالب میقان اراک را برعهده دارند. مدیركل دامپزشــکی استان مركزی یادآور شد: 700 مورد بازدید از مرغداری های صنعتی و 
22 مورد بازدید در مدت یک هفته گذشته از تاالب ها و سدهای استان انجام شده است. شانقی گفت: در این مدت 135 مورد بازدید از 
روستاها به خصوص نواحی اطراف تاالب میقان اراک، ۹ مورد بازدید از كشتارگاه های استان مركزی و 24 مورد بازدید از پرنده فروشی های 
استان انجام شده است. وی اظهار داشت: موردی از بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان به جز تاالب میقان اراک در بقیه تاالب ها، سدها 
و مرغداری های صنعتی و ســنتی استان مركزی مشاهده نشده است. مدیر كل دامپزشکی استان مركزی گفت: واكسیناسیون گله های 
تخم گذار باالی 75 هفته و پیگیری حذف گله های تخم گذار باالی 100 هفته از جمله برنامه های این اداره كل با همکاری جهاد كشاورزی 

و اتحادیه مرغداران برای مقابله با بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان است.

شماره 1925
 شنبه
4 دی 1400

اهواز- شبنم قجاوند: نشست تخصصی مدیران صنعت برق و انرژی 
كشور با موضوع طرح های ویژه برق با حضور وزیر نیرو برگزار شد. نشست 
تخصصی مدیران صنعت برق و انرژی كشور در سالن اجتماعات وزارت 
نیرو با حضور علی اكبر محرابیان وزیر نیرو برگزار شد. محمود دشت بزرگ 
مدیرعامل شــركت برق منطقه ای خوزستان نیز در این نشست حضور 
داشت. تسریع در تبدیل وضعیت ایثارگران، ارتباط مدیران صنعت برق با 
مردم، ارتباط با رسانه ها و ارائه گزارش به مردم برای تقویت روحیه امید 
آفرینی در كشور، استفاده از مدیران متخصص جوان و انقالبی، استفاده 
از نیروهای پاک و ضد فساد، تعامل سازنده و بیان مشکالت با نمایندگان 
مجلس از جمله محورهای ســخنان وزیر نیرو در گردهمایی با مدیران 
صنعت برق و انرژی بوده است. وزیر نیرو همچنین در این نشست با بیان 
اینکه اگر وعده یا قولی داده ایم باید به آن عمل كنیم و اگر نمی توانیم 
قولی هم ندهیم به موفقیت شركت برق منطقه ای خوزستان در توسعه 
پست آبرســانی ام الدبس اشاره كرد و گفت: در سفری كه به خوزستان 

داشــته ایم مقرر شد كه پست برق آبرسانی ام الدبس در مدت كوتاهی 
توسعه پیدا كند كه شركت برق منطقه ای خوزستان در یک كار جهادی 
كه می تواند یک ركورد و الگو باشد این پروژه را در مدت زمان 15 روز به 
پایان رساند. همایون حائری معاون وزیر در امور برق و انرژی نیز در این 

نشست گفت: بر اساس برنامه های پیش بینی شده، ظرفیت نصب شده 
نیروگاهی كشور در طول چهار سال آینده به 120 هزار مگاوات و ظرفیت 
خطوط انتقال و فوق توزیع كشــور به یک میلیون كیلومتر مدار خواهد 
رسید كه این فرایند می تواند باعث تقویت بیش از پیش توان صنعت برق 
شود. وی با بیان اینکه در كوتاه مدت برای تابستان 1401 نیز برنامه ریزی 
شده است، خاطرنشان كرد: بر این اساس تا تابستان سال آینده 4 هزار و 
۹4۹ مگاوات از محل واحدهای جدید نیروگاهی و 1113 مگاوات نیز از 
محل ارتقای واحدهای حرارتی موجود به ظرفیت نیروگاهی كشور افزوده 
خواهد شد. بر اساس این گزارش، مدیران و معاونین شركت برق منطقه 
ای خوزستان و شركت های توزیع استان در این نشست به صورت ویدئو 
كنفرانسی حضور داشتند. مدیران عامل شركت های توانیر و برق حرارتی، 
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر نیرو و معاون تحقیقات و منابع انسانی 
وزیر نیرو نیز در گردهمایی مدیران صنعت برق به ارائه گزارش و برنامه 

های حوزه خود پرداختند.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره كل 
امور مالیاتی استان قزوین، به منظور استفاده از ظرفیت صدا و سیما در 
جهت تحقق اهداف و برنامه های نظام مالیاتی، افزایش آگاهی مودیان از 
جرایم مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی جلسه ای با حضور مدیركل امور 
مالیاتی استان قزوین ، معاونین و دادیار مسئول اداره كل با معاون و تیم 
خبری صدا و سیمای شبکه اســتانی قزوین برگزار شد. سعید حوائج، 
مدیركل امور مالیاتی اســتان قزوین در این جلسه با اشاره به ضرورت 
تحقق درآمدهای مالیاتی گفت: مالیات از منابع مهم درآمد دولت به شمار 
می رود و ثبات و تداوم وصول مالیات، موجب ثبات در برنامه ریزی دولت 
برای ارایه خدمات مورد نیاز كشور در زمینه های گوناگون می شود. وی 
ضمن قدردانی از صدا و ســیمای مركز قزوین گفت: نقش رسانه ملی و 
استانی در اطالع رسانی و فرهنگ سازی مالیاتی بسیار مهم است و با توجه 
به جایگاه برتر و شایسته ای كه در بین عموم مردم دارد، می تواند در آگاه 

سازی مردم از تکالیف و وظایف قانونی نقش اساسی و مهم ایفا كند.
حوائج با بیان اینکه فرهنگ سازی مالیاتی در جامعه، از اهمیت باالیی 

برخوردار است، تصریح كرد: یکی از مباحثی كه فرهنگسازی مالیاتی باید 
برای آن صورت گیــرد، كاركردهای مالیات و نقش درآمدهای مالیاتی 
در تامین بودجه و توسعه شــهری است .اگر مردم به درستی از اهداف 
پرداخت مالیات اطالع و آگاهی داشته باشند با فراغ بال بیشتری نسبت 
به پرداخت آن اقدام می كنند. وی تاكید كرد: همکاری صدا و سیما در 

ترویج فرهنگ پرداخت مالیات و روشن كردن زوایای مثبت قوانین جدید 
و مترقی مالیاتی همچون سامانه پایانه های فروشگاهی و قانون جدید و 
دائمی مالیات بر ارزش افزوده،  نقشی تعیین كننده در تحقق اهداف بلند 

برنامه های كالن اقتصادی و نیل به افق اقتصادی مورد انتظار دارد .
مدیركل امور مالیاتی اســتان قزوین با اشاره به اجرایی شدن قانون 
دائمــی مالیات بر ارزش افزوده از 13 دی ماه ســال جاری گفت:  یکی 
از مهمترین قوانین مالیاتی در دنیا قانون مالیات بر ارزش افزوده است و 
براساس قانون مصوب 2/3/1400 مجلس شورای اسالمی شاهد تغییراتی 
در این قانون هســتیم كه نیازمند آموزش و آگاه سازی مردم از تکالیف 
و مزایای اجرای آن اســت . حوائج ابراز امیدواری كرد با همکاری شبکه 
استانی صدا وسیما از طریق پخش ویژه برنامه  های بهبود فرهنگ مالیاتی 
در زمینه اجرای پروژه های نوین نظام مالیاتی از قبیل قانون پایانه های 
فروشگاهی و تبیین نقش درآمدهای مالیاتی در تامین بودجه و توسعه 
شــهری بتوان به مرور فرهنگ مالیاتی را ارتقا داده و مالیات را به یک 

وظیفه اجتماعی تبدیل كرد.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: با حضور مدیران تامین اجتماعی 
و شهرداری منطقه 2 تبریز، مشکالت مربوط به پروژه مسکونی تجاری 
»شمس« مورد بررســی قرار گرفت. با حضور باقر خوشنواز، شهردار و 
معاونان و مدیران منطقه 2 شهرداری تبریز و جعفر سمساری، مدیركل 
تامین اجتماعی استان و چند تن از مدیران این سازمان، مشکالت پیش 

روی اجرای پروژه مســکونی تجاری »شــمس« ) در مسیر ائل گلی ( 
مورد بحث و بررســی قرار گرفت.   در این جلســه عالوه بر تبادل نظر 
مدیران درباره حل و فصل مشکالت مربوط به اجرای پروژه »شمس«، در 

خصوص تسریع احداث این مجتمع هم تصمیماتی اتخاذ شد.
تسریع عملیات احداث دیوار سنگی كوی توحید شمس آباد

شــهردار منطقه 2 تبریز از روند عملیات احداث دیوار حائل سنگی 
كوی توحید شــمس آباد كه برای ایمن سازی عبور شهروندان در حال 
احداث اســت، بازدید كرد. باقر خوشــنواز با همراهی نریمانی، معاون 
فنی و عمرانی و رحیمی، معاون خدمات شــهری منطقه 2 شهرداری 
تبریز، از روند عملیات احداث دیوار حائل ســنگی كوی توحید شمس 

آباد بازدید كرد.

خوشنواز در روند این بازدید با اعالم این مطلب كه احداث این دیوار 
سرعت یافته اســت، اظهار كرد: برای تامین امنیت و سالمت عبوری 
شــهروندان به هنگام گذر از كوی توحید و جلوگیری از بروز حوادث 
برای اهالی و ســاكنان این كوی به هنگام تردد ) بعلت همجواری این 
محلــه با تپه واقع در آن (، معاونت فنــی و عمرانی منطقه 2 احداث 
دیوار حائل ســنگی كوی توحید شمس آباد را سرعت بخشیده است. 
وی اضافه كرد: دیوار حائل سنگی كوی مذكور كه قسمتی از پی كنی 
آن به انجام رســیده و در حال دیواركشــی است، بطول 50 متر و به 
ارتفاع چهار متر خواهد بود. شــهردار منطقــه 2 تبریز، تامین امنیت 
عبوری وسایل نقلیه شــهری از كوی توحید را از دیگر اهداف احداث 

این پروژه اعالم كرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: همزمان با فرارسیدن یکصد و 
سومین سالگشت تاسیس سازمان ثبت احوال ، برنامه های  گرامیداشت 
روز ملی و  هفته ثبت احوال توســط راشد رشیدی، سرپرست این اداره 
كل تشریح شــد. به گزارش روابط عمومی اداره كل ثبت احوال استان 
هرمزگان ،راشد رشیدی ، سرپرست اداره كل ثبت احوال استان ضمن 
تبریک فرارسیدن سوم دی ماه روز ملی ثبت احوال و یکصد و سومین 
سال تاسیس ســازمان ثبت احوال اظهار داشت: براساس اعالم شورای 
فرهنگ عمومی، سوم دی ماه به عنوان روز ملی ثبت احوال نام گذاری و 
همانند ســالهای گذشته امسال از سوم تا نهم دی ماه به مناسبت هفته 
ثبت احوال برنامه هایی در راستای گرامیداشت این هفته در ثبت احوال 
استان هرمزگان اجرا می شود. سرپرست اداره كل ثبت احوال در ادامه 
ضمــن تبریک این هفته به همکاران ســختکوش و خدوم ثبت احوال 
اظهار داشت:سوم دیماه ، یکصد و سومین سالروز تاسیس سازمان ثبت 
احوال كشور آغازگر راهی جهت هویت بخشی و خدمات دهی مطلوب 
تر به ملت شــریف ایران و رویکردی جدید در زندگی آنان بود. راشــد 
رشــیدی اظهار داشت: كاركنان سازمان ثبت احوال همواره در راستای 
خدمتگذاری به مردم شــریف ایران اهتمام ورزیده و متعهدانه نســبت 

به رفع مشــکالت مردم كوشــیده اند و كسب رتبه نخست در شاخص 
های عمومی و اختصاصی در جشنواره شهید رجایی برای سومین سال 
متوالی خود دلیلی بر این ادعاست. سرپرست اداره كل ثبت احوال استان 
هرمزگان با اشاره به شعار امسال روز ملی ثبت احوال مبنی بر » حکمرانی 
داده های هویتی و تعالی سازمان؛ضرورت اكنون ،آینده ای روشن« افزود: 
ثبت احوال در ســالهای اخیر با حركت به سوی تکنولوژی و هوشمند 
ســازی خدمات خود و انجام پروژهایی ماننده آرشیو الکترونیک اسناد 
هویتی،كارت هوشــمند ملی و هم اكنون با اجرای پروژه سامانه سببی 
و نسبی ، توانســته كمک شایانی در راستای افزایش امنیت ،آسایش و 
رفاه مردم انجام دهد و در مسیر توسعه دولت الکترونیک گامهای موثری 
بردارد. مدیر كل ثبت احوال هرمزگان در نشســت هماهنگی برگزاری 
برنامه های هفته ثبت احوال در اداره كل و ستاد بزرگداشت هفته ثبت 
احوال، ضمن اشاره به چندین عنوان برنامه با رویکرد معرفی هرچه بهتر 
فعالیت ها و وظایف ثبت احوال ، افزود:با توجه به ابعاد بیماری عالمگیر 
كرونا و مالحظات و محدودیت های موجود ، برای حفظ سالمت مردم 
و كاركنان ، امسال نیز همانند سال گذشته برنامه های گرامیداشت این 
هفته با كمی تغییر در شــکل و ساختار همیشگی اجرا می گردد. وی 

ادامه داد: عطرافشانی گلزار شهدا ، برگزاری نشست های شورای راهبردی 
جمعیت و شورای هماهنگی ثبت احوال ،برگزاری جشن روز ملی ثبت 
احوال و تقدیر از فعاالن و همکاران این حوزه ، حضور مدیركل در  برنامه 
های رادیویی و تلویزیونی، برگزاری مسابقات فرهنگی و ورزشی ، تجلیل 
از بازنشستگان و پیشکسوتان و دیدار با خانواده معظم شهدا و ایثارگران 
از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای هفته ثبت احوال است. وی 
در پایان ضمن تبریک مجدد فرارسیدن روز ملی ثبت احوال به خانواده 
بزرگ ثبت احوال گفت: امید است امسال نیز همانند سالهای گذشته 
بتوانیم با برگزاری هر چه بهتر و باشــکوهتر برنامه های گرامیداشــت 
هفته ثبت احوال،گامی بزرگ در معرفی شایسته سازمان مردمی ثبت 

احوال برداریم.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: به گفتــه رییس اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان مینودشت آتش سوزی مینودشت 

مهار كامل شده است.
گرایلو با اعالم این خبر افزود: شــب گذشــته در ساعت 1 بامداد 
در منطقــه مبارک آباد در مناطق مازیر و بهاره جا حریق رخ داد.وی 

اشــاره به حضور نیروهای مدیریت بحران، بسیج، هالل احمر، منابع 
طبیعی و نیروهای بومی و مردمی با اولین دقایق بروز این حادثه عنوان 
كرد: با تالش و همت همه نیروهای بســیج، نیروهای امدادی، سپاه، 
هالل احمر، همیاران طبیعت، دهیاران و اعضای شوراهای اسالمی و 
اهالی روستاهای منطقه آتش سوزی مهار و از سرایت به بخش های 

دیگر جلوگیری به عمل آمد.گرایلو از مردم خواست آتش سوزی در 
جنگل ها و مراتع را به شــماره تلفن 1504و سامانه 13۹ به صورت 
شبانه روزی اطالع رسانی كرده و تا رسیدن نیرو های ویژه اطفای حریق 
به محل با توجه به طی مسیر با رعایت كامل نکات ایمنی از گسترش 

آتش جلوگیری كنند

نشست تخصصی مدیران صنعت برق و انرژی با حضور وزیر نیرو برگزار شد

مدیركل امور مالیاتی استان در جلسه با معاون خبر صدا و سیمای قزوین تاكید كرد: 

فرهنگسازی مالیاتی ، پیش نیاز اجرای پروژه های نظام هوشمند مالیاتی

با حضور شهردار منطقه ۲ تبریز و مدیركل تامین اجتماعی استان؛

مشکالت پروژه مسکونی تجاری شمس بررسی شد

اعالم برنامه های گرامیداشت هفته ثبت احوال توسط 
سرپرست اداره كل ثبت احوال استان هرمزگان

حریق مینودشت مهار كامل شد و جنگلبانان در حال اطفای كامل حریق هستند

آذربایجان شرقی – ماهان فالح: مانور ساعت صفر جهت ارزیابی 
آمادگی تیم های عملیاتی مدیریت بحران شركت آب و فاضالب استان 
برگزار شــد. مانور ساعت صفر با سناریوی فرضی لغزش بستر زیر لوله 
خط انتقال 1200 میلی متری و نشت آب به داخل مهرانه رود و تماس 
با مدیران و بهره برداران مناطق جهت تســت آمادگی و نحوه حضور در 
موقعیت مکانی ذكر شــده انجام پذیرفت. بر اســاس سناریوي از پیش 
تعیین شــده، به محض اعالم وقوع حادثه فرضي توسط مركز مدیریت 
بحران آبفا استان، اعضای كمیته بحران به همراه مدیران و بهره برداران 
شركت به محل سالن تله متری مركز بحران مراجعه و با ارسال گزارشات 
نسبت به ثبت زمان حضور و اعالم آمادگی خود مبادرت كردند. در این 
راستا عباسپور، قائم مقام شركت آب و فاضالب آذربایجان شرقی با حضور 
در محل ستاد بحران به ارزیابی عملکرد اكیپ های عملیانی پرداخت و از 
نزدیک در جریان این عملیات قرار گرفت. وی با اشاره به زمان ثبت شده 
و حضور اكیپ های بهره برداری در محل اعالم شده، گفت: این مانور در 

خصوص احصاء آمادگی مناطق هفتگانه بود كه توانستیم با یک فراخوان 
توان حضور مدیران و بهره برداران آبفا اســتان را بدست بیاوریم تا اگر 
حادثه ای اتفاق بیفتد نیروهای شركت آب و فاضالب آذربایجان شرقی 

بتوانند در كمترین زمان ممکن با امکانات الزم در محل استقرار یابند.

عباسپور ادامه داد: بیشترین تاكید مركز مدیریت بحران در مانورهایی 
از این دست بر برنامه ریزی و طراحی تا اجرا و ارزشیابی با حساسیت ویژه 
می باشد لذا به منظور ارتقای كارایی مانورهای مركز مدیریت بحران، الزم 
است عالوه بر مرحله اجرا مابقی مراحل یعنی برنامه ریزی و طراحی به 

عنوان اركان اصلی مانور مورد توجه و دقت بیشتر قرار گیرند.
خانی معاون بهره برداری و توسعه آبفا استان  نیز در خصوص این مانور 
گفت: این یک فعالیت تمرینی برنامه ریزی شــده بود كه افراد شركت 
كننده در آن در یک وضعیت شبیه سازی شده قرار گرفته و از آنان انتظار 
می رود كه با توانایی و ظرفیتی كه در شــرایط واقعی خواهند داشت، 
نســبت به شرایط فرضی شبیه سازی شده اقدام نموده و عکس العمل 
بموقع نشــان دهند. وی افزود: معموالً هدف از برگزاری مانور، ارزیابی و 
سپس ارتقاء یک یا چند توانایی مشخص است كه خوشبختانه نیروهای 
شركت آب و استان فاضالب توانستند به این مسئه كه همانا آمادگی و 

حضور بموقع و با آمادگی الزم است دست یابند.

بر اساس سناریوي از پیش تعیین شده اجرا شد؛

برگزاری مانور آمادگی تیم های عملیاتی مدیریت بحران آبفا آذربایجان شرقی

شنبه
4 دی 1400
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چالشفعالیتموثردرمحیطهایکاریاشتراکی

بهقلم:راشلاسلیفکا
نویسنده حوزه کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

اگرچه این موضوع بسیار مثبت است که هر فردی در دفتر کار مخصوص خود فعالیت نماید. با این حال این 
موضوع یک ایده آل محسوب شده و در اکثر موارد امکان پذیر نیست. در این زمینه سوال اصلی این است که 
چگونه می تواند در محیط های بیش از حد شلوغ، فعالیت موثر داشت؟ درواقع آمارها در این زمینه حاکی از 
آن است که محیط های اشتراکی، تمرکز افراد را به شدت کاهش می دهند و این مسئله بر روی راندمان کاری 
آنها، تاثیر منفی به همراه دارد. این امر در حالی است که با رعایت چند نکته ساده، می توانید این وضعیت را 

تا 80 درصد بهبود بخشید که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-تنهابهمحیطکارخودمحدودنشوید

یکی از مهمترین نکاتی که باید به آن توجه داشته باشید این است که شما نباید بیش از حد فعالیت نمایید. 
درواقع این موضوع منجر به خستگی ذهن شما خواهد شد. در این راستا توصیه می شود که برای بهبود اوضاع 
خود، اس��تراحت ها را در فضایی خارج از محیط کار خود داش��ته باشید. این موضوع باعث خواهد شد تا برای 
مدتی از جو ش��لوغ خارج ش��ده و بتوانید به معنای واقعی استراحت نمایید. در این زمینه می توانید برخی از 
اقدامات خود را در خارج از محل کار هم انجام دهید. برای مثال چک کردن ایمیل ها در پش��ت بام، یکی از 

راهکارها محسوب می شود. 
2-یکهدفونکاهشصدایمحیطتهیهنمایید

درواقع این هدفون ها به ش��ما کمک خواهند کرد تا صدای زیاد محیط های کاری مشترک را تا حد زیادی 
کاهش دهید. در این زمینه حتی برخی از افراد از موس��یقی اس��تفاده می کنند که نتایج تحقیقات بیانگر آن 
است که منجر به افزایش خالقیت کاری خواهد شد. در این زمینه بهتر است که از ترکیبی از این دو استفاده 
کنید. درواقع برخی از فعالیت ها به حدی حساس هستند که تمرکز کامل را می خواهند و تحت این شرایط 
گوش دادن به موسیقی، می تواند آزاردهنده باشد. با این حال بسیاری از فعالیت ها را نیز می توان نام برد که 

حتی گوش دادن به موسیقی باعث می شود تا کمتر احساس خستگی داشته باشید. 
3-تعیینمرزداشتهباشید

حتی در محیط کار اشتراکی نیز شما باید فضای مخصوص به خود را داشته باشید. این موضوع باعث خواهد 
ش��د تا انجام کارها به مراتب س��اده تر ش��ود و در صورت نیاز به ابزار خود، سریعا بتوانید آن را پیدا کنید. به 
همین خاطر نیز از همان روز اول الزم است تا فضای کار خود رامشخص کرده و به مرزهای دیگران نیز احترام 
بگذارید. همچنین الزم است تا با همکاران خود شرط کنید که در حین انجام کار، مزاحم شما نشوند و موارد 
را به صورت ایمیل و یا از طریق ش��بکه  های ارتباطی، ارس��ال نمایند. با این حال فراموش نکنید که برخی از 
وسایل در دفتار کار، کامال مشترک بوده و نمی توانید برای آنها، مرزی را تعیین کنید. درواقع مراجعه متعدد 

افراد به میز شما نیز از دیگر مواردی محسوب می شود که تمرکز را نابود می کند. 
4-ازایمیلاستفادهکنید

این امر که افراد برای ارتباطات خود از ایمیل استفاده کنند، باعث خواهد شد تا ضمن حفظ ارتباط افراد، 
مزاحمت هایی برای تمرکز نیز وجود نداشته باشد. در این رابطه توصیه می شود که برای پیام های خودتان سه 
سطح را تعیین کنید. مورد نخست شامل مواردی است که مهم نیستند و می توان حتی در روزهای دیگر نیز 
آنها را مطرح کرد. مورد بعد مواردی را شامل می شود که اهمیت دارند ولی محدودیت زمانی برای آنها مطرح 
نیست و همکار شما هر زمان از ساعت کاری آن را مشاهده کند، کافی خواهد بود. با این حال پرچالش ترین، 
موارد مهم و ضروری هستند که باید سریعا انتقال پیدا کنند. در این راستا می توانید حتی در حین کار نیز به 
همکار خود مراجعه کنید. درواقع این دسته از موارد، بسیار نادر بوده و ممکن است در طول روز، بیش از دو 

بار تکرار نشود. با این حال در این زمینه هر راهکار خالقانه ای را هم می توان به کار برد. 
۵-محیطکارجایگزینپیداکنید

حتی در بهترین شرایط نیز ممکن است شما برخی از فعالیت های خود را با کیفیت الزم نتوانید در محل 
کار اش��تراکی انجام دهید. برای مثال ممکن اس��ت شما به تماس گرفتن مداوم نیاز داشته باشید که این امر 
بدون ش��ک س��ایر همکاران را هم ناراحت خواهد کرد. تحت این شرایط توصیه می شود که به دنبال محیط 
کار جایگزین برای برخی از فعالیت های خود باشید. در این زمینه دورکاری، بهترین گزینه موجود محسوب 
می شود. درواقع دورکاری، دارای مزیت های بسیاری است که حتی برای شرکت ها نیز مزیت های بسیار خوبی 

را دارد. به همین خاطر باید مورد توجه جدی شما قرار گیرد. 
6-تمرینداشتهباشید

در آخر نکته ای که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که هر فردی، به ش��رایط جدید خود عادت خواهد 
کرد. به همین خاطر می توانید با تمرین کردن، خود را به دفتر کار اش��تراکی عادت دهید. درواقع براس��اس 
نظر روانشناس ها، برای یک ایجاد یک عادت جدید به زمانی در حدود یک ماه نیاز خواهد بود. در این زمینه 
می توانید تمرین را در اتاق خود هنگامی که وسیله ای نظیر تلویزیون روشن است، انجام دهید. درواقع با تمرین 

کردن، دیگر سختی های ابتدای راه را متحمل نخواهید شد. 
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خیلی از افراد در طول زندگی ش��ان به طور م��داوم کاری را برای 
گذران زندگی انجام می دهند که کمترین عالقه ای بدان ندارند. این 
امر تجربه کار و فعالیت تجاری را بدل به کابوسی تمام عیار می کند. 
درس��ت به همین خاطر میزان نارضایتی شغلی در میان بسیاری از 
افراد باالست.  شاید تا همین چند دهه پیش پیگیری کار مورد عالقه 
افراد که اتفاقا سرگرمی شان هم محسوب شود امری غیرممکن بود، 
اما اکنون شرایط به طور کامل فرق کرده است. امروزه شما امکانات 
بسیار زیادی برای دنبال کردن کاری که بدان عالقه دارید، پیش رو 
خواهید داش��ت. بنابراین دیگ��ر دوران اتالف وقت با کاری که حتی 
ذره ای بدان عالقه ندارید، س��ر رسیده است. تقریبا تمام کارآفرینان 
موفق در سراس��ر دنیا برای توس��عه کسب و کار و موفقیت در حوزه 
موردنظرش��ان اول از همه به عالقه شان توجه نشان داده اند. این امر 
موج��ب تمایل باالی آنها برای فعالیت کاری و تحمل س��ختی های 

مختلف در این راستا شده است. 
اگر ش��ما هم همیشه با این سوال که »آیا تفریح و سرگرمی یک 
فرد می تواند تبدیل به کار شود؟« رو به رو بوده اید، این مقاله پاسخی 
مناس��ب برای شما به همراه دارد. پاس��خ کوتاه به این سوال مثبت 
است. البته شما باید شرایط و موقعیت های بسیار متفاوتی را مدنظر 
قرار دهید. به همین خاطر تبدیل یکباره تفریح و سرگرمی تان به کار 

اصلی هرگز ایده خوبی نیست. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی راهکارهای تبدیل س��رگرمی و 
تفریح افراد به کار تخصصی ش��ان است. در ادامه برخی از مهمترین 
نکات در این رابطه را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. پس اگر شما هم 

به این حوزه عالقه دارید، با ما همراه باشید. 
چطورتفریحمانراتبدیلبهکاریحرفهایکنیم؟

سوال فوق شاید در نگاه نخست بسیار عجیب به نظر برسد. برای 
بس��یاری از افراد کار حرفه ای الزاما ارتباطی با سلیقه و زمینه مورد 
عالقه افراد ندارد. درس��ت به همین خاطر تحمل برخی از سختی ها 
در فرآیند راه اندازی کسب و کار امری طبیعی به نظر می رسد. با این 
حال اگر شما به کار با چوب عالقه داشته باشید و اتفاقا همین حوزه 
را نی��ز برای فعالیت حرفه ای ت��ان انتخاب کنید، ماجرا به طور کامل 
متفاوت می شود. دلیل این امر نیز لذت بردن شما از کارتان و در عین 

حال کسب درآمد است. 
بی شک تبدیل س��رگرمی افراد به کارشان امر ساده ای نیست. در 
این راس��تا سواالت بسیار زیادی پیش روی کارآفرینان قرار دارد که 
باید پاس��خ هر کدام را به بهترین ش��کل ممکن بدهید، در غیر این 
صورت شاید در همان ابتدای مسیر با شکست در شروع کارتان دوباره 
به خانه اول بازگردید. بی ش��ک این امر می تواند برای هر کارآفرینی 
اس��ترس آور باش��د. در ادامه برخ��ی از نکات کلیدی ب��رای تبدیل 
سرگرمی و انواع تفریح های مورد عالقه افراد به کار تخصصی شان را 
مورد ارزیابی قرار می دهیم. این امر می تواند پاسخ بسیاری از سواالت 

شما در این رابطه را بدهد. 
تعیینمدلکسبوکار

هر فردی که مایل به تبدیل تفریح اش به یک کار حرفه ای باشد، 
باید اول از همه در همان حوزه حس��ابی ماهر شود. اگر شما دوست 
دارید تبدیل به یک راننده حرفه ای فرمول یک شوید، اول از همه باید 
مهارت تان در این حوزه به طور چشمگیری تقویت شود، در غیر این 

صورت هیچ شانسی برای ورود به حوزه مورد نظر نخواهید داشت. 
پ��س از اینکه ش��ما مه��ارت الزم برای ش��روع ب��ه کار در حوزه 
موردنظرتان را پیدا کردی��د، باید اندکی درباره مدل کارتان نیز فکر 
کنید. آیا ش��ما قصد دارید یک فروش��گاه آنالین از آثار دس��تی تان 
راه اندازی کنید؟ شاید هم ایده تان بیشتر مربوط به ارائه یک سرویس 
خاص باشد. وظیفه شما در این بخش تعیین وضعیت تان در رابطه با 
ارائه یک خدمت ویژه اس��ت. اگر شما نتوانید تکلیف تان با این حوزه 
را مشخص سازید، وضعیت تان به طور قابل مالحظه ای دشوار خواهد 

شد. 
متاسفانه بسیاری از کارآفرینان از همان لحظه نخست که تصمیم 
به راه اندازی یک کسب و کار مطابق با سلیقه و عالقه شان می گیرند، 
به این نکته مهم بی توجه هس��تند. این امر مش��کالت بسیار زیادی 
پیش روی این دسته از کارآفرینان قرار خواهد داد. بنابراین توصیه ما 
برای شما پرهیز از چنین اقدامی است، در غیر این صورت شاید حتی 

برند محبوب تان یک ماه هم عمر نکند. 
توسعهبرند

شما هر کاری که بخواهید انجام دهید، باید اول از همه برندتان را 
توسعه دهید. این مرحله به طور منطقی پس از اینکه چارچوب اصلی 
و مدل کاری تان را تعیین کردید، روی می دهد. بنابراین اگر به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید از همین ابتدای 

کار به دنبال توسعه برند باشید. 
وقتی از برند صحبت می کنیم، همیش��ه باید اجزای آن را نیز مد 
نظر داش��ته باش��یم. یک برند خوب باید داس��تانی جذاب و تعاملی 
داشته باشد. داستان برند به شما برای جلب نظر مشتریان و افزایش 
اعتمادش��ان کمک می کند. وقتی یک برند داستان مشخصی ندارد، 
درس��ت مانند ی��ک کتاب بدون جلد و فاقد مقدمه درس��ت خواهد 
بود. بی ش��ک کمتر کسی در دنیا حاضر است چنین کتاب عجیب و 

بی فایده ای را به دست بگیرد. 
بخش دیگری از اجزای اصلی یک برند ش��امل لوگو و ش��عار آن 
می ش��ود. لوگوی برند جلوه بصری اصلی یک کس��ب و کار را شکل 
می دهد. اگر برند شما لوگوی جذابی داشته باشد، بسیاری از مشتریان 
برای تعامل با ش��ما پیشقدم خواهند شد. این امر به معنای توانایی 
شما برای تاثیرگذاری بر روی دامنه وسیعی از مشتریان خواهد بود. 

لوگویی که ارتباط معناداری با حوزه کاری یا تفریح مدنظر ش��ما 
نداشته باشد، همیش��ه با واکنش های منفی از سوی اهالی کسب و 
کار رو به رو خواهد ش��د. درس��ت به همین خاطر شما باید همیشه 
حواس تان به کاری که انجام می دهید، باشد. کسب مشاوره از برخی 
افراد حرفه ای در زمینه طراحی لوگو همیشه به شما برای موفقیت در 
این حوزه س��خت کمک خواهد کرد. بنابراین تعارف را کنار گذاشته 
و در صورت نیاز بدون هیچ استرسی از دوستان و آشنایان تان کمک 

بگیرید. 
در زمینه طراحی ش��عار برند، ش��ما باید مخاطب هدف و ماهیت 
اصلی کس��ب و کارتان را نش��انه بگیرید. به عنوان مثال، اگر شما در 

زمینه س��اخت کرم های مخصوص پوس��ت به طور خانگی فعالیت 
دارید، ش��عارتان باید اهمیت اس��تفاده از محص��والت طبیعی برای 
محافظت از پوس��ت باش��د. این امر نظر مش��تریان را در همان نگاه 
نخس��ت جلب خواهد کرد. به این ترتیب دیگ��ر نیازی برای نگرانی 
نس��بت به تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف باق��ی نخواهد ماند. 
متاسفانه بسیاری از برندها و کارآفرینانی که براساس سرگرمی شان 
شروع به راه اندازی کسب و کار می کنند تا مدت ها هیچ ایده ای برای 
طراحی شعار کاری ندارند. درست به همین خاطر کمتر کسی روی 

خوش به برند آنها نشان خواهد داد. 
توجهبهگزینههایتامینمالی

تامین مالی کسب و کار بخش مهم دیگری در زمینه پیگیری حوزه 
مورد عالقه تان اس��ت. شما حتی اگر مورد عالقه ترین کار دنیا را نیز 
برای خودتان طراحی کنید، بدون بودجه مناسب توانایی تاثیرگذاری 
ب��ر روی حتی یک نفر را هم پیدا نخواهید کرد. این امر باید به طور 
ویژه ای مد نظر شما قرار داشته باشد. در غیر این صورت به احتمال 

زیاد هیچ شانسی برای تعامل با مشتریان و جلب نظرشان در حوزه 
کسب و کار نخواهید داشت. 

خوشبختانه امروزه بانک ها و موسسه های سرمایه گذاری در صورت 
مواجه��ه با یک ای��ده نوآورانه و جذاب برای راه اندازی کس��ب و کار 
نسبت به سرمایه گذاری تمایل نشان می دهند. بنابراین کارویژه شما 
در این بخش تالش برای جذاب تر س��اختن ماهیت کسب و کارتان 
خواهد بود. این امر می تواند به ش��ما برای جلب نظر مش��تریان در 
یک چش��م به هم زدن کمک کند. بنابراین همیشه این بخش مهم 
از کارتان را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت ش��رایط جلب نظر 

مشتریان برای تان به شدت دشوار و پیچیده خواهد شد. 
گاهی اوقات کارآفرینان امکان استفاده از دوستان و آشنایان شان 
به عنوان سرمایه گذارهای اولیه را دارند. این امر می تواند به شما برای 
بهبود وضعیت کسب و کارتان در همان گام های نخست کمک نماید. 
درست به همین خاطر شما باید پیش از شروع به کار رسمی تان ایده 
خود را با برخی از دوس��تان خود در میان بگذارید. این امر می تواند 

مقدمه ای برای تامین مالی کسب و کارتان باشد. 
انتخابمکانیبرایشروعبهکار

اغل��ب کارها برای ش��روع نیاز به فضایی هرچن��د کوچک دارند. 
بنابراین اگر ش��ما هنوز به این نکت��ه مهم فکر نکرده اید، باید خیلی 
زود کارتان را ش��روع کنید. اگر ش��ما پس از تامی��ن مالی به دنبال 
پیدا کردن مکانی مناسب برای برندتان باشید، مقدار زیادی زمان با 
ارزش را از دس��ت خواهید داد. درس��ت به همین خاطر شما باید به 
جای چنین کاری به دنبال پیدا کردن فضای مناس��ب برای برند از 

همان روز اول باشید. 
ش��ما نباید برای فضای ابتدایی برندتان خیل��ی خودتان را اذیت 
کنید. بس��یاری از کارهایی که براساس س��رگرمی افراد توسعه پیدا 
می کند، تا مدت های طوالنی به طور مستقل اداره می گردد. بنابراین 
ش��ما می توانید از فضاهایی مث��ل پارکینگ خانه یا یکی از اتاق های 
کمتر مورد استفاده کارتان را شروع کنید. این امر فشار بسیار اندکی 
برای ش��ما به همراه داشته و فرصت شروع کار با خیال آسوده را به 

شما می دهد. 
اگر ش��ما تا به حال تجربه راه اندازی یک کس��ب و کار را نداشته 
باشید، نگرانی نسبت به انتخاب مکان مناسب هرگز دست از سرتان 
بر نخواهد داش��ت. درس��ت به همی��ن خاطر باید همیش��ه به فکر 
نظرخواهی از برخی کارآفرینان حرفه ای در دور و برتان باش��ید. این 
امر می تواند اعتماد به نفس فوق العاده ای در شما ایجاد کند. همچنین 
هرگونه تردید نس��بت به راه اندازی کسب و کار در شرایط مناسب را 

نیز از شما دور خواهد کرد. 
نکته بعدی که در این بخش باید مد نظر ش��ما قرار گیرد، شرایط 
کاری اس��ت که برای کارمندان آماده کرده اید. یادتان باشد شما در 
همان ابتدای کار نمی توانید انتظارات بس��یار زیادی از کارمندان تان 
داشته باشید. این امر خیلی زود تمام اهالی کسب و کار را نسبت به 
همکاری با شما کامال ناامید خواهد ساخت. بنابراین توصیه ما برای 

شما استفاده از شیوه های دیگر و متفاوت در این میان خواهد بود. 
انتخابکانالهایفروش

کس��ب و کاری که شما براساس سلیقه و عالقه مندی تان انتخاب 
کرده ای��د، باید بی��ش از هر نکته دیگری در زمین��ه فروش حرفه ای 
عم��ل کند. متاس��فانه امروزه بس��یاری از برنده��ا در زمینه فروش 
محصوالت ش��ان عملکرد بسیار ضعیفی از خودشان نشان می دهند. 
ای��ن امر فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف را به طور قابل 

مالحظه ای دشوار و غیرممکن خواهد کرد. 
بهتری��ن ایده برای ش��روع به کار در قالب یک کس��ب و کار تازه 
تاس��یس که اتفاقا براساس عالقه مندی تان هم راه اندازی شده است، 
مربوط به س��ایت های فروش آنالین است. ش��ما امکان همکاری با 
پلتفرم هایی مثل آمازون ی��ا eBay را دارید. به عالوه، هزاران نمونه 
محلی نیز در دسترس شما قرار خواهد داشت. به همین خاطر باید 

عملکرد ویژه ای در این رابطه از خودتان نشان دهید. 

مش��تریان اغلب اوقات برای خرید از برندهایی که آشنایی بسیار 
اندکی با آنها دارند، به اعتبار فروشنده موردنظر توجه نشان می دهند. 
معنای این امر ضرورت آشنایی کافی شما با سایت های فروش آنالین 
یا خرده فروشی های حضوری است. فقط در این صورت فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید داشت. 
خوشبختانه امروزه بسیاری از خرده فروشی ها از کارهای مستقل 
و کارآفرینانی که براس��اس عالقه شخصی ش��ان یک حوزه کاری را 
راه اندازی کرده اند، استقبال می کنند. با این حساب شما هیچ مانعی 
برای توسعه کس��ب و کارتان و تجربه نرخ  های فروش باال نخواهید 

داشت. 
گاهی اوقات برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان شان خیلی 
زود اقدام به عرضه محصوالت ش��ان به ب��ازار می کنند. چنین امری 
موجب بی توجهی کارآفرینان به ارائه راهنمای خرید یا توضیح کافی 
درباره محصول می شود. به همین خاطر اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف تان هستید، باید قبل از هر نکته ای توضیحات 
کافی درباره محصوالت تان را بدهید، در غیر این صورت کمتر کسی 

در عمل تمایلی برای خرید از شما نشان خواهد داد. 
راهاندازیکسبوکاروبازاریابیبرایآن

مرحله بعدی برای تبدیل سرگرمی و حوزه مورد عالقه تان به یک 
کسب و کار واقعی شامل راه اندازی آن در عمل است. امروزه بسیاری 
از کارآفرینان به دلیل نگرانی نسبت به توانایی مدیریت یک کسب و 
کار در عم��ل هرگز آن را راه اندازی نمی کنند. این امر می تواند برای 
همیش��ه شرایط ش��ما را در زمینه تبدیل شدن به یک کارآفرین به 
خظر اندازد. توصیه ما در این بخش برای ش��ما راه اندازی کس��ب و 
کارتان در س��ریع ترین زمان ممکن اس��ت. اینطوری دیگر نیازی به 

نگرانی برای رسیدگی به کارهای مختلف تان نخواهید داشت. 
پس از اینکه شما تصمیم تان برای راه اندازی کسب و کار را گرفتید، 
باید اندکی بازاریابی نیز برای آن صورت دهید. هرچه باش��د امروزه 
کسب و کارها بدون بازاریابی حتی نظر یک نفر را نیز جلب نخواهند 
کرد. یادتان باش��د بازاریابی برای کس��ب و کاری تازه تاسیس نباید 
هزینه زیادی برای تان ایجاد کند. بنابراین اگر شما به دنبال اختصاص 
هزینه های س��نگین ب��رای چنین کاری هس��تید، بای��د اندکی در 
تصمیم گیری تان تجدیدنظر صورت دهید. این امر می تواند سرنوشت 
کس��ب و کار و حوزه مورد عالقه ش��ما را به طور کامل تغییر دهد. 
توصیه ما در این بخش برای ش��ما شروع به کار با هزینه ای اندک و 

تالش برای بهبود شرایط در طول زمان است. 
بدون تردید برندهای بزرگ بودجه های باالیی برای حوزه بازاریابی 
تعیی��ن می کنند. نکته مهم اینکه ش��ما نباید هرگ��ز خودتان را با 
برندهای بزرگ در بازار مقایس��ه کنید. ای��ن امر اعتماد به نفس تان 
برای ش��روع به کار را حسابی از بین می برد. توصیه ما در این بخش 
تالش برای تعیین اهداف بس��یار ساده در ابتدای راه است. اینطوری 
دس��ت کم امکان تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب تان را از دست 

نخواهید داد. 
تعیینمرزهاییبرایبرند

تفریح و سرگرمی های مختلف به طور معمول ارتباط بسیار نزدیکی 
با زندگی افراد پیدا می کند. بس��یاری از انسان ها در طول روز تعداد 
بسیار زیادی تفریح و سرگرمی برای خودشان مد نظر قرار می دهند. 
این امر تاثیر بس��یار مهمی بر روی زندگی روزمره مردم دارد. وقتی 
ش��ما به دنبال تبدیل یک سرگرمی به کارتان هستید، باید مرزهای 
می��ان ای��ن دو حوزه را به طور مش��خص تعیین کنی��د. وقتی یک 
سرگرمی تبدیل به کارتان می شود، باید آن را در قالب یک امر جدی 
و تجاری در ساعت های مشخص روز مورد توجه قرار دهید. بنابراین 
اگر ش��ما در این رابطه توجه الزم را نشان ندهید، با مشکالت بسیار 

جدی رو به رو خواهید شد. 
اغلب اوقات کارآفرینانی که در ابتدای مسیرشان هستند، توانایی 
ایجاد مرزهای مش��خص میان زندگی شخصی و کار حرفه ای شان را 
ندارند. همین امر در مدت زمانی کوتاه وضعیت آنها را به شدت دشوار 
و پیچیده خواهد کرد. اگر ش��ما به دنبال پرهیز از چنین سرنوشتی 
هستید، باید هرچه زودتر برای تغییر شرایط اقدام نمایید. اولین گام 
هم در این مس��یر تالش برای صرف نظر از حوزه مورد عالقه تان به 
عنوان یک س��رگرمی صرف و نگاه به آن در قالب کار اس��ت. معنای 
این امر به نوعی ضرورت پرهیز از انجام کار موردنظر در س��اعت های 
غیراداری اس��ت، در غیر این صورت زندگی شخصی شما با مشکل 

پیچیده ای رو به رو خواهد شد. 
خودتانرابهروزنگهدارید

پس از راه اندازی کس��ب و کار و مواجهه با نخس��تین نشانه های 
موفقیت شما در مسیر جلب نظر مشتریان به بهترین شکل ممکن 
قرار دارید. شاید این امر در نگاه نخست بسیار ترسناک به نظر برسد، 
اما شما باید برای هر اتفاقی در این مسیر آماده باشید. این نکته برای 
کسانی که اولین تجربه کارآفرینی شان را دارند، بی نهایت مهم خواهد 
بود. شما باید تا همین جای کار نیز به خودتان حسابی افتخار کنید. 
هرچه باشد شما کسب و کار مورد عالقه تان را راه انداخته اید و آماده 

کسب سود از طریق آن هستید. 
نکته پایانی برای تبدیل س��رگرمی مورد عالقه تان به یک کسب و 
کار واقعی ضرورت به روز نگه داشتن خودتان است. این امر اهمیتی 
به اندازه تاس��یس یک برند دارد. اگر شما نتوانید همیشه خودتان را 
به روز نگه دارید، خیلی زود با مشکالت اساسی در مسیر توسعه کسب 

و کارتان رو به رو خواهید شد. 
بس��یاری از کس��ب و کارهای تازه تاس��یس به دلیل بی توجهی 
کارآفرینان به آگاهی از تغییرات روز در عمل با مشکالت بسیار زیادی 
رو به رو می شوند. بنابراین شما باید عملکرد کامال متفاوتی را مدنظر 
قرار دهید. این امر برای شما اهمیت تعیین کننده ای خواهد داشت. 
خوشبختانه اطالع از تازه ترین تغییرات و ترندهای برتر در حوزه های 
کاری دیگر امر س��خت و پیچیده ای نیست. درست به همین خاطر 
ش��ما باید خودتان را برای چنین ش��رایطی به خوبی آماده نمایید. 
بررسی مداوم اخبار و خبرگزاری های تخصصی در حوزه کسب و کار 

می تواند اطالعات مورد نیاز را برای شما فراهم سازد. 
بدون تردید راه اندازی یک کس��ب و کار تازه همیش��ه استرس آور 
است. به ویژه اگر در این میان پای سرگرمی یک فعالیتی که همیشه 
به چش��م تفریح آن را مش��اهده می کردید هم در میان باشد. هدف 
اصلی در این مقاله آموزش نکات اساسی به شما برای موفقیت در این 
حوزه سخت و دشوار بود. اگر شما هم به دنبال راه اندازی کسب و کار 
ویژه تان در این میان هستید، نکات مورد بحث در این مقاله اهمیت 

ویژه ای برای تان خواهد داشت. 
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