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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تراکنش کارتخوان های بانکی مبنای دریافت مالیات نیست

کارتخوانها
درتورمالیاتی

فرصت امروز: در حالی که سازمان امور مالیاتی، دارندگان کارتخوان های بانکی را تا پایان بهمن ماه امسال ملزم 
به ثبت دس��تگاه های خود در سامانه امور مالیاتی کرده، مشاغل نسبت به اخذ مالیات از تراکنش های کارتخوانی 
نگران شده اند و به همین خاطر کارتخوان های خود را غیرفعال کرده اند، حال آنکه سازمان امور مالیاتی می گوید 
تراکنش کارتخوان های بانکی مبنای دریافت مالیات نیس��ت. در ش��رایطی که س��ازمان ام��ور مالیاتی، دارندگان 
کارتخوان را تا پایان بهمن ماه به ثبت دستگاه های خود در سامانه امور مالیاتی و اتصال به پرونده مالیاتی ملزم...

رشد 169 درصدی صف های خرید بازار سرمایه

ورق بورس برگشت
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اصالح الیحه بودجه سال آینده، راه میانبر احیای صنعت برق است

اقتصاد برق در پیک 1401

8

مدیریتوکسبوکار

3

بـه گفته معـاون فناوری های نوین بانـک مرکزی، هـدف از طراحی رمزریال در بانـک مرکزی تبدیل 
اسکناس به یک موجودیت قابل برنامه ریزی و برنامه نویسی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت 

هوشـمند خواهد شد. مهران محرمیان با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح جزییات 
رمزپول ملی پرداخت و با اشاره به تاریخچه شکل گیری رمزارزها گفت: حدود 12- 13 سال...

هر آنچه که باید درباره رمزپول ملی بدانید

رمزریالدرانتظاررونمایی

نگـــاه
بحران اوکراین پیامدهای 

جهانی به همراه دارد
رولت روسی

درگیری های  اکونومیس��ت: 
بش��ری به ندرت به هوس های 
یک مرد وابس��ته بوده اس��ت. 
آیا والدیمیر پوتین در آس��تانه 
حمل��ه ب��ه اوکراین اس��ت؟ یا 
برای گرفتن امتی��از از غرب و 
می زند؟  بل��وف  همس��ایگانش 
هیچ کس از قصد پوتین مطمئن 
نیس��ت. حتی به نظر می رسد 
وزی��ر خارجه خ��ودش هم در 
حال ح��دس و گم��ان در این 
مورد اس��ت؛ ولی اگر قرار باشد 
جنگ��ی اتفاق بیفتد جهان باید 
از مخاط��رات آن مطلع باش��د. 
ش��اید قصد پوتین یک یورش 
تمام عیار به اوکراین و اش��غال 
پایتخت این کش��ور به  دس��ت 
س��رنگونی  و  روس  س��ربازان 
دول��ت آن باش��د. یا ش��اید به 
دنب��ال ضمیمه ک��ردن قلمرو 
بیشتر در شرق اوکراین و ایجاد 
کریدوری اس��ت که روس��یه را 
ب��ه کریمه متص��ل می کند که 
در آن صورت ممکن اس��ت او 
جنگ کوچکی را بخواهد که در 
آن روسیه جدایی طلبان حامی 
کرملی��ن را در دنباس )منطقه 
شرقی اوکراین( نجات می دهد 
و نیروه��ای نظام��ی اوکرای��ن 
را تضعی��ف می کن��د. از آنج��ا 
که پوتی��ن ابتکار عم��ل را در 

دست دارد، به راحتی 
2می توان فهمید که از...
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فرصت امروز: شش��مین کنفرانس ملی فرهنگ س��ازمانی با رویکرد 
فرهنگ در عصر فناوری های نوین و شش��مین دوره جایزه مس��ئولیت 
اجتماع��ی مدیری��ت، به  همت »انجم��ن مدیریت ایران« و »دانش��گاه 
خاتم« با حض��ور علی اکبر محرابیان وزیر محترم نیرو، مجید قاس��می 
رئیس انجمن مدیریت ایران و رئیس دانش��گاه خاتم و جمعی از اساتید 
و اندیش��مندان در روزهای پنجم و شش��م بهمن ماه در دانشگاه خاتم 
برگزار ش��د. در این کنفرانس که با حمایت بانک پاس��ارگاد و برخی از 
دس��تگاه های اجرایی، دانش��گاه ها و نهادهای علمی کش��ور و با حضور 
مدیران، مس��ئوالن، پژوهش��گران و دانش��جویان عالقه مند هم زمان به   
ص��ورت حضوری و مجازی برگزار ش��د، صاحب نظ��ران حوزه فرهنگ 
س��ازمانی و مسئولیت اجتماعی به ارائه س��خنرانی و طرح تجارب برتر 
سازمانی در قالب نشست های تخصصی و کارگاه های آموزشی پرداختند. 
از جمله موضوعات مطرح شده در این همایش می توان به تئوری، الگوها 
و آینده مصادیق مس��ئولیت اجتماعی س��ازمانی، ارائه الگوی مهندسی 
مجدد سازمانی از طریق حاکمیت فناوری های نوین، گذار از مسئولیت 
اجتماعی به توس��عه پایدار، عوامل مهم در رش��د صنایع با فناوری های 
پیشرفته و ابعاد فرهنگ سازمانی در دستگاه های اجرایی اشاره کرد. در 
بخش پایانی این رویداد ضمن برگزاری مراس��م اهدای جوایز مسئولیت 
اجتماعی و تجلیل از سازمان های برگزیده، دکتر آذر صائمیان دبیر علمی 
کنفرانس، بیانیه ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی را قرائت و بر 
لزوم برنامه ریزی مناسب در حرکت به  سوی تحول دیجیتال تأکید کرد.

از اقتصاد سبز تا اقتصاد دیجیتالی
دکتر مجید قاس��می، رئیس انجمن مدیریت ای��ران و رئیس این 
کنفرانس در سخنرانی افتتاحیه، »اقتصاد سبز« و »اقتصاد دیجیتالی« 
را از الزامات توس��عه اقتصادی در انقالب چهارم صنعتی برش��مرد و 
گفت: »سبز شدن اقتصاد نه تنها مانع ایجاد ثروت و فرصت های شغلی 
نمی شود بلکه می تواند فرصت های قابل توجهی را برای سرمایه گذاری، 
رش��د اقتصادی و ایجاد ش��غل فراهم  آورد.« دکتر قاس��می با اشاره 
ب��ه ویژگی های انقالب صنعت��ی چهارم، توجه ب��ه موضوعاتی مانند 
سیس��تم  های سایبرفیزیکی، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و کوانتوم 
در 10 سال اخیر را بسیار با اهمیت دانست و کم توجهی به این علوم 
را عاملی بر خروج کشورها از دور رقابت برشمرد. به گفته قاسمی، »در 
انقالب صنعتی چهارم، مالحظات زیست  محیطی نیز همگام با فناوری 
دیجیتال، از درجه اهمیت باالیی برخوردار است. کشورها با هر سطح 
درآمدی، درگیر گذار دوجانبه به اقتصاد س��بز و دیجیتالی هستند و 
اکثر کشورها متقاعد شده اند که آینده اقتصادی آنها به موفقیت شان در 

انتقال به اقتصاد سبز و اقتصاد دیجیتال بستگی دارد.«
رئیس دانشگاه خاتم سپس بهره وری در استخراج و استفاده از همه 
مناب��ع به خصوص منابع طبیعی را ضروری عنوان کرد تا ضمن حفظ 
سهم نسل های آینده، از حرکت اقتصاد به سمت وابستگی جلوگیری 
شود. دکتر قاسمی پس از اشاره به اجرای 35 پروژه با ارزِش بیش از 
6.5میلیارد دالر توس��ط هلدینگ معدنی میدکو با ذکر نمونه هایی از 

توجه گروه پاسارگاد به حفظ محیط زیست، به واحد ُکک سازی میدکو 
در زرند )فوالد زرند ایرانیان( پرداخت و ادامه داد که مجموعه میدکو 
برای جلوگیری از ورود آالینده ها به محیط زیس��ت و هوای شهر زرند 
توس��ط این واحد، 550میلیارد تومان هزینه کرده است و با استقرار 
امکانات به روز CDQ )خنک س��ازی ُکک به روش خشک( عالوه بر 
جلوگیری از انتشار آلودگی و هدررفت انرژی، 14مگاوات برق نیز تولید 
می کند. او افزود: »پس می توان با اس��تفاده از تکنولوژی بدون ایجاد 
آلودگی برای محیط زیس��ت از منابع س��وخت فسیلی استفاده کرد و 
این باید به یک فرهنگ ملموس برای واحدهای صنعتی تبدیل شود.«

به اعتقاد قاسمی، »سبز شدن« اقتصادها نه تنها مانع ایجاد ثروت و 
فرصت های شغلی نمی شود، بلکه بخش های سبز بسیاری وجود دارند 
که می توانند فرصت های قابل توجهی را برای س��رمایه گذاری و رشد 
اقتصادی و ایجاد ش��غل فراهم  آورد و لذا مسئولیت اجتماعی مدیران 
می تواند با اتخاذ تدابیر مدیریتی و اقتصادی مناس��ب، بر این تناقض 

غلبه نماید و رفاه اجتماعی را ممکن سازد.
مدیرعامل بانک پاس��ارگاد همچنین اقتصاد دیجیت��ال را یکی از 
الزام های بسیار مهم رسیدن به اقتصاد سبز معرفی کرد و گفت: »در 
صنعت بانکداری در اقتصادی دیجیتالی هر بانکدار به منزله یک بانک 
است زیرا هر یک از همکاراِن بانک با افزایش توانمندی برای دسترسی 
به اطالع��ات و ابزارهای الزم که به لطف الگوریتم ها یا ربات ها فراهم 
ش��ده است، قدرت الزم برای انجام دادن خدمات فراگیر یک بانک را 

دارا خواهد بود.« او اس��تقرار خدمات سرزمین هوشمند پاد را در این 
راستا دانست و افزود: »در شهر هوشمند پاد، 2میلیون مشتری جدید 
در سیستم اقتصاد دیجیتالی جذب شده است و به سمتی در حرکت 
هستیم که همکاران ما حتی بدون نیاز به وجود شعبه بتوانند اقتصاد 

پولی یک شهر را اداره کنند.«
آمادگی برای دیجیتالی شدن اقتصاد

دکتر قاس��می همچنین در روز دوم این کنفرانس، به آمادگی برای 
دیجیتالی شدن اقتصاد اشاره کرد و گفت: »برای استمرار نقش خود در 
توسعه اقتصادی باید با تکیه بر فرهنگ غنی اجتماعی، ملی و اعتقادی 
برای »دیجیتالی ش��دن« کل اقتصاد آماده باشیم.« او رابطه فرهنگ و 
توسعه از منظر مکاتب مختلف اقتصادی از جمله مکتب نئوکالسیک ها 
و نهادگرایان جدید را تش��ریح کرد و تفاوت دی��دگاه این دو مکتب را 
در میزان اثرگذاری فرهنگ بر توس��عه جوامع و فعالیت های اقتصادی 
دانس��ت. مدیرعامل بانک پاس��ارگاد، فرهنگ را هم نتیجه و هم علت 
توس��عه اقتصادی دانس��ت و افزود: »فرهنِگ مناسِب توسعه و انتخاب 
برنامه  های متناس��ب با فرهنگ جامعه، می  تواند توسعه اقتصادی را در 
زمانی کمتر و ش��رایطی بهتر رقم بزن��د.« به اعتقاد وی، در نظر گرفته 
ش��دن مؤلفه  های فرهنگی جامع��ه در تدوین برنامه  ه��ا و راهبردهای 
توس��عه  ای کشور، یک ضرورت اساس��ی جهت تحقق اهداف موردنظر 
محس��وب می  شود. رئیس دانش��گاه خاتم، ایجاد خصوصیات فرهنگی 
»توسعه گرا« در جامعه مانند سخت کوشی و انضباط را محصول توسعه 

اقتصادی معرفی کرد و در ادامه، حرکت در مس��یر توس��عه را موجب 
تغییر رفتار و باورهای اساس��ی مردم و این تغییر رفتار را یاری رس��اِن 
توسعه در سطوح باالتر دانست. او همچنین به بیان مؤلفه های فرهنگی و 
فناوری در اسناد باالدستی کشور پرداخت و دیده شدن مبانی فرهنگی 
و رفتاری در اس��ناد کالنی مانند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و 
سند چشم انداز 1404 را نشان از پختگِی راهبردهای کالن کشور و البته 
درآمیخته بودن بحث اقتصاد و فرهنگ در سیاست های کالن دانست. 
او در بخش دیگری از صحبت هایش، از میان برداش��تن موانع رش��د را 
نیازمند برخورداری از »فرهنگ دیجیتالی« معرفی و در این راس��تا به 
مزیت بانک پاسارگاد از نظر جوان بودن ساختار سرمایه انسانی نسبت 
به س��ایر بنگاه های اقتصادی کشور اشاره کرد. وی یکی از »متغیرهای 
بیرونی« که می تواند بر پذیرش فناوری در سازمان تأثیر بسزایی داشته 
باش��د را »فرهنگ س��ازمانی« دانس��ت و گفت که اجرای بس��یاری از 
راهبردهای سازمانی در صورت ناسازگاری با فرهنگ سازمان با مشکل 
روبه رو خواهد شد. به گفته قاسمی، »برخورداری از فرهنگ توسعه  گرا و 
لحاظ نمودن مؤلفه  های فرهنگی جامعه در تدوین راهبردهای توسعه  ای 
کش��ور، »توس��عه اقتصادی« را در زمانی کمتر و شرایطی بهتر محقق 
می  س��ازد؛ بانک پاس��ارگاد بانکی توسعه گراست و برای اینکه بخواهیم 
نق��ش خود را در توس��عه اقتصادی که روزب��ه روز فزاینده تر و بالنده تر 
هم بوده اس��تمرار دهیم باید با تکیه بر فرهنگ غنی اجتماعی، ملی و 

اعتقادی خود برای »دیجیتالی شدن« کل اقتصاد آماده باشیم.«

فرصت امروز: »اکونومیست« در گزارش تازه خود به دو پدیده در اقتصاد 
نابسامان ترکیه پرداخته و در جست وجوی پاسخ این پرسش برآمده است 
که چگونه دو استارت آپ »ترندیول« و »گتیر« در اقتصاد بی ثبات ترکیه 
جهانی ش��ده اند؟ به اعتقاد »اکونومیست«، دو شرکت اول باارزش ترکیه 
با سرمایه خارجي ش��رقي و غربي »دکاکورن« شده اند و این امر نشانگر 
شکاف شرق و غرب در دنیای فناوری است. به نوشته »اکونومیست«، در 
حالی که اقتصاد ترکیه این روزها در شرایط متزلزل و بی ثبات اقتصادی 
است، دو پدیده استارت آپی در این کشور در حوزه تجارت الکترونیکی به 
شرکت هایی با ارزش بیش از 10 میلیارد دالر تبدیل شده اند. شرکت های 
»گتیر« و »ترندیول« به کمک س��رمایه گذاری خارجی از شرق و غرب با 
رشد سریع و برق آسا در حال فتح بازارهای اروپایی، آمریکایی و خاورمیانه 
هس��تند. با رشد سرمایه گذاری جسورانه به خصوص پس از دوران کرونا، 
دیدن یونیکورن های اس��تارت آپی  )ش��رکت هایی ب��ا ارزش بیش از یک 
میلیارد دالر( که هنوز وارد بازار س��رمایه نشده اند، چیز عجیبی نیست، 
اما مش��اهده دو پدیده موفق کامال متفاوت در کشوری با درآمد متوسط 
و ت��ورم باال مانند ترکیه از عجایب جهان تکنولوژی اس��ت. اس��تارت آپ 
»ترندی��ول« که یک ش��رکت فعال در زمینه تجارت الکترونیکی اس��ت 
هم اکنون ارزش��ی 16.5 میلیارد دالری دارد که با رشد خیره کننده عمال 
یک دکاکورن ) ش��رکت هایی با ارزش بیش از 10میلیارد دالر( محسوب 
می ش��ود و استارت آپ دوم »گتیر« است که یک شرکت فعال در زمینه 
تحویل س��ریع کاالهای سوپرمارکتی است و اخیرا با یک سرمایه گذاری 

جدید به ارزش 12 میلیارد دالری رسیده است.
ه��ر دو ش��رکت از رقبای ه��م به ش��مار می روند و با وج��ود فضای 
اقتصادی تورمی ترکیه، تصمیم های اقتصادی نامتوازن و نوس��انات ا رزی 

اخیر این کشور همچنان به رشدشان ادامه می دهند و نکته جالب اینکه 
بنیان گذاران شان شباهتی به مدیران مشهوری که از صنعت تکنولوژی سر 
برآورده اند، ندارند. بنیان گذار »ترندیول«، دمت موتلو یک زن 39 ساله و 
بنیان گذار »گتیر«، ناظم سالور یک مرد 60 ساله است. دو شرکت که حاال 
ارزش شان از هر ش��رکت ترکیه ای که وارد بورس شده هم بیشتر است، 
تفاوت ها و ش��باهت هایی با هم دارند. برای کشوری که خود را دروازه ای 
بین شرق و غرب می بیند، دو شرکت نمادی از شرق و غرب هستند. یکی 
با الهام از مدل تجارت الکترونیکی در چین و دیگری با مدل و س��رمایه 
غربی هم بازار ترکیه را به تسخیر خود درآورده اند و هم مشغول گسترش 
در کشورهای دیگر هستند. یکی ) گتیر( این هدف را دارد که فعالیت زنان 
در تجارت الکترونیکی را برجس��ته کن��د و دیگری )ترندیول( می خواهد 
صدای مردان برای عمومیت بخشیدن به حق آنها برای راحت طلبی را به 
گوش همه برس��اند. هر دو شرکت چند بعد متفاوت از عرصه تکنولوژی 
را دربرگرفته اند و همین مقایس��ه آنها و برجس��ته کردن ش��باهت ها و 

تفاوت های شان را جذاب می کند.
دو ش��رکت که با پشتوانه های مالی و تکنولوژی شرق و غرب در بازار 
ترکیه فعالیت می کنند، س��بک و مدل های متفاوت شرق و غربی دارند. 
یکی )ترندیول( با استایل یک سوپراپ  )چیزی که در بازار شرق آسیا و به 
خصوص چین به چش��م می خورد( و دیگری )گتیر( با استایل سیلیکون 
ولی و رش��د برق آس��ا )blitzscaling( مش��غول به فعالیت هس��تند. 
بزرگ ترین پش��تیبان »ترندیول«، ش��رکت علی بابا، بزرگ ترین بازیگر 
تجارت الکترونیک چین اس��ت و این ش��رکت هم شباهت مدل مارکت 
پلی��س علی  بابا را دارد و با همین مدل هم اکنون بیش از یک س��وم بازار 
تج��ارت الکترونیکی ترکیه با ارزش تج��اری بیش از 10 میلیارد دالر در 

سال را در اختیار دارد. این شرکت برخالف آمازون تنها تعداد محدودی 
از کاالهای خودش را در کنار کاالهای فروشندگان دیگر عرضه می کند. 
)آمازون هم خودش فروشنده کاالست و هم به فروشندگان اجازه می دهد 
که کاالها را روی پلتفرم آمازون بفروشند( با این حال، »ترندیول« همانند 
علی  بابا یک س��وپراپ اس��ت که مجموعه متنوع��ی از خدمات از جمله 
خدم��ات مالی را روی پلتفرمش ارائه می دهد و همچنین به بس��یاری از 
فروش��ندگان و کسب وکارهای کوچک در سراس��ر کشور اجازه می دهد 
روی ای��ن پلتفرم به عرضه خدمات بپردازن��د. »ترندیول«  مانند علی  بابا 
به دنبال توس��عه در بازارهای نوظهور اطراف ترکیه نظیر اروپای شرقی و 
خاورمیانه است و تصور می کند که پتانسیل رشد سوپراپ ها در بازارهایی 

که جمعیت جوانی داشته باشند، بسیار باالست.
»گتی��ر« اما با پش��توانه س��رمایه غربی ایجاد ش��ده اس��ت. یکی از 
س��رمایه گذاران اولیه این اس��تارت آپ، مایکل موریتز از س��رمایه گذاران 
صندوق سرمایه گذاری س��کویا کپیتال است که سرمایه گذار بسیاری از 
استارت آپ های مشهور سیلیکون ولی نیز هست. ایده رشد این استارت آپ 
هم براس��اس ایده رشد برق آس��ا )blitzscale(  است و براساس این متد 
به اس��تارت آپ ها توصیه می شود »اول رشد کن بعد به درآمد بیندیش«. 
چنین ایده ای نیازمند سرمایه اولیه زیادی است. »گتیر« استارت آپ بسیار 
جوانی است که در سال 2015 بنیان گذاشته شده و در هفته های اخیر 
ارائه س��رویس در بسیاری از کش��ورهای اروپایی و در برخی از شهرهای 
آمری��کا را ه��م آغاز کرده اس��ت. کاری ک��ه »گتیر« انج��ام می دهد در 
 Quick( صنعت بس��یار نوپای تحویل س��ریع کاالهای س��وپرمارکتی
Commerce( است. بازیگران این عرصه در کمتر از 10 دقیقه کاالهای 
سوپرمارکتی را به خریداران آنالین تحویل می دهند. با این حال در شهری 

مثل استانبول که دارای فروشگاه های خواربار فراوانی در محله هاست که 
افراد در کمتر از 10 دقیقه به یک مغازه س��وپرمارکتی دسترسی دارند، 
بسیاری از دوستان ناظم سالور هم باور نداشتند که استارت آپی بتواند در 
این عرصه مزیتی کسب کند، اما تخفیف های متعدد مانند قالبی مشتریان 
را به سمت این استارت آپ کشاند. آقای سالور می گوید که امیدوار است 
»گتیر« مثل یک پیش خدمت ش��خصی برای اف��راد رفتار کند و همین 
مزیت »گتیر« نسبت به مراجعه مستقیم به سوپرمارکت های محلی است. 
 Gorillas و در آلمان با Gopuff گتیر« حاال در آمریکا با استارت آپ«

رقابت می کند و عمال پا را از مرزهای ترکیه فراتر گذاشته است.
حدود یک  سال از حضور »گتیر« در بازار بریتانیا هم می گذرد. حضور 
در لندن، نخس��تین لمس بازارهای بین المللی برای »گتیر« بود و از آن 
زمان تاکنون س��رعت رشد این استارت آپ مانند س��رعت موتورسواران 
بنفش و زرد این اس��تارت آپ در خیابان های لندن بوده اس��ت. »گتیر« 
حاال در 40 شهر در اروپا و آمریکا از بارسلونا گرفته تا بریستول و بوستون 
فعال اس��ت. هدف ناظم س��الور، نفوذ در بازار آمریکا و در نهایت ورود به 
بازار س��هام این کشور است. او می گوید: »اگر شما یک فعال استارت آپی 
باش��ید می خواهید در جایی موفق شوید که استارت آپ های بزرگ آنجا 
هس��تند.« او همچون سبک بنیان گذاران استارت آپی آمریکایی مشغول 
جلب توجه رسانه ای است، اما فقط وقتی بحث مالی یک کسب وکار وابسته 
به نقدینگی به میان می آید آقای س��الور حاضر به شفافیت نمی شود و از 
اظهارنظر درباره آخرین ارزش بازار شرکتش امتناع می کند؛ ارزشی که به 
گزارش »بلومبرگ« حاال به 12 میلیارد دالر رسیده است. سالور می گوید: 

»فقط وقتی می توانید از میزان پول مطلع باشید که در بانک باشد.«
خانم دمت موتلو، بنیان گذار »ترندیول« هم خیلی تفاوتی با آقای سالور 

ندارد و او هم یک دیوار چین به دور شرکتش کشیده و به درخواست های 
مصاحبه جواب رد می دهد. با این حال، چیزی که همه درباره آن می دانند، 
این اس��ت که او مدرسه کس��ب و کار هاروارد را رها کرد تا »ترندیول« را 
در ترکی��ه راه اندازی کند. او یک موفقیت دیگر ه��م در کارنامه اش دارد 
و آن اینکه بنیان گذار یک یونیک��ورن ترکیه ای )در حوزه گیم( هم بوده 
که آن را در سال 2020 به قیمت 1.8 میلیارد دالر به شرکت آمریکایی 
Zynga فروخته است. براس��اس آنچه در داده های PitchBook آمده 
اس��ت، از 1335 یونیکورن موجود در جهان فق��ط 185 یونیکورن )14 
درصد( توس��ط یک بنیان گذار زن ایجاد شده است. خانم موتلو به دنبال 
فعال کردن زنان در اقتصاد دیجیتال هم هست و هم اکنون بیش از نیمی 
از کارمندان »ترندیول« را زنان تشکیل می دهند. هرچند تصویر رسانه ای 
چندانی از او در دسترس نیست، اما کسانی که او را می شناسند می گویند 

که او فردی جدی و پرتالش است.
دو بازیگر عرصه اس��تارت آپی ترکیه به خوبی از فرصت سرمایه گذاری 
خارج��ی و جس��ورانه اس��تفاده کرده اند و به با ارزش ترین ش��رکت های 
کشورشان تبدیل شده اند، اما آنها می دانند که فرصت دسترسی به سرمایه 
برای شان همیشگی نیست و خود این کسب وکارها هم باید بتوانند تا زمان 
عرضه عمومی سهام و حتی بعد از آن به وضعیت با ثبات مالی برسند. آنها 
با این ایده رشد کرده اند که برای موفق بودن در بازار داخلی باید به بازار 
جهانی بیندیش��ند و حتی آنقدر هم نگران نیستند که اسم های شان در 
بس��یاری از کشورها به راحتی تلفظ نمی شود. ناظم سالور درباره سختی 
تلفظ نام »گتیر« در کشورها می گوید: »آرنولد شوارتزینگر هم اسمش را 
)با وجود س��ختی تلفظ( عوض نکرد، اما همه نامش را از حفظ هس��تند. 

مردم عادت می کنند.«

»ترندیول« و »گتیر« چگونه جهانی شدند؟
شکاف شرق و غرب در دنیای فناوری

دکتر مجید قاسمی در ششمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی مطرح کرد

الزامات گذار به اقتصاد سبز

بهترین تکنیک های سئو برای کسب و کارها
در دنیای بازاریابی قرار گرفتن محتوای برند در میان نتایج برتر گوگل امر بسیار مهمی محسوب می شود. این 
نکته به برندها فرصت الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داده و شانس آنها در بازار را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش خواهد داد. با این حساب اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و پیدا کردن 
جایگاهی مناسب در بازار هستید، باید همیشه به رتبه های برتر گوگل توجه کنید. در این میان هیچ راهکاری 
به اندازه سئو شما را به سوی موفقیت در این زمینه هدایت نخواهد کرد. این امر شانس شما برای تاثیرگذاری 
بر روی کاربران و همچنین افزایش میزان فروش تان را دو برابر خواهد کرد.  امروزه مدیریت سئو بدل به امری 
حرفه ای و کامال تخصصی شده است. درست به همین خاطر شمار باالیی از برندها در عمل به دنبال استفاده از 
کارشناس های حرفه ای در این میان هستند. این امر گزینه بسیار جذابی محسوب می شود، اما همیشه با موانعی...



فرصت امروز: بازوی پژوهشی بخش خصوصی در نقد الیحه بودجه سال 
آین��ده، این بار بر صنعت برق متمرکز ش��ده و می گوید که الیحه 1401 
گشایش��ی برای فعاالن صنعت برق به همراه نخواهد داشت و نگرانی های 
موجود برای تأمین برق کشور در پیک 1401 جدی است. بنابراین توسعه 
صنعت ب��رق نیازمند راهکارهایی در احکام بودجه اس��ت تا امکان جذب 

سرمایه های خصوصی به این صنعت را فراهم آورد.
ب��ه اعتقاد مرکز پژوهش های اتاق ای��ران، درآمدها در بودجه 1401 در 
حالی افزایش یافته که عمده تغییرات منابع درآمدی از درآمدهای مالیاتی 
و گمرکی بوده و بیانگر تغییر سیاست های مالی دولت برای جبران کسری 
بودجه از طریق افزایش مالیات اس��ت که تأثیر مستقیمی بر فعالیت های 
بخش خصوصی خواهد داش��ت. همچنین بررس��ی بودجه عمومی وزارت 
نیرو نش��ان می دهد س��هم بخش برق از 2 هزار و 490 میلیارد تومان در 
سال 1400 به 5هزار و 627 میلیارد تومان در الیحه بودجه 1401 افزایش 
یافته است. با این وجود مطابق هر سال سهم اصلی بودجه عمومی وزارت 
نیرو به بخش آب تخصیص داده شده است. سهم منابع عمومی دولت در 
تأمین بودجه تملک دارایی های سرمایه ای شرکت های زیرمجموعه صنعت 
برق که به مخارج عمرانی این صنعت تخصیص می یابد، یک درصد است؛ 
یعنی عمال رشد و توسعه صنعت برق از این محل میسر نمی شود و نیازمند 
در نظر گرفتن راهکارهایی در احکام بودجه اس��ت که امکان تأمین مالی 
ش��رکتی و جذب س��رمایه های خصوصی به این صنعت را فراهم آورد. بر 
همین اساس، پیشنهادهایی برای درج در احکام بودجه ارائه داده که عمدتا 
هدف افزایش نقدینگی و منابع مالی اداره صنعت زیرساختی برق را دنبال 

می کنند.
6 پیشنهاد بودجه ای بخش خصوصی

اتاق بازرگانی ایران با مرور الیحه بودجه 1401 اعتقاد دارد که با برخی 
اصالحات در بودجه می   توان مس��یر را برای تس��ویه بدهی فعاالن صنعت 
ب��رق، تقویت انگیزه س��رمایه گذاری در آنها، تس��ریع تبدیل نیروگاه   های 
گازی به س��یکل ترکیبی و کاهش هزینه تولید برق گشود. در این راستا، 
پارلمان بخش خصوصی در یک بس��ته سیاس��تی برای احیای توان تولید 
برق و بازس��ازی ساختارهای فرسوده این صنعت، شش پیشنهاد به دولت 
برای تغییر بودجه س��ال آینده ارائه کرده است. پیشنهاد اول، حول محور 
اس��تفاده از ظرفیت ماده »12« قانون رفع موانع تولید طراحی ش��ده که 
تاکید دارد با استفاده از نفت می   توان برای ایفای تعهدات قراردادهای بیع 
متقابل و پرداخت مطالبات فعاالن خصوصی صنعت برق استفاده کرد. ماده 
پیشنهادی اتاق ایران تصریح کرده است تا مبلغ 98هزار میلیارد تومان از 
بدهی قطعی دس��تگاه   های اجرایی ذی   ربط به اشخاص )حقیقی، حقوقی، 
تعاونی، بنیاد مس��تضعفان، س��تاد اجرایی فرمان ام��ام )ره( و بخش   های 

خصوص��ی( و تا 38هزار میلیارد توم��ان در اجرای تکالیف قانون، محموله 
یا حواله نفت و میعانات گازی تحویل شده و براساس قیمت روز صادراتی 
شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت با 

خزانه   داری کل کشور، اعمال حساب کند.
در پیش��نهاد دوم از محل ابزار تهاتر نفت و...، درخواس��ت ش��ده مسیر 
برای تسویه بدهی نیروگاه   های غیردولتی فراهم شود. در متن این پیشنهاد 
آمده است: نیروگاه   های غیردولتی تولیدکننده برق در شرایط فعلی بالغ بر 
40 هزار میلیارد تومان مطالبات انباشته از سازمان های زیرمجموعه وزارت 
نیرو دارند؛ مطالباتی که عدم پرداخت به موقع آنها ش��رایط بس��یار سختی 
را برای تامین هزینه   های ج��اری اداره نیروگاه و انجام به موقع تعمیرات و 
نگهداری ایجاد می کند. تهاتر با نفت یکی از شیوه   های ممکن برای پرداخت 
مطالبات نیروگاه   هاس��ت، بر همین اساس این پیشنهاد ارائه می شود. الزم 
به ذکر اس��ت در جدول ش��ماره 9 الیحه بودجه 1401 برای مابه   التفاوت 
قیمت تکلیفی و تمام ش��ده فروش برق منابعی در نظر گرفته نشده است 
و چنانچه ظرفیت   هایی برای پرداخت مطالبات نیروگاه   ها در قانون بودجه 
دیده نشود، ناتوانی وزارت نیرو در پرداخت بدهی   های تولیدکنندگان برق 
به تشدید بحران نقدینگی در این بخش و قفل شدن هرگونه فعالیت جاری 
و توسعه   ای در صنعت برق منجر خواهد شد. استفاده از ابزار تهاتر نفت و 
میعانات گازی با این بدهی، ضمن تقویت بنیه صنعت برای سرمایه گذاری، 
ب��ه توازن رابطه دول��ت و بخش خصوصی در حوزه ان��رژی کمک خواهد 
کرد و گرای مثبتی به س��رمایه گذاران جدید برای حضور در صنعت برق 

خواهد داد.
ابزار دیگری که مورد تاکید اتاق بازرگانی ایران اس��ت، تهاتر بدهی   های 
شرکت ها به سازمان امور مالیاتی و بانک هاست. به گفته مرکز پژوهش   های 
اتاق ایران، در سال های گذشته بخشی از مطالبات بخش خصوصی صنعت 
برق از وزارت نیرو و شرکت توانیر با تکیه بر ظرفیت   های تهاتر بدهی   های 
ش��رکت ها به س��ازمان امور مالیاتی و بانک ها صورت می   پذیرفت. در این 
راس��تا تداوم استفاده از بند »ز« تبصره »5« قانون بودجه1400 در قانون 
بودجه 1401 حیاتی است؛ حذف این بند به عنوان یکی از روش های قابل 
اس��تفاده در پرداخت بدهی   های وزارت نیرو، بخش خصوصی را در تسویه 
مطالباتش از دولت محدودتر خواهد کرد. بنابراین پیش��نهاد شده تبصره 

»5« به روال قانون 1400 در قانون 1401 ابقا شود.
از تسویه بدهی ها تا مشکالت پیمانکاران

پیش��نهاد دیگر بخ��ش خصوصی، توجه به بخش دیگری از مش��کالت 
صنعت برق در بخش پیمانکاران است. از آنجا که در معامالت پیمانکاری، 
پرداخت   ها عموما به صورت مرحله   ای و متناس��ب با پیشرفت کار مطابق 
ب��ا مندرجات ق��رارداد فی مابین کارفرما و پیمانکار پرداخت می ش��ود، به 

دلی��ل عدم پرداخت یکجای مبلغ قرارداد به پیمانکار، الزم اس��ت مالیات 
آن نی��ز در ه��ر مرحله به صورت مجزا و از محل مبلغ قرارداد و »توس��ط 
کارفرما« پرداخت شود. بنابراین چنانچه کارفرما در پرداخت مالیات   ها به 
تعهدات خود عمل نکند، پیمانکار بدهکار مالیاتی قلمداد خواهد شد و حق 
بهره   مندی از برخی امکانات از جمله اس��تفاده از خدمات بانکی، موسسات 
مالی و اعتباری و ثبت در دفاتر اس��ناد رسمی و سایر دستگاه   های اجرایی 
را نخواهد داشت. با عنایت به اینکه زیان وارده به پیمانکار در این شرایط 
ناش��ی از قصور کارفرماس��ت، پیشنهاد می ش��ود در راستای شفاف   سازی 
نحوه پرداخت مالیات در این گروه از قراردادها و پیش��گیری از اختالفات 
مالیاتی، بند »ل« تبص��ره »6« قانون بودجه 1400 در بودجه 1401 ابقا 
ش��ود. بر این مبنا پیشنهاد شده در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار 
به صورت اس��ناد خزانه اسالمی پرداخت می ش��ود، در صورت درخواست 
پیمانکار، کارفرما موظف اس��ت این اوراق را عینا به س��ازمان امور مالیاتی 

کشور تحویل دهد.
بخش دیگر پیشنهاد اتاق، به ابقای بند »ز« تبصره »15« قانون بودجه 
1400 برمی   گردد که ظرفیت   های بس��یار مناسبی برای توسعه و نوسازی 
ش��بکه فرس��وده برق کش��ور، بهبود نقدینگی فعاالن خصوصی و کاهش 
بدهی   های وزارت نیرو و افزایش توان تولیدی از طریق س��رمایه گذاری در 
صنعت برق وجود داشت. این ظرفیت   ها با توجه به کمبود منابع توسعه   ای 
وزارت نیرو از یکسو و نیاز صنعت به توسعه و نوسازی شبکه و اصالح الگوی 
مصرف از سوی دیگر، می تواند نقش بسزایی در پیشبرد طرح   های مرتبط 
با حوزه   های مذکور داش��ته باشد. بنابراین پیشنهاد می شود بند مذکور در 
بودجه 1401 با اصالحاتی به ش��رح زیر ابقا شود: وزارت نیرو مکلف است 
متوس��ط بهای انرژی ب��رق تحویلی به صنایع ف��والدی، آلومینیوم، مس، 
فلزات اساس��ی و کانی   های فلزی و واحدهای پاالیش��گاهی و پتروشیمی 
را برمبنای متوس��ط ن��رخ خرید انرژی برق از نیروگاه   ه��ای دارای قرارداد 
تبدیل انرژی )ای.س��ی.اِی( محاسبه و دریافت کند. منابع حاصل از محل 
افزایش بهای برق این صنایع به صورت 100درصد به حساب شرکت توانیر 
نزد خزانه   داری کل کش��ور واریز می شود تا صرف توسعه و نوسازی شبکه 

فرسوده برق کشور شود.
آخری��ن پیش��نهاد نیز به تس��ویه بدهی   ه��ا از محل واگ��ذاری اموال و 
دارایی   های دولتی بازمی گردد. پیش��نهاد اتاق ایران این اس��ت که با توجه 
به کمبود منابع توسعه   ای صنعت برق، واگذاری امالک و دارایی   های راکد 
می   تواند به عنوان یک منبع بالقوه تامین مالی در جهت نوسازی تاسیسات 
و ش��بکه فرس��وده برق در مناط��ق کمتر توس��عه   یافته و اتمام طرح   های 
نیمه تمام کاربرد داش��ته باشد. بنابراین پیشنهاد می   شود بند »ط« تبصره 

»15« قانون بودجه 1400 ابقا و به بودجه سال 1401 الحاق شود.

اصالح الیحه بودجه سال آینده، راه میانبر احیای صنعت برق است

اقتصادبرقدرپیک1401

سازمان امور مالیاتی پس از شناسایی دارندگان خودروهای لوکس و بارگذاری 
اطالعات مربوط به 550 هزار خودرو در س��امانه »مالیات بر خودروهای گران 
قیمت و لوکس«، به تازگی اعالم کرده که براساس اطالعات کسب شده نسبت 
به محاس��به مالیات برای واحدهای مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت اقدام 

کرده و نتایج حاصل از آن را در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.
براساس قانون بودجه سال جاری صاحبان خانه های باالی 10 میلیارد تومان 
و باغ ویالهای گران قیمت باید مالیات بپردازند که البته واحدهای مسکونی و 
باغ ویالهای در حال س��اخت و در حال تملک از این مالیات معاف هستند. از 
سوی دیگر، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید مالیات ساالنه مربوط به هر 
یک از واحدهای مسکونی و خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل 
را حداکثر تا پایان بهمن ماه امسال پرداخت کنند و در صورت پرداخت نکردن 
مالیات متعلقه از نقل وانتقال ملک موردنظر محروم می ش��وند. در این راستا، 

نرخی که در قانون برای این خانه ها در نظر گرفته شده، به شرح زیر است:
1-نسبت به مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد تومان؛ یک در هزار
2-نسبت به مازاد 15 میلیارد تا 25 میلیارد تومان؛ دو در هزار
3-نسبت به مازاد 25 میلیارد تا 40 میلیارد تومان؛ سه در هزار

4-نسبت به مازاد 40 میلیارد تا 60 میلیارد تومان؛ چهار در هزار
5-نسبت به مازاد 60 میلیارد تومان به باال پنج در هزار

با وجود گذش��ت ماه ها از تصویب قانون بودجه امسال و اجرای آن، اجرای 
مالی��ات خانه و خودروهای لوکس در پیچ وتاب اجرا قرار داش��ت و مهمترین 
عامل تاخیر در اجرای این قانون، ابالغ نشدن آیین نامه مربوطه به هیأت دولت 
و تصویب آن بود، اما سرانجام آیین نامه های مربوطه در این زمینه تصویب شد و 

سازمان امور مالیاتی در هفته های اخیر نسبت به شناسایی دارندگان خودروهای 
لوکس و بارگذاری اطالعات مربوط به 550 هزار خودرو در سامانه »مالیات بر 
خودروه��ای گران قیمت و لوکس« اقدام ک��رد. عالوه بر این، به تازگی نیز در 
اطالعیه ای اعالم کرد که براس��اس اطالعات در دسترس نسبت به محاسبه 
مالیات موضوع بند )خ( تبصره )6( قانون بودجه س��ال 1400 برای واحدهای 
مسکونی و باغ ویالهای گران قیمت اقدام کرده و نتایج حاصل از آن را در درگاه 
الکترونیکی سازمان منتشر کرده است. بدین منظور، کلیه مالکان واحدهای 
مزبور با ارزش بیش از 10 میلیارد تومان می توانند برای مشاهده وضعیت شمول 
یا عدم شمول مالیات و اطالع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه 
MY.TAX. ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور )به نشانی

GOV.IR( مراجعه کنند. سازمان امور مالیاتی همچنین در این اطالعیه تاکید 
کرده که مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه امسال تعیین شده و در 
صورت پرداخت نکردن مالیات در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ اجرایی 
اقدام خواهد شد و چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول یا 
مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح 

و رسیدگی در هیأت موضوع ماده )216( قانون خواهد بود.
به موازات اخذ مالیات از خودروها و خانه های لوکس، مالیات خانه های خالی 
نیز در حال اجراست، هرچند چالش های مختلفی در پیش روی آن قرار دارد. 
چنانکه رئیس اتحادیه مش��اوران امالک می گوید: خانه های خالی متعلق به 
بانک ها و دس��تگاه های دولتی است و قیمت کارشناسی آن به قدری باالست 
که هیچ خریداری در مزایده برای آنها پیدا نمی ش��ود. به گفته مصطفی قلی 
خسروی، وقتی یک خانواده با پس انداز و صرفه جویی، واحدی عالوه بر خانه ای 

که در آن سکونت دارد خریداری می کند آن را خالی نمی گذارد. اصال منطقی 
نیست که خانه را خالی نگه دارد. خانه های خالی متعلق به بانک ها و ارگانهاست.

او در گفتگو با ایس��نا، می افزاید: رئیس جمهور دس��تور داد تا دستگاه های 
دولتی امالک مازاد را بفروش��ند. امالک م��ازاد اگر در بازار بیاید قیمت خانه 
کاهش خواهد یافت، اما زمانی که به ارگان ها و دس��تگاه ها گفتند واحدهای 
خود را بفروشید، محدودیت هایی را برای آنها تعیین کردند. مثال گفتند باید 
امالک توسط کارشناسان رسمی دادگستری تعیین قیمت شود. کارشناسان 
دادگستری هم قیمت های نجومی را تعیین می کنند و وقتی امالک به مزایده 
گذاشته می شود هیچ کس برای خرید آن پیشقدم نمی شود. همین اقدامات 
باعث می شود تا مردم عادی هم قیمت خانه شان را باال ببرند. چه اشکالی دارد 
که ارگان ها و دس��تگاه های دولتی، واحدهای خود را مقداری زیر قیمت بازار 
بفروشند تا مردم خانه دار شوند، اما نه تنها این کار را نمی کنند بلکه نرخ هایی 
به مراتب باالتر از بازار تعیین می کنند. با این عملکرد چطور انتظار داریم عرضه 

2.5 میلیون خانه خالی منجر به ایجاد آرامش در بازار مسکن شود؟
رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره وضعیت بازار مسکن در نیمه دوم سال 
هم می گوید: معموال در شش ماهه دوم مقداری بازار مسکن به تحرک می رسد 
که امسال نیز این اتفاق افتاده اما توقع بیش از این مقدار است. به نظر می رسد 
هنوز بخش قابل توجهی از متقاضیان بالقوه در انتظار توافقات هسته ای هستند 
تا نسبت به خرید مسکن تصمیم بگیرند. ثباتی که در بازارهای طال و ارز ایجاد 
شده با فاصله زمانی در بازار مسکن تاثیرگذار است، اما باید صبور باشیم. اگر 
قیمت دالر به محدوده 25 هزار تومان برسد و در همان محدوده تثبیت شود 

مسلما قیمت مسکن کاهش خواهد یافت.

پس از بارگذاری اطالعات ۵۵0 هزار خودروی لوکس

لیست خانه های لوکس هم منتشر شد

نگــــاه

بحران اوکراین پیامدهای جهانی به همراه دارد
رولت روسی

اکونومیس��ت: درگیری های بشری به ندرت به هوس های یک مرد 
وابسته بوده اس��ت. آیا والدیمیر پوتین در آستانه حمله به اوکراین 
اس��ت؟ یا برای گرفتن امتیاز از غرب و همس��ایگانش بلوف می زند؟ 
هیچ کس از قصد پوتین مطمئن نیس��ت. حتی به نظر می رسد وزیر 
خارجه خودش هم در حال حدس و گمان در این مورد اس��ت؛ ولی 
اگر قرار باش��د جنگی اتفاق بیفتد جهان باید از مخاطرات آن مطلع 
باش��د. ش��اید قصد پوتین یک یورش تمام عیار به اوکراین و اشغال 
پایتخت این کش��ور به  دست س��ربازان روس و سرنگونی دولت آن 
باشد. یا شاید به دنبال ضمیمه کردن قلمرو بیشتر در شرق اوکراین 
و ایجاد کریدوری است که روسیه را به کریمه متصل می کند که در 
آن صورت ممکن است او جنگ کوچکی را بخواهد که در آن روسیه 
جدایی طلبان حامی کرملین را در دنباس )منطقه ش��رقی اوکراین( 

نجات می دهد و نیروهای نظامی اوکراین را تضعیف می کند.
از آنجا که پوتین ابتکار عمل را در دست دارد، به راحتی می توان 
فهمید که از مزیت برخوردار است. در واقع او انتخاب های خطرناکی 
پیش رو دارد. یک جنگ بزرگ، ریس��ک های زیادی به همراه دارد؛ 
ولی یک جنگ کوچک که این ریس��ک ها را محدود کند نیز ممکن 
اس��ت نتواند حرکت اوکراین به س��مت غرب را متوقف کند. نه تنها 
روس ه��ا در این جنگ متحمل تلفات خواهند ش��د، بلکه مس��بب 
مرگ تعداد زیادی از مردم اوکراین خواهند ش��د که با بس��یاری از 
آنها وابس��تگی فامیلی دارند. روسیه متحمل تحریم های سختی نیز 
خواهد ش��د. بانک هایش به ش��دت جریمه خواهند شد و اقتصادش 
از مولفه ه��ای مهم تکنولوژیک آمریکایی محروم خواهد ش��د. افراد 
بسیار ثروتمند، ش��اید حتی خود پوتین ممکن است از خرج کردن 
و پس انداز در کش��ورهای خارجی منع ش��وند. مردم عادی روس��یه 
نیز در رنج کاهش اس��تانداردهای زندگی قرار خواهند گرفت که در 
طول هفت سال گذشته نیز در حال کاهش بوده است. مطیع سازی 
اوکرای��ن به بهای��ی اس��تراتژیک برای روس��یه تمام خواهد ش��د. 
کش��ورهای دیگر نیز در محاس��بات امنیتی شان تجدیدنظر خواهند 
کرد. ناتو قدرت نظامی اعضای ش��رقی خ��ود را تقویت خواهد کرد. 

سوئد و فنالند نیز ممکن است به این اتحاد بپیوندند.
پیامده��ای اقتصادی جن��گ برای پوتین، حداق��ل در کوتاه مدت 
ممکن است تحمل پذیر باشد. بانک مرکزی روسیه 600میلیارد دالر 
ذخیره دارد که برای تحمل تحریم ها کافی ا ست. ولی دستاوردهای 
اوکرای��ن می تواند ب��ه راحتی تحت تاثیر شکس��ت ها در داخل قرار 
گیرد. پوتین بهتر از هر کسی می داند که سرنوشتش در آنجا تعیین 
خواهد ش��د، پس ش��اید او با حمله کمتر جاه طلبانه ای شروع کند. 
ب��ا این حال، ی��ک جنگ محدود نیز می تواند جان های بس��یاری را 
بگیرد و کنترل آن س��خت باشد. تحریم ها هم ممکن است مالیم تر 
باش��ند؛ ولی همچنان دردآور هس��تند. جدایی روس��یه از غرب نیز 
ش��دت خواهد گرف��ت. افزون بر این، اگر دولت در کی یف مس��تقل 
باقی بماند، تالش آن برای پیوس��تن به غرب دوچندان خواهد شد. 
رفتار خش��ن پوتین در طول هش��ت سال گذش��ته به این معناست 
که حتی روس��ی زبان ها در شرق اوکراین مشتاق ارتباط نزدیک تر با 
مسکو نیستند. هفته های آتی مشخص خواهد کرد که پوتین چگونه 
انتخاب خواهد کرد؛ انتخابی که ش��کی در خطرات آن نیست. اروپا 
با چش��م انداز قط��ع جریان خطوط لوله گاز روبه رو اس��ت. حتی در 
صورتی که این اتفاق نیفتد نیز انتظار می رود در سال 2022 انرژی 
ب��رای اروپا یک هزار میلیارد دالر هزینه داش��ته باش��د که دو برابر 
سال 2019 است. جنگ بر قیمت کاالهای مهم دیگر نیز تاثیرگذار 
خواه��د ب��ود. قیمت نفت همین ح��اال هم در حال افزایش اس��ت. 
روسیه بزرگترین صادرکننده گندم جهان است و اوکراین با اختالف 
کمی پ��س از آن قرار دارد. روس��یه منبع بزرگ فل��زات جهان نیز 
هست. در بازار فشرده امروز حتی یک شوک کوچک می تواند باعث 
افزایش قیمت کاالها ش��ود. از س��وی دیگر، یک حمله موفقیت آمیز 
به اوکراین س��ابقه سیاس��ی بی ثبات کننده ای نیز ثبت خواهد کرد. 
نظم جهانی مدت هاس��ت مورد حمایت این هنجار قرار گرفته است 
که کشورها مرزهای کشورهای دیگر را با نیروی نظامی مورد حمله 
قرار نمی دهن��د. وقتی عراق در س��ال 1990 کویت را تصرف کرد، 
ی��ک اتحاد جهانی به رهبری آمریکا آن را بیرون انداخت. پوتین که 
زرادخانه هس��ته ای نیز در اختیار دارد، درباره کریمه قس��ر در رفته 
اس��ت؛ ولی اگر تک��ه بزرگ تری از اوکراین را ضمیمه روس��یه کند، 

تصور اینکه یکباره با ناتو صلح کند سخت خواهد بود.
ب��ه احتم��ال زیاد پوتی��ن با کمک حض��ور نیروه��ای روس تازه 
مستقرش��ده در ب��الروس به راه خ��ود ادامه خواه��د داد. او نه تنها 
از ش��انس بی ارزش ک��ردن تعهدات آمریکا نس��بت ب��ه اروپا لذت 
خواه��د ب��رد، بلکه برای توجیه حکومت خش��ن خ��ود در داخل به 
کارشکنی های دشمن خارجی نیز تکیه خواهد کرد. سایر کشورهای 
خواهان تجاوز نیز ممکن است این راه را ادامه دهند. احتمال حمله 
چین به تایوان مطمئنا افزایش خواهد یافت. اگر این اتفاق رخ دهد، 

بیشتر مرزهای مورد مناقشه جهان درگیر جنگ خواهند شد.
با وجود این خطرات، غرب  باید از س��ه طریق پاسخ دهد: بازداشتن، 
ادامه دادن به گفت وگو و آماده ش��دن. قدرت های غربی به ویژه آلمان 
برای بازداشتن پوتین  باید طفره رفتن را متوقف کنند، حلقه های متحد 
تشکیل دهند و مش��خص کنند که می خواهند بهای اعمال تحریم ها 
به روس��یه را بپردازن��د و اوکراینی هایی را که آم��اده مقاومت در برابر 
ارتش��ی اشغالگر هستند، حمایت کنند. در عین حال، دیپلمات ها باید 
به گفت وگو ادامه دهند، به دنبال زمینه ای مشترک باشند و به پوتین و 
رسانه اش اجازه ندهند هر طور که می خواهند جریان را در دست بگیرند. 
اروپا باید با روش��ن کردن اینکه برنامه انتقال انرژی اش وابستگی  آن را 
به گاز روسیه کاهش خواهد داد، خود را برای بحران بعدی آماده کند. 
تفاوت منافع یک کشور با منافع دولتمردان به ندرت تا این حد فاحش 
بوده اس��ت. روسیه از منافع ارتباط بهتر، نزدیک تر و صلح آمیز با غرب 
منتفع خواهد شد. تنها پوتین از رویارویی سود می برد؛ چراکه می تواند 
به مردم روس��یه بگوید که آنها تحت محاصره هستند و به مردی قوی 
برای دفاع نیاز دارند؛ ولی زیرک ترین مرد قوی هم می تواند دچار اشتباه 
محاسباتی ش��ود. اگر حمله به اوکراین به باتالقی خونین بدل شود یا 
مردم روسیه را فقیرتر و مشتاق تر برای تغییر کند، می تواند در نهایت به 
سقوط پوتین منجر شود. حتی اگر تنها به  خاطر خودش باشد، او باید 
در برابر تهدید خیالی که روس��یه در اوکراین با آن روبه رو است، اعالم 

پیروزی و عقب نشینی کند.
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فرصت امروز: در حالی که سازمان امور مالیاتی، دارندگان کارتخوان های 
بانکی را تا پایان بهمن ماه امسال ملزم به ثبت دستگاه های خود در سامانه 
امور مالیاتی کرده، مشاغل نسبت به اخذ مالیات از تراکنش های کارتخوانی 
نگران ش��ده اند و به همین خاطر کارتخوان های خود را غیرفعال کرده اند، 
حال آنکه س��ازمان امور مالیاتی می گوید تراکن��ش کارتخوان های بانکی 

مبنای دریافت مالیات نیست.
در شرایطی که سازمان امور مالیاتی، دارندگان کارتخوان را تا پایان بهمن 
ماه به ثبت دس��تگاه های خود در س��امانه امور مالیاتی و اتصال به پرونده 
مالیاتی ملزم کرده اس��ت، اما مشاغل به دنبال این موضوع نسبت به اخذ 
مالیات از تراکنش های کارتخوانی نگران ش��ده اند و کارتخوان های خود را 
غیرفعال کرده اند، اما طبق اعالم رئیس س��ازمان امور مالیاتی، مبنای اخذ 
مالیات، تراکنش های کارتخوان ها نیست و ساماندهی کارتخوان های بانکی 
در راستای شفاف سازی، نظم بخشی به اقتصاد و مبارزه با فرار مالیاتی است. 
به گزارش ایس��نا، در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه 
مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری سازمان مالیاتی نسبت به ساماندهی 
دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام کند.

در این میان، با اقدامات صورت گرفته از س��وی س��ازمان امور مالیاتی 
و بانک مرکزی کلیه اش��خاص دارای اب��زار پرداخت های بانکی می توانند 
my.tax. با ورود ب��ه درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی )به نش��انی
gov.ir( فهرس��ت تمامی دس��تگاه های کارتخوان بانک��ی و یا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به الصاق آنها به پرونده های 
مالیاتی قبلی و یا تش��کیل پرونده مالیاتی جدید اق��دام کنند. از آنجا که 
تمامی دس��تگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی 
که متناظر با پرونده مالیاتی نباشند، بانک مرکزی نسبت به غیرفعال کردن 
آنها اقدام می کنند، دارندگان کارتخوان تا پایان ماه جاری فرصت دارند که 
به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی مراجعه کرده و اقدام 

الزم را انجام دهند.

اما دارندگان دس��تگاه کارتخوان و مش��اغل با این الزام نس��بت به اخذ 
مالی��ات از تراکنش ه��ای کارتخوان ه��ا اب��راز نگرانی کرده ان��د و به جای 
اتصال کارتخوان ه��ای خود به پرونده مالیاتی نس��بت به غیرفعال کردن 
کارتخوان ه��ای خود اقدام نموده اند. این در حالی اس��ت که داوود منظور، 
رئیس س��ازمان امور مالیاتی به دارندگان کارتخوان ها اطمینان خاطر داده 
اس��ت که قرار نیست دستگاه های کارتخوان یا تراکنش های بانکی مبنای 

اخذ مالیات قرار گیرند و ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه های کارتخوان 
بانک��ی )POS( و درگاه های پرداخ��ت الکترونیکی و اتصال آنها به پرونده 
مالیاتی، در راس��تای شفاف سازی و نظم بخش��ی به اقتصاد، مبارزه با فرار 
مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید در حال انجام است. از سوی دیگر، پیش 
از این رئیس مرکز تنظیم مقررات س��ازمان امور مالیاتی نیز اعالم کرد که 
سازمان مالیاتی با الزام اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی قصد 
اخذ مالیات ندارد بلکه هدف این عمل، انضباط و ساماندهی مبادالت مالی 

فعاالن اقتصادی و مشاغل است.
براس��اس این گزارش، در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و 
س��امانه مؤدیان، بانک مرکزی باید با همکاری س��ازمان مالیاتی نسبت به 
ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های پرداخت الکترونیکی 

اقدام کند. در این راستا با وجود اینکه تا پایان بهمن ماه فرصت برای الصاق 
این ابزار به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی جدید باقی 
اس��ت، اش��خاص دارای ابزار پرداخت های بانکی با ابراز نگرانی از دریافت 
مالیات از تراکنش های کارتخوانی در صدد غیرفعال کردن کارتخوان های 
خ��ود برآمده اند؛ ح��ال آنکه داوود منظور، رئیس س��ازمان امور مالیاتی با 
اعالم این خبر که مبنای دریافت مالیات، تراکنش های کارتخوان نیس��ت، 
هدف از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان را ساماندهی 
کارتخوان های بانکی در راس��تای شفاف س��ازی، نظم بخش��ی به اقتصاد و 

مبارزه با فرار مالیاتی عنوان کرده است.
رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین به دارندگان کارتخوان ها اطمینان 
خاطر داده که قرار نیس��ت دس��تگاه های کارتخوان یا تراکنش های بانکی 
مبنای دریافت مالیات قرار گیرند و ساماندهی و تعیین تکلیف دستگاه های 
کارتخوان بانکی )POS( و درگاه های پرداخت الکترونیکی و اتصال آنها به 
پرونده مالیاتی، در راس��تای شفاف سازی و نظم بخشی به اقتصاد، مبارزه با 
فرار مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید است. پیش از این نیز رئیس مرکز 
تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی اعالم کرده بود که سازمان مالیاتی با 
الزام اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی قصد دریافت مالیات 
ندارد بلکه هدف این عمل، انضباط و س��اماندهی مب��ادالت مالی فعاالن 

اقتصادی و مشاغل است.
بر این اساس، کلیه اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می توانند با 
ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی، فهرست تمامی دستگاه های 
کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده کرده 
و نس��بت به الصاق آنها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تش��کیل پرونده 
مالیاتی جدید اقدام نمایند. البته باید توجه داشت که پس از اتمام مهلت 
تعیین ش��ده )یعنی پایان بهمن ماه( تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی 
و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که متناظر با پرونده مالیاتی نباش��ند، 

توسط بانک مرکزی غیرفعال خواهند شد.

تراکنش کارتخوان های بانکی مبنای دریافت مالیات نیست

کارتخوانهادرتورمالیاتی

به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، هدف از طراحی رمزریال 
در بانک مرکزی تبدیل اس��کناس به یک موجودی��ت قابل برنامه ریزی و 
برنامه نویس��ی است و با این فرآیند پول دارای موجودیت هوشمند خواهد 
شد. مهران محرمیان با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به تشریح جزییات 
رمزپول ملی پرداخت و با اش��اره به تاریخچه ش��کل گیری رمزارزها گفت: 
حدود 12- 13 س��ال اس��ت که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام 
رمزارزها به وجود آمده،  البته این روزها با توجه به اینکه جنبه های جدیدی 
از رمزارزها نموِد بیشتری یافته، لذا آنها تحت عنوان رمزدارایی ها شناخته 
می شوند. فلسفه اصلی رمزارزها مبتنی بر تمرکززدایی است؛ بدین معنا که 
فضایی نوین را در حوزه پولی و س��ایر حوزه ها تصویر می کند که به جای 
آنک��ه یک مرکز مبدأ اعتماد مردم ب��ه مانند نهادهایی همچون بانک های 
مرکزی داش��ته باش��یم، جایگزین آن و برمبنای آنچه م��ردم به آن اقبال 

دارند، ارزشی ارائه شود.
به گفته محرمیان، در این فضا بیشترین حوزه هایی که مورد هدف قرار 
می گیرند، نهادهایی هستند که مردم برای حل مشکالت شان به آن مراجعه 
می کنند و یکی از آنها بانک مرکزی اس��ت. هر پولی که در هر کش��وری 
تبادل می ش��ود، به اعتبار بانک مرکزی آن کش��ور ارزش می یابد. به بیان 
بهتر، در صورتی که بانک های مرکزی نباش��ند، تمام اس��کناس های رایج، 

سکه ها و سایر موارد مرتبط از ارزش ساقط می شوند.
طبق اعالم بانک مرکزی، او با بیان اینکه در حال حاضر فضایی ش��کل 
گرفته اس��ت که از آن تمرکززدایی ش��ده اس��ت یعنی بانک مرکزی هیچ 
کشوری از آن ارزها پشتیبانی نمی کند و ارزش فیزیکی و پشتوانه ای ندارد، 
ادام��ه داد: طبیعتا در چنین فضایی بانک های مرکزی طی چند س��ال در 
مقابل رمزارزها، مواجهه منفی داشتند و البته در همان حال این موضوع را 
بررسی می کردند، چراکه موضوع حاکمیت پولی در هر کشوری جزو خطر 

قرمزهای آن کشور به حساب می آید.
مع��اون فناوری های نوین بانک مرک��زی در توضیح راهکارهای فناورانه 
بانک های مرکزی در مواجهه با رمزارزها افزود: اما پس از چندی رویکردی 
در بانک های مرکزی ش��کل گرفته و بانک های مرک��زی از این فناوری و 
برخی ویژگی های آن که به حاکمیت پولی لطمه ای وارد نمی کند، استفاده 
و مفهوم جدیدی ارائه ش��ده اس��ت. بر این اساس در صورتی که پول های 
س��نتی را یک س��ر طیف و س��مت دیگر آن را رمزارزها در نظر بگیریم، 
رمزپول بانک مرکزی )Central Bank Digital Currency( در میانه 

این دو طیف قرار دارد.
او درباره ویژگی های رمزپول های بانک مرکزی توضیح داد: رمزپول های 
بانک مرکزی به مانند رمزارزها بی پشتوانه نیستند. در حال حاضر 90 بانک 
مرکزی پروژه ای را بر روی رمزپول بانک مرکزی تعریف کردند که برخی از 
آنها در مراحل تحقیقاتی قرار دارند، برخی دیگر مقررات را تصویب کرده اند 
و آماده ارائه رمزپول هس��تند، برخی ارائه اولیه و آزمایش��ی را آغاز کردند 
و در کش��ورهای معدودی نیز رمزپول عملیاتی ش��ده و مردم آن کشورها 
می توانند در سطح کل کش��ور از رمزپول ها استفاده کنند. این امر حاکی 
از آن اس��ت که چنین روندی در دنیا وجود دارد و ما نیز در ایران از چند 
سال گذشته بررسی ها در این حوزه را آغاز کردیم و از سال 1399 به حوزه 
مقررات گذاری ورود کردیم. نکته جالب توجه آنکه رمزپول تنها دارای بعد 
فنی نیست بلکه دارای ابعاد نظارتی، اقتصادی، ارزی، ریالی و به خصوص 
حقوقی اس��ت که تمام این موارد مورد ارزیابی قرار گرفته و نهایتا پس از 
جلسات مداوم تخصصی، مقررات رمزپول بانک مرکزی دو هفته پیش در 

شورای پول و اعتبار به تصویب رسید.
محرمی��ان درخصوص نحوه اجرای رمزپول بان��ک مرکزی نیز گفت: از 
زمان تصویب مق��ررات به دلیل آنکه در زمان تصوی��ب تغییراتی بر روی 
مق��ررات رخ می دهد، فرصت زمان��ی برای اعمال آن تغییرات بر روی امور 
فنی الزم است و بانک های مشارکت کننده نیز تغییرات را اعمال می کنند 
و امیدواری��م که ظرف مدت چند ماه رمزپ��ول بانک مرکزی را به صورت 

آزمایشی عملیاتی و عرضه کنیم و آن را در اختیار مردم قرار دهیم.
وی در توضیح تمایز میان رمزریال و رمزارزهای رایج افزود: در بسیاری از 
موارد زمانی که مردم عنوان رمزریال بانک مرکزی )رمزپول( به گوش شان 
می خ��ورد، تصوری ب��ه مانند رمزارز ب��رای آنها ایجاد می ش��ود. رمزریال 
یک رمزارز جهان روا مانند بیت کوین و بی پش��توانه و نیازمند اس��تخراج 

نیس��ت. کمااینکه تمام رمزارزهای جهان روا نیز قابل اس��تخراج نیستند، 
اما بیت کوین به عنوان مش��هورترین رمزارز قابلیت اس��تخراج دارد. البته 
انتش��ار رمزریال به مانند ریال در انحصار بانک مرکزی است. بسیاری این 
تصور را دارند که رمزریال، مانند س��ایر رمزارزها )coin( است که قابلیت 
سرمایه گذاری دارد، باید تأکید کنم که اینگونه نیست چراکه هیچ فردی بر 
روی پول سرمایه گذاری نمی کند. به بیان بهتر، رمزریال همچون اسکناس 

ابزار مبادله، دارای قوه ابراء و یک ابزار پرداخت است.
ب��ه عقیده معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، زمانی که اسکناس��ی 
میان مردم مبادله می شود، شخص سومی وجود ندارد. برای مثال شما در 
شهر دیگری هستید و در قبال خرید یک کاال نیاز به انتقال پول به واسطه 
یک روش از یک حساب به حساب دیگر دارد و برای این کار واسطه هایی 
نیاز است. زمانی که از رمزریال سخن می گوییم، واسطه ای در کار نیست، 
به عبارت دیگر، همان اس��کناس که بین مردم بدون حضور شخص سوم 
مبادله می شود، اینجا نیز همان اتفاق رخ می دهد با این تفاوت که بر روی 

بستر دیجیتال و در لحظه رخ می دهد.
او با بیان مثال��ی در توضیح کارکرد رمزریال بانک مرکزی تصریح کرد: 
کارت بانکی که در دس��ترس ماس��ت خودش به مثابه پول نیست و ابزار 
دسترسی ما به پول در حساب به صورت الکترونیکی است. هر اتفاقی برای 
بانک رخ دهد، پول فرد به صورت سپرده در بانک است. ولی در رمزریالی 
که در داخل گوشی ماست، بانک به عنوان شخص سوم و واسط که امکان 
انتقال وجه را فراهم می کند، حذف می شود و عین پول و اسکناسی که در 

جیب داریم به صورت الکترونیک منتقل می شود.
محرمی��ان با بیان اینکه ش��هروندان مختارند پ��ول و درآمد خود را در 
ش��کل های مختلف نگهداری کنن��د و عموما افراد ترجی��ح می دهند که 
ترکیبی از اش��کال مختلف دارایی )اس��کناس، طال، حساب بانکی و ...( را 
ب��رای این منظور ب��ه کار برند، ادامه داد: رمزریال ی��ک انتخاب جدید به 
امکان های شهروندان برای نگهداری دارایی اضافه می کند و مردم می تواند 
بخشی از پول خود را به صورت رمزریال نگهداری کنند و هر فرد می تواند 
با مراجعه به بانک، رمزریال در کیف پول الکترونیکی خود را دریافت کند. 
همچنین میزان رمزریال نگهداری ش��ده در کیف پول بسته به نوع کیف 

پول )کیف پول تجاری یا شخصی( متفاوت خواهد بود.
ب��ه گفته وی، بح��ث نظارتی و ردیابی وجوه درخص��وص رمزارزها و به 

وی��ژه رمزریال بانک مرکزی به دقت م��ورد توجه قرار گرفته و طراحی به 
صورتی اس��ت که ردیابی وجوه به طور دقیق قابل انجام اس��ت و حتی در 
صورت س��رقت اطالعات رمزریال و هک گوش��ی تلفن هوش��مند توسط 
س��ارقین و هکرها ام��کان ردیابی وجود دارد و در نتیجه باالترین س��طح 
امنیت را می توان برای رمزریال در مقایسه با اسکناس و حتی انتقال وجوه 

الکترونیک متصور بود.

هر آنچه که باید درباره رمزپول ملی بدانید

رمزریال در انتظار رونمایی

حملونقلریلی

سخنگوی کمیسیون تلفیق خبر داد
کاهش سهم دولت از صندوق توسعه ملی

سخنگوی کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه سال 1401 گفت که 
س��هم دولت از صندوق توس��عه ملی کاهش پیدا کرد؛ به این دلیل 
که دولت اذن مقام معظم رهبری را نداش��ت. رحیم زارع در توضیح 
مصوب��ات اخیر کمیس��یون تلفیق گف��ت: دول��ت در الیحه بودجه 
پیش بینی کرده بود که سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از 
صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 20 درصد تعیین 
ش��ود منتهی با توجه به اینکه برای این کار اذن رهبری را نداش��ت 
کمیس��یون تلفیق سهم صندوق توسعه ملی را به 40 درصد رساند. 
اگر دولت اذن رهبری را بگیرد آن زمان ما مجددا درباره بند »الف« 

تبصره 1 رأی گیری می کنیم.
ب��ه گفته زارع، با تغییر حاصل ش��ده س��هم وزارت نفت از منابع 
حاص��ل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز 14.5 
درصد و س��هم بودجه عمومی 45.5 درصد ش��د. بر این اساس 20 
درصد از سهم دولت از استقراض از صندوق توسعه ملی کاهش پیدا 

کرد که دلیل آن هم نداشتن اذن رهبری بود.
سخنگوی کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه سال 1401 همچنین 
اف��زود: کمیس��یون تلفیق همچنی��ن تصویب کرد که س��ال آینده 
س��قف پاداش خدمت کارکنان 472 میلیون تومان باشد که دولت 
این می��زان را در الیحه 445 میلیون توم��ان پیش بینی کرده بود. 
همچنی��ن ب��ا مصوبه کمیس��یون تلفی��ق تعداد رزمندگان معس��ر 
حقوق بگی��ر از 90 ه��زار نفر در س��ال جاری به 110 ه��زار نفر در 
سال آینده افزایش پیدا کرد حقوق آنها 3 میلیون تومان پیش بینی 
ش��د. تعداد جانبازان حقوق بگیر فاقد ش��غل زیر 25 درصد در سال 
1400 نی��ز 102 هزار نفر با حقوق 2میلیون و 200 هزار تومان بود 
که این تعداد در س��ال آینده ب��ه 122 هزار نفر با حقوق 3 میلیون 
تومان افزایش پیدا کرد. همچنین حقوق جانبازان فاقد شغل باالی 
25 درصد در س��ال آین��ده از 2 میلیون و 200 تومان به 3 میلیون 
و 500 هزار تومان افزایش پیدا کرد. به گفته س��خنگوی کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه 1401، در س��ال آینده ح��ق عائله مندی برای 

بازنشستگان و کارکنان دو برابر و حق اوالد سه برابر مصوب شد.
او با اش��اره به بررس��ی موضوع حذف ارز ترجیحی در جلسه روز 
شنبه کمیس��یون تلفیق بودجه نیز گفت: آنچه به عنوان حذف ارز 
ترجیحی بیان می شود بدان معناست که ارز تخصیص یافته از حلقه 
اول گرفته ش��ده و به حلقه مصرف کننده به صورت ریالی پرداخت 
ش��ود. در جلسه صبح امروز پیش��نهادات متفاوتی داده شد، منتهی 
رأی نیاورد. دغدغه دولت و مجلس ش��ورای اس��المی آن است که 
ب��ه راهکاری رس��یده تا نگران��ی در حوزه کاالهای اساس��ی وجود 
نداش��ته باش��د، به ویژه کاالهایی که ارز ترجیحی برای واردات آنها 
داده می شد این ش��امل دارو هم می شود. ان شاءاهلل در جلسه عصر 

کمیسیون در این باره تصمیم گیری صورت می گیرد.
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پیش بینی بازار سرمایه در روزهای آینده
توفان سهمگین بورس در راه است؟

یک تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به تصمیمات اخیر دولت برای این بازار و 
تاکید بر اینکه فعاالن این بازار انتظار دارند ثبات به بازار برگردد، می گوید اگر 
این صحبت ها اجرایی شوند، بازار سرمایه تغییراتی جدی را تجربه خواهد کرد، 
در غیر این صورت احتمال وقوع توفان وجود دارد. فردین آقابزرگی با اشاره به 
صحبت های وزیر اقتصاد در روز چهارشنبه هفته گذشته به ایسنا، می گوید: 
جزییات رئوس مطالبی که وزیر اقتصاد در روز چهارشنبه مطرح کرد، همان 
پیشنهاد 10 بندی بود که پیش از این ارائه شده بود. البته تفاوت های اندکی 
هم داشت. برای مثال در پیش��نهادات اولیه، ورودی به صندوق تثبیت بازار 
سرمایه محدود بود اما طبق گفته های اخیر وزیر ورودی نامحدود شد و دولت 
هر میزان که مایل باشد می تواند برای ساماندهی بازار سرمایه به این صندوق 
واریز کند. همچنین قرار شد بخشی از منابعی که از طریق عرضه سهام دولتی 
در بورس وارد می شود، برای بازارگردانی تخصیص پیدا کند. آقابزرگی با تاکید 
بر اینکه مهمترین نکته صحبت های وزیر اقتصاد، تداوم فرمول محاسباتی نرخ 
خوراک صنایع پتروشیمی و سوخت صنایع و در نظر گرفتن سقف 5 هزار و 2 
هزار تومانی برای گاز و خوراک بود، می افزاید: بازار سرمایه خود را با این نرخ ها 
وفق می دهد، اما می توان گفت که مهمترین پیام وزیر و تصمیمات اقتصادی، 
پیش بینی پذیری و ثب��ات در این تصمیمات بود. امیدوارم این رویه کماکان 
ادامه داش��ته باشد و کسری بودجه روی آن تاثیر نگذارد. اگر این روند ادامه 
یابد، می توان انتظار داشت همین 10 بند حمایتی در آینده نزدیک تغییرات 
جدی در وضعیت بازار ایجاد کند، به طوری که سود و زیان برخی شرکت ها تا 
میزان 50 درصد با تغییر در فرمول محاسباتی سوخت و گاز و سایر تصمیمات 
از جمله لغو معافیت مالیاتی به شدت تحت تاثیر قرار می گیرد. به اعتقاد این 
تحلیلگر بازار سرمایه، صحبت های وزیر اقتصاد این انتظار را برای فعاالن بازار 
سرمایه ایجاد کرده که این گفته ها دچار تغییرات بنیادی و اساسی حداقل در 
میان مدت نشود، در غیر این صورت احتمال وقوع تالطمی که اخیرا شاهد 

بودیم همچنان وجود دارد.

یارانه جدید به بهمن هم نرسید؛ احتماال اسفند
وعده پرداخت یارانه چند صد هزار تومانی نه تنها در در دی ماه محقق نش��د 
بلکه اعالم سازمان هدفمندی یارانه ها نشان می دهد که این یارانه در ماه بهمن 
هم واریز نخواهد شد.  به گزارش ایسنا، در تازه ترین اطالعیه سازمان هدفمندی 
یارانه ها برای واریز یارانه معیشتی، خبری از پرداخت یارانه جدید که از مدت ها 
قبل وعده آن داده ش��ده بود، نیس��ت. روز یکشنبه همزمان با 10 بهمن ماه و به 
روال ماه های قبل یارانه معیشتی پرداخت خواهد شد. این یارانه از زمان افزایش 
قیمت بنزین در آبان 1398 در دس��تور کار دولت قرار دارد و مبلغ آن بس��ته به 
تعداد اعضای خانوار متفاوت اس��ت. اما در چند ماه اخیر بحث هایی در رابطه با 
افزایش مبلغ یارانه نقدی پرداختی مطرح ش��د که در اه��م آن در اواخر آذرماه 
محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس جمهور اعالم کرد که یارانه نقدی تا 800 
هزار تومان افزایش می یابد و در اوایل دی ماه پرداخت خواهد شد. به دنبال آن 
وزیر اقتصاد هم خبر پرداخت یارانه را رد نکرد ولی در مورد زمان آن اعالم دقیقی 
نداشت. اعالمی که از سوی مسئوالن در رابطه با پرداخت یارانه جدید انجام شد 
نش��ان داد که مبلغی بین 90 تا 126 هزار تومان برای یارانه بگیران معیشتی در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت که حدود 60 میلیون نفر را دربر خواهد گرفت ولی در 
نهای��ت پرداختی در دی ماه ص��ورت نگرفت. در مورد پرداخت در بهمن ماه نیز 
اما و اگرهایی مطرح بود، اما ظاهرا به این ماه هم نرسیده و باید منتظر پرداخت 
در ماه  اسفند یا ماه های دیگر بود. بر این اساس اگر هم یارانه  800 هزار تومانی 
مطرح باشد، قرار نیست به هر شخص این رقم پرداخت شود بلکه به همراه یارانه 
نقدی 45 هزار و 500 تومانی، یارانه معیشتی و یارانه جدید مجموعه پرداختی 
خانوار می تواند تا 800 هزار تومان افزایش یابد. این در حالی است که پرداخت 
یارانه نقدی جدید در نتیجه حذف ارز 4200 تومانی باید از این محل تامین شود، 
ولی مسئله اینجاست که هنوز دولت و مجلس در مورد حذف ارز 4200 تومانی 

به توافق نهایی نرسیده اند و مشخص نیست که چه زمانی این کار انجام شود.

مرکز آمار ایران گزارش داد
افت اندک تعداد کارگاه های صنعتی

گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد درحالی که در سال 98 تعداد کارگاره های 
صنعتی با 10 نفر کارکن و بیش��تر، کاهش 0.1 درصدی داشته ارزش افزوده آنها 
با رش��د 48.3 درصد مواجه شده اس��ت. مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از 
کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیش��تر در س��ال 99 )برمبنای عملکرد سال 
1398( را منتشر کرده است. این گزارش نشان می دهد در سال 98، تعداد 29 هزار 
و 148 کارگاه صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر در کشور به فعالیت صنعتی اشتغال 
داشته اند که نسبت به سال قبل 22 کارگاه کمتر و یعنی معادل 0.1 درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. از این تعداد کارگاه صنعتی فعال در سال 1398 بالغ بر 22 هزار و 
614 کارگاه یعنی معادل 77.6 درصد در رده 49-10 نفر کارکن و 6 هزار و 534 
کارگاه معادل 22.4 درصد در رده 50 نفر کارکن و بیشتر قرار دارند. براساس این 
گزارش، تعداد کارگاه های صنعتی 49-10 نفر کارکن فعال در سال 1398 حدود 
1.9 درصد کاهش و کارگاه های صنعتی 50 نفر کارکن و بیش��تر فعال 6.9درصد 
افزایش نسبت به سال 1397 داشته است. نتایج این گزارش حاکی است، در سال 
1398 سه هزار و 306 کارگاه 10 نفر کارکن و بیشتر، غیرفعال بوده اند در حالی 

که در سال 1397 این عدد برابر با 3 هزار و 750 کارگاه بوده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: اولین هفته معامالتی بهمن ماه در بورس تهران با عقبگرد 
4 درصدی نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای سپری شد. همچنین برای بیست 
و دومین هفته متوالی، حقیقی   ها دس��ت از فروش برنداش��تند و مالکیت 
1849 میلیارد تومان دیگر از س��هام خود را به حقوقی   ها سپردند تا خروج 
سهامداران خرد از گردونه معامالت بورس تهران کماکان ادامه یابد. البته 
مصوبات پنجگانه دولت تا اندازه ای در آخرین روز معامالتی هفته گذشته 
توانس��ت آب رفت��ه را به ج��وی بازگرداند و حقیقی   ه��ا را به زمین خرید 
بکش��اند؛ روندی که در اولین روز معامالتی هفته جاری نیز ادامه یافت و 

دیروز شاهد رشد 169 درصدی صف های خرید بودیم.
در جریان معامالت روز ش��نبه نهم بهمن ماه، ش��اخص بورس تهران با 
رش��د 29 هزار واحدی از نیمه کانال 1.2 میلیون واحدی عبور کرد و در 
رقم یک میلیون و 258 هزار واحد ایستاد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز 
با رشد 6 هزار و 378 واحدی به رقم 325 هزار و 138 واحد رسید تا رشد 
دسته جمعی شاخص ها تکمیل شود. در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص 
کل فرابورس توانس��ت با 320 واحد افزایش به رقم 17 هزار و 354 واحد 
برسد. بازار سرمایه در حالی این هفته را برخالف هفته های گذشته با چراغ 
س��بز آغاز کرد که در این روز باالخره صف های خرید بر صف های فروش 
چیره شد، به طوری که 289 نماد به ارزش 7594 میلیارد ریال صف خرید 

و 62 نماد به ارزش 2589 میلیارد ریال صف فروش بودند.
رشد دسته جمعی شاخص های بورسی

رشد 2.41 درصدی شاخص کل بازار سرمایه پس از مصوبات اخیر دولت 
نش��ان می دهد که سهامداران حقیقی منتظر مش��وقی بودند تا پول های 
خود را وارد بورس کنند. در روز چهارش��نبه هفته گذش��ته تصمیم دولت 
برای تعیین س��قف قیمت خوراک پتروشیمی و قیمت گاز صنایع موجب 
رش��د ش��اخص بورس ش��د و در ادامه این روند مثبت، در اولین روز این 
هفته هم بازار س��رمایه رش��د کرد تا پس از 25 روز کاری سهامداران پول 
وارد بازار س��هام کنن��د. به عبارت دیگر، با ابالغ س��قف قیمتی برای نرخ 
خوراک پتروش��یمی و تصمی��م هیأت دولت به الح��اق مصوبه 10 بندی 
س��تاد اقتصادی موس��وم به حمایت از بازار سهام به الیحه بودجه 1401، 
بازار در روز چهارشنبه تغییر مسیر داد و شاخص ها سبز شدند. دیروز هم 
پتروش��یمی ها جزو اولین ش��رکت هایی بودند که به صف خرید نشستند 
و پول س��هامداران حقیقی نیز بیشتر وارد این صنایع ش��د. روند بازار در 
معامالت ش��نبه، به سهامداران و معامله  گران سیگنال صعود می دهد و بنا 
بر شاخص های عملکردی بورس می توان انتظار رشد قیمت ها در روزهای 

آینده را نیز داشت.
برخی کارشناسان بازار سرمایه معتقدند گزارش های مالی میان  دوره ای 
ش��رکت ها در این برهه زمانی می تواند به رش��د بازار س��رعت ببخشد. در 

ماه های گذش��ته اثرپذیری بازار س��رمایه از اخبار مثبت به شدت کاهش 
یافته بود و س��هامداران توجهی به نشانه  های مثبت در عملکرد شرکت ها 
نداشتند. البته دولت برای اینکه روند بازار سهام متعادل شود، باید مشکل 
اصلی بورس یعنی بی  اعتمادی را درمان کنند. بازار س��رمایه در هفته های 
گذش��ته از حمایت دولت ناامید ش��ده بود، اما روند فعلی نش��ان می دهد 
بورس تش��نه اندکی توجه درست و حمایت دولت است تا 18 ماه گذشته 
را فراموش کند و به یک بازار پویا و قابل اتکا برای سهامداران، شرکت ها و 

دولتمردان تبدیل شود.

در معامالت روز گذش��ته ش��اخص کل بورس با رش��د 29 هزار و 594 
واحدی به عدد یک میلیون و 258 هزار و 962 واحد رس��ید. شاخص کل 
در معامالت دیروز بازدهی 2.41 درصد را به ثبت رسانده و این میزان رشد، 
بیش��ترین رشد ش��اخص کل در دو ماه اخیر است. همچنین شاخص کل 
هم وزن بورس در پایان معامالت روز شنبه، با رشد 6 هزار و 378 واحدی 
در س��طح 325 هزار و 138 واحدی ایس��تاد. بازدهی شاخص کل هم وزن 

نیز 2 درصد بوده است. شاخص کل فرابورس نیز 320 واحد باال آمد و در 
سطح 17 هزار و 354 واحد قرار گرفت.

ورود سرمایه حقیقی پس از 2۵ روز کاری
آخرین روزی که پول وارد بازار س��رمایه ش��د، به اول دی ماه امس��ال 
بازمی گش��ت و حاال پس از 25 روز متوال��ی، ارزش خالص تغییر مالکیت 
حقوق��ی به حقیقی بازار مثبت ش��د و 114 میلی��ارد تومان پول حقیقی 
به بورس وارد ش��د. ورود پول حقیقی نس��بت به روز چهارش��نبه گذشته 
رش��د 238 درصدی را تجربه کرده است. در معامالت روز شنبه بیشترین 
ورود پول حقیقی مربوط به س��هام فوالد )شرکت فوالد مبارکه(، وکبهمن 
)شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن( و شپدیس )شرکت پتروشیمی 
پردیس( و بیشترین میزان خروج پول حقیقی ها از نمادهای میدکو )توسعه 
معادن و ص.معدنی خاورمیانه(، پاکش��و )گروه صنعتی پاکش��و( و شبندر 

)پاالیش نفت بندرعباس( بوده است.
در معام��الت دیروز همچنین ارزش معامالت کل بازار س��هام به رقم 6 
هزار و 959 میلیارد تومان افزایش یافت. ارزش کل معامالت نسبت به روز 
چهارشنبه گذشته رش��د 43 درصدی داشته است. ارزش معامالت اوراق 
بدهی در بازار ثانویه هزار و 73 میلیارد تومان بوده که 16 درصد از ارزش 
کل معامالت بازار س��رمایه را تشکیل می دهد. ارزش معامالت خرد سهام 
نیز رش��د 6 درصدی داش��ت و به رقم 3 هزار و 13 میلیارد تومان رس��ید 
که 47 درصد کل معامالت بازار ثانویه را تش��کیل می دهد. نهایتا در پایان 
معامالت  روز ش��نبه، 440 نماد رشد قیمت داشتند که 312 نماد بورسی 
و 128 نماد فرابورس��ی بودند. به عبارت دیگر، 90 درصد بازار رشد قیمت 
داشتند. تعداد سهم های حاضر در صف خرید رشد 200 درصدی داشت و 
به تعداد 243 نماد رسید. در پایان معامالت دیروز، ارزش صف های خرید 
نیز نس��بت به پایان روز کاری قبل 169 درصد رش��د کرد و در رقم 734 
میلیارد تومان ایس��تاد. در روز ش��نبه نمادهای پاالیشی با تقاضای باالیی 
مواجه بودند. نمادهای شتران )شرکت پاالیش نفت تهران(، شپنا )شرکت 
پاالیش نفت اصفهان( و شبندر )شرکت پاالیش نفت بندرعباس( بیشترین 

صف خرید را داشتند.
همچنی��ن 34 نماد کاهش قیمت داش��تند که 18 نماد بورس��ی و 16 
نماد فرابورس��ی بودند. به عبارت دیگر، 7 درصد بازار افت قیمت داش��تند 
و تع��داد 10 نماد در صف فروش قرار گرفتند. در پایان معامالت این روز، 
ارزش صف های فروش پایانی بازار نس��بت به روز چهارش��نبه گذشته 34 
درصد کاهش یافت و 61 میلیارد تومان شد. بیشترین صف فروش نیز به 
سهم های غدشت )شرکت دشت مرغاب(، وسخوز )شرکت سرمایه گذاری 
اس��تان خوزستان( و وس��رضوی )شرکت س��رمایه گذاری استان خراسان 

رضوی( تعلق داشت.

رشد 169 درصدی صف های خرید بازار سرمایه

ورقبورسبرگشت

به گفته بازوی کارشناسی مجلس، افزایش جمعیت، گسترش غیراصولی شهری، 
افزایش مهاجرت، غلط بودن الگوی مصرف شهروندان و تنوع تولید روزافزون انواع 
محصوالت و کاالها موجب پیچیده تر ش��دن معضالت بهداشتی و زیست محیطی 
مدیریت پسماند شهری در کالنشهرهای کشور شده است. بنابراین با توجه به روند 
س��ریع تغییرات در این حوزه، ضرورت آینده پژوهی و شناخت پیشران های آینده 
مؤثر بر مدیریت پس��ماند شهری بیش ازپیش احساس می شود. مرکز پژوهش های 
مجل��س در گزارش تازه خود به بحران مدیریت پس��ماند ش��هری اش��اره کرده و 
می گوید: در پژوهش حاضر با مرور نظام مند 9 عامل رشد شهرنشینی، تغییر سبک 
زندگی، س��طح فناوری، حکمرانی پایدار، آگاهی و مشارکت شهروندان، نرخ تورم، 
رشد اقتصادی، رشد جمعیت و فعالیت بخش های غیررسمی به  عنوان عوامل مؤثر 
احصا ش��دند. در ادامه براس��اس تحلیل متقاطع دو عامل تغییر س��بک زندگی و 
حکمرانی به عنوان عدم قطعیت های کلیدی آینده مدیریت پسماند شناسایی شدند. 
بر این اساس برای سبک زندگی دو حالت سبک زندگی مسرفانه و سبک زندگی 
مسئوالنه و برای حکمرانی دو حالت حکمرانی پایدار و حکمرانی ناپایدار را می توان 
در نظر گرفت که در مجموع چهار س��ناریو برای آینده مدیریت پس��ماند شهری 
مدنظر اس��ت. در میان س��ناریوهای چهارگانه مدیریت پسماند شهری، سناریوی 
نخس��ت )آرمان ش��هر( را با دو مؤلفه سبک زندگی مس��ئوالنه و حکمرانی پایدار 
می توان به  عنوان چش��م انداز مطلوب در کش��ور در نظر گرفت. در سناریوی دوم 
)جامعه مصرفی( درعین حال که رویکرد حکمرانی پایدار مس��تقر ش��ده است، اما 
همچنان مردم هماهنگی و تبعیت الزم را از سازوکارهای قانونی در عرصه حکمرانی 
ندارند. در سناریوی سوم )خان ساالری( هرچند مردم آگاهی و آمادگی الزم را برای 
حرکت در مس��یر صحیح مدیریت پس��ماند دارند، اما حاکمیت به دالیل مختلف 
نظیر گس��تردگی فس��اد و رانت، انگیزه و برنامه های برای حرکت اصالحی ندارد. 
در سناریوی چهارم )ویرانشهر( حکمرانی ناپایدار و سبک زندگی مسرفانه بدترین 
ش��رایط را رقم  زده و منجر به بروز فاجعه های زیس��ت محیطی و تخریب گسترده 
منابع طبیعی ملی خواهد شد. طبق ارزیابی مرکز پژوهش ها، در حال حاضر روزانه 
بیش از 58 هزار تن پسماند عادی )به استثنای پسماندهای عمرانی و ساختمانی( 
در ش��هرها و روستاهای کش��ور تولید می شود که از این میزان حدود 48 هزار تن 

شهری و مابقی روستایی است. در حال حاضر مدیریت دفع نهایی این مقدار پسماند 
تولیدی از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و معضالت و مشکالت زیست محیطی 
 CO2،CH4( عدیده ای را به  وجود آورده اس��ت. میزان انتشار گازهای گلخانه ای
و ... ( در حدود 8 میلیون تُن معادل دی اکسیدکربن در سال است که بسیار قابل 
توجه و تقریبا بیش از دو برابر میانگین جهانی است و با توجه  به الزامات بین المللی 
جهت کاهش انتش��ار گازهای گلخانه ای )کنوانسیون تغییرات آب و هوا و پروتکل 

کیوتو و اصالحیه پیشنهادی پروتکل کیوتو( نیازمند توجه ویژه است.
براس��اس این گزارش، وضعیت تولید پس��ماند عادی در کش��ور در سال 1395 
نش��ان می دهد که نرخ س��رانه تولید پسماند کالنش��هرهای کشور تقریبا نصف تا 
یک س��وم میانگین تولید پسماند در کشورهای توس��عه یافته است که در صورت 
وجود برنامه ریزی مناس��ب می تواند به  عن��وان نقطه قوت جهت اجرای تفکیک از 
مبدأ پسماندها عمل کند. البته عوامل مختلف اقتصادی و اجتماعی بر نرخ سرانه 
تولید پس��ماند در شهرهای کشور مؤثر بوده اس��ت. به طور مثال، طی دهه اخیر 
افزایش تورم تأثیر بس��زایی در کاهش سرانه تولید پسماند در شهر تهران طی دو 
جهش تورمی داش��ته اس��ت. همچنین  نتایج ارائه ش��ده در گزارش بانک جهانی 
نش��انگر آن است که میانگین س��رانه تولید پسماند ش��هری و روستایی ایران در 
س��ال 2018 میالدی 600 گرم به ازای هر نفر برآورد ش��ده که این میزان، کمتر 
از  میانگین س��رانه منطقه خاورمیان��ه )810 گرم( و س��رانه تولید جهانی )740 
گرم( اس��ت. همچنین وزارت کش��ور در آخرین گزارش رس��می خود آمار مربوط 

به وضعیت مدیریت پس��ماندهای عادی کشور را از س��ال 1385 الی 1395 ارائه 
داده که نش��ان می دهد در ح��ال حاضر حدود 70 درصد پس��ماندهای عادی در 
کشور به صورت غیربهداشتی دفن می شود. براساس مطالعات طرح جامع مدیریت 
پس��ماند شهر تهران در س��ال 1399 شاخص های کالن سیستم مدیریت پسماند 
ش��هر تهران با روش های مختلف انتخاب ش��ده اند. دلیل انتخاب این ش��اخص ها 
این اس��ت که در سلس��له مراتب ارجحیت گزینه های مدیریت پس��ماندها و دفن 
پس��ماندها در پایین ترین بخ��ش این هرم و پس از گزینه های��ی نظیر اجتناب از 
تولید، کاهش در مبدأ، بازیافت و بازیابی و تبدیل به انرژی قرار گرفته اس��ت. فلذا 
نرخ انحراف از دفن به عنوان یکی از شاخص های اصلی مدیریت پسماندها در نظر 
گرفته شده که نشانگر آن است که مدیریت پسماندها با ارجحیت باالتری از لحاظ 
زیست محیطی صورت پذیرفته است. در ذیل فرآیند دفن، اجرا براساس فرآیندهای 
بهداشتی و مبتنی بر اصول مهندسی تعریف شده است. بر این اساس، یکی دیگر 
از شاخص های مدیریت اصولی پسماندها دفن برمبنای اصول زیست محیطی است. 
نرخ وصول بهای خدمات مدیریت پسماند، به  عنوان آخرین شاخص کالن مدیریت 
پس��ماندها بیانگر میزان مشارکت عمومی در فرآیند مدیریت پسماندهای شهری 
اس��ت. براساس آنچه گفته شد، س��ه ش��اخص اصلی نرخ انحراف از دفن، نسبت 
پس��ماند دفن شده به صورت بهداشتی به کل پس��ماند دفنی و نرخ وصول بهای 
خدمات مدیریت پس��ماند به عنوان شاخص های کالن مدیریت پسماند شهری در 

نظر گرفته شده است.

70 درصد پسماندهای عادی به صورت غیربهداشتی دفن می شود

آینده مدیریت پسماند شهری در 4 سناریو
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نمی دانیم هر ماه قرار است چقدر نهاده دولتی 
دریافت کنیم!

یک فعال صنعت دامپروری گفت دام سبک کمتر از 10 درصد و دام سنگین 
پرواری کمتر از 15 درصد نهاده دولتی دریافت می کند. البته برای دام س��نگین 
و س��بک این مقدار هم قاعده و قانون مش��خصی ندارد. یعنی در سامانه بازارگاه 
جایگاهی برای گاوداری های گوشتی صنعتی، سنتی و دام سبک تعریف نشده و 
گاودارهای گوشتی، روستایی و گوسفنداران دقیقا نمی دانند هر ماه چقدر نهاده به 
آنها تعلق می گیرد. طحانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه تحریم ها هزینه های 
تولید را باال برده اس��ت، گفت: دو ماه پیش یک ماش��ین 10 تن کاه نیش��کر از 
شهرستان شوشتر به تهران بار می زد و 5 میلیون تومان کرایه دریافت می کرد، ولی 
در حال حاضر کرایه آن به 9 میلیون تومان رس��یده است. یعنی در کمتر از یک 
ماه کرایه حمل  4 میلیون تومان افزایش داشته است. وی ادامه داد: از طرفی سایر 
هزینه های تولید هم روزانه در حال افزایش است و متاسفانه شورای قیمت گذاری 
محصوالت کشاورزی بدون توجه به این موضوع بر روی دام قیمت گذاری می کند 
و نکته حائز اهمیت اینکه قیمت ها را به صورت دستوری پایین نگه می دارند. این 
دامدار دام سنگین اضافه کرد: شرکت پشتیبانی امور دام چندی پیش اعالم کرد 
که دام مازاد را خریداری می کند و قیمت خرید هر کیلو گوس��اله زنده 59 هزار 
تومان و گوس��فند نیز 62 هزار تومان تعیین شد. البته وقتی حدود پنج ماه قبل 
این قیمت ها تعیین شد تشکل ها با آن مخالفت و قیمت بیشتری اعالم کردند. ولی 
توجهی به آن نشد و هنوز شرکت پشتیبانی امور دام با قیمت پنج ماه قبل اقدام 
به خرید دام ها می کند. وی با بیان اینکه دو سال پیش کاه کیلویی 400 تومان بود 
که امسال قیمت آن به کیلویی حدودا 6500 تا 7500 تومان رسیده است، گفت: 
علوفه های خشبی تحت تاثیر خشکسالی افزایش قیمت شدیدی پیدا کرده اند. در 
تمام کشورهای صنعتی از دامدار و کشاورز در شرایط سخت حمایت می شود. یعنی 
اگر خشکسالی رخ دهد علوفه و نهاده به قیمت مناسب و میزان کافی در اختیار 

دامدار قرار می گیرد، ولی در کشور ما این اتفاق نمی افتد.
طحانی تصریح کرد: دام سبک کمتر از 10 درصد و دام سنگین پرواری کمتر 
از 15 درصد نهاده دولتی دریافت می کند. البته هم برای دام سنگین و هم سبک 
این مقدار هم قاعده و قانون مشخصی ندارد. یعنی در سامانه بازارگاه جایگاهی برای 
گاوداری های گوشتی صنعتی، سنتی و دام سبک تعریف نشده است و گاودارهای 
گوشتی، روستایی و گوسفنداران دقیقا نمی دانند هر ماه چقدر نهاده به آنها تعلق 
می گیرد. در حقیقت سهم آنان از نهاده دولتی مشخص نیست و ممکن است حتی 

در توزیع نهاده های آنها اخالل یا فسادی ایجاد و حق آنها پایمال شود.
وی خاطرنشان کرد: بارها از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کردیم مشخص 
کنند چه دستورالعملی برای تخصیص نهاده به گاوداری های گوشتی و دام سبک 
وجود دارد، ولی با وجود پیگیری های متعدد هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم.

بارها از وزارت جهاد کشاورزی درخواست کردیم مشخص کنند چه دستورالعملی 
برای تخصیص نهاده به گاوداری های گوشتی و دام سبک وجود دارد، ولی با وجود 
پیگیری های متعدد هنوز هیچ پاسخی دریافت نکرده ایم. این فعال بخش دامپروری 
در پاس��خ به این س��وال که قیمت تمام شده گوساله برای گاوداران چقدر است؟ 
عنوان کرد: قیمت تمام شده هر کیلو گوساله حدود 90 هزار تومان و بره پرواری 

95 هزار تومان در بهمن ماه است.
وی عل��ت افزایش قیمت گوش��ت قرمز در ب��ازار را س��ودجویی برخی افراد 
فرصت طلب دانست و گفت: دولت باید نسبت به عرضه مستقیم گوشت قرمز اقدام 
کند. یعنی مستقیم از تولیدکننده به دست مصرف کننده برسد و واسطه ها در این 
بین کم شوند. قبال سازمان گوشت وجود داشت که گوشت را به صورت مستقیم 

عرضه می کرد ولی در حال حاضر این سازمان فعالیتی ندارد.

نماگربازارسهام

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای اس��المی گفت: وزیر 
صمت براس��اس طرحی که به مجلس ارائه کردند مدعی اصالح س��اختار 
صنعت خودرو ظرف مدت دو ماه ش��دند اما چنین موضوعی غیرمنطقی 
و غیرقابل قبول اس��ت. مصطفی رضا حسینی قطب آبادی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرخودرو، درباره ارائ��ه برنامه خودرویی وزیر صمت به مجلس 
اظهار داش��ت: عدم رضایت مردم از قیم��ت و کیفیت خودرو و اعتراضات 
کمیسیون صنایع در راستای تحقق مطالبات مردم موجب شده وزیر صمت 
بارها به کمیسیون صنایع فراخوانده شوند، اما تاکنون شاهد تغییر اساسی 

در حوزه خودرو نبوده ایم.
وی افزود: به زعم نمایندگان مجلس مبنی بر ضرورت واگذاری س��هام 
دو خودروساز بزرگ به بخش خصوصی و عدم تصدیگری دولت در صنعت 
خودرو، وزیر صمت هفته گذشته در مجلس حضور پیدا کردند و براساس 
طرحی که ارائه کردند مدعی اصالح ساختار صنعت خودرو ظرف مدت دو 

ماه ش��دند. به رغم اینکه به نظر می رس��د ایشان عالقه مند به اصالح امور 
هستند اما در پشت پرده سیاست دولت همچون دولت های پیشین چنین 

اتفاقی رقم نخواهد خورد.
نماینده مردم ش��هربابک در مجلس شورای اسالمی با اشاره به ایرادات 
برنامه خودرویی صمت عنوان کرد: س��وال اینجاست که اگر وزارت صمت 
تصمیم به خصوصی س��ازی و عدم تصدیگری دولت بر صنعت خودرو دارد 

چرا برنامه مدیریت بر کیفیت و افزایش تولید خودرو ارائه کرده است.
قطب آبادی با بیان اینکه تدوین برنامه راهبردی از س��وی وزارت صمت 
ب��ه معنای ت��داوم تصدیگری دولت بر صنعت خودرو اس��ت، تصریح کرد: 
قول های وزیر صمت مبنی بر اینکه خودروس��ازی را ظرف مدت دو ماه به 
بخش خصوصی واگذار می کنیم به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست 
چراکه اگر این موضوع دو ماهه قابل واگذاری بود پیش از اینها باید انجام 
می شد. ضمن اینکه وزیر صمت در برنامه ای که به مجلس ارائه کردند افق 

واگذاری صنعت خودرو را تا سال 1402 و 1403 دیدند و اظهارات ایشان 
نشان می دهد که اطالعی از اینکه چنین اجازه ای به ایشان داده نمی شود، 
ندارن��د. وی ادامه داد: نمونه ناپختگی تصمیمات دولت را در مورد افزایش 
قیمت خودرو نیز شاهد بودیم که دستور افزایش قیمت خودرو صادر شد و 
چند روز بعد این دستور توسط رئیس جمهور لغو شد و مجددا یک ماه بعد 
افزایش قیمت خودرو تصویب ش��د. بنابراین هیچ تصمیمی در بدنه دولت 
بدون هماهنگی س��ران قوا اتفاق نمی افتد و پاک کردن صورت مس��ئله از 

سوی مسئوالن قابل قبول نیست.
عض��و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس��المی در پایان 
خاطرنشان کرد: به گفته وزیر صمت ستاره کیفی خودروهای تولید داخل 
تا س��ال 1404 کمتر از سه عدد نخواهد بود، اما مشخص نیست ایشان با 
چه مکانیزمی قصد پیاده سازی این موضوع را دارند که هرگز در 43 سال 

اخیر رخ نداده است.

رئی��س خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت تولیدکنندگان پس از 
آنالی��ز قیمت نهایی محصوالت تولیدی، گزارش آن را در اختیار س��ازمان 
حمایت قرار می دهند، اما اگر قرار بر قیمت گذاری باش��د، بازار با مش��کل 

مواجه خواهد شد.
عبدالوهاب س��هل آبادی در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، درخصوص 
درج قیمت تولیدکننده بر روی بسته بندی برخی از کاالها از جمله قطعات 
لن��ت ترمز، روغن موتور و فیلتر روغن اظهار داش��ت: در این باره ذکر این 
نکته الزم اس��ت که تولیدکنندگان پس از آنالیز قیمت نهایی محصوالت 
خود، گزارش آن را در اختیار سازمان حمایت قرار می دهند، اما اگر قرار بر 

قیمت گذاری باشد، مشکالت گذشته مجددا بروز می کند.
وی با اش��اره به مطالبات هنگفت قطعه س��ازان از خودروس��ازان افزود: 
به تبع قیمت گذاری دس��توری خودروهای تولیدی خودروس��ازان و اینکه 
فروش خودرو با قیمتی که عرضه می شود مناسب کارخانه نیست، صنعت 

قطعه سازی نیز به چالش کشیده شده است.
رئی��س خانه صنعت، معدن و تجارت ای��ران گفت: صدها واحد تولیدی 
قطعه سازی از خودروس��ازان طلب دارند و چرخ اقتصاد و صنعت به جای 

اینکه به اصل اقتصاد کمک کند، در آستانه توقف است.
سهل آبادی ضمن تایید درج قیمت تولیدکننده بر روی بسته بندی قطعات 
بیان کرد: اعالم قیمت تمام ش��ده مطابق قانون از س��وی تولیدکنندگان، 
موجب شفاف س��ازی قیمت ها در بازار ش��ده و به مصرف کنندگان کمک 
می کند، اما آنالیز قیمت ها می بایس��ت به اس��تحضار مقامات مس��ئول در 

سازمان حمایت از تولید و مصرف برسد و سپس کاال به بازار عرضه شود.
رئی��س خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درخصوص حذف ارز 4200 
تومان��ی از الیحه بودجه 1401 تصریح کرد: ارز دولتی 4200 تومانی عدم 
شفافیت و بروز ابهام در مسائل ارزی و اقتصادی کشور را موجب شده، در 
صورتی که باید تکلیف آن مش��خص شود زیرا مقصد این ارزها و اینکه در 

اختیار چه کس��انی قرار می گیرد، نامعلوم اس��ت و در این مسیر رانت های 
بسیاری شکل می گیرد.

س��هل آبادی در پایان خاطرنش��ان کرد: حذف ارز 4200 تومانی و تک 
نرخی شدن ارز زمینه شفافیت در مسائل ارزی کشور را فراهم خواهد کرد.

آنالیز قیمت نهایی قطعات یدکی باید به سازمان حمایت تسلیم شود

ارائهبرنامهخودروییصمت
بهمعنایتداومتصدیگریدولتبرصنعتخودرواست
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اخبار

در بیست ونهمین نشست کمیته مدیران ارتباطات واموربین الملل شهرداران:
سید مهدی میرداودی رئیس کارگروه شبکه های اجتماعی و تولید محتوا 
کمیته ارتباطات واموربین الملل مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران شد

اراک- فرناز امیدی: سید مهدی میرداودی سرپرست اداره ارتباطات 
و امور بین الملل شهرداری اراک، رئیس کارگروه شبکه های اجتماعی 
و تولید محتــوا کمیته ارتباطات و امور بین الملل مجمع شــهرداران 
کالنشــهرهای ایران شــد. به گزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شــهرداری، در بیست و نهمین نشست کمیته مدیران ارتباطات و امور 
بین الملل مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران که طی روزهای دوشنبه 
و سه شنبه، چهارم و پنجم بهمن ماه سال جاری در شهر تهران برگزار 
شد، بیست و یک کالنشهر حضور داشتند که پس از رای گیری، سید 

مهدی میرداودی سرپرست اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک، به عنوان رئیس کارگروه شبکه های اجتماعی 
و تولید محتوا کمیته مدیران ارتباطات و امور بین الملل مجمع شهرداران کالنشهرهای ایران، انتخاب شد.الزم به ذکر است، 

شهرداری های کرمانشاه، اهواز، بندرعباس و مشهد اعضای این کارگروه هستند.

عملیات مقابله با آلودگی نفتی در نزدیکی جزیره خارگ 
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: رئیس اداره ایمنی وحفاظت دریایی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: عملیات مقابله با آلودگی نفتی 
در نزدیکی جزیره خارگ به دلیل شرایط نامساعد جوی همچنان ادامه دارد.  به 
گزارش روابط عمومی، حجت خسروی  در اینباره گفت: در پی دریافت گزارش در 
تاریخ شنبه ۲ بهمن مبنی بر رویت الودگی نفتی توسط پایش پهبادی بالفاصله 
اقدامات الزم انجام و پایش محیطی در دســتور کار قرار گرفت. خسروی افزود: 
براساس پایش هایی که صورت گرفت حجم و گستردگی زیاد آلودگی مشخص 
شد و در ابتدای کار هماهنگی جهت متوقف نمودن منشا نشتی توسط شرکت 

فالت قاره انجام  سپس تیم مقابله با آلودگی به منطقه اعزام شدند. وی اضافه کرد: باتوجه به شرایط محیطی و جوی و همچنین حجم و 
وسعت الودگی ایجاد شده، مقررشد پاکسازی توسط امحاکننده های شیمیایی انجام شود. رئیس اداره ایمنی و حفاظت دریایی اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشهر مطرح کرد:  در این عملیات که از روز یک شنبه مورخ ۳بهمن اغاز شده، عالوه بر شناورهای شرکت فالت قاره، 
تیم مقابله با الودگی این اداره کل بهمراه یک فروند یدک کش مجهز به مواد شیمیایی امحاکننده نیز  در منطقه حضور دارند. وی ادامه داد: 
درحال حاضر به دلیل شرایط جوی امکان ادامه عملیات وجود نداشته، ولی وضعیت به صورت مستمر توسط پهپاد مورد پایش قرار میگیرد.

در دی 1400 تحقق یافت؛
تولید بیش از 950 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: بیش از 950میلیون کیلووات ساعت انرژی خالص در دی ماه امسال از سوی واحدهای نیروگاه شهید 
رجایی تولید و به شــبکه سراســری تحویل شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، جواد دوستی معاون 
مهندسی و برنامه ریزی نیروگاه در تشریح میزان تولید انرژی در دی ماه امسال گفت: در دهمین ماه سال جاری، به میزان 980 میلیون و 
704 هزار کیلووات ساعت انرژی خالص در واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی نیروگاه، تولید و به شبکه سراسری تحویل شده است. دوستی 
در ادامه به سهم تولید واحدهای بخاری و سیکل ترکیبی در دی ماه  اشاره کرد و بیان داشت: از این میزان انرژی تولیدی، ۳4۳ میلیون 
و 571 هزار کیلووات ســاعت انرژی در واحدهای نیروگاه سیکل ترکیبی و 6۳7 میلیون و 1۳۳ هزار کیلووات ساعت انرژی در واحدهای 
نیروگاه بخار تولید شده است. این میزان انرژی در حالی تولید شده است که نیروگاه شهید رجایی  هم اکنون یک واحد گازی جهت تعمیرات 
اساسی و یک واحد بخاری سیکل ترکیبی آن برای انجام تعمیرات نیمه اساسی از مدار تولید، خارج شده است که پس از انجام تعمیرات و 

کسب آمادگی الزم به مدار تولید باز خواهند گشت.

توقیف ادوات برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه های کالرود، 
سجادرود و بابلرود

ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای مازندران ادوات برداشت غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه های 
کالرود، سجادرود و بابلرود توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد. برداشت کنندگان 
غیرمجاز که شبانه اقدام به برداشت شن و ماسه از بستر این رودخانه ها کرده بودند 
توسط کارشناسان منابع آب بابل شناسایی گردیدند و با حضور نیروی انتظامی در 
محل، ۲ دستگاه ادوات ایشان توقیف و به پارکینگ منتقل شد.  بنابر اعالم محسن 
گیالنی مدیریت منابع آب بابل در طی دو ســال گذشته عالوه بر چندین مورد 
توقیف ادوات مربوط به برداشــت شن و ماسه و حفاری چاه غیر مجاز در سطح 

این شهرستان، در مجموع حدود 40 هکتار از حریم و بستر رودخانه های کالرود، سجادرود و بابلرود نیز در این منطقه رفع تصرف گردید.

شمس اللهی:
پایش مصرف گاز ادارات ایالم از مرز 4 هزار مورد عبور کرد

ایالم-هدی منصوری: مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه طرح پایش مصرف گاز در ادارات سطح استان ایالم از مرز 4 هزار 
مورد عبور کرده است، گفت: از ابتدای شروع این طرح که از اول آذرماه سال جاری با هدف صرفه جویی و مدیریت انرژی شروع شده است، 
میزان مصرف گاز ادارات و سازمان های دولتی استان بیش از 4 هزار و 18 بار، مورد بازرسی و پایش قرار گرفته است. عباس شمس اللهی 
افزود: بر  اساس بخشنامه ابالغی صرفه جویی در مصرف گاز از سوی معان اول رئیس جمهور، تشکیل جلسات مرتبط در استانداری، مکاتبه 
و ابالغ به کلیه ادارات و نهادهای دولتی در جهت رعایت حداکثر صرفه جویی در مصرف گاز، شرکت گاز ایالم اقدام به تشکیل گشت های 
پایش مصرف گاز ادارات و ارگانهای دولتی نموده است. وی با بیان اینکه از شروع این طرح تا کنون 505 مورد اخطار به ادارات و ارگانهای 
دولتی استان که نسبت به رعایت الگوی مصرف اقدام نکرده اند ابالغ شده است، اظهار دادشت: پیرو اخطار های صادره، متاُسفانه برخی از 
دوایر دولتی نه تنها در جهت رعایت الگوی مصرف اقدامی نکرده اند بلکه افزایش مصرف نیز داشته اند که به ناچار نسبت به قطع گاز آنها 
اقدام شده است.  مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با بیان اینکه تاکنون گاز 7 ارگان دولتی در سطح استان قطع شده است، تصریح کرد: با 
برودت هوا و افزایش مصرف گاز، اخیراً تعداد ۲0 دستگاه دولتی دیگر مشمول قطع گاز می باشند که لیست آنها به استانداری اعالم گردیده 

و در صورت عدم اصالح فوری در روند مصرف خود، گاز این دستگاه ها نیز قطع خواهد شد.  

تقویت شبکه همراه اول در 11 منطقه روستایی مراوه تپه
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: شبکه تلفن همراه در 11 روستای توابع شهرستان مراوه تپه تقویت می شود.مهندس خطیبی با تشریح 
وضعیت مناطق روستایی و میزان پوشش شبکه همراه اول گفت: در بعضی مناطق روستایی نیاز به تقویت شبکه همراه اول است که با 
تاسیس سایت و یا ارتقاء تکنولوژی در سایت های فعال قابل انجام است. وی 11 روستای نارلی آجی سو، قربان پیکار، قوشه سو، سوزش 
، گلیداغ، آلتی آغاچ  ، چنارلی ، عیدگاه  ، بالی قایه ، آق امام را از مناطقی دانست که توسعه و تقویت شبکه سیار در قالب فاز 8  در آنها 
در حال انجام است.وی اجرای طرح توسعه کابلی روستای قپان واجرای طرح جایگزینی  فیبرنوری به جای کابل مسی  روستای پلی و  
کمرلی را از فعالیت های دیگر مخابر ات شهرستان مراوه تپه برشمرد و گفت : تمامی این طرح ها در راستای واگداری خدمات و سرویسهای 

متناسب با نیاز مشتریان اجرا و راه اندازی می شود.

آئین تجلیل از برترین هاي فوتبال فرخ شهر
شهرکرد- بهروز یســلیانی: آئین تجلیل از پیشکسوتان و برترین هاي 
فوتبال شهر فرخ شهر با حضور نمایندگي ورزش و جوانان، هیات فوتبال بخش، 
شوراي اسالمي شــهر، شهردار، پیشکسوتان ورزشي و کارکنان شهرداري فرخ 
شهر در محل تاالر مهر فرخ شهر برگزار گردید. در این مراسم شهردار فرخ شهر 
ضمن تشریح پروژه هاي ورزشي فعال سطح شهر گفت: رسیدن به جایگاه یک 
مقام مسئول بسي آسان تر از حفظ آن در بین مردم است و تمام تالش ما این 
است که در راستاي توسعه و آباداني شهر و در راستاي انتظارات مردم شهر فرخ 
شهر حرکت کنیم. حامد فروزنده تشریح کرد: در ابتداي آغاز طرح هاي ورزشي 

زمین والیبال و زمین استریت بال در پارک معلم با اعتبارات و نظارت شهرداري احداث گردید و با وجود اینکه از سازمان ورزش و جوانان 
اســتان انتظار همکاري مي رفت، متاسفاته هیچ اعتباراتي از این سازمان در راستاي تحقق اهداف ورزشي دریافت نشد. وي افزود: سرانه 
ورزش فرخ شهر در طي دو سال گذشته با سرانه چهل سال قبل برابري داشته و برنامه اي که براي ورزش فرخ شهر داریم این است که 
فرخ شهر را به یک قطب ورزشي در کشور تبدیل کنیم و اگر در همین مسیر پیشروي کنیم شهر فرخ شهر تا سه سال آینده به عنوان 
نگین استان چهار محال و بختیاري شناخته مي شود. مهندس فروزنده گفت: در حال حاضر در حال احداث استانداردترین پیست اسکیت 
خاور میانه در شهر فرخ شهر هستیم تا بتوانیم در آینده مسابقات کشوري این رشته را در فرخ شهر برگزار کنیم. وي از مدیران هیات هاي 

ورزشي خواست تا با شهرداري در تعامل باشند تا بتوان براي سایر ورزشها نیز زمین ورزشي اختصاصي ایجاد کنیم.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: همزمان با سفر یکروزه رئیس جمهوری 
به استان گیالن ، وزیر جهاد کشاورزی از سد مخزنی پلرود در شهرستان 

رودسر بازدید نمود.
به گزارش روابط عمومی شــرکت آب منطقه ای گیالن؛ در جریان 
بازدید سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی از سد پلرود، مجید 
صابر مدیر دفتر فنی شرکت آب منطقه ای گیالن و نماینده مجری سد 
پلرود ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پیشرفت طرح سد و شبکه پلرود، به 
مهمترین چالش های پیش روی این پروژه ازجمله تأمین اعتبار و صدور 

مجوز قطع درختان موجود در مسیر راه جایگزین این سد پرداخت.
سید جواد ســاداتی نژاد ضمن قول مساعد درخصوص حل مشکل 
قطع درختان در این بازدید با اشاره به روند ساخت سد پلرود شهرستان 
رودسر گفت: این سد بیش از ۳0 هزار هکتار از اراضی پایین دست خود 
را سیراب می کند که از این نظر پروژه بسیار مهمی است و سال ها مردم 
منطقه منتظر آن هستند از این رو در جلسه شورای اداری استان با توجه 

به بازدید امروز حتما در این خصوص گزارشی داده می شود.
وی با بیان اینکه با توجه به مصوبه ای که در خصوص ســد پلرود در 
جریان سفر وجود دارد و نظر به اینکه این پروژه هم اکنون قریب به 80 
درصد پیشرفت فیزیکی داشته تالش می کنیم ۲0 درصد باقی مانده به 

سرعت تکمیل و به نتیجه برسد.
سد پلرود که با هدف تنظیم آب رودخانه و استفاده در جهت تأمین 
نیاز آبی بیش از ۳۳ هزار هکتار از اراضی منطقه شامل بیش از ۲0 هزار 
هکتار از اراضی شــالیکاری و در حــدود 1۳ هزار هکتار از باغات چای، 
تأمین نیاز آب شــرب 8 شهر شــرق گیالن )لنگرود، رودسر، چابکسر، 
کالچــای، املش، کومله، واجارگاه و رحیم آبــاد( به میزان 40 میلیون 
مترمکعب در سال و نیز تولید انرژی برق آبی با ظرفیت 16 مگاوات در 

حال اجرا است، شاهد پیشرفت فیزیکی 79 درصدی می باشد.
شایان ذکر است وزیر جهاد کشاورزی همچنین در این سفر از طرح 
آبرسانی به شهرهای رودسر، چابکسر، واجارگاه، رحیم آباد و املش نیز 
بازدید نمود. این پروژه با پیشرفت فیزیکی حدود 71درصد با هدف 
تکمیل و راه اندازی اضطراری تصفیه خانه آب طول الت رحیم 
آباد جهت تأمین آب شرب سالم و بهداشتی مورد نیاز جمعیت 

شهری و روستایی شهرهای یاد شده در حال ساخت می باشد.

قم- خبرنــگار فرصت امروز: مدیرکل فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی استان قم از حمایت  از طرح های فرهنگی، هنری و قرآنی 

موسسات در قالب کمیته مصوب قانون بودجه کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی 
استان قم، سید موسی حسینی کاشانی با اعالم این خبر اظهار 
داشــت: کمیته مصوب قانون بودجه کشور در سال 1400 برای 
حمایــت از طرح هــای فرهنگی، هنری و قرآنی در اســتان قم 
متشــکل از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان، مدیر کل 
سازمان تبلیغات اسالمی، نماینده سازمان مدیریت برنامه و بودجه 
و نماینده حوزه علمیه هر هفته تشــکیل و  طرح های فرهنگی، 

هنری و قرآنی ارائه شده توسط موسسات را جهت حمایت بررسی 
می نمایند .

وی افزود: موسســات دارای مجوز رســمی و فعال می توانند 
طرح های فرهنگی، هنری و قرآنی خود در زمینه آســیب های 
اجتماعی، تهاجــم فرهنگی، عفاف و حجاب، ایثار و شــهادت، 
پاسخ به شبهات دینی، آسیب های فرهنگی، مناسبت های دینی، 
دهه فجر و فلســطین را ضمن ارســال کلیات آن در قالب نامه 
 به اداره کل فرهنگ و ارشــاد اسالمی در سامانه سکو به نشانی 
https://sakoo.ai/login بارگــذاری کرده و منتظر اعالم نظر 

کمیته باشند.

اصفهان- قاسم اسد: سه نفر از بانوان آبفای استان اصفهان حائز 
عناوین برتر در بخش های امور بانوان و خانواده، پژوهش و مادر نمونه در 

صنعت آب و برق  شدند.
در برنامه بزرگداشــت والدت حضرت فاطمه زهرا)س( و مقام زن و 
روز مــادر که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور وزیر نیرو و همچنین 
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، از اعظم السادات 
مرتضوی مشــاور امور بانوان آبفای اســتان اصفهان  به دلیل تشکیل 
نخستین کمیته امور بانوان در صنعت آبفا به عنوان مشاور برتر در بخش 

امور بانوان و خانواده صنعت آب و فاضالب کشور تقدیر شد. 
همچنین سعیده سعیدی، مدیر دفتر توسعه پایدار با تالیف چهار جلد 

کتاب به عنوان پژوهشــگر برتر صنعت آب و فاضالب کشور و نسیمه 
بارانی، رئیس بهره برداری آبفای منطقه ۳ شهر اصفهان به عنوان مادر 

نمونه معرفی شدند.
گفتنی است وزیر نیرو در این جلسه با بیان این که بالغ بر 15 درصد 
کارکنان وزارت نیرو را بانوان تشــکیل می دهند، گفت: 18 درصد کل 
بانوان وزارت نیرو جزء مدیران رده عالی هستند که باید در پایان دولت 

سیزدهم از رشد قابل توجهی برخوردار شوند.
 علی اکبر محرابیان گفت: در وزارت نیرو باید شــوراها و تشکل های 
بانوان در زمینه های مختلف علمی، پژوهشی و خیریه جدی تر گرفته 
 شوند تا مشکالت مرتبط با این موضوع از طریق هم افزایی برطرف گردد.

شــایان ذکر اســت در پایان این آئین، از کتاب »زیست بوم مدیریتی 
بانوان« رونمایی شد.

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیر امور شعب بانک 
ملی آذربایجان شــرقی از پرداخت 54 هزار فقره تســهیالت به 
ارزش 90 هزار میلیارد ریال توســط بانک ملی استان در 9 ماهه 
گذشــته خبر داد. عادل غالمی با اعالم این خبر اظهار کرد: از این 
میزان تسهیالت، 40 درصد مربوط به صنعت، ۲8 درصد مربوط 
به خدمات و تســهیالت خرد، 14 درصد مربوط به بازرگانی و 7 
درصد مربوط به بخش کشاورزی است. وی با اشاره به نقش قابل 
توجه بانک ملی در ارائه خدمات و پرداخت تســهیالت در استان، 
افزود: از مجموع 79 هزار و 600 درخواست دریافت وام ازدواج در 
استان، تاکنون 69 هزار و 400 نفر موفق به دریافت وام شده اند که 
بالغ بر ۲7 درصد ثبت نام کنندگان و ۲9 درصد وام های پرداختی 
از طرف بانک ملی بوده اســت. وی با بیان این که این بانک، بانک 
برتر کشــوری در راستای خدمات بانکداری دیجیتال است، ادامه 
داد: نخستین سفته و اولین امضای الکترونیک کشور در این بانک 
رونمایی شــده است. غالمی همچنین از اجرای طرح »صدف« به 
منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه و رونق بخشی به اقتصاد 
و تولید توسط این بانک خبر داد و گفت: در این طرح، تسهیالت 

خرد تا سقف ۲50 میلیون تومان )سه برابر میزان سرمایه گذاری 
متقاضیان( از نرخ کارمزد یک تا 18 درصد اعطا می شــود و مدت 
زمان بازپرداخت آن نیز ۳6 ماهه اســت. وی در بخش دیگری از 
سخنان خود با بیان این که ســرمایه اولیه تاسیس بانک ملی در 
ســال 1۳07، بالغ بر ۲0 میلیون ریال بود که سهم آذربایجان با 
سرمایه گذاری اشــرف الملوک بسیار قابل توجه است، ادامه داد: 

امروز سرمایه این بانک حاکمیتی در کشور به 9۲۲ هزار میلیارد 
ریال رسیده است. وی گفت: بانک ملی در سطح کشور با بیش از 
۲600 شعبه و ۳9 هزار پرسنل فعالیت می کند و در استان نیز 1۲7 
شــعبه با پنج باجه، ۲5 گیشه و 17 شعبه ارزی وجود دارد.  مدیر 
امور شعب بانک ملی آذربایجان شرقی با بیان این که بانک ملی به 
عنوان یک بانک حاکمیتی، نقش قابل توجهی را در حوزه اقتصادی 
و اجتماعــی ایفا می کند، افزود: طی ســال های 1۳07 تا 1۳۳9 
بانک هایی چون بانک کشاورزی و مرکزی به صورت تخصصی از 
بانک ملی جدا شدند. وی با بیان این که امروزه باالی 90 درصد از 
خدمات مالی و پولی و سرمایه گذاری در کشور از طریق سیستم 
بانکی انجام می گیرد، ادامه داد: بانک ملی در کنار نقش اقتصادی 
خود، خدمات دهی و رضایتمندی مردم را جزو رســالت خود قرار 
داده و به دنبال کســب سود نیست. وی گفت: این بانک در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی نیز به صورت ویژه وارد عمل شده و سهم 
باالیی در اعطای تسهیالت  کرونایی داشته است. هم چنین ساالنه 
بالغ بر 1000 بسته معیشتی در قالب طرح مومنانه تهیه و از طریق 

کمیته امداد و بهزیستی در اختیار نیازمندان قرار می دهد.

بندرعبـاس- خبرنـگار فرصـت امـروز: آسـیب دیدگی جزئی 
خـط لولـه انتقـال میعانـات گازی پاالیشـگاه سـتاره خلیج فـارس در 
کمتریـن زمـان ممکـن برطرف می شـود و جای هیچ نگرانـی ای وجود 

ندارد.
بـه گـزارش روابـط عمومـی و امـور بین الملـل شـرکت نفت سـتاره 
خلیج فـارس، بـه دلیـل حجـم بی سـابقه بارندگی طـی روزهـای اخیر 

در اسـتان هرمزگان و خارج شـدن آب های سـطحی از مسـیل و ورود 
سـیالب بـه خـط لوله انتقـال خـوراک پاالیشـگاه سـتاره خلیج فارس، 

ایـن خـط لوله دچـار آسـیب دیدگی جزئی شـده اسـت.
حجـم سـیالب در اطـراف خـط لولـه به قدری بی سـابقه بوده اسـت 
که در برخی قسـمت ها دهانه مسـیل تا 600 متر تعریض شـده اسـت.

در دهانه مسـیل یاد شـده شـیرهای قطع اضطراری وجود دارد و به 

صـورت خـودکار بسـته شـده اند و جای هیـچ نگرانـی در این خصوص 
وجـود نـدارد. کارکنـان سـخت کوش و متبحـر ایـن حـوزه در محـل 
مسـتقر هسـتند و تمهیدات الزم اندیشیده شده اسـت و در کوتاه ترین 

زمـان تعمیـرات الزم پایـان خواهد یافت.
با توجه به ذخیره سـازی میعانات گازی در مخازن پاالیشـگاه ستاره 

خلیـج فارس، عملیات تولید در این پاالیشـگاه بی وقفـه ادامه دارد.

همزمان با سفر یکروزه رئیس جمهوری به استان گیالن ؛

وزیر جهاد کشاورزی از سد پلرود بازدید کرد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قم خبر داد:
حمایت  از طرح های فرهنگی، هنری و قرآنی موسسات در قالب کمیته مصوب قانون بودجه کشور

درخشش بانوان آبفای استان اصفهان در صنعت آب و برق 

طی 9 ماهه سال جاری و در قالب 54 هزار فقره؛

بانک ملی آذربایجان شرقی 90 هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرد

نگرانی ای در خصوص آسیب دیدگی خط لوله انتقال میعانات گازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس وجود ندارد

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رییس اتاق بازرگانی تبریز 
در دیدار با ســفیر بنگالدش در تهران با اشــاره به حجم پایین 
مبادالت تجاری دو کشــور بر لزوم افزایش ارتباطات اقتصادی 

آذربایجان شرقی و کشور بنگالدش تاکید کرد.
یونس ژائله در دیدار با ســفیر بنــگالدش در تهران در محل 
اتاق تبریز با اشاره به لزوم افزایش تجارت دو جانبه میان استان 
آذربایجان شــرقی و بنگالدش گفت: حجم تجارت میان این دو 
کشور در حال حاضر پایین است که باید در این راستا به کمک 

یکدیگر، شاهد باال رفتن این میزان باشیم.
وی ادامه داد: در کنار افزایش تجارت میان دو کشــور، بحث 
مشارکت در تولید بسیار اهمیت دارد. تبریز دارای پتانسیل باالیی 
در صنایع مختلف است که از جمله آن می توان به فوالد، صنایع 
دستی، خشکبار، کفش و چرم، نساجی، صنایع غذایی و شیرینی 

و شکالت و دیگر صنایع پیشرفته این شهر اشاره داشت.
ژائله با اشــاره به وجود کارخانه پتروشــیمی در تبریز گفت: 
این کارخانه توان تولید محصوالت پتروشــیمی مورد نیاز کشور 
بنگالدش را دارد. از سوی دیگر سرمایه گذاری مشترک در حوزه 

نساجی و چرم نیز می تواند مورد توجه دو کشور باشد.

رییس اتاق تبریز با تاکید بر امکان تبادل هیات های تجاری و 
برگزاری نشست های دو جانبه تجاری گفت: کشور بنگالدش می 
تواند نیازمندی های ســرمایه گذاری خود را اعالم کند تا ما نیز 
در شهر تبریز به صنعتگران و تولیدکنندگان خود، این نیازمندی 
ها را معرفی کنیم. وی همچنین بــر لزوم مکاتبه با وزارت امور 
خارجه برای ایجاد مسیرهای حمل و نقلی بهتر به منظور برقراری 
ارتباطات تجاری دوســویه تاکید کرد و گفت: خط مســتقیم 
کشــتیرانی ایران - بنگالدش می تواند هزینه های حمل و نقل 

کاال بین دو کشــور را کاهش داده و زمینه های ارتباطی این دو 
کشور را تسهیل کند.

ســفیر بنگالدش در تهران نیز در این دیدار با اشاره به وجود 
ظرفیت الزم برای تولید مشــترک میان دو کشور گفت: امکان 
تولید در بنگالدش و صــادرات مجدد موجود بوده و با توجه به 
تعرفه صفر صادرات به اروپا، این کشور در زمینه صادرات به اروپا 
دارای مزیت است. گوسال اعظم سارکر با اشاره به پتانسیل های 
ویژه کشور بنگالدش گفت: بنگالدش دارای زمین های حاصل 
خیز بــوده و تقریبا همه چیز در آن مــی روید چون هم خاک 
مناســب و هم آب کافی در این سرزمین داریم. وی ادامه داد: از 
جمله مزیت های مهم ســرمایه گذاری در بنگالدش را می توان 
دستمزد بســیار پایین و کیفیت باالی کاالهای تولیدی در آن 
دانست. سفیر بنگالدش همچنین از شناخته شدن فرش تبریز در 
کشور بنگالدش سخن به میان آورده و خواستار افزایش ارتباطات 

تجاری بین استان آذربایجان شرقی و کشور بنگالدش شد.
همچنین در این جلســه، ابراهیمی نائب رییس اتاق تبریز و 
پروینی، رئیس انجمن نســاجی آذربایجان شرقی به بیان نکته 

نظرات خود پیرامون افزایش ارتباطات دو جانبه پرداختند.

رییس اتاق بازرگانی تبریز در دیدار با سفیر بنگالدش تاکید کرد؛

لزوم افزایش ارتباطات تجاری آذربایجان شرقی و بنگالدش
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حفظ تمرکز در محل کار به شیوه کارآفرینان حرفه ای

)YEC( نگارش: انجمن کارآفرینان جوان
ترجمه: علی آل علی

فعالیت در دنیای کس��ب و کار همیش��ه تجربه ای لذت بخش نیست. گاهی اوقات شما به بیشترین تمرکز 
ممکن در محل کار نیاز دارید و هرچه تالش می کنید چنین امری قابل تحقق نیست. درست به همین خاطر 
باید ارزیابی دوباره ای در روش کارتان در این میان صورت دهید. این امر ش��اید ش��رایط بسیار دشواری پیش 

روی تان قرار دهد، اما گامی به سوی حرفه ای تر شدن در حوزه کارآفرینی خواهد بود. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از راهکارهای حرفه ای برای بهبود وضعیت کاری از نقطه نظر حفظ 
تمرکز است. اگر شما هم در محل کار یا هنگام پیگیری امور شرکت از راه دور با مشکل از دست دادن تمرکز 
رو به رو هستید، این مقاله به طور کامل مخصوص شماست. در ادامه برخی از نکات مهم در این رابطه را از 

نظر کارآفرینان جوان و موفق در سراسر دنیا مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
تأمل درباره چرایی کسب و کارتان
زین استیونز: موسسه مالی پروتی

بسیاری از کارآفرینان در فرآیند فعالیت کاری به دلیل فراموشی چرایی راه اندازی کسب و کار با مشکالت 
بس��یار زیادی رو به رو می ش��وند. این امر شرایط بسیار دشواری پیش روی برندها قرار می دهد. اگر شما هم 
به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هستید، شروع کار با پیدا کردن چرایی حضورتان در بازار امر 
مناس��بی خواهد بود. این نکته به طور معمول انگیزه کارآفرینان را چند برابر کرده و فرصتی مناسب به شما 
برای حفظ تمرکزتان در سطحی باال خواهد داد. به این ترتیب دیگر مشکلی از نظر تاثیرگذاری بر روی فرآیند 

کسب و کارتان نخواهید داشت. 
امروزه برخی از برندها برای جلب نظر مشتریان به طور مداوم با مشکالتی رو به رو هستند. این امر در نگاه 
نخست شرایط برندها را به طور قابل مالحظه ای بهبود خواهد بخشید. با این حساب شما باید همیشه در زمینه 

مقابله با اتالف وقت یا فقدان تمرکز در محل کار این نکته مهم را مدنظر قرار دهید. 
حذف تمام عوامل حواس پرتی

کریستین مارکوئت: موسسه رسانه ای مارکوئت
عامل حواس پرتی در تمام بخش های ش��رکت و محل کار وجود دارد. اگر ش��ما توانایی کنار آمدن با آنها و 
حفظ تمرکزتان را ندارید، باید راهکار دیگری برای آن پیدا کنید. این امر نکته بسیار مهمی برای بهبود وضعیت 
کسب و کار محسوب می شود. متاسفانه بسیاری از اوقات برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان 
شرایط دشواری را پیش رو دارند. این امر وقتی امکان تمرکز بر روی کار سخت تر شود، با بحران مهمتری نیز 

رو به رو می شود. بنابراین اولین راهکار در این میان حذف تمام المان های حواس پرتی است.
المان هایی مانند دکور بیش از اندازه ش��لوع در دفتر کار یا حتی گوش همراه می تواند حواس ش��ما را به 
سادگی پرت کند. درست به همین خاطر باید همیشه به دنبال حذف این موارد از کنار خودتان باشید، در غیر 

این صورت شاید هرگز امکان بازیابی تمرکز از دست رفته تان را پیدا نکنید. 
درخواست کمک از دیگران
جان ترنر: موسسه سید پراد

درخواس��ت کمک از دیگران همیشه ایده بدی نیس��ت. گاهی اوقات شما برای برون رفت از شرایط برند به 
کمک فوری دیگران نیاز دارید. این امر می تواند به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی دیگران 
بدهد. در این صورت شما باید همیشه از فرصت موردنظر به خوبی سود ببرید، در غیر این صورت شاید هرگز 
شانسی برای بازیابی تمرکزتان نداشته باشید. امروزه بسیاری از افراد در سراسر دنیا با مشکل فقدان تمرکز در 
محل کار رو به رو هستند. این امر از سوی برخی از کارشناس های حرفه ای یا دیگر افراد متخصص در حوزه 
کسب و کار به خوبی حل شده است. بنابراین شما امکان استفاده از توصیه های آنها برای بهبود شرایط تان را 

خواهید داشت. مقاومت در برابر این امر همیشه به ضرر شما خواهد بود. 
خداحافظی با ابزارهای آنالین

بلیر ویلیامز: موسسه ممبر پرس
اس��تفاده از تجهیزات آنالین مانند گوش��ی همراه یا رایانه های متصل به اینترنت در فرآیند تمرکز بر روی 
ش��رایط کاری همیش��ه دردسرساز است. این امر شما را در موقعیتی به شدت خطرناک از نظر کاهش سطح 
تمرکز قرار می دهد. با این حساب اگر شما به دنبال راهکاری برای بهبود وضعیت تان هستید، خداحافظی با 
ابزارهای آنالین می تواند گزینه بس��یار خوبی باشد. این امر در مدت زمانی مشخص توانایی شما برای تمرکز 

بهینه بر روی کار را افزایش می دهد.
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به قلم: ساندیپ مالیا
موسس و مدیرعامل آژانس بازاریابی کافه دیجیتال 

ترجمه: علی آل علی

در دنیای بازاریابی قرار گرفتن محتوای برند در میان نتایج 
برتر گوگل امر بس��یار مهمی محسوب می شود. این نکته به 
برندها فرصت الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 
داده و شانس آنها در بازار را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
خواهد داد. با این حس��اب اگر شما هم به دنبال تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف و پیدا کردن جایگاهی مناس��ب در 
بازار هستید، باید همیشه به رتبه های برتر گوگل توجه کنید. 
در این میان هیچ راهکاری به اندازه س��ئو ش��ما را به سوی 
موفقیت در این زمینه هدایت نخواهد کرد. این امر ش��انس 
ش��ما برای تاثیرگذاری ب��ر روی کاربران و همچنین افزایش 

میزان فروش تان را دو برابر خواهد کرد. 
ام��روزه مدیری��ت س��ئو بدل به ام��ری حرف��ه ای و کامال 
تخصصی ش��ده است. درست به همین خاطر شمار باالیی از 
برندها در عمل به دنبال اس��تفاده از کارشناس های حرفه ای 
در این میان هس��تند. این امر گزینه بسیار جذابی محسوب 
می شود، اما همیشه با موانعی برای برندها همراه است. یکی 
از نخس��تین چالش های در این زمینه هزینه باالی همکاری 
با کارشناس های حرفه ای سئو است. برندهای تازه تاسیس یا 
کسب و کارهای کوچک در شرایط مالی کنونی کمتر فرصتی 
برای هم��کاری در قالب چنین هزینه های باالیی را دارند. به 
همین خاطر اس��تخدام یا حتی همکاری با کارش��ناس های 

حرفه ای جایی در برنامه آنها نخواهد داشت. 
اگر شما به دنبال استفاده از تکنیک های سئو بدون استفاده 
از خدم��ات آژانس های بازاریابی یا کارش��ناس های حرفه ای 
هس��تید، ش��اید اندکی کارتان سخت تر باش��د، اما هنوز هم 
فرصت زیادی پیش رو دارید. این امر شامل یادگیری برخی 
از مهمترین نکات در زمینه س��ئو برای پیشبرد کارتان است. 
ب��دون  تردید ش��ما برای حرفه ای ش��دن در این زمینه باید 
دس��ت کم مقداری آشنایی با دنیای سئو داشته باشید. با این 
حس��اب مقاله کنونی برای کس��انی که تازه در ابتدای مسیر 
آشنایی با سئو هستند، ش��اید کمی سنگین باشد. اگر شما 
مهارت نسبی در زمینه سئو دارید و آماده بهبود مهارت تان به 
منظور کسب رتبه های برتر گوگل هستید، نکات مورد بحث 
در ای��ن مقاله به خوبی کمک تان خواهد کرد. در ادامه برخی 
از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 

 ایجاد هماهنگی میان محتوا 
و الگوی جست و جوی کاربران

ش��ما در زمینه سئو همیشه با کلیدواژه های مختلف سر و 
کار دارید. این امر اغلب اوقات ش��امل کلیدواژه های متنی و 
دارای نوعی لحن اس��تاندارد است. البته با گسترش استفاده 
از دس��تیارهای صوتی این امر تا حدی تغییر کرده است. به 
همین خاطر شما باید کلیدواژه  های خودمانی تر را نیز مد نظر 
قرار دهید. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده و ش��انس تان را برای جلب نظر مشتریان 

افزایش می دهد. 
بعد از اینکه کلیدواژه های مناسب را پیدا کردید، باید اندکی 
درب��اره ایجاد هماهنگی میان محت��وای دارای کلیدواژه های 
اس��تاندارد خود و الگوی جس��ت و جوی کاربران هماهنگی 
ایجاد کنید. این امر ش��امل کاربرد کلیدواژه ها در بخش های 
مختل��ف محتوا و همچنین ارزیابی دوب��اره رفتار کاربران در 
گوگل است. چنین امری به شما اطالعات بسیار مهمی درباره 
نحوه تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف خواهد داد. به این 
ترتیب دیگر مشکلی از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف برای ش��ما باقی نمی ماند. امروزه شمار باالیی از برندها 
پس از اینکه محتوای شان را آماده می کنند، بدون هیچ تأملی 
آن را منتشر کرده و موجب بروز دردسرهای زیادی می شوند. 
چنین امری نه تنها محبوبیت برندها در شبکه های اجتماعی 
را افزای��ش نمی دهد، بلکه در اغل��ب اوقات مانع مهمی برای 

تحقق اهداف برندها نیز محسوب می گردد. 
بهتری��ن توصیه برای اینکه خیلی خ��وب رفتار کاربران به 
هن��گام کار با موتور جس��ت و جوی گ��وگل را درک کنید، 
گذاش��تن خودتان به جای آنهاست. این امر نقش مهمی در 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دارد. ش��ما به این ترتیب 
شانس بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
جلب نظرشان خواهید داشت. یادتان باشد کاربران در نهایت 
به دنبال محتوایی کاربردی هس��تند. بنابراین وقتی خودتان 
را ب��ه جای آنها قرار دهید، با ش��یوه و روش های پیدا کردن 
محتوا از س��وی آنها خیلی خوب آش��نا خواهید شد. این امر 
در ادامه به شما برای سئو حرفه ای محتوای تان کمک شایانی 

خواهد کرد. 
نگارش تگ موضوعی و متا دیسکریپشن باکیفیت

تگ موضوعی درواقع تیتر اصلی محتوای ش��ما را ش��امل 
می ش��ود. همانطور که ه��ر متنی در کت��اب، مجله یا حتی 
س��ایت های آنالین دارای تیتر است، شما هم برای محتوای 
بازاریابی تان باید یک تیتر انتخاب کنید. در این میان هرچه 
تیتر شما جذاب تر باشد، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بیشتر می ش��ود. این امر در بلندمدت شما را 
بدل به برندی دوست داش��تنی و م��ورد توجه گوگل خواهد 
کرد. یادتان باش��د کاربران برای پیدا کردن محتوای مناسب 
از بین نتایج گس��ترده گوگل فقط به صفحه اول توجه نشان 
می دهند. مهمترین معیار هم در این میان جذابیت تیتر اصلی 
محتوای هر س��ایت است. بنابراین اگر شما کیفیت باالیی در 
این زمینه از محتوای تان نش��ان دهی��د، کارتان به طور قابل 
مالحظه ای ساده تر از هر زمان دیگری خواهد شد، در غیر این 
صورت باید مدت زمان زیادی برای بهینه س��ازی شرایط تان 

زمان صرف کنید.
اس��تفاده دقیق از کلیدواژه های کاربردی در زمینه انتخاب 
تیت��ر موضوعی به ش��ما برای دس��ته بندی بهت��ر محتوا و 
شناسایی بهتر آن از سوی الگوریتم گوگل کمک خواهد کرد. 
ای��ن امر اغلب اوقات مورد بی توجه��ی بازاریاب های حرفه ای 

ق��رار می گیرد. درس��ت به همی��ن خاطر به طور م��داوم با 
مشکالتی در این زمینه رو به رو می شوند. اگر شما به دنبال 
جلب نظر مخاطب هدف تان در این میان هستید، استفاده از 
الگوی آزمون آ/ب گزینه مناسبی خواهد بود. این امر شانس 
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور قابل 
مالحظه ای افزایش داده و در مدت زمانی کوتاه بهترین گزینه 

را پیش روی برندتان قرار می دهد. 
بخش بعدی در انتخاب ظاهری محتوا برای گوگل مربوط 
به بخش متا دیسکریپش��ن )Meta Description( است. 
این بخش اهمیت بس��یار زیادی برای حوزه سئو و الگوریتم 
گ��وگل ندارد، بلکه در نهایت کار نظ��ر کاربران را به خودش 
جلب می کند. اگر ش��ما این بخ��ش را به طور حرفه ای تهیه 
کنید، کاربران بیش��تری به محتوای تان توجه خواهند کرد. 
بخش متا دیسکریپش��ن همیشه در پایین تیتر اصلی محتوا 
در گوگل نمایش داده می ش��ود. این بخش شامل چند خط 

ابتدایی مقاله یا کپشن شما برای محتوای تان است. 
بدون تردید هر برندی برای تهیه کپشن یا چند خط ابتدایی 
محتوا ای��ده خاص خودش را دارد. نکت��ه مهم در این میان 
تالش برای اس��تفاده از عبارت های کوتاه، دقیق و آشنا برای 
کاربران است. اگر در این میان برخی از کلیدواژه های مهم را 
نی��ز به کارتان اضافه کنید، دیگر هیچ ایرادی در محتوای تان 
دی��ده نخواهد ش��د. این امر نقش مهمی ب��رای تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مخاطب هدف داشته و شانس شما را به طور 
قابل مالحظه ای افزایش می دهد. یادتان باش��د در پایان کار 
همیشه ارزیابی یا به عبارت دقیق تر نظارت دوباره ای بر روی 
تیتر و متا دیسکریپشن تان داشته باشید، در غیر این صورت 
ش��اید یک اشتباه کوچک نیز میزان تاثیرگذاری کارتان را به 

طور قابل مالحظه ای کاهش دهد. 
بهینه سازی تصاویر

بهینه س��ازی تصاویر شامل استفاده از نمونه های استاندارد 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اس��ت. این امر نقش 
مهم��ی برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف داش��ته و 
شانس شما را به طور قابل مالحظه ای برای کسب رتبه های 
برتر گوگل باال می برد. امروزه کاربران به محتوای بدون تصاویر 
توجه زیادی نشان نمی دهند. دلیل این امر نیز خستگی ناشی 
از مطالعه پشت س��ر هم متنی طوالنی است. شما با افزودن 
برخی از تصاویر مرتبط با متن یا محتوای تان امکان جلب نظر 

کاربران به شیوه ای بهتر را خواهید داشت. 
ب��دون ش��ک بس��یاری از برنده��ا اس��تفاده از تصاویر در 
محتوای ش��ان را به طور قابل مالحظه ای در دستور کار قرار 
می دهند. نکته مهم اینکه ش��ما در این میان به غیر از صرف 
کاربرد تصاویر باید به فکر میزان تاثیرگذاری شان نیز باشید. 
به زبان س��اده، کیفیت تصاویر شما نیز باید به عنوان بخشی 
مهم از کار مدنظر قرار گیرد، در غیر این صورت ش��ما هرگز 
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید 

داشت. 
اولین نکته ای که ش��ما برای انتخاب یک تصویر باکیفیت 
باید مدنظر داشته باش��ید، ارتباط آن با ماهیت محتوای تان 
اس��ت. این امر به ش��ما برای جلب نظر هرچه بهتر کاربران 
کم��ک خواهد کرد. در ادام��ه نیز باید به طور م��داوم برای 
بهبود وضعیت بازاریابی تان از فرمت های مناس��ب تصویری 
س��ود ببرید. ام��روزه فرمت JPEG و PNG در مقایس��ه با 
دیگر فرمت های مش��ابه کیفیت بس��یار باالتری دارد. با این 
حس��اب شما در صورت اس��تفاده از چنین محتوایی شانس 
بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا 

خواهید کرد. 
اگر شما در زمینه سئو فردی حرفه ای باشید، خیلی خوب 
از اهمی��ت کاهش حجم کلی صفحه آگاه��ی دارید. این امر 
نکته بس��یار مهمی برای افزایش رتبه س��ئو سایت محسوب 
می ش��ود. درست به همین خاطر شما باید همیشه به دنبال 
اس��تفاده از فرصت ه��ای پی��ش روی تان ب��رای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف باش��ید. این امر ش��امل فشرده سازی 
حجم تصاویر می شود. از این نظر فرمت JPEG برتری قابل 
مالحظه ای در مقایسه با دیگر فرمت های مشابه در بازار دارد. 
درس��ت به همین خاطر توصیه ما برای استفاده از تصاویر در 
زمینه بازاریابی سرمایه گذاری بر روی فرمت موردنظر است. 

بهینه سازی سرعت بارگذاری صفحات
کمتر کسی در دنیا حوصله تماشای بارگذاری طوالنی یک 
صفحه س��ایت را دارد. همین امر موجب ترک س��ریع سایت 
از سوی کاربران می ش��ود. اگر سایت شما سرعت بارگذاری 
بس��یار پایینی داشته باشد، بس��یاری از کاربران در کمتر از 
چند ثانیه قید مش��اهده محتوای ت��ان را خواهند زد. در این 

بین هم میزان ش��هرت یا محبوبیت برند ش��ما هیچ تاثیری 
در نتیجه نهایی نخواهد داش��ت. به همین خاطر تمام برندها 
باید با تمام توان ش��ان برای بهینه س��ازی س��رعت بارگذاری 
تصاویر تالش کنند، در غیر این صورت شاید هرگز فرصت و 
شانس��ی برای بهبود نتیجه بازاریابی شان پیدا نکنند. این امر 
ش��رایط تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف را به طور قابل 
مالحظه ای دش��وار ساخته و شانس شما برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب تان را به شدت کاهش می دهد. 
شما برای افزایش سرعت بارگذاری صفحات تان راهکارهای 
بسیار زیادی پیش رو دارید. البته در این میان توصیه ابتدایی 
ما ارزیابی وضعیت سایت تان پیش از هر اقدام دیگری است. 
شما در این بین باید سرعت بارگذاری سایت تان را پیش از هر 
اصالحی در نظر بگیرید. خوشبختانه سایت های بسیار زیادی 
به طور رایگان این کار را برای ش��ما انجام می دهند. بنابراین 
هیچ مشکل مهمی پیش روی تان نخواهد بود. در ادامه مسیر 
نیز با استفاده از خدمات موسسه های تخصصی یا انتخاب یک 
قالب سبک تر برای سایت تان امکان بهبود محسوس سرعت 
س��ایت تان را پیدا می کنید.  یادتان باشد همیشه لینک های 
خ��راب یکی از مش��کالت اصلی س��ایت ها و دلیل مهمی در 
کاهش س��رعت بارگذاری محسوب می ش��ود. بنابراین شما 
باید نظارت کافی بر روی وضعیت س��المت لینک های تان و 
همچنین جایگزینی سریع ش��ان با نمونه های درست داشته 
باشید، در غیر این صورت شاید خیلی زود سرعت بارگذاری 

سایت شما یک سقوط آزاد کامل را تجربه نماید. 
بدون تردید بس��یاری از س��ایت ها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف از راهکارهای بسیار متنوعی استفاده می کنند. در 
این میان اگر سرعت بارگذاری صفحات شما به اندازه کافی باال 
نباشد، بسیاری از استراتژی های تان با شکست همراه خواهد شد. 
این امر می تواند وضعیت شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای 
تحت تاثیر قرار داده و مشتریان را از کنار برندتان پراکنده سازد. 
یادتان باشد همیشه در بازار برندهای حاضر و آماده برای تصاحب 
مشتریان شما وجود دارد. بنابراین یک اشتباه کوچک از سوی 
برندتان برای از دست دادن شمار باالیی از مشتریان بالقوه برند 

کافی خواهد بود. 
ارتقای تجربه کاربران از سایت

س��ایت یک برند باید همیش��ه دسترسی س��اده و امکان 
جس��ت و جوی س��ریع را به کاربران بده��د. این امر رضایت 
باالی کاربران را به همراه خواهد داش��ت. اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف تان با اس��تفاده از چنین 
راهکاری هستید، همیشه تکنیک های زیادی پیش روی تان 
خواه��د بود. یکی از بهترین گزینه ها در این میان اس��تفاده 
از هش��تگ برای محتوای سایت و همچنین دسته بندی شان 
براس��اس موضوعات ش��ان اس��ت. چنین نکته ای دسترسی 
کاربران به محتوای ش��ما را بی نهایت س��اده ک��رده و دیگر 
دردس��ری پیش روی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف نخواهد بود. 
بس��یاری از بازاریاب ها برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف نکات مربوط به بهینه سازی سایت از نظر تجربه کاربری 
را در به روز رسانی یا تغییر قالب سایت محدود می کنند. شاید 
این امر جذابیت های بسیار زیادی داشته باشد، اما فرصت های 
بیشتر برای تاثیرگذاری بر روی کاربران را از بین خواهد برد. 
مهمترین ترندی که در زمینه بهینه س��ازی س��ایت برای 
کاربران وجود دارد، اس��تفاده از قالب یا به طور کلی طراحی 
سایت به طور س��ازگار با گوشی های هوشمند است. این امر 
تحت عنوان سازگاری با موبایل شناخته می شود. اگر شما به 
هنگام طراحی سایت تان این نکته مهم را مدنظر قرار دهید، 
بس��یاری از مشکالت تان به طور خودکار حل و فصل خواهد 
ش��د. با این حس��اب دیگر نیازی به نگرانی نس��بت به شیوه 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود. 
ایجاد سازگاری میان URL های سایت با سئو

آدرس صفحه سایت یا همان URL نقش مهمی در جلب 
نظر کاربران و همچنین کسب رتبه های باال از نقطه نظر سئو 
دارد. وقتی شما در آدرس صفحات سایت تان از کلیدواژه های 
مرتبط با محتوا سود می برید، گام مهمی به سوی تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مخاطب هدف برداش��ته اید. این امر شانس 
ش��ما در بازار را به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
یادتان باش��د این امر باید با دقت نظ��ر باالیی صورت گیرد. 
درست به همین خاطر الگوبرداری از برندهای بزرگ در این 

میان امر بسیار مهمی خواهد بود. 
امروزه بس��یاری از برندها در عمل لینک های سایت شان را 
کوتاه می کنند. این امر ش��اید گزینه ای جذاب برای بازنش��ر 
لینک ها در شبکه های اجتماعی باشد، اما از نظر تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف نوعی فاجعه خواهد بود. درس��ت به 
همین خاطر ش��ما باید این ش��یوه فعالی��ت را هرچه زودتر 
متوق��ف س��ازید، در غیر این ص��ورت هرگ��ز فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نخواهید کرد. 
بدون تردید بازاریاب ها درک مناس��بی از نکات اساسی سئو 
دارند. اگر ش��ما همین نکات را در زمین��ه طراحی URL هم 
صفحه به کار گیرید، دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. چنین امری از نقطه نظر 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امر بس��یار مهمی محسوب 
می شود. با این حساب دیگر مشکل خاصی پیش روی تان برای 
جلب نظر مخاطب هدف و تعامل با وی وجود نخواهد داشت. به 
عالوه، الگوریتم گوگل نیز واکنش بسیار بهتری نسبت به محتوای 
شما خواهد داشت. این امر در بلندمدت وضعیت سئو برندتان را 

به طور محسوسی بهینه سازی می کند. 
بی تردی��د امروزه مدیریت س��ئو یکی از ن��کات مهم برای 
برندها محس��وب می ش��ود. این امر در بس��یاری از مواقع با 
تکنیک های نادرس��ت از سوی بازاریاب ها پیگیری شده و در 
نهایت نتایج دلخواه را به همراه ندارد. اگر شما به دنبال ایجاد 
تحول در شیوه س��ئو محتوای تان هستید، نکات مورد بحث 
در این مقاله نقطه شروع مناسبی برای کارتان خواهد بود. به 
این ترتیب شما فرصت کافی برای جلب نظر کاربران را پیدا 
کرده و موقعیت تان در بازار به طور مداوم بهینه خواهد شد. 
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