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یادداشت
همه تقلب میکنند؟
مهراد عباد
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

کاهش قیمت ارز باعث عقبنشینی بورس میشود؟

رابطه سهام و دالر

قیمت مسکن باال نرفته و کاهش هم نیافته است

بازار خانههای زیر قیمت تهران

دبورا ال رود ،اس��تاد دانشگاه
اس��تنفورد در کت��اب تقل��ب
توضیح میدهد که چطور جمله
«همه تقلب میکنند» میتواند
فرد و جامع��ه را ویران کند .دو
علت اصلی ارتکاب به تقلب که
در این کتاب مورد اش��اره قرار
گرفته ،شامل بیعدالتی و تردید
در عادالنهبودن ش��رایط و البته
به دست آوردن مزایای ملموس
و ف��وری قابل توجه اس��ت ،اما
کس��انی ک��ه تقل��ب میکنند،
نمیدانن��د ک��ه رفت��ار آنها بر
اشخاص دیگر نیز اثر گذاشته و
همچنین اعتماد اجتماعی را نیز
خدشهدار میکند .کسانی که در
پرداخت مالیات تقلب میکنند،
این موضوع را نادیده میگیرند
که کارش��ان به تحمیل هزینه
بیش��تر بر دیگ��ران و پرداخت
مالیات بیش��تر از ط��رف مردم
عادی منجر میش��ود .کس��انی
ک��ه در بیمه تقل��ب میکنند،
متوج��ه نیس��تند که ای��ن امر
موج��ب افزای��ش هزینهه��ای
درمانی دیگران میش��ود .تقلب
از جمله رفتارهای بشری است
ک��ه در گ��ذر زم��ان در جوامع
مختلف مشاهده و گزارش شده
است و متاسفانه این موضوع در
ایران بسیار رواج یافته
9
است...

فرصت امروز :پس از آنکه ش��اخص بورس تهران در معامالت روز یکش��نبه با افت بیش از  22هزار واحدی بار
دیگر به کانال  1.2میلیونی س��قوط کرد ،این روند نزولی در س��ومین روز هفته هم ادامه یافت و دماس��نج بازار
س��هام بیش از  7هزار واحد افت کرد .ش��اخص بورس تهران با این افت  7هزار و  561واحدی در معامالت روز
دوش��نبه به رقم یک میلیون و  274هزار واحد رس��ید .سایر شاخصها هم در این روز روند نزولی داشتند تا افت
دستهجمعی شاخصها بار دیگر تاثیر مقطعی و موقتی حمایتهای دولتی را گوشزد کند .اما پس از آنکه قیمت
دالر در ابتدای این هفته با احیای یک معافیت تحریمی ایران از س��وی آمریکا در جریان مذاکرات وین به کانال
 26هزار تومان در بازار آزاد و کانال  24هزار تومان در صرافیهای بانکی بازگش��ت ،رابطه س��هام و دالر بار دیگر
به بحث مهم کارشناس��ان و اهالی بازار سهام تبدیل ش��د .مقایسه روند بلندمدت نرخ دالر و شاخص بورس در...
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پایان سردرگمی خودرویی مردم با تدبیر رئیسی

دولت و «حذفی» به نفع ملت
5

بوکار
مدیریت و کس 

 6عادت ثروتساز
اگر یک عادت مش��ترک در بین تمامی افراد وجود داش��ته باشد ،بدون شک کسب ثروت ،تنها گزینه خواهد
بود .دلیل این امر نیز به این خاطر است که این موضوع باعث میشود تا شما در تمامی جنبههای زندگی خود،
شانس موفقیت باالیی را داشته باشید .برای مثال حتی حفظ سالمتی هم بدون پول ،امکانپذیر نخواهد بود .با
این حال کسب ثروت اتفاقی یک شبه نبوده و عواملی نظیر برنده شدن یک جایزه ،اتفاقات نادر در جهان محسوب
میشوند .درواقع برای این خواسته ،نیاز است تا یک مسیر درست طی شود .با این حال آیا تاکنون به این موضوع
فکر کردهاید که چه عواملی باعث میشود در مسیر کسب ثروت قرار بگیرید؟ در این زمینه پاسخ اصلی ،ایجاد
عادتهایی است که شما را در رسیدن به این خواسته کمک خواهد کرد .درواقع این گزینهها ،پیشنیاز رسیدن
به ثروت هستند .با این حال درگیر شدن با اقدامات متنوع ،بدون شک هر فردی را خسته خواهد کرد و باعث...

4

8

چرا منافع اصالحات تجاری به صورت ناهمگون توزیع میشود؟
فرصت امروز :با وجود اینکه اصالحات تجاری ،منافع بس��یاری را
به شکل افزایش رشد اقتصادی و اشتغالزایی به همراه دارد ،اما این
منافع ش��وربختانه به صورت یکنواخت و همگون در سطح جامعه
توزیع نمیش��ود و چهبس��ا ممکن اس��ت برخی از مناطق ،صنایع،
بنگاهها و کارگران نسبت به دوره قبل از اصالحات ،وضعیت بدتری
نیز پیدا کنند .حال س��وال این است که دولتها چگونه میتوانند
این نقیصه را برطرف کنند؟ یعنی سیاستگذاران چطور میتوانند
از آثار منفی تجارت آزاد بر صنایع و مش��اغل بکاهند و چالشهای
گذار به تجارت آزاد را به حداقل برس��انند؟ در پاسخ به این سوال،
بان��ک جهانی ب��ا تاکید بر اثرات مثبت و منف��ی اصالحات تجارت
آزاد ب��ر صنایع ،دولتها را به دلیل فواید بس��یار زیاد تجارت آزاد،
به حرکت در مس��یر اصالحات تج��اری ترغیب میکند .از آنجا که
صنایع در مسی ر گذار به تجارت آزاد مطمئنا با چالشهای متعددی
مواجه خواهند شد ،بانک جهانی برای رفع این چالشها ،یک بسته
سیاس��تی ارائه کرده است که شامل س��ه گام «کاهش تعرفهها و
تقوی��ت عملکرد بازار»« ،تس��ریع تعدی��ل ب��ازار کار» و «کاهش
هزینههای تجارت» میشود .نسخه پیش��نهادی بانک جهانی ،راه
نج��ات اصالحات اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد از ورطه اعتراض،
شکس��ت و سقوط است .البته گزارش بانک جهانی تاکید کرده که
رفع تحریمهای خارجی ،نخستین پیشنیاز اجرای اصالحات تجاری
است و با وجود تحریمها ،گذار به تجارت آزاد ممکن نیست.
تقویت تجارت فراگیر در دستور کار
بان��ک جهانی در گزارش خود میگوید که تج��ارت آزاد باید به
عنوان یک موضوع حیاتی به سرخط فعالیتهای دولت تبدیل شود.
در این گزارش که ترجمهای از فصل چهارم کتاب «تأثیرات توزیعی
تجارت» با نام «تقویت تجارت فراگیر :دستور کار سیاستی» از سوی
بانک جهانی در سال  2021منتشر شده و با پیشنهادهایی از سوی
موسس��ه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تکمیل ش��ده است ،راه
نج��ات اصالحات اقتصادی مبتنی بر تجارت آزاد از ورطه اعتراض،
شکس��ت و سقوط ترسیم شده اس��ت .این گزارش توصیه میکند
ب��رای افزای��ش صادرات صنای��ع ،رویکرد کاه��ش محدودیتهای

تجاری کارساز است .کما اینکه در اندونزی ،هر کاهش ۱۰درصدی
تعرفه نهادههای وارداتی به افزایش بهرهوری ۱۲درصدی بنگاههای
واردکننده نهادهها منجر ش��ده اس��ت .فحوای کالم گزارش بانک
جهانی این اس��ت که تا زمانی که در سطح سیاستگذاری در یک
کشور اجماع ایجاد نشود و بازیگران اجتماعی نیز در روند اصالحات
مش��ارکت نکنند ،توفیق چندانی در نتیجه آزادس��ازی تجاری به
بار نمیآید .توصیه نویس��ندگان گزارش ،ایجاد یک نهاد حکومتی
برای هماهنگی در سیاستگذاری اصالحات تجاری است .این کار
تضمین میکند که برخورداری از منافع حاصل از اصالحات تجاری
از منظر اندازه و توزیع ،در بهترین حالت ممکن باش��د و در ضمن،
انحراف در بازارها و لطمات محیطزیستی نیز حداقل شود.
ال��زام مه��م ورود یک کش��ور به فض��ای تج��ارت آزاد جهانی،
برخورداری از زیرساختهای بهروز و مدرن است و بنادر و جادهها،
اینترنت ،س��امانههای تج��ارت و مجاری تب��ادالت بانکی اهمیت
بسیاری دارند .طبق آمارها۹۰،درصد تجارت جهانی از طریق بنادر
صورت میگیرد ،در حالی که هیچ یک از بنادر ایران در فهرس��ت
۵۰بندر مهم جهان در س��ال قرار نداشتهاند .بنابراین پیشنهاد این
گزارش به کشورهای در حال توسعه ،بهبود زیرساختهای بنادر و
همچنین فناوری اطالعات کشور است .فناوری ارتباطات پلی بین
بخش خدمات با صنعت و نیز بین صنایع یک کش��ور و همچنین
ابزار اساس��ی جمعآوری و نش��ر اطالعات الزم برای تجارت است.
بنابراین هر چقدر کیفیت فناوری اطالعات باالتر باشد ،پیادهسازی
اصالحات تجاری موثرتر خواهد بود .س��رعت اینترنت در ایران در
جوالی  ،۲۰۲۱از بین ۱۸۰کشور در رتبه  ۱۳۴قرار دارد که بیانگر
فاصله زیاد کشور از متوسط جهانی است .پیشنهاد موسسه مطالعات
و پژوهشهای بازرگانی این اس��ت که سیاس��تگذار با جدیت در
پیگی��ری اجرای تبصرههای «الف» و «ب» م��اده  ۵۱قانون برنامه
پنجساله ششم توسعه ،ارتقای سطح کمی و کیفی بنادر را جدیتر
از گذشته در پیش گیرد .همچنین هرگونه طرح درخصوص فضای
مجازی کش��ور نباید ب��ه کاهش کمی و کیفی دسترس��ی فعاالن
اقتص��ادی به اینترنت منجر ش��ود .بازوی پژوهش��ی وزارت صمت

در حالی که قانون پایانههای فروش��گاهی و سامانه مؤدیان از
سال  ۱۳۹۸تصویب شده اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است
و آنطور که مسئوالن سازمان امور مالیاتی میگویند ،اجرای این
قانون قدم بزرگی است و نباید آن را فدای عجله کرد.
به گزارش ایس��نا ،با تصویب قانون پایانههای فروش��گاهی و
سامانه مؤدیان در س��ال  ،۱۳۹۸سازمان امور مالیاتی از شهریور
آن سال معادل  ۱۵گروه از فعاالن اقتصادی که حدود  ۵۰شغل
ف شدن درآمد ،جلوگیری
میشوند را دستهبندی کرد تا برای شفا 
از فرار مالیاتی و کمک به فرآیند حسابرسی مالیاتی مکلف به ثبت
نام در سامانه مؤدیان و استفاده از کارتخوان باشند.
ای��ن اقدام در راس��تای اجرای قانون پایانههای فروش��گاهی و
س��امانه مؤدیان ص��ورت گرفت که طبق آن تمام افراد مش��مول
باید به ترتیبی که س��ازمان مقرر میکند ،نس��بت به ثبتنام در

سامانه مؤدیان اقدام کنند و خردهفروشیها و واحدهای صنفی که
به صورت مس��تقیم با مصرفکننده نهایی ارتباط دارند ،عالوه بر
عضویت در سامانه مؤدیان ،موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی
(کارتخوان) نیز هس��تند ،اما اس��تفاده از پایانه فروش��گاهی برای
مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرفکننده نهایی ارتباط ندارند،
الزامی نیست و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورتحسابهای خود
را به ترتیبی که س��ازمان تعیین میکند ،از طریق سامانه مؤدیان
صادر کنن��د .بانک مرکزی نیز باید با همکاری س��ازمان مالیاتی
نسبت به ساماندهی دس��تگاههای کارتخوان بانکی یا درگاههای
پرداخت الکترونیکی اقدام کند که با اقدامات صورتگرفته ،کلیه
اش��خاص دارای ابزار پرداختهای بانکی میتوانند تا پایان بهمن
ماه با ورود به درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی (به نش��انی
 )my.tax.gov.irفهرس��ت تمامی دستگاههای کارتخوان بانکی

در مسی ر گذار به تجارت آزاد

همچنین با الهام از تحلیل بانک جهانی پیش��نهاد داده که اجرای
مداوم ماده « »۸قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار برای بهبود
این شاخص در دستور کار قرار گیرد .از آنجا که بهبود سطح سهولت
کسبوکار در ایران وضعیت مناس��بی ندارد ،این اقدام میتواند به
توس��عه تجارت آزاد در کشور کمک کند .فعال رتبه ایران برمبنای
ردهبندی س��ال  ۲۰۲۰شاخص سهولت تجارت مرزی از بین ۱۹۰
کشور ۱۲۳ ،است.
گسترش تجارت؛ منبع رشد سریع و اشتغال
تعیینتکلی��ف ش��رکتهای تولیدی غی��رکارآی تحت حمایت
دول��ت ،بخش دیگری اس��ت که م��ورد تاکید موسس��ه مطالعات
و پژوهشه��ای بازرگان��ی ب��وده اس��ت .بهرغم منافع چش��مگیر
سیاستهای اصالح تجاری ،شرکتهای محفوظ از رقابت خارجی
که محصوالت با کیفیت پایینتر و با قیمت باالتر از سطح جهانی را
به مصرفکنندگان داخلی عرضه میکنند ،خود به خود در پی این
اصالحات حذف خواهند ش��د .الزم است برای کاهش عارضههای
جانب��ی اصالحات تجاری ،قب��ل از اصالح تجاری ،این ش��رکتها
برای محیط رقابتی از طریق مش��ارکت با س��رمایهگذاران خارجی
برای بهرهبرداری از صرفههای ناش��ی از مقیاس و فناوری خارجی،
تعدیل هزینههای جاری و چابکسازی ،آماده شوند .این امر مستلزم
تصوی��ب قوانین الزم در مجل��س بدون تاثیرپذیری از فش��ارهای
سیاسی ذینفعان برای حفظ حمایتگرایی است.
لزوم آموزش کارگران برای تطبیق با فعالیتهای جدید هم بخش
دیگری از برنامه اصالحات اقتصادی است که میتواندگذار صنایع
به عصر تجارت آزاد را با کمترین هزینه ممکن س��ازد .با اصالحات
تجاری ،فعالیتهای ناکارآ حذف و فعالیتهای کارآ و منطبق با نیاز
جهانی حفظ یا ایجاد خواهد شد .بهمنظور اشتغال مجدد بیکاران در
پی اصالحات تجاری ،الزم است بیکاران آموزشهای حرفهای الزم
را ببینن��د .از این رو باید تمهی��دات الزم برای تطبیق اجرای فصل
پنجم قانون کار با نیازهای آموزشی جدید اندیشیده شود.
براس��اس این گزارش ،بسیاری از کش��ورهای در حال توسعه از
باز ش��دن تجارت ،منافع بسیاری کسب کردهاند .گسترش تجارت،

منبع اصلی رش��د سریعتر و اشتغال است .اقتصادهایی که بازترند،
هم سطح اشتغال بیشتر و هم مشاغل باکیفیتتری دارند .تاثیرات
باز بودن اقتصاد در درون کشورها تا حدودی به طور مساوی توزیع
نمیشود ،اما یافتههای تحقیقات اخیر در یک کالم بیانگر این است
که موج اصالحات تجاری جهان در دهههای  ۱۹۸۰و  ۱۹۹۰تاثیر
مثبتی بر رشد اقتصادی جهانی داشته است.
منافع حاصل از تجارت به ندرت بهطور مس��اوی در درون یک
اقتص��اد توزیع میش��ود ،ضمن اینکه در پ��ی اصالحات تجاری به
ویژه در کش��ورهای توس��عهیافته ،برخی مناطق ،صنایع ،بنگاهها و
کارگ��ران وضعیت بدتری نیز پیدا کردهان��د؛ به عنوان مثال ،وقتی
منابع از فعالیتهای با بهرهوری کم به س��وی بهرهوری باال میرود،
ب��ه لطف حفاظت از رقابت خارجی از طریق عوارض ممکن اس��ت
موجب نابودی صنایعی شود که قبال سودآور بودند .حمایت دولت،
خرید محصوالت تولیدی را برای مصرفکنندگان گرانتر میکرد.
در بس��یاری از کش��ورهای در حال توس��عه ،تحریف در اقتصاد و
بازاره��ای کار صرف��ا میتواند به این معنا باش��د که تخصیصهای
مجدد منابع در پی آزادس��ازی تجارت ب ه آهس��تگی اتفاق خواهد
افتاد .چون کسبوکارها بارها با موانع ورود و خروج روبهرو بودهاند،
س��رمایهگذاران در پی اصالحات تمایلی به ریسکپذیری نخواهند
داش��ت .این وضعیت با شبکه ناکافی حمایت از تسهیل تعدیل در
بسیاری از کشورها ترکیب و باعث شده است برای کارگران کسب
مهارتهای جدید و حرکت به صنایع صادراتی دشوار شود.
اصالحات سهگانه از نگاه بانک جهانی
بانک جهانی برای حل و فصل مش��کالت یادش��ده ،س��ه رشته
اصالحات را پیش��نهاد میدهد :اصالحات در بازار کار ،اصالحات در
تعرفهگذاری با هدف باز کردن درهای تجارت و اصالحات در تولید
صنعتی با هدف افزایش رقابت .اولین گام اصالحات این اس��ت که
باید تحریفات بازارها را کاهش داد .یک دلیل قوی برای پرداختن به
رفتار ضدرقابتی در زمینه اصالحات تجاری وجود دارد و آن ،افزایش
منافع حاصل از تجارت اس��ت .گزارش اخیر بانک جهانی در مورد
تقویت ادغام جهانی آرژانتین ،وابستگی متقابل بین تجارت ،رقابت

و س��رمایهگذاری را آشکار میس��ازد .این گزارش ،دستورالعملی را
پیشنهاد میکند که اصالحات سیاستی را در هر سه حیطه تجارت،
رقابت و س��رمایهگذاری در س��طح ملی و محلی تحت پوشش قرار
میده��د تا از طریق آن ،اثرات تقویتکننده متقابلی مانند افزایش
سرریز ( )Spilloverسرمایهگذاری مستقیم خارجی کاهش قدرت
انحص��اری در بازار و بهبود بهرهوری درون بنگاهها و بین بنگاهها و
بخشهای مختلف ایجاد شود .تقویت سطح یادگیری بنگاهها ،بهبود
توان نهادها برای اعمال قانون و بهبود فضای کسبوکار از اقداماتی
است که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد.
ای��ن گزارش میگوی��د که منافع حاصل از تج��ارت آزاد باید به
ش��کل افزایش مصرف در س��طح به افراد و خانوارها منتقل ش��ود.
اقدام مهم دیگر این است که هزینههای تجارت کاهش یابد .کاهش
هزینههای تجارت از طریق زیرساختهای بهتر ،به خانوارهای فقیر
امکان دسترسی به بازارها و انتقال را میدهد؛ ضمن اینکه بنگاههای
کوچک و متوس��ط را قادر میس��ازد به نهادهها با قیمت رقابتی در
سطح جهانی و فناوری بینالمللی دسترسی پیدا کنند.
توصیه س��وم بانک جهانی این اس��ت که سیاس��تگذار باید به
تعدیل بازار کار س��رعت ببخش��د تا س��رعت جابهجایی و تحرک
کارگران بین صنایع و بنگاهها س��رعت گیرد .سیاس��تهایی که به
کارگران کمک میکند تا به صنایع و مناطق صادراتی در حال رشد
مهاجرت کنند ،برای افزایش منافع حاصل از تجارت ضروری است.
به طور کلی ،برخی از زیانهای ناشی از تعدیالت مرتبط با تجارت
اجتنابناپذیر است .یکی از درسهای بااهمیت از تجربیات گذشته
راجع به اصالحات تجاری ،اهمیت حصول اطمینان از این است که
کارگران بتوانند تا جایی که امکانپذیر اس��ت ،با سرعت به مشاغل
جدید بروند .این ش��امل سیاستهای مس��اعد در زمینه مشکالت
هزینهای کارگران در یافتن ش��غل جدید مانند هزینه جس��توجو
است .هزینههای کارگران برای جابهجایی در کشورهای فقیر نسبتا
بیشتر است .در صورت عدمحمایت ،تخصیص مجدد اغلب ب ه کندی
پیش میرود و در نهایت ،بس��یاری از کارگران شغل از دست داده،
سر از اقتصاد غیررسمی درمیآورند.

بالتکلیفی قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان

اجرای یک قانون  2سال معطل پول ماند
و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی خود را مش��اهده و نسبت به
الصاق آنها به پروندههای مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده مالیاتی
جدید اقدام کنند .ش��واهد نش��ان میدهد اتصال دس��تگاههای
کارتخ��وان به پرونده مالیاتی س��رعت گرفته و ب��ه گفته رئیس
کل بانک مرکزی تاکن��ون  ۸۰درصد کارتخوانها تعیین تکلیف
شدهاند و  ۲۰درصدی باقیمانده نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی
میشوند .حال در ش��رایطی که دارندگان کارتخوان و درگاههای
پرداخت الکترونیکی ملزم به اتصال به پرونده مالیاتی شدهاند ،اما
تاکنون خبری از راهاندازی سامانه مؤدیان نیست .براساس ماده ۳
«پایانههای فروشگاهی و س��امانه مؤدیان» ،سازمان امور مالیاتی
موظف بود حداکثر ظرف مدت  ۱۵ماه از تاریخ الزماالجراش��دن
این قانون ،س��امانه مؤدی��ان را راهاندازی و امکان ثبت نام مؤدیان
در س��امانه و صدور صورتحس��اب الکترونیک��ی را فراهم کند ،اما

تاکنون اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان
در پی چ و تاب اجرا قرار دارد و مس��ئوالن س��ازمان مالیاتی دلیل
تاخی��ر در اجرای این قان��ون را در تخصیص نیافتن بودجه و نیاز
اجرایی این قانون به حداقل  ۵تا  ۱۰س��ال زمان میدانند .آنطور
که محمد مسیحی ،معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
میگوید ،در سال  ۱۳۹۸و  ۱۳۹۹بودجهای برای اجرای این قانون
پیشبینی نشد و از آنجا که اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و
س��امانه مؤدیان کار بزرگی اس��ت ،نباید اجرای آن را فدای عجله
کرد .پیشتر نیز رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی
گفته بود که اجرای قانون پایانههای فروش��گاهی از اجرای سامانه
مؤدیان جداس��ت و ابتدا باید س��امانه مؤدیان فعال شود و پس از
ارزیابیهای الزم و رس��اندن مطلوبیت سامانه به  ۷۰درصد ،تعداد
مؤدیان در این س��امانه را افزایش داد .سپس طبق گفته برزگری،

زمان اجرای قانون پایانههای فروش��گاهی اعالم میش��ود و بدین
منظور برنامه س��ازمان امور مالیاتی برای اجرای قانون پایانههای
فروشگاهی شامل ساماندهی کارتخوانها ،ساماندهی حسابهای
تجاری و غیرتجاری ،تعیین و ارائه مجوز برای شرکتهای معتمد
در جهت همکاری با مودیان و ایجاد س��امانه مؤدیان است .فارغ
از این ،وعده مسئوالن سازمان امور مالیاتی برای اجرای این قانون
این است که تا نیمه اول سال آینده برای ورود برخی از مؤدیان به
سامانه مؤدیان فراخوان دهند .البته توضیح رئیس تنظیم مقررات
س��ازمان امور مالیاتی حاکی اس��ت که در فاز اول ،برنامه سازمان
امور مالیاتی این اس��ت که در تیرماه س��ال آینده این اقدام انجام
ش��ود .بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا این بار نیز وعده اجرای
کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان توخالی است
یا محقق خواهد شد؟

2

سهشنبه
 19بهمن 1400

شماره 1961

یادداشت

اقتصادامروز

www.forsatnet.ir

تلفن مستقیم86073290 :

نرخهای بهره تا کجا باال خواهند رفت؟

همه تقلب میکنند؟
مهراد عباد
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران
دبورا ال رود ،اس��تاد دانش��گاه اس��تنفورد در کتاب تقلب توضیح
میدهد که چطور جمله «همه تقلب میکنند» میتواند فرد و جامعه
را وی��ران کند .دو علت اصلی ارتکاب به تقلب که در این کتاب مورد
اش��اره قرار گرفته ،شامل بیعدالتی و تردید در عادالنهبودن شرایط و
البته به دس��ت آوردن مزایای ملموس و فوری قابل توجه اس��ت ،اما
کس��انی که تقلب میکنند ،نمیدانند که رفتار آنها بر اشخاص دیگر
نیز اثر گذاشته و همچنین اعتماد اجتماعی را نیز خدشهدار میکند.
کس��انی که در پرداخت مالیات تقلب میکنند ،این موضوع را نادیده
میگیرند که کارش��ان به تحمیل هزینه بیشتر بر دیگران و پرداخت
مالیات بیشتر از طرف مردم عادی منجر میشود .کسانی که در بیمه
تقلب میکنند ،متوجه نیستند که این امر موجب افزایش هزینههای
درمانی دیگران میشود.
تقلب از جمله رفتارهای بش��ری اس��ت که در گذر زمان در جوامع
مختلف مش��اهده و گزارش ش��ده است و متاس��فانه این موضوع در
ایران بسیار رواج یافته اس��ت .ریشه اصلی تقلب میتواند دو موضوع
منفعتطلب��ی و ضعف قانون و اجرای آن باش��د .از عوامل موثر دیگر
میتوان به مس��ائل اقتصادی و کمرنگ شدن وجدان و شرافت اشاره
کرد .در جامعه ایران امر تقلب به گونهای اپیدمی شده که گاهی حتی
به مثابه یک ارزش محسوب میشود .گویی متقلب بودن مشابه زرنگ
بودن یک فرد اس��ت .در وضعیتی که بس��یاری از مردم در تالشند تا
فرزندانش��ان «زرنگ» بار بیاورند ،نمیتوان انتظار داشت که جامعه
متقلبی نداشته باشیم .جایی که والدین به فرزندان آموزش میدهند
تا در صف بروند و زودتر نوبت بگیرند و یا با وجود آموزش اینکه «در
هر صورت باید حق خودت را بگیری» نمیتوان انتظار داشت تا وقتی
کودکان بزرگ میش��وند تقلب نکنند و بدین ترتیب در امور مختلف
شاهد شکلگیری تقلب گسترده هستیم.
تقلب در اظهارنامههای مالیاتی و دو دفتره بودن ،تقلب در امور بیمه
و تامی��ن اجتماعی ،تقلب در واردات و صادرات و امور ارزی آن ،تقلب
در فروش کاال مثل کمفروشی ،کاهش کیفیت ،تغییر برند از ایرانی به
خارجی ،تقلب در رانندگی و ...شاید باورتان نشوداما کاالهای خارجی
بس��یاری در ایران به فروش میرس��ند که بیشترشان تقلبی است؛ از
س��س و کرم صورت و سیگار گرفته تا چیپس ،قهوه و نوشیدنیهای
خارج��ی .اینها تنها برخ��ی از این کاالهای تقلبی اس��ت .در صنعت
نیز تعداد زیادی از ماش��ینآالت و ابزارآالت چینی به اس��م اروپایی و
آمریکایی فروخته میشود.
متاس��فانه این موضوع به صنعت ما نیز وارد شده و بسیاری از مواد
اولیه کارخانهها که وارداتی تلقی میش��وند ،بعضا داخلی است که با
تقلب و تغییر بس��تهبندی به فروش میرسد .چه بسیار دیده میشود
که با تغییر لیبل ،جنس ایرانی به اسم خارجی به فروش میرسد و یا
گریدهای پایینتر مواد اولیه با عنوان گریدهای باالتر عرضهمیشود.
مسئله تقلب در مواد اولیه موجب افول کیفیت محصوالت نهایی شده
و یا کیفیت پایین مواد اولیه باعث آسیب به ماشینآالت و تجهیزات
آزمایشگاهی میشود .شاید خیلی از این آسیبها در درازمدت اتفاق
بیفتد ،اما هزینه بس��یاری دارد .در ش��رایطی که واردات ماشینآالت
خارجی در شرایط تحریم بسیار سخت شده و سرمایهگذاری خارجی
ت میگیرد ،آسیبرسانی مواد اولیه تقلبی به
اندکی در این زمینه صور 
ن آالت ،مشکالت بسیاری را ایجاد کرده است.
ماشی 
راه��کار موثر برای مبارزه با تقلب و گس��ترش آن مس��لما افزایش
نظارت و وضع و اجرای قوانین س��ختگیرانه است؛ قوانینی که شامل
همه اقش��ار جامعه باش��د و در عی��ن حال ،راهکار دیگ��ر آموزش به
دانشآموزان و والدین در این زمینه اس��ت .بر کس��ی پوشیده نیست
که الزمه اثربخش��ی این راهکارها ،آمادهس��ازی بستر جامعه و ترویج
فرهنگ درس��تکاری است که ظاهرا در دنیای امروز ،گوهری گمشده
اس��ت .نوشتن درباره تقلب ،کاری مخاطرهآمیز است ،اما بهای نادیده
گرفتن آن جبرانناپذیر خواهد بود.

نقدینگی به  4427هزار میلیارد تومان رسید

کاهش رشد نقدینگی در پایان پاییز

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی آذرماه بیانگر
کاهش نرخ رش��د نقدینگی برای دومین ماه متوالی است .طبق اعالم
بانک مرکزی ،حجم نقدینگی در پایان نهمین ماه سال به  4427هزار
میلیارد تومان ( 44269.9هزار میلیارد ریال) رسیده است .نرخ رشد
حجم نقدینگی در آذرماه امس��ال در ش��رایطی به رقم  41.4درصد
رس��یده اس��ت که این نرخ در دو ماهه ابتدای پاییز امس��ال (مهر و
آبانماه) به ترتیب  42.8درصد و  ۴۲درصد بوده است که بیانگر تداوم
روند کاهشی این نرخ برای دومین ماه متوالی است.
وضعیت نقدینگی بر حس��ب عوامل موثر بر عرضه نش��ان میدهد
در آذرماه امس��ال ،خالص داراییهای خارجی سیس��تم بانکی به رقم
 6981.3هزار میلیارد ریال رس��یده اس��ت که نسبت به آذرماه سال
قبل ۳۲ ،درصد افزایش داشته است .از سوی دیگر ،خالص داراییهای
خارجی بانک مرکزی در ایس��تگاه پایانی پاییز با رشد  28.6درصدی
نسبت به آذرماه سال قبل ،به رقم  4935.7هزار میلیارد ریال رسیده
اس��ت .همچنی��ن خالص داراییه��ای خارجی بانکها و موسس��ات
اعتب��اری به رقم بیش از  ۲۰۴۵هزار میلیارد ریال در آذرماه امس��ال
رس��یده که نسبت به آذرماه سال گذش��ته  41.1درصد رشد داشته
اس��ت .همچنین در بخش خالص دارایی داخلی مشاهده میشود که
در آخرین ماه پاییز امس��ال ،خالص دارایی داخلی به رقم 37288.6
هزار میلیارد ریال رس��یده که نس��بت به آذرماه س��ال گذشته 43.4
درصد بیشتر شده است.
تغییرات پایه پولی در آخرین ماه پاییز امس��ال نشان از رشد 37.6
درصدی پایه پولی نس��بت به آذرماه س��ال گذشته و رسیدن به رقم
 5608.6ه��زار میلیارد ریال دارد .این در حالی اس��ت که رش��د این
متغیر در تیرماه امس��ال و در آخرین ماههای کاری دولت دوازدهم به
باالترین رقم خود یعنی  42.6درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار
دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی ،روند
کاهشی را در پیش گرفته است.

تکاپوی ضدتورمی بانکهای مرکزی

ایمان ولیپور
ایمیلIvanKaramazof@yahoo.com :
به نظر میرسد جنگ جهانی با تورم آغاز شده است .در حالی نرخ تورم
در اقتصادهای بزرگ جهان در چند ماه گذشته افزایش یافته که از جمله
برنامههای بانکهای مرکزی برای مهار تورم ،افزایش نرخ بهره اس��ت .نرخ
تورم در آمریکا طی ماه دس��امبر به  ۷درصد یعنی باالترین رقم در چهار
دهه گذشته رسید .در منطقه یورو نیز رشد نرخ تورم چشمگیر بوده است.
بانکهای مرکزی تا چندی قبل ،این اتفاق را چندان جدی نمیگرفتند و
در نتیجه برنامهای برای مهار تورم نداشتند ،اما حاال مدتی است که اوضاع
فرق کرده و بانکهای مرکزی به تکاپو افتادهاند .بنابراین برای مقابله با تورم
ممکن است نرخ بهره افزایش یابد ،اما به قول «اکونومیست»« ،بعید است
که دوران نرخهای پایین برای همیشه به پایان رسیده باشد».
در ح��ال حاضر ،فدرال رزرو از حجم خرید اوراق عرضه کاس��ته و گفته
است امسال س��ه بار نرخهای بهره افزایش مییابد ،اما برخی از بانکهای
مرکزی بزرگ میگویند احتماال پنج تا ش��شبار این کار انجام میش��ود.
ک مرکزی انگلستان در دو ماه گذشته نرخهای بهره را باال برده و احتماال
بان 
در ماههای آینده مجددا آن را افزایش خواهد داد .بانکمرکزی اروپا هنوز
نگفت��ه که نرخهای بهره را باال میبرد ،اما کارشناس��ان میگویند که این
بان��ک هم بهزودی اقداماتی ب��رای مهار تورم صورت خواه��د داد .به نظر
میرسد در اینجا هم ردپای بحران کرونا به عنوان یک نقطه عطف تاریخی
مش��هود است .با واکسیناسیون گسترده در کش��ورهای غربی و بازگشت
به زندگی عادی ،برنامههای حمایتی پولی به پایان رس��یده و با خیز روند
تورم در ماههای گذشته احتماال به زودی نرخهای بهره باال خواهند رفت،
اما میزان این افزایش در کوتاهمدت و بلندمدت ،موضوعی اس��ت که باعث
گمانهزنیهای فراوانی شده و از جمله «اکونومیست» در سرمقاله این هفته
خود به بررسی آن پرداخته است.
همه نگاهها به فدرال رزرو است
ج��روم پاول ،رئیس ف��درال رزرو ،زمانی تعیین نرخ بهره را با جهتیابی
آسمانی مقایسه کرده بود .امروز با افزایش نرخ تورم به نظر میرسد فدرال
رزرو واقعا راهش را گم کرده اس��ت .به نظر میرس��د این نهاد با انقباض
س��خت و سریع سیاست پولی به دنبال اعمال تغییرات ناگهانی است .این
چشمانداز ،بازارهای سهام را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از شرکتها و
صاحبخانهها را به این فکر واداشته که آیا عصر نرخهای بهره پایین برای
همیشه رو به پایان است؟ واقعیت اما پیچیدهتر است .در کوتاهمدت فدرال
رزروباید نرخها را کنترل کند ،ولی در بلندمدت جمعیت رو به پیر شدن

جهان س��قف نرخ بهره را حفظ خواهد کرد که نش��اندهنده فش��ار مالی
ناخوشایندی است.
افزایش نرخ بهره ترس��ناک است ،چراکه اکثر نقاط جهان به عصر پول
تقریب��ا مجانی عادت کردهاند .هیچکدام از کش��ورهای گروه هفت ()G7
در طول بیش از یک دهه نرخ بهرهای باالتر از  2.5درصد نداش��تهاند .در
س��ال  ۱۹۹۰نرخ بهره در تمام این کش��ورها باالی ۵درصد بوده است .به
نظر میرسید تامین مالی ارزان به یکی از ویژگیهای ماندگار اقتصادهای
ثروتمن��د تبدیل خواهد ش��د .نرخ به��ره پایین به دولتها اج��ازه داده تا
کسریهای باال داشته باشند ،قیمت داراییها را به قلههای نجومی رسانده
و سیاس��تگذاران را واداشته است به ابزارهای دیگری چون خرید اوراق و
چکهای محرک برای حمایت از اقتصاد در طول رکود دست یابند.
به همین دلیل است که افزایش قیمتها در ۱۸ماه گذشته برای فدرال
رزرو و بانکهای مرکزی دیگر مانند یک غافلگیری ناگهانی بوده است .در
آمریکا تورم مصرفکننده به  7درصد رسیده و جدای از گذرا بودن آن ،بر
دس��تمزدها اثرگذار خواهد بود ،چراکه ایده افزایش بهای صورتحسابها
در انتظارات ش��رکتها و خانوارها تاثیرگذار اس��ت .دس��تمزدهای بخش
خصوصی در طول یک س��ال  5درصد افزایش یافته اس��ت .در دس��امبر
میانگی��ن قیمت مصرفکنن��ده در آمریکا تا  6درصد در طول یک س��ال
افزایش یافت .بس��یاری از این روندها در سراس��ر جهان احساس شدهاند:
تورم جهان اکنون به  6درصد رسیده است.
در نتیجه ،بانکهای مرکزی به تکاپ��و افتادهاند 12 .اقتصاد نوظهور در
س��ال  ۲۰۲۱نرخهای بهره را افزایش دادند .حت��ی این انتظار وجود دارد
که بانک مرکزی اروپا که برای بیش از یک دهه نرخ بهره را افزایش نداد،
امسال دو بار نرخ بهره را افزایش دهد .با اینحال همه نگاهها به آمریکا و
پاول است .این مسئله تا حدودی به این دلیل است که آنها نقش محوری
در سیس��تم مالی جهان دارند و اینکه تورم آمریکا باالس��ت و فدرالرزرو
عقب افتاده اس��ت .این نهاد برای ماهها با خرید اوراق و پایین نگه داشتن
نرخ بهره در سطح صفر تا  0.25درصد ،در حال تحریک اقتصادی بوده که
حاال بسیار رونق گرفته است .فدرالرزرو میگوید قصد دارد تا سال ۲۰۲۴
نرخهای بهره را به  2درصد بازگرداند که آنقدرها از تخمینها درباره سطح
خنثای آن دور نیست ،ولی همینطور که فدرال رزرو به جلو میرود ،این
احتمال که قرار است نرخهای بهره از این باالتر برود ،بیشتر میشود .انتظار
ت��ورم باالتر ،از بی��ن بردن انگیزه افزایش قیمتها را دش��وارتر میکند .با
کاهش نرخ بهره اسمی ،نرخ بهره واقعی که وامگیرندگان پرداخت میکنند
نیز کاهش مییابد و تاثیر سیاس��ت انقباض��ی را تضعیف میکند .هزینه
واقعی وام گرفتن در طول پنج سال گذشته همچنان نسبت به میانه سال
 2020پایینتر است.

پیامدهای جنگ جهانی با تورم
محتملترین چشمانداز یکس��اله یا بیشتر برای نرخ بهره آمریکا باالتر
از چیزی اس��ت که فدرال رزرو تاکنون نشان داده است .برخی پیشبینی
میکنند نرخ بهره در سال  ۲۰۲۲تا  1.75درصد افزایش یابد که بیشترین
افزایش ساالنه از سال  ۲۰۰۵است ،اما برای پیشبینی اینکه در بلندمدت
چه میش��ود ،باید از پاول فراتر بروید و به نیروهای اقتصادی توجه کنید.
سیاس��ت پولی ،حول نرخ بهره خنثی ق��رار دارد که قیمت پول موردنیاز
برای متعادل کردن دو عامل اش��تهای جهان برای پسانداز و اش��تیاق به
سرمایهگذاری است .این متغیر بنیادی است که بانکهای مرکزی کنترل
کمی بر آن دارند .در طول  20سال گذشته ،این نرخ خنثی به طور پیوسته
کاهش یافته است ،زیرا پسانداز و سرمایهگذاری از رکود خارج شده است.
افزای��ش پسانداز جهانی که ابتدا به دلیل انباش��ت ذخایر در اقتصادهای
آس��یایی رخ داد ،بدی��ن معنا بود که مقادیر هنگفت��ی از پول ،هر بازدهی
هرچند ناچیز یا پرخطر را دنبال میکرد .در همین حال ،شرکتهایی که
پ��س از بحران مالی جهانی  2007-2009آس��یب دیده بودند ،تمایلی به
سرمایهگذاری نداشتند .سوال اینجاست که آیا این نیروها جابهجا شدهاند؟
در یک طرف معادله ،ش��اید کمی .سرمایهگذاری تجاری ممکن است وارد
مرحله جدیدی ش��ود ،چراکه بحران کرونا را پشت سر گذاشته است .اگر
خوشبینی فنی دوام بی��اورد و جهان در مبارزه با تغییرات اقلیمی جدی
باش��د ،احتماال سرمایهگذاری در دهه  2020قویتر از دهه  2010خواهد
ب��ود .با این حال ،بعید اس��ت که طرف دیگر معادل��ه ،یعنی تمایل جهان
برای پسانداز ضعیف شود .تجربه نشان میدهد که افزایش سن منجر به
پسانداز بیشتر میشود ،زیرا افزایش امید به زندگی باعث میشود خانوارها
بیشتر برای دوران بازنشستگی خود پول کنار بگذارند و بازنشستگان تمایل
دارند داراییهای خود را به کندی کاهش دهند.
ای��ن عوامل هس��تند که نقش��ه راه نرخ بهره را مش��خص میکنند .در
بلندمدت هرگونه افزایش در نرخ بهره احتماال اندک خواهد بود و تا حدی
که منعکسکننده افزایش در س��رمایهگذاری باش��د ،مورد استقبال قرار
میگیرد .با این وجود در میانمدت احتمال افزایش شدید نرخ بهره وجود
دارد .بده��ی جهان به  355درصد تولید ناخالص داخلی رس��یده و باعث
ش��ده است بنگاهها و خانوارها حتی نسبت به افزایشهای اندک نرخ بهره
هم حساس باشند .نمونههای اندکی وجود دارد که بانکهای مرکزی بدون
اینکه اقتصاد وارد یک رکود ش��ده باش��د ،تورم را رام کرده باشند .آخرین
ب��اری که تورم آمریکا بدون ایجاد رکود از  5درصد کاهش یافت ،به بیش
از  70سال قبل بازمیگردد .جنگ با تورم میتواند جهان را در رکود قرار
دهد .اگر اینطور باشد ،چشمانداز اینکه نرخها روزی دوباره کاهش خواهند
یافت ،تنها یک تسلی و دلداری خواهد بود.

گزارش تازه بانک جهانی نشان میدهد

کف و سقف رشد اقتصادی در  43سال گذشته
بانک جهانی در آمارهای تازه خود اعالم کرده اس��ت که تولید ناخالص
داخلی ایران از حدود منفی  ۱۴درصد در س��ال  ۱۳۵۶به حدود  ۴درصد
در سال ۱۳۹۸رسیده است .براساس آمارهای بانک جهانی که رشد تولید
ناخالص داخلی ( )GDPایران را به صورت س��االنه منتش��ر کرده اس��ت،
تغییرات این ش��اخص اقتصادی در دوره زمانی  43س��ال گذشته (از سال
 1978تا سال  2020میالدی) ،نتایج جالب توجهی را نشان میدهد.
ای��ن دادههای آماری که تحوالت تولید ناخالص داخلی بین س��الهای
 ۱۹۶۱تا  ۲۰۲۰میالدی ( ۱۳۳۹تا  )۱۳۹۸را به نمایش گذاشته و از سوی
پژوهش��کده پولی و بانکی بانک مرکزی ترجمه شده است ،نشان میدهد
بیش��ترین میزان تولید ناخالص داخلی ایران به س��ال  )۱۳۶۰( ۱۹۸۲با
رقم  26.97درصد بازمیگردد .رش��د تولید ناخالص داخلی ایران در سال
 )۱۳۵۶( ۱۹۷۸یعنی یک سال پیش از انقالب برابر با منفی  13.95درصد
بوده است .به عبارت دیگر ،تولید ناخالص داخلی ایران از حدود منفی ۱۴

درصد در س��ال  ۱۳۵۶به حدود  ۴درصد در س��ال ۱۳۹۸رسیده است .در
طول این س��الها GDP ،ایران تغییرات زیادی را به خود دیده اس��ت ،به
طوری که بیش��ترین میزان کاهش این شاخص به سال  ۱۳۵۸یعنی آغاز
جنگ هشت ساله برمیگردد که رشد ناخالص داخلی به رقم منفی 27.33
درصد رس��ید ،اما این کاهش تا س��ال  ۱۳۶۰جبران ش��د و به رقم حدود
 ۲۷درصد رس��ید .رش��د تولید ناخالص داخلی ایران در سالهای بعد نیز
نوسانات متعددی داشته و منفی شده است ،اما هیچگاه به رقم منفی ۱۴
درصد بازنگشته است .تولید ناخالص داخلی ایران همچنین در سال ۲۰۱۲
که شروع تحریمهای نفتی و بانکی آمریکا علیه ایران بود ،به منفی 7.44
درصد رس��ید .در سال  ۲۰۱۵نیز که توافق هستهای ایران و گروه  5+1یا
همان برجام امضا شد ،میزان رشد اقتصادی ایران منفی  1.32درصد بود.
این رقم یک بار دیگر در سال  ۲۰۱۸که آمریکا به صورت یکجانبه از توافق
هس��تهای با ایران خارج شد ،به منفی  6.02درصد رسید ،اما در هر دوی

این شرایط هیچگاه به رکورد منفی سال  ۱۳۵۶بازنگشت.
جدول تولید ناخالص داخلی ایران در  43سال گذشته
جی دی پی
		
سال شمسی
سال میالدی
-13.95
		
1356
		
1978
-10.46
		
1357
		
1979
-27.33
		
1358
		
1980
26.97
		
1360
		
1982
13.83
		
1368
		
1990
5.80
		
1378
		
2000
5.798
		
1388
		
2010
-7.445
		
1390
		
2012
-1.321
		
1393
		
2015
-6.026
		
1396
		
2018
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بانک نامه

بانکها در برگشت تسهیالت صندوق توسعه ملی کمکاری میکنند؟

پستچیهای ارزی

اگرچه بانکها محور تبادل تس��هیالت ارزی بین صندوق توسعه ملی و
متقاضیان هستند ،اما با وجود پرداخت  ۴۰میلیارد دالری وام از این محل
نتوانستهاند به تکلیف خود در برگشت تسهیالت عمل کنند ،تا جایی که
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از این رویه گفته است که
بانکها فقط در نقش پستچی ،نامهها را بین ما و تسهیالتگیرندگان جابهجا
میکنند .به گزارش ایس��نا ،حدود  ۱۰سال است که صندوق توسعه ملی
فعالیت خود را آغاز کرده است تا از یکسو بخشی از عواید ناشی از فروش
نفت ،گاز و میعانات گازی را به ثروتهای ماندگار تبدیل کرده و از س��وی
دیگ��ر از منابع آن برای تامین مالی طرحهای اقتصادی و س��رمایهگذاری
استفاده شود.
منابع صندوق توسعه ملی در قالب تسهیالت ارزی و ریالی به متقاضیان
ارائه میش��ود و در این بین ،این بانکها هستند که به عنوان واسطه بین
صندوق و متقاضیان قرار داش��ته و از طری��ق قراردادهای عاملیت ارزی و
سپردهگذاری ارزی اقدام میکنند؛ به طوری که در قرارداد عاملیت ارزی،
برمبنای درخواست بانک و تا سقف مبلغ تعیینشده توسط صندوق توسعه
مل��ی ،بانک اجازه تامین مالی ارزی طرحه��ای دارای اهلیت متقاضی و با
توجی��ه فنی ،مالی و اقتص��ادی را بعد از تصوی��ب در ارکان بانک و تایید
صندوق خواهد داشت .در قرارداد سپردهگذاری ارزی بین صندوق توصعه
ملی و بانک س��پردهپذیر نیز به همین ترتیب تا سقف مبلغ سپردهگذاری
شده تسهیالت پرداخت میشود.
وصول مطالبات؛ چالش صندوق توسعه
در همین راس��تا ،تازهترین گزارش عملکرد صندوق توس��عه ملی نشان
میده��د که از ابتدای تاس��یس تا دی ماه امس��ال در مجم��وع از محل
قراردادهای عاملیت و س��پردهگذاری ارزی ب��رای  ۳۶۴طرح به مبلغ ۴۰
میلیارد دالر تامین مالی شده است .سهم قراردادهای عاملیت ارزی در این
دوره بی��ش از  ۳۴میلیارد دالر برای تامین مالی  ۳۱۸طرح در بخشهای
مختلف اقتصادی به ویژه در حوزه انرژی با عاملیت بانکهای طرف قرارداد
بوده اس��ت که در اختیار متقاضیان قرار داده شده و تاکنون  ۱۸۵طرح به

مرحله بهرهبرداری رسیده است.
براساس این گزارش ،همچنین در  ۱۱ماهه امسال نیز از بین طرحهای
ارس��الی جهت تامین مالی ارزی ،چهار طرح به مبلغ حدود  ۷۹۰میلیون
دالر اعالم وصول شده که در مرحله تخصیص ارز قرار گرفته است ،اما در
جریان حضور بانکها در فرآیند تسهیالتدهی صندوق توسعه ملی در این
س��الها ،چالشهای زیادی نیز وجود داشته است که در مدت اخیر چند
باری مورد تاکید هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز قرار گرفت و در صدر
این چالشها ،بازپرداخت تسهیالت و برگشت منابع به صندوق توسعه ملی
قرار دارد .این در حالی است که در سالهای اخیر به دالیلی از جمله اعمال
تحریمها و عدم امکان ورود تجهیزات الزم برای تولید ،ش��رایط به سمتی
پیش رفته است که بخش زیادی از تسهیالت پرداخت شده استمهال شده
و حتی در سال گذشته نیز صندوق توسعه ملی ،تسهیالتی برای دارندگان
وامه��ای ارزی در نظر گرفته بود .طبق گزارش��ی که چندی پیش مهدی
غضنفری ،رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی اعالم کرد ،نشان داد که
اگر در رابطه با طرحهای ارزی استمهال صورت نمیگرفت ،بدهی سررسید
شده به  ۳۰میلیارد دالر میرسید.
وقتی بانکها نقش پستچی را دارند
وصول مطالبات در حالی به چالش مهم صندوق توسعه ملی تبدیل شده
است که در این بین ،نقش بانکهای عامل قابل توجه بوده است ،به طوری
که آنها ظاهرا بیش از توان و ظرفیت خود عاملیت ارزی را پذیرفتهاند و در
برگشت تس��هیالت هم به تکلیف خود عمل نکردهاند؛ موضوعی که مورد
انتقاد غضنفری نیز قرار گرفته است و طبق گفته او ،بانکهای عامل متعهد
ش��دند که در قبال هرگونه پرداخت تسهیالتگیرندگان ،منابع ارزی را به
صندوق توسعه ملی برگردانند.
ب��ا این حال و با وجود مکاتبات صورتگرفته با بانک مرکزی اما بانکها
چن��د برابر ت��وان و ظرفیت خود عاملیت ارزی را پذیرفت��ه و اکنون برای
بازپرداخت تسهیالت با مشکل مواجه شدهاند .از همین روست که رئیس
هیأت عامل صندوق توسعه ملی ،عملکرد بانکها در این رابطه را به پستچی
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تعیین تکلیف  ۸۰درصد کارتخوانها

رمزریال جایگزین اسکناس میشود

تشبیه کرده و گفته است که بانکها در این بین تنها کاری که میکنند در
نقش پستچی نامههای صندوق توسعه ملی را به دست تسهیالتگیرندگان
میرسانند و نامههای آنها را به صندوق توسعه ملی میدهند.
ب��ا این وجود ،در جلس��های که چندی پیش در هی��أت امنای صندوق
توسعه ملی با حضور رئیس جمهور برگزار شد ،ظاهرا مصوبهای اخذ شده
اس��ت تا بتواند براساس آن به نوعی در برگشت طلبهای صندوق توسعه
ملی گشایشی ایجاد کند؛ بهگونهای که طبق آن صندوق توسعه ملی این
اجازه را دارد که به صورت مس��تقیم و یا از طریق بانکهای عامل ،بخشی
از طلبها و یا همه آن را به صورت سهام یا تملک داراییها دریافت کند.
البت��ه هنوز آییننامه اجرایی آن در هیأت امنای صندوق توس��عه ملی به
تصویب نرسیده است.

رئی��س کل بان��ک مرک��زی از تعیی��ن تکلی��ف  ۸۰درص��د
کارتخوانه��ا خبر داد و گفت در راس��تای اتصال دس��تگاههای
کارتخ��وان به پرون��ده مالیاتی تاکنون  ۸۰درص��د کارتخوانها
تعیین تکلیف ش��دند و  ۲۰درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال
ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.
علی صالحآبادی ش��امگاه یکش��نبه در برنامه «تیتر امش��ب»
ش��بکه خبر ،همچنین از راهاندازی رمزریال ملی از اوایل س��ال
آینده خبر داد و گفت :این رمزریال توسط بانک مرکزی منتشر
میش��ود .اینگون��ه افراد اس��کناس ریال خ��ود را تحویل بانک
مرکزی میدهند و رمزریال تحویل میگیرند .الزم به ذکر است
که این رمزریال قابل استفاده برای سرمایهگذاری نیست و صرفا
جایگزین اسکناس خواهد شد.
او درب��اره وضعی��ت ب��ازار ارز نیز گف��ت :ب��ازار ارز از ابتدای
س��ال وضعیت خوبی داش��ته و در بخش حواله و اس��کناس ارز
عرضههای خوبی انجام ش��ده است .امس��ال  48.6میلیارد دالر
تامین ارز انجام دادیم که نسبت به سال گذشته که  ۳۷میلیارد
دالر بوده ۳۱ ،درصد رشد داشتهایم .رئیس کل بانک مرکزی با
بیان اینکه عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نیز امسال نسبت به
سال گذشته حدود چهار برابر افزایش پیدا کرده است ،افزود :با
توجه به عرضههای انجام شده طبیعی بود که بازار ارز نوسانات
چندانی نداشته باشد و شرایط متعادل باشد .مشکلی در تامین
ارز نداریم و چش��مانداز بازارهای جهانی و قیمت نفت وضعیت
بس��یار خوبی اس��ت که موجب افزایش عرضه ارز شده است .به
گفته وی ،از ابتدای س��ال  ۲۵میلیارد دالر ارز در س��امانه نیما
عرضه شده و با توجه به اینکه عرضه در کل سال گذشته 17.6
میلیارد دالر بوده ،نش��اندهنده  ۴۳درصد رشد است .همچنین
روند تورم نزولی بوده و انتظارات تورمی کاهش یافته است .تورم
ماهانه مه��ر  3.1درصد ،آبان  2.4درصد ،آذر  1.8درصد و دی
ماه  1.3درصد بوده است.
صالحآبادی درباره انتش��ار اس��امی بدهکاران کالن بانکی نیز
گفت :صورت مالی بانکهای بورسی و بانکهای دولتی در کدال
منتش��ر میشود و بدهکاران کالن بانکها در همین صورتهای
مالی به صورت ش��فاف قابل مش��اهده اس��ت .رئیس کل بانک
مرکزی همچنی��ن درباره پرداخت وام ب��دون ضامن هم افزود:
پرداخ��ت وام  ۱۰۰میلیون تومانی ب��دون ضامن یک وام جدید
نیس��ت و در مورد تس��هیالت خرد باید اطالعرسانی دقیقتری
صورت میگرفت ،چراکه آس��انکردن دسترسی مردم برای اخذ
وام به معنای یک س��رفصل جدید نیست .درحال حاضر ،سامانه
اعتبارس��نجی در سیستم بانکی وجود دارد اما نیاز به تکمیل و
ارتقا دارد.
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مسکن

کاهش قیمت ارز باعث عقبنشینی بورس میشود؟

رابطه سهام و دالر

قیمت مسکن باال نرفته و کاهش هم نیافته است

بازار خانههای زیر قیمت تهران

بازگرداندن برخی معافیتهای تحریمی تاثیری بر بازار مسکن نداشته و برخالف
بازارهای خودرو و ارز که با ریزش مواجه شدند ،صاحبخانهها قیمت مسکن را پایین
نیاوردند ،اما به دلیل ثبات این بازار که از حدود یک س��ال قبل ایجاد شده ،میتوان
واحدهای زیر قیمت خریداری کرد .به گزارش ایس��نا ،بازار مسکن در ایران فعال به
اعالم خبر تصمیم دولت بایدن برای بازگرداندن برخی معافیتهای تحریمی که ترامپ
اعمال کرده بود واکنش خاصی نش��ان نداده است .مضافا اینکه متغیرهای اثرگذار بر
بازار ملک از جمله قیمت نهادههای ساختمانی ،نرخ دستمزد ،نرخ عوارض شهرداری
و مالیات نه تنها کاهش نیافته بلکه طی یک سال گذشته روند صعودی داشته است.
البته بازار خرید و فروش مس��کن در تهران مقدار اندکی گرم شده و به همین دلیل
قدرت فروشندگان تا حدودی تقویت شده است .واسطههای ملکی از کمبود واحدهای
با سن بنای کمتر از پنج سال و فایلهای زیر قیمت خبر میدهند .قیمتها افزایش
نیافته اما کاهش هم نش��ان نداده است .با این حال هنوز میتوان در بازار نیمه راکد
فعلی آپارتمانهای زیر قیمت خریداری کرد .برخی فروشندگان به هر دلیل خانههای
خود را کمتر از عرف منطقه عرضه میکنند که مشاوران امالک میگویند معموال برای
فایلهای زیر قیمت ،مشتری پیدا میشود و بعضا در مدت زمان کمتر از یک هفته به
فروش میرسند .مثال در محله تهرانپارس غربی که متوسط قیمتهای پیشنهادی آن
 ۳۵.۵میلیون تومان است ،یک آپارتمان  ۵۴متری  ۱۰سال ساخت ،دارای آسانسور
و انباری به قیمت  ۲۵.۳میلیون تومان در هر متر مربع و با قیمت کل یک میلیارد و
 ۳۷۰میلیون تومان برای فروش عرضه شده است .البته با وجود آنکه میانگین نرخهای
پیشنهادی در تهرانپارس غربی  ۳۵.۵میلیون تومان در هر متر مربع است طبق آمار
بانک مرکزی در دی ماه  ۱۴۰۰متوسط قیمت هر متر خانه در منطقه  ۸که بخشی از
محله تهرانپارس را نیز در بر میگیرد  ۲۹میلیون تومان است .بازار مسکن شهر تهران
از آذرماه سال گذشته تاکنون به آرامش نسبی رسیده و دی ماه  ۱۴۰۰افزایش سالیانه
قیمتها  ۲۰درصد اعالم شد .ثبات قیمت در این بازار مسکن در شرایطی ایجادشده
که معامالت طی دو ماه اخیر مقداری افزایش یافته است .به نظر میرسد بخشی از
تقاضا با هدف حفظ سرمایه در مقابل تورم احتمالی آینده وارد بازار مسکن شده است.
با احتس��اب تورم عمومی دی ماه  ۱۴۰۰که به میزان  ۴۲درصد اعالم شد ،رشد ۲۰
درصدی قیمت مس��کن به معنای کاهش  ۲۲درصدی قیمت واقعی مسکن است و
در سال  ۱۴۰۱احتمال جاماندگی بیشتر این بازار از تورم عمومی وجود دارد .با این
پیشفرض ،طبیعتا ورود به بازار مسکن بهتر است در مقطعی اتفاق بیفتد که نرخ رشد
سالیانه قیمت آن با تورم عمومی همتراز شود .البته فعاالن این بازار از جمله مصطفی
قلی خسروی ،رئیس اتحادیه مشاوران امالک معتقدند مسکن دارایی امنی است که
به عنوان س��پری در برابر تورم عمل میکند .به هر ترتیب در  ۱۵روز ابتدای بهمن
بازار امالک از وضعیت بهتری نسبت به ارز ،طال و خودرو برخوردار بوده است؛ اگرچه
در مقایسه با دی ماه تفاوت چندانی دیده نمیشود .تعداد معامالت مسکن پایتخت
در مقایسه با نیمه اول سال افزایش یافته و به حدود  ۱۰هزار فقره در ماه رسیده ،اما
هنوز با سطح نرمال فاصله دارد .مشاوران امالک ،این حجم از معامالت را راضیکننده
نمیدانند .از سوی دیگر گزارشها نشان میدهد سرعت رشد قیمت مسکن به طرز
محسوسی کاهش پیدا کرده است .طی سه ماه گذشته نرخ رشد ماهیانه قیمت مسکن
در تهران به تدریج  ۱.۲درصد ۱.۸ ،درصد و  ۱.۱درصد بوده و رش��د س��الیانه آن به
 ۲۰درصد رس��یده است؛ در حالی که نرخ افزایش سالیانه قیمت در ماههای دی سه
سال گذشته به ترتیب  ۴۱ ،۹۱و  ۹۹درصد بود .البته با وجود آنکه میزان بازدهی بازار
مس��کن در یک سال گذش��ته حدود  ۲۰درصد بوده ،این رقم برای بازار ارز  ۸درصد
و برای س��که  ۴.۲درصد بوده است .همین مسئله در ترغیب برخی افراد برای خرید
ملک تاثیرگذار بود.

بــــورس

تلفن مستقیم86073290 :

فرصت امروز :پس از آنکه شاخص بورس تهران در معامالت روز یکشنبه
ب��ا افت بی��ش از  22هزار واحدی بار دیگر به کانال  1.2میلیونی س��قوط
کرد ،این روند نزولی در س��ومین روز هفته هم ادامه یافت و دماسنج بازار
س��هام بیش از  7هزار واحد افت کرد .ش��اخص بورس تهران با این افت 7
هزار و  561واحدی در معامالت روز دوش��نبه به رقم یک میلیون و 274
هزار واحد رس��ید .سایر ش��اخصها هم در این روز روند نزولی داشتند تا
افت دس��تهجمعی شاخصها بار دیگر تاثیر مقطعی و موقتی حمایتهای
دولتی را گوشزد کند.
ام��ا پس از آنکه قیم��ت دالر در ابتدای این هفته با احیای یک معافیت
تحریمی ایران از س��وی آمریکا در جریان مذاکرات وین به کانال  26هزار
تومان در بازار آزاد و کانال  24هزار تومان در صرافیهای بانکی بازگشت،
رابطه س��هام و دالر بار دیگر به بحث مهم کارشناس��ان و اهالی بازار سهام
تبدیل شد .مقایسه روند بلندمدت نرخ دالر و شاخص بورس در دهههای
اخیر نشان میدهد که همبستگی محسوسی میان سهام و ارز وجود دارد.
برای مثال از نیمه دوم س��ال  ۹۰دالر روندی صعودی به خود گرفت و از
حدود  ۱۳۰۰تومان در مهرماه  ۹۰به  ۳۸۰۰تومان در دیماه  ۹۱رس��ید.
همگرایی س��هام و دالر باعث شد تا شاخص کل بورس نیز با کمی تاخیر
ب��ه افزایش قیمت دالر واکنش نش��ان داده و از ح��دود  ۲۶هزار واحد در
مهرماه  ۹۰به  ۸۸هزار واحد در دیماه  ۹۲افزایش یابد .شوک ارزی سال
 ۹۷نیز همبستگی مشابهی را بین قیمت دالر و بورس نشان میدهد .حال
س��وال این اس��ت که آیا کاهش قیمت ارز به واس��طه احیای برجام باعث
عقبنشینی بورس میشود؟
همگرایی یا واگرایی بورس و دالر؟
وجود این همبس��تگی باعث شده تا برخی فعاالن بازار سهام به واسطه
کاه��ش قیمت دالر در روزه��ا و هفتههای اخیر ،انتظار کاهش متقابل در
شاخص بورس را داشته باشند؛ اگرچه بررسی روند دالر و شاخص در چند
ماههای اخیر حامل پیام دیگری اس��ت .به گزارش «س��نا» ،بررسی روند
دالر و ش��اخص کل از اواخر تابستان تاکنون نشاندهنده شکلگیری یک
واگرایی میان این دو اس��ت .در واقع برخالف روند بلندمدت سهام و ارز از
تابستان امس��ال علی رغم روند افزایشی دالر ،بورس روندی نزولی داشته
است .شاخص بورس از یک میلیون و  ۵۵۰هزار واحد در  ۳۰مردادماه به
یک میلیون و  ۲۹۱هزار واحد در  ۲۸آذرماه سقوط کرد .از طرف دیگر اما
دالر در مدت مش��ابه از حدود  ۲۵هزار و  ۵۰۰تومان به نزدیک  ۳۰هزار
تومان رسید.
علیرغم رشد دالر تا کانال  ۳۰هزار تومان ،بازار سهام در این بازه زمانی
واکنش��ی به این افزایش نشان نداد و خود را با این نرخ هماهنگ نکرد .از
طرف دیگر ،ش��رکتهای بورس��ی صورتهای مالی و سودآوری خود را با
نرخ دالر نیمایی (میانگین یکساله  ۲۳۵۰۰هزار تومان) و نه آزاد محاسبه
کردهاند .با این رویکرد ،چند سناریو برای بازگشت همگرایی شاخص بورس
و ش��اخص ارزی وجود دارد؛ یا دالر خود را به عدد شاخص میرساند و یا
ش��اخص باید به دالر برس��د .بنابراین در شرایط فعلی و با توجه به احیای
احتمال��ی برجام میتوان گفت که حتی اگر دالر در بازار آزاد تا حدود ۲۳
هزار تومان (نرخ تس��عیر ارز در بودجه  )۱۴۰۱ریزش داشته باشد ،ریزش

خاص و قابل توجهی در بازار س��هام رقم نمیخورد ،زیرا اساسا بازار سهام
به واس��طه رشد دالر در ماههای اخیر رشدی را تجربه نکرده که اکنون به
واسطه ریزش دالر بخواهد آن رشد را پس بگیرد و از آن عقبنشینی کند.
در این زمینه ،یک فعال بورس��ی با اشاره به اثر عجیب نرخ ارز بر بورس
میگوی��د :کاهش قیمت ارز ناش��ی از اخباری که از توافقهای سیاس��ی
احتمالی به گوش میرسد به بازار آسیب نمیرساند ،بلکه برخی تصمیمات
باعث از بین رفتن اعتماد سهامداران شده است .روزبه شریعتی با تاکید بر
اینکه نمیتوان رابطه مستقیمی بین کاهش ارزش قیمت دالر و روند نزولی
بازار سهام پیدا کرد ،به «ایسنا» توضیح میدهد :اگر قیمت دالر رشد پیدا
کند و این رشد متأثر از کاهش ارزش پول ملی و تورم باشد ،قیمت سهام
هم مانند س��ایر بازارها و کاالها رش��د میکند ،اما اگر کاهش ارزش دالر
متأثر از سیگنالهای مثبت سیاسی شکل بگیرد و گشایشهای اقتصادی
را در پی داشته باشد ،شرایط فرق خواهد کرد .باید دید وقتی تحریمهای
سیاس��ی برداشته شود و بتوانیم نفت بفروشیم و ارز وارد کشور کنیم ،چه
اثرات سیاسی را در پی خواهد داشت .به گفته شریعتی ،شرایط شرکتها

در ش��رایط تحریم بسیار وخیم اس��ت .مثال به صورت غیررسمی شنیده
میش��د که یک زیرمجموعه تاپیکو مجبور بود به دلیل ش��رایط تحریم،
محصوالت خود را تا  ۲۰درصد زیر قیمت منطقی صادر کند یا شرکتهای
ب��زرگ دیگر برای اینکه بتوانند ارز خود را وارد کش��ور کنند ،هزینه پول
میدهند.
به اسم کاهش ارز ،به کام تصمیم اشتباه
این فعال بورس��ی با اش��اره به اخب��اری که در مورد احتم��ال توافقات
هستهای منتشر شده است ،میگوید :مذاکرات جدی است و سیگنالهای
توافق به گوش میرس��د .حتی صحبت از این میش��ود که کنار رفتن دو
عض��و مذاکرهکننده آمریکا به دلیل درخواس��ت ایران بوده اس��ت .گفته
میش��ود  ۱۰میلی��ارد دالر از پول ایران آزاد خواهد ش��د و معافیتهایی
توسط بایدن صورت خواهد گرفت .تاثیر این اخبار را میتوان روی قیمت
ارز هم مشاهده کرد که به محدوده  ۲۶هزار و  ۵۰۰تومان رسیده است.
او ب��ا تاکید بر اینکه متغیرهای زیادی روی بازار س��هام تاثیر میگذارد،
میافزاید :زمانی که ثبات سیاس��ی وجود داش��ته باشد و چشمانداز آینده
روش��ن باش��د ،بازارهای مالی از جمله بازار س��هام  P/Eمیگیرند .چراکه
شرکتی که در دوره تحریم هزار تومان سود میسازد ،بعد از توافق میتواند
 ۱۵۰۰تومان سود بس��ازد و سال بعدی هم با چند کشور اروپایی قرارداد
ببندد و میزان س��ودی که میس��ازد به  ۲۵۰۰تومان برسد .چند صنعت
به صورت س��نتی متأثر از این نگاه هس��تند که مورد اقبال واقع میشود.
این صنای��ع عبارتند از صنعت خودرو ،بان��ک ،بیمه و لیزینگ .همچنین
گش��ایشهای اقتصادی در صنایع پتروش��یمی و فلزی و معدنی میتواند
منجر به این شود که این صنایع زیر قیمت تعادلی نفروشند.
وی با اش��اره به ش��رایط کنونی بازار س��هام ادامه میدهد :بازار از یک
فراز و نش��یب س��نگینی بیرون آمده و با آن دس��ت و پنجه نرم میکند.
دولت به خاطر کس��ری بودجه عمال در جیب ش��رکتها دس��ت میکند.
نرخ مالیات را دس��تکاری میکند و محصوالت��ی را نیمه خام و خام اعالم
میکند که قابل پذیرش نیست .نرخ گاز را خالف منطق باال میبیند .همه
این موضوعات به بازار آس��یب زده ،بازار را دچار تنش کرده و اطمینانها
از بین رفته است و این اطمینان به این سادگی نمیتواند ترمیم شود .در
برخی زیرمجموعههای ایمیدرو سفارشهای حمایتی جهت اعتمادسازی
روی تابلو گذاشته میشود که اگر این اتفاق مستمر و مداوم باشد میتواند
در بازگرداندن اعتماد موثر باشد .باید خیال بازار و سرمایهگذار راحت باشد
که نگاه س��هامدار عمده و دولت این نیست که سهم را به مردم بفروشد و
پول را از بازار خارج کند .این نگاه بیشترین آسیب را به بازار زده است.
به گفته شریعتی ،این نگاه باید برعکس باشد و طوری از این بازار مالی
حمایت ش��ود که به ش��ریان اصلی اقتصاد کشور تبدیل ش��ود .نه اینکه
صحبت از مالیاتهای سنگین برای شرکتها کنیم و معافیتهای مالیاتی
صادراتی را حذف کنیم و از آن طرف معافیت مالیاتی ملک را از  ۱۰میلیارد
تومان به باالی  ۲۰میلیارد ببریم! این اتفاق شبهاتی را در ذهن سرمایهگذار
ایجاد میکند .چرا یک نفر با  ۲۵میلیارد تومان ملک باید ساالنه  ۵میلیون
تومان مالیات بپردازد اما یک شرکت  ۱۵برابر نرخ گاز به روسیه به دولت
پول گاز پرداخت کند؟
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پایان سردرگمی خودرویی مردم با تدبیر رئیسی

دولت و «حذفی» به نفع ملت

تس��هیل فرآیند نظام اداری به نفع مردم و تس��هیل امور روزمره آنها از
مهمترین دغدغههای رئیسجمهور و دولتمردانش از ابتدای شروع به کار
دولت س��یزدهم است که شفافس��ازی و یکپارچگی فرآیند نقل و انتقال
خودرو و حذف هزینههای زائد این حوزه ،در همین راستا ارزیابی میشود.
به گزارش ایرنا ،نیاز به تحول در فرآیندهای جاری کش��ور که با زندگی
روزم��ره مردم گره خ��ورده را میتوان از گالیههای موج��ود فهمید و در
راس��تای این فهم است که دولت س��یزدهم تالش میکند آن فرآیندها را
تا حد ممکن تسهیل کند .قوه مجریه بهعنوان متولی اصالح ساختارهای
اجرای��ی ابهامآفری��ن در مصوبه جدی��د خود تالش کرده اس��ت تا ضمن
ابهامزدایی از برخی رویههای خرید و فروش خودرو ،هزینههای این اقدام
را هم تا حد امکان برای مردم کاهش دهد.
پایان سردرگمی مردم در خرید و فروش خودرو
مرجع ثبت و نقل و انتقال خودرو ،سالهاس��ت که به ابهامی در اذهان
م��ردم تبدیل ش��ده و پروس��ه خرید و ف��روش و نقل و انتق��ال خودرو را
پیچیدهتر از گذش��ته ک��رده و دولت مردمی را مکلف ب��ه رفع آن .هیأت
وزیران روز گذش��ته با هدف حذف و کاهش هزینههای اضافی مترتب بر
نقل و انتقال خودرو ،با اصالح ضوابط نقل و انتقال وس��ایل نقلیه به مراکز
ی انتظامی موافقت کرد تا پایانی بر ابهامات باشد.
تعیینشده توسط نیرو 
یکپارچهسازی فرآیند نقل و انتقال خودرو ،ضرورت تسهیل و تسریع امور
مربوط به این فرآیند و پرهیز از فرآیندهای طوالنی و پیچیده صدور اسناد
مالکیت و نقل و انتقال اسناد خودرو و تمرکز آن در مرجع واحد ،سه هدف
مشخص وزارت کشور از پیشنهاد این الیحه به هیأت وزیران بود که مورد
موافقت قرار گرفت؛ اقدامی که دولت تصویب و اجرای آن را موجب حذف

یا کاهش هزینههای تحمیلی به مردم در معامالت و نقل و انتقال خودرو
میداند تا در حد امکان از سختیهای شرایط موجود بکاهد.
براس��اس الیحه دولت ،متعامالن وس��یله نقلیه موتوری یا نمایندگان
قانون��ی آن��ان مکلفند برای نق��ل و انتقال وس��ایل نقلیه خ��ود به مراکز
تعیینش��ده توس��ط نیروی انتظامی جمهوری اس�لامی ایران ،مراجعه و
درخواست خود را در س��امانه شمارهگذاری ثبت کنند .پلیس راهور پس
از بررسی اصالت وسیله نقلیه ،هویت متعامالن و اقامتگاه خریدار ،پرداخت
جریمهها و دیون معوق شامل هرگونه مالیات یا عوارض تعیینشده وسیله
نقلیه موتوری موضوع معامله ،اقدام به اختصاص پالک بهنام آخرین مالک،
نصب بر روی وسیله نقلیه و صدور سند مالکیت رسمی و کارت شناسایی
وسیله نقلیه میکند .در این فرآیند و براساس تأکید الیحه مصوب هیأت
وزیران ،نیروی انتظامی بهجز مبالغ مذکور و نیز مبلغی که با رعایت قوانین
مربوط در مقابل واگذاری یا تعویض پالک خودرو دریافت میکند ،مجاز به
دریافت وجه دیگری نیست.
تسهیلی فراتر از گفتاردرمانی
گرچه تنها یک روز از تصویب طرح حذف هزینههای زائد نقل و انتقال
خ��ودرو میگذرد ام��ا واکنشها به آن در فضای مجازی و س��طح جامعه
نش��ان میدهد که این اقدام تسهیلآفرین دولت ،مورد استقبال گسترده
مردم قرار گرفته اس��ت .واقعیت آن است که تجربه قرار گرفتن در برخی
پروسههای اداری و خدماتی ،گاهی برای مردم چنان ناخوشایند است که
بعضا زبان به گالیه و شِ ��کوه میگش��ایند و هر ان��دازه تعداد و کانونهای
این تجربههای ناخوشایند نظام اداری و انتقادات و اعتراضات افزایش پیدا
کند ،نوعی ناامیدی از اصالح و بهبود را س��بب میش��ود .این ناامیدیها

گرچه از موضوعات خُ رد ناشی میشود ،اما در نگاه کالن هم میتواند عامل
س��رخوردگی و حتی بیاعتمادی مردم به س��اختارها شود؛ موضوعی که
آیتاهلل رئیسی بارها بر توجه به آن تأکید کرده و رضایتمندی از رویکرد یا
عملکرد یک دستگاه را عاملی بسیار مؤثر در افزایش یا کاهش سرمایههای
اجتماعی دانس��ته است .از سوی دیگر ،تعللهای صورتگرفته در اجرای
قوانین و بسنده کردن به سخنرانیها که مردم از آن بهعنوان «گفتاردرمانی
مدیران اجرایی» یاد میکنند و خاطره خوشایندی از سخنرانیهای بدون
عمل و بالاثر در س��الهای گذشته ندارند هم مزید بر این ناامیدیها شد؛
معضلی که آیتاهلل رئیسی درباره تداوم آن هشدار داده و تأکید کرده است:
«ما حتما باید عدالت اجرایی و اثباتی داشته باشیم وگرنه سخنرانی عادالنه
را همه میتوانیم داشته باشیم و بگوییم .شاعران بسرایند و نثرنویسان نثر
زیبا بنگارند .خیلی میشود برای آن سخن گفت ولی قرار است ما عدالت
را اجرا کنیم .روستایی باید مزه شیرین عدالت را بچشد».
دیدگاه رئیسجمهور در تسهیل امور مردم
«نباید برخی کارها این همه معطل شود؛ حتما میتوان آنها را ب ه صورت
س��هلتری هم انجام داد ».این بخشی از سخنان آیتاهلل رئیسی در اولین
روز آبان ماه س��ال جاری در سفر استانی به اردبیل و جلسه شورای اداری
این اس��تان است و به نظر میرس��د برای آگاهی از دالیل برخی اقدامات
و تصمیم��ات دول��ت باید به بخشهای��ی از این س��خنرانی مراجعه کرد.
تحولخواهی؛ انگیزه و اس��اس حضور آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی ،هم در
قوه قضائیه و هم قوه مجریه است که بنیانهای این رویکرد در سخنرانی
اول آب��ان رئیسجمهور در س��ه محور زیربنایی «ش��ناخت»« ،نهادها» و
«فرآیندها» اعالم شد.
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نماگر بازار سهام
مشارکت قطعهسازان اجرای برنامههای
تحولی صنعت خودرو را تسهیل میکند

عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان
خودرو کشور گفت مشارکت و حمایت قطعهسازان ،ارگانهای
دولتی و تمام ارکان حاکمیت در تدوین س��ند  20ساله تحول
صنعت خودرو مسیر اجرای برنامهها را هموار میسازد.
س��یامک مقت��دری در گفتوگو ب��ا خبرن��گار خبرخودرو،
درخصوص تدوین س��ند  20ساله برای صنعت خودرو ،فقدان
استراتژی و برنامه را یکی از معضالت این صنعت اعالم کرد و
اظهار داش��ت :فرض کنید یک قطعهساز بخواهد برای موضوع
خاصی س��رمایهگذاری کند ،زمانی که س��مت و سوی حرکت
صنعت خودرو در آینده ،میزان تیراژ و کیفیت تولید مشخص
نباش��د ،با چه اطمینانی میتواند س��رمایهگذاری کند ،حتی
در صورت اقدام نیز س��رمایهگذاری براس��اس اطالعات دقیق
نخواهد بود.
وی افزود :تعیین نقشه راه ،استراتژی و داشتن برنامه موجب
همسویی و هماهنگی سرمایهگذاریهای شرکتها و اشخاص
با یکدیگر خواهد بود که در این مس��یر عالوه بر قطعهسازان،
ارگانهای دولتی و تم��ام ارکان حاکمیت باید ضمن حمایت
از برنامهه��ا هماهنگ با یکدیگر پیش بروند تا مس��یر اجرای
برنامهها هموار شود.
عض��و انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و
قطعهسازان خودرو کشور تشکیل کمیتهای متشکل از اعضای
کمیس��یون صنایع مجلس ،خودروس��ازان و قطعهسازان برای
مش��ارکت در تدوین س��ند  20س��اله برای صنعت خودرو را
مثبت ارزیابی کرد و گفت :مش��ارکت قطعهس��ازان در تدوین
این س��ند به طور قطع اجرای برنامهها را تسهیل خواهد کرد.
در انجمن همگن نیز این مباحث مطرح ش��ده و به طور قطع
انجمن پیش��نهادات خود را به ش��کل اجرای��ی و مدون ارائه
خواهد کرد.
مقتدری درخصوص تاثیر لغو تحریمها بر صنعت قطعهسازی
کش��ور بیان کرد :ش��بکه تامین قطعات خ��ودرو در دنیا یک
ش��بکه بینالمللی اس��ت و در هیچ کدام از خودروسازان دنیا
صرفا از قطعهسازان بومی استفاده نمیشود ،حتی در کشوری
نظی��ر چین به عنوان یکی از مراکز خودروس��ازی دنیا با آمار
تولید ساالنه  25میلیون دستگاه خودرو ،سرمایهگذاری فعال
اکثریت خودروسازان مطرح دنیا قابل مشاهده است.
وی در پای��ان خاطرنش��ان کرد :لغو تحریمه��ا و پس از آن
مش��ارکت ش��رکتهای مط��رح در س��رمایهگذاری و انتقال
تکنولوژی کامال میتواند موثر واقع شود ،ضمن اینکه پتانسیل
رشد و پیشرفت و استفاده از ظرفیتها در کشور وجود دارد.
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10هزارمیلیاردریالپروژهبهمناسبتدههفجر؛

کاهش عمر ناوگان اتوبوسرانی شهر قم
قم-خبرنگارفرصتامروز:شهردار قم گفت :تا پایان سال
 1400و به مناسبت دهه مبارک فجر 100 ،پروژه شهری با اعتبار
نزدیک به  10هزار میلیارد ریال افتتاح میشود.
به گزارش شهرنیوز ،دکتر سید مرتضی سقائیاننژاد در گفت و
گو با خبرنگاران در توضیح افتتاح پروژههای شهری به مناسبت
دهه مبارک فجر اظهار داشــت :در ایام اهلل دهه فجر  100پروژه
شــهری با مبلغ نزدیک بــه  10هزار میلیارد ریــال در اختیار
شهروندان عزیز قرار میگیرد.
وی با اشــاره به افتتاح  12پروژه در مرحله اول گفت :از جمله
پروژههای شاخصی که در نخستین مرحله افتتاح پروژههای دهه
فجر امســال بهره برداری شد ،مجتمع فرهنگی ورزشی شهدای
جودی در منطقه  5شهرداری قم و محله اسماعیل آباد است.
شهردار قم با اشاره به اینکه پروژههایی که قالب طرح «قم در
مسیر تحول» افتتاح میشوند در دو حیطه سخت افزاری و نرم
افزاری قرار دارند اضافه کرد :فاز سوم پیاده راه خیابان ارم یکی از
پروژههای خوب برای آرامســازی اطراف حرم مطهر است که در
روزهای آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی به آمادهسازی ساختمانهای اداری شهرداریهای مناطق

دو و ســه اشــاره کرد و افزود :فاز نخست بوســتان زائر از دیگر
پروژههای افتتاحی دهه فجر امسال است که قسمتی از بوستان
هزار هکتاری را تشکیل میدهد.
دکتر سقائیاننژاد ادامه داد :افتتاح خیابان شهیدان برقعی که
فرایند اجرای آن  40ســال طول کشیده بود ،از دیگر پروژههای
کالن دهه فجر امسال اســت .همچنین پروژه فاز سوم خیابان
شهید روحانی در روزهای آینده افتتاح خواهد شد.
وی افزود :تا پایان سال در هر مقطع پروژههای شهری افتتاح

خواهد شــد؛ در تمام این مراحل یک یا دو پروژه شــاخص هم
وجــود دارد که امیدواریم رضایتمندی خوبی برای شــهروندان
قمی به همراه آورد .دکتر سقائیاننژاد با اشاره به رونمایی از 52
اتوبوس شهری در مرحله نخســت افتتاح پروژههای شهری قم
خاطرنشان کرد :سال  98ناوگان اتوبوسرانی شهر قم نزدیک به
 11ســال عمر داشت و فرسوده محسوب میشد اما با اقداماتی
که صورت گرفت این ناوگان اکنون جوان اســت .وی با اشاره به
اینکه اتوبوسهایی که در سالهای اخیر به ناوگان اتوبوسرانی شهر
قم اضافه میشوند ،به سیستمهای هوشمند مجهز هستند گفت:
با اتوبوسهای هوشمند امکان اطالع شهروندان از زمان رسیدن
اتوبوس به ایستگاه وجود داشته و مدیریت خطوط برای شهرداری
هم بســیار آسانتر و دقیقتر میشــود .همه این اقدامات برای
افزایش رضایتمندی مردم از خدمات اتوبوسرانی صورت میگیرد.
شهردار قم گفت :در آستانه چهل و سومین بهار پیروزی انقالب
اسالمی ،ایام مبارک ماههای شریف رجب و شعبان و شروع سال
1401؛ امیدواریم افتتاح ایــن پروژههای عمرانی بتواند موجب
پاسداشت خون شهدا ،امیدواری نسل جوان ،تکریم زائران عزیز و
اقبال بیشتر مردم به نظام اسالمی شود

بدنبالبازنشستگیعلیرضاایمانلو؛

مدیرعاملجدیدشرکتآبوفاضالبآذربایجانشرقیمنصوبشد
آذربایجانشــرقی-ماهانفالح:با حکــم مدیرعامل
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور ،محمد خانی در حکمی
بهعنــوان مدیرعامل جدید شــرکت آب و فاضالب آذربایجان
شرقی منصوب شد.
با حضور جمعی از مسئوالن کشوری و استانی ضمن قدردانی
از زحمات و تالشهای علیرضا ایمانلو در زمان تصدی مدیرعاملی
شــرکت آبفا استان و تبریک بازنشســتگی وی ،طی حکمی از
سوی رئیس مجمع عمومی و مدیرعامل شرکت مهندسی آب و
فاضالب کشور ،محمدخانی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت آب

و فاضالب آذربایجان شرقی معرفی شد.
مدیرعامل جدید شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی پیش
از این مسئولیت معاونت بهره برداری و توسعه آب این شرکت را
عهدهدار بود.
مدیریت و همکاران دفتر نمایندگی و سرپرســتی روزنامه در
اســتان آذربایجان شــرقی آغاز دوران مدیریت مهندس محمد
خانی را در کســوت مدیریت عامل شرکت آب و فاضالب استان
آذربایجان شرقی تبریک و تهنیت عرض نموده و مزید توفیقات
ایشان را آرزومندند.

افتتاحمرکزجامعآسیبدیدگاناجتماعیایالمباحضور
وزیرکشورورییسسازمانبهزیستی

ایالم-هدیمنصوری:همزمان با ششمین روز از بزرگداشت
دهه فجر انقالب اســالمی مرکز جامع آسیب دیدگان اجتماعی
اداره کل بهزیســتی ایالم روز یکشنبه در آیینی با حضور معاون
وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشــور به عنوان طرح عمرانی
پایلوت سازمان بهزیستی در سراسر کشور افتتاح شد.

با افتتاح این مرکز سایر طرح های سازمان بهزیستی در استان
های سراسر کشور افتتاح شد.
مدیر کل بهزیســتی ایالم در این آیین که معاون سیاســی،
امنیتی استاندار ایالم و جمعی از مسووالن محلی حضور داشتند،
توضیح داد :این مرکز به مســاحت ســه هزار متر مربع با هدف
پیشگیری از آسیب های اجتماعی و ساماندهی افراد آسیب دیده
احداث شده است.
زهرا همتی افزود :این مرکز با 91میلیارد ریال اعتبار از محل
اعتبارهای ملی بافت فرسوده با زیربنای سه هزار متر مربع و در
سه طبقه احداث شده است.

وی ادامه داد :احداث این مجموعه با توجه به رســالت آن که
کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است بسیار ضروری و یکی
از نیازهای مهم حوزه اجتماعی استان محسوب می شود.
وی با بیان اینکه کلنگ ساخت این مرکز سال  96به زمین زده
شده است ،خدمات این مرکز را که بصورت شبانه روزی فعالیت
خواهد داشــت ،شامل نگهداری آسیب دیدگان اجتماعی اعم از
زنان و دختران و همچنین کودکان بی سرپرست و بدسرپرست
عنوان کرد.
وی یادآور شد :این مرکز جایگزین ساختمان اورژانس اجتماعی
این اداره کل می شود که اکنون بصورت استیجاری فعالیت دارد.

رونماییازساختمانجدیدمدیریتبحرانشرکتبرقمنطقهایخوزستان
اهواز-شبنمقجاوند:از ساختمان جدید مدیریت بحران شرکت
برق منطقهای خوزستان در دهه فجر با حضور همسر شهید مدافع حرم
سردار تقویفر و مدیرعامل و هیئت مدیره این شرکت ،رونمایی شد.
ساختمان جدید مدیریت بحران این شرکت بنام شهید سردار سید
حمید تقویفر شــهید مدافع حرم نامگذاری و مراســم رونمایی از این
ساختمان با حضور همسر این شهید بزرگوار برگزار شد.
همسر سردار شــهید در این مراسم یکی از موارد مهم از نظر شهید
تقویفر را تاکید بر امر آموزش دانست و با ذکر خاطرهای از سردار ،گفت:
وقتی مرحوم آیت اهلل مجتهدی تهرانی در امر آموزش و خدمت به مردم
در حال صحبت در رسانه بودند ،من گفتم که خداوند رحمتشان کند و

وقتی دخترم سوال میپرسد مگر ایشان در قید حیات نیستند ،شهید
ســید حمید جواب داد که همه کسانی که در امر آموزش و خدمتاند،
زنده هستند و زنده میمانند .در پایان همسر شهید تقویفر با بیان این
خاطره ،خدمت به مردم از طرف شــرکت برق منطقهای خوزســتان را
مصداق خاطره و فرمایش شهید دانست و از زحمات تالشگران صنعت
برق تشــکر کرد .بر اساس این گزارش در حاشیه رونمایی از ساختمان
مدیریت بحران ،مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان با اهدای لوح
تقدیر ،از همسر شهید مدافع حرم تقدیر کرد .ساختمان جدید مدیریت
بحران شــرکت برق منطقهای خوزستان یکی از بخش های ساختمان
جدید این شرکت ،در منطقه گلستان اهواز واقع در بلوار کارگر است.

دربخشگازرسانیبهصنایععمدهفراترازتعهدات
عقدقراردادشدهاست

آذربایجانشرقی-ماهانفالح:مدیر بهره برداری شرکت
گاز استان آذربایجان شرقی گفت :امسال در بخش گازرسانی به
صنایع عمده فراتر از تعهدات شرکت ،عقد قرارداد شده است.

بهآباندازییدککشهدایت6دربندرشهیدرجایی

پسازتعمیراتاساسیوزیرآبیدرنخستینروزدههفجر

بندرعباس-خبرنگارفرصتامروز:معاونفنیونگهداریاداره
کلبنادرودریانوردیهرمزگانگفت:یدککشپرقدرتهدایت
6همزمانباآغازدهه
فجر و با حضور فراگیران دوره پیشرفته مدیریت داک های تعمیراتی
شناورها در بندر شهید رجایی به آب اندازی شد .به گزارش روابط عمومی
اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمــزگان" ،محمدرضا پور رجبی" اظهار
داشــت :دوره عملی به آب اندازی یدک کش هدایت  6به جهت تقارن
با ایام اهلل دهه فجر و سالروز ورود حضرت امام (ره ) به کشور به منظور

افزایش سطح دانش عملی فراگیران دوره پیشرفته مدیریت داک های
تعمیراتی شــناورها در بندر شهید رجایی صورت گرفت .وی در ادامه با
اشــاره به اقدامات انجام شــده در راستای پیوستن این شناور به ناوگان
دریایــی بیان کرد :به منظور به آب اندازی این یدک کش ،عملیات های
مختلفی از جمله خزه تراشی بدنه زیر آبی شناور ،ضخامت سنجی بدنه،
تعویض ورق نقاط کم ضخامت ،تمیزکاری مخازن ،انجام تعمیرات سیستم
های مهارو تعویض زینک آندهای سیستم حفاظت بدنه بر روی این شناور
انجام شد .معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان

گردیده ،افزود :از تمامی ظرفیت های موجود در تأمین گاز بخش
های زیرساختی که نقش مهمی در توسعه پایدار و ارتقای بخش
اقتصادی استان خواهد داشت ،بهره خواهیم جست.
آریان پور تصریــح کرد :تاکنون حدود  10هزار واحد صنعتی
جزء و عمده تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته و نزدیک رسانی
گاز به واحدهای صنعتی مشــمول مصوبه شــورای اقتصاد وفق
تعهدات مربوطه در حال اجرا می باشد.

خاطرنشان کرد :یدک کش هدایت  6بعد از اتمام تعمیرات اساسی و
زیرآبی به دست متخصصان داخلی با دریافت مجوز موسسه رده بندی
وارد چرخه حمل و نقل دریایی می شود .پوررجبی درباره مختصات
این یدک کش نیز گفت :یدککش هدایت  6دارای مشخصات سازه
ای  36متر طول  10متر عرض و آبخور  3،40متر می باشد .شایان
ذکر است ،دوره آموزشی پیشرفته مدیریت داکهای تعمیراتی شناورها
dock masterبا حضور  20نفر از کارکنان حوزه نظارت بر تعمیرات زیر
آبی و مدیریت تعمیرات از سازمان مرکزی و بنادر کشور از روز یکشنبه
 10بهمن برای نخستین بار در کشور به دو صورت تئوری و عملی آغاز و
به مدت یک هفته به میزبانی بندر شهید رجایی در حال برگزاری است.
گفتنی اســت ،از یدک کش دریایی به عنوان ابــزاری برای جدا کردن
کشتی ها از اسکله یا پهلو دادن آنها مورد استفاده قرار می گیرد.

مالقاتعمومیمدیرمخابراتمنطقهگلستانبامردمشهرستانگنبد

گرگان-خبرنگارفرصتامروز:مدیر مخابرات منطقه گلستان با
حضور در اداره مخابرات شهرستان گنبد با مردم و مشترکان مالقات
داشت .مالقات عمومی مردم گنبد با دکتر غالمعلی شهمرادی در محل
اداره مخابرات این شهرستان برگزارشد .مدیر مخابرات منطقه گلستان
با تاکید بر اینکه دیدار چهره به چهره و گفتگو با مردم تاثیر زیادی در

شناسایی نیازها و مشکالت مخابراتی آنها دارد گفت  :با هدف دیدار با
مردم سطح استان  ،مالقات عمومی بصورت مستمر در شهرستانهای
مختلف اســتان انجام خواهد شد.وی تامین ارتباطات مخابراتی تمام
نقاط و در اختیار گذاشــتن سرویس ها و خدمات مطلوب و باکیفیت
به مردم جای جای اســتان را وظیفه و اولویت مخابرات دانست و بر

اخبار

دردههفجرامسال41،طرحگازرسانیدرگیالنافتتاحمیشود

رشــت-خبرنگارفرصتامروز:در دهه فجر امســال با گازرسانی به 7
روســتای صعب العبور و کوهستانی در گیالن ،درصد بهرهمندی گاز روستایی
در استان به  96.3درصد می رسد .به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ،حسین
اکبر ،مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با بیان این مطلب ،از اجرای  41طرح
گازرســانی در دهه فجر امسال خبر داد و گفت :برای گازرسانی به این پروژهها
بیش از  157میلیارد ریال هزینه شده است .وی ادامه داد :از مجموع پروژه های
گازرســانی دهه فجر 7 ،طرح متعلق به گازرسانی به روستاهای صعب العبور و
کوهستانی استان در شهرستان های شفت ،املش ،آستارا و رودبار است .اکبر در
ادامه ،افزود :با گازدار شدن این روستاها ،تعداد روستاهای گازدار در گیالن به  2094و درصد بهره مندی گاز روستایی استان به  96.3درصد
رسیده است .مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن تصریح کرد :این روستاها مجموعاً دارای  831خانوار بوده و برای گازرسانی به آنها بالغ بر
 60کیلومتر شبکه گذاری انجام شده است .اکبر تصریح کرد :قبل از انقالب علیرغم عبور خط لوله سراسری گاز از گیالن به اتحاد جماهیر
شوروی ،هیچگونه عملیات گازرسانی در گیالن به انجام نرسیده بود ولی بحمداهلل پس از انقالب شکوهمند اسالمی ،بیش از یک میلیون
و  172هزار مشترک در استان از نعمت گاز طبیعی بهره مند هستند ،بالغ بر  619هزار انشعاب گاز در استان نصب و بیش از  21هزار و
 580کیلومتر عملیات شبکه گذاری در گیالن به انجام رسیده است .وی همچنین از گازرساني به  34واحد صنعتی در سطح استان خبر
داد و اظهار داشت :برای گازرسانی به این صنایع ،بالغ بر  17هزار و  540مترمکعب در ساعت گاز طبیعی جایگزین شده است .مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن افزود :شهرستان رودبار با  9واحد صنعتی و شهرستان های رشت و بندرانزلی هرکدام با  6واحد صنعتی بیشترین
سهم را از گازرسانی های دهه فجر امسال دارا هستند و با افتتاح این طرح ها ،مجموع مشترکین صنعتی گاز در استان به  6هزار و 200
مشترک افزایش یافته است.

مدیرکلنوسازی،توسعهوتجهیزمدارساستانمرکزیخبرداد:

استانداردسازیسیستمگرمایشی۸۵درصدمدارساستانمرکزی

تاپایان1400

اراک-فرنازامیدی:مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی
گفت :بیش از  85درصد سیستم گرمایشی مدارس این استان تا پایان سال جاری
استانداردسازی خواهد شد .به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی مدیرکل
نوســازی ،توسعه وتجهیز مدارس اســتان مرکزی؛ حسین محمدی با اشاره به
برچیده شدن بخاریهای گازی از مدارس و نصب موتورخانه و پکیچ در فضاهای
آموزشــی اظهار کرد :تاکنون بیش از  70درصد مدارس استان استانداردسازی
سیستم گرمایشی شدهاند و کار استانداردسازی سیستم گرمایشی مدارس باقی
مانده استان نیز در دستور کار بوده و در حال پیگیری و انجام است .وی بیان کرد:
در مهرماه سال  1398رسما اعالم شد که هیچ مدرسهای در استان مرکزی وجود ندارد که بخواهد از سیستم گرمایشی بخاری نفتی استفاده
کند و در تمامی مدارس استانداردهای جدید جایگزین شده است و صراحتا گفته شد که هر مدرسهای بخواهد از بخاری نفتی استفاده کند
مسئولیت آن با شخص استفاده کننده است .مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس استان مرکزی همچنین در خصوص تاخیر در راهاندازی
سیستم گرمایشی مدرسه روستای یاتان از توابع بخش نوبران نیز گفت :روستای یاتان دارای مدرسه ای است که سیستم گرمایشی آن در
دو سال گذشته استانداردسازی شده است و از نظر نوسازی مدارس استان این فضای آموزشی مستحکم بوده و نیاز تحصیلی دانش آموزان را
برآورده خواهد کرد و از سیستم گرمایشی استاندارد نیز برخوردار است .محمدی افزود :اهالی روستا به اتفاق خیرین اقدام به بازسازی و مرمت
مدرسه دیگری کردند ،اما توصیه فنی نوسازی مدارس بهرهبرداری از آن مدرسهای است که از استانداردهای باالتری برخوردار بوده ،اما اهالی
روستا و آموزش و پرورش نوبران اصرار بر استفاده مدرسه دیگری دارند که اخیرا بازسازی شده است.

همزمانباپنجمینروزازدههمبارکفجرانقالباسالمیرخداد:

افتتاحدوپروژهتامینآبآشامیدنیدرروستاهایشهرستانتاکستان

قزوین-خبرنگارفرصتامروز:در پنجمین روز از دهه مبارک فجر انقالب
اسالمی ،دو پروژه تامین آب آشامیدنی روستاهای لوشکان و اسالم آباد از توابع
شهرستان تاکستان مورد افتتاح رسمی قرار گرفت و اهالی این روستاها از نعمت
آب آشامیدنی سالم و پایدار برخوردار شدند .به گزارش روابط عمومی ،قائم مقام
شرکت آب و فاضالب استان قزوین در این مراسم ضمن تقدیر از شکیبایی مردم
لوشکان در بحران کمبود آب تابستان گذشته گفت :این بحران با مدیریت فشار
کنترل شد ولی هم اکنون با بهره برداری از این پروژه به میزان کافی آب تولید
شــده و نگرانی مردم برطرف شده اســت .مهدی حسینخانی در تشریح پروژه
روستای لوشکان افزود :برای این پروژه ،حفر و تجهیز یک حلقه چاه با دبی  40لیتر بر ثانیه و  200متر خط انتقال با هزینه  20میلیارد
ریال صورت گرفته و  3850نفر از اهالی این روستا از آن برخوردار شده اند .وی در خصوص پروژه تامین آب آشامیدنی روستای اسالم آباد
نیز تصریح کرد :برای این پروژه نیز یک کیلومتر خط انتقال ،شبکه توزیع و واگذاری انشعاب با هزینه ای معادل پنج میلیارد ریال صورت
گرفته و  100نفر از اهالی این روستا از آب مناسب و پایدار بهره مند شده اند .در ادامه مراسم نیز رضا طاهری ،فرماندار تاکستان و حجت
االسالم محمدحسین شهبازی ،امام جمعه شهر اسفرورین طی سخنانی از خدمات دولت برای تامین آب روستاها تقدیر کردند .گفتنی
است شرکت آب و فاضالب استان قزوین در دهه مبارک فجر امسال  19پروژه تامین آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی استان را
با هزینه ای بالغ بر  363میلیارد و  360میلیون ریال افتتاح خواهد کرد که با بهره برداری از این پروژه ها  12هزار و  568خانوار شهری و
روستایی از آب سالم و مطمئن منتفع می شوند.

مدیرشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیمنطقهساری:

مدیربهرهبرداریشرکتگازآذربایجانشرقی:

خســرو آریانپور با اعالم این خبر گفت :امســال عقد قرارداد
گازرسانی به  132واحد صنعتی عمده ،جزو برنامه های مصوب
ســال  1400بوده که با عقد قرارداد با  137واحد صنعتی عمده
در  9ماه از سال جاری ،عملکردی فراتر از تعهدات در این بخش
داشته ایم.
وی با اشاره به اینکه این موضوع علی رغم محدودیت اعمالی
به دلیل اوج مصرف بخش خانگی در فصول ســرد سال محقق
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این که از تمامی ظرفیت و توانمندی در این زمینه اســتفاده خواهد
شــد تاکید کرد.دکتر غالمعلی شهمرادی در پایان مالقات عمومی با
مردم شهرســتان گنبد  ،دستور رسیدگی به مشکالت مطرح شده و
راهکارهــای الزم برای ارائه خدمات و سرویســهای مورد نیاز آنها را
صادر کرد .

سهمیهنفتسفیدخانوارهایفاقدگازطبیعیشارژشد

ساری-دهقان:مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری
گفت  :برای هر خانوار  500لیتر نفت ســفید در نظر گرفته شــده است که در
کارت بانکی معرفی شــده مشتریان شارژ شده و تا تاریخ  1400/12/29اعتبار
دارد  .به گزارش خبرنگار مازندران به نقل به نقل روابط عمومی ،سبحان رجب
پور مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری اعتبار این دوره از
توزیع سوخت نفت سفید را از تاریخ  1400/11/17تا  1400/12/29اعالم کرد
و ادامه داد  :عرضه نفت ســفید به صورت الکترونیکی با شارژ سهمیه در کارت
بانکی معرفی شده از سوی مشتریان انجام می شود  .وی افزود  :مصرف کنندگان
نفت سفید سوز فاقد گاز طبیعی با در دست داشتن کارت بانکی به فروشندگی های عرضه سوخت محل سکونت خود مراجعه و نسبت به
دریافت مقدار سوخت تعیین شده اقدام نمایند  .مدیر منطقه ساری از شهروندان خواست تا شکایات و پیشنهادات خود را با شماره تلفن
های  33270138و  33270140منطقه ساری و شماره  09627شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران اطالع دهند تا رسیدگی شود .

الحاقانجمنصنایعقطعاتخودروونیرومحرکهاستان
بهاتاقبازرگانیاصفهان

اصفهان-قاسماسد:در نشست مجمع عمومی فوق العاده انجمن صنایع
قطعات خودرو و نیرومحرکه اســتان اصفهان با اکثریت آراء این انجمن به اتاق
بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی اصفهان الحاق شد .به گزارش روابط عمومی
اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه که با حضور نماینده اتاق بازرگانی اصفهان
و مشــارکت اعضاء این انجمن برگزار شــد اهداف و موضوع فعالیت ،همچنین
اساســنامه انجمن به تصویب رسید .در ادامه نیز مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده سال  1399به منظورانتخابات اعضای اصلی و علیالبدل هیئت مدیره
و بازرسان اصلی و علیالبدل تشکیل شد .در این جلسه ابراهیم احمدی رئیس
هیئت مدیره این انجمن گزارشی از عملکرد سال  1399هیئت مدیره ارایه کرد .سپس گزارش صورتها و تراز مالی همچنین گزارش بازرس
انجمن قرائت شد .پس ازتعیین حق ورودی و حق عضویت انجمن و تعیین روزنامه کثیر االنتشار ،انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن
صنایع قطعات خودرو ونیرومحرکه انجام و اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسین انجمن انتخاب شدند.

افتتاحمتمرکز16پروژهمخابراتیدرشهرستانگنبد

گرگان-خبرنگارفرصتامروز 16:پروژه مخابراتی در شهرستان گنبد به بهره برداری رسید.دکتر غالمعلی شهمرادی با اعالم این
خبر گفت  :به مناسبت ایام ا ...دهه مبارک فجر و با حضور دکتر شادمهر نماینده مردم گنبد در مجلس شورای اسالمی  16 ،پروژه مخابراتی
با سرمایه گذاری بالغ بر  45میلیارد ریال در روستای سالق غایب بصورت متمرکز به بهره برداری رسیده است .وی نصب کافو  ،توسعه
شبکه کابل  ،مولد سازی  ،نصب باتری  ،توسعه پورت و ارتقاء سایت همراه اول را از جمله این پروژه ها دانست و گفت  :با راه اندازی این
طرح ها ارتباطات با کیفیت تری در اختیار مردم شهرستان قرار خواهد گرفت .دکتر غالمعلی شهمرادی توسعه مخابرات را مستمر دانست
و رفاه مردم استان را هدف از اجرای طرح های توسعه ای دانست .

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت

 6عادت ثروتساز

داليل اصلی شكست استراتژيهاي مدیریت شبكههاي اجتماعي
به قلم :توماس گريفين
كارشناس حوزه بازاريابي
مترجم :امير آلعلي
امروزه ش��بكههاي اجتماعي به قدري اهميت پيدا کردهاند كه كمتر كسب و كاري را ميتوان پيدا كرد
كه حداقل در يكي از اين شبكهها حضور نداشته باشد .با اين حال علي رغم تمامي مزيتهاي فوقالعاده
اي��ن بس��تر كه از مهمترين آنه��ا ميتوان به از بين رفتن محدوديتهايي نظير مكان و زمان اش��اره كرد،
بسياري از برندها نتيجه الزم را به دست نميآورند .درواقع شاهد اين موضوع هستيم كه تمامي برندها از
يک استراتژي مشترك ،نتايج يكسان به دست نميآورند .اين امر در حالی است كه در حالت طبيعي ،بايد
عكس اين قضيه را ش��اهد باش��يم .در اين راستا سوال اصلي اين است كه چرا چنين اتفاقي رخ ميدهد؟
در ادامه مواردي را بررسي خواهيم كرد كه ميتوان از آنها به عنوان مهمترين داليل اين موضوع نام برد.
-1عدم ثبات در فعاليتها
درواقع يكي از ابتداييترين مشكالت اين است كه افراد ثبات الزم در فعاليتهاي خود را ندارند .درواقع
اين موضوع كامال طبيعي اس��ت كه رسیدن به نتایج بزرگ و قرار گرفتن در مسیر موفقیت ،نیاز به تداوم
فعالیتها داشته باشد .مثال ساده این بخش ،درست به مانند ورزش کردن است که شما نمیتوانید برای
آماده ش��دن یک مس��ابقه مهم ،حتی یک روز را هم از دست بدهید .در کنار این موضوع نکته دیگری که
باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که ش��ما باید در ابتدا تصمیمگیریهای خوبی را داشته باشید
تا تداوم فعالیتها ،به یک نتیجه مناس��ب منجر ش��ود .در این مرحله شما باید آمارها را به صورت مداوم
بررسی کنید و در صورت نیاز ،سریعا نسبت به اعمال تغییرات ،اقدام نمایید.
-2تبلیغ بیش از حد
اگرچه هدف تمامی اقدامات ش��ما فروش اس��ت ،با این حال نکتهای که باید به آن توجه داش��ته باشید
این اس��ت که ش��بکههای اجتماعی ،بیلبورد تبلیغاتی نیس��تند .درواقع ماهیت اصلی آنها برای سرگرمی
اس��ت و باید این مورد را به عنوان مهمترین اصل ،مورد توجه قرار دهید .درواقع نگاه ش��ما به شبکههای
اجتماعی باید کامال متفاوت باشد .در این زمینه شما باید تمرکز خود را بر ایجاد تعامل و تولید محتواهای
س��رگرمکننده قرار دهید .درواقع قدرت س��رگرمکنندگی ،حتی از مفید بودن محتوا نیز مهمتر است .در
این راستا توصیه میشود که اصرار بر خرید را کنار گذاشته و اجازه دهید تا مشتری با حس نیازی که از
سوی شما تشدید شده است ،به شما مراجعه کند.
-3عدم شناخت مخاطب
یکی دیگر از اش��تباهات رایج کس��ب و کارها این اس��ت که تصور میکنند مخاطبان ،سلیقه یکسانی را
دارند .این امر در حالی اس��ت که حتی دو نفر کامال ش��بیه به یکدیگر را نیز نمیتوان پیدا کرد .به همین
خاطر ش��ما در ابتدا باید س��لیقه کلی جامعه هدف و نقاط مش��ترکی که میتواند رابطهساز میان کسب و
کار شما و جامعه شود را پیدا کنید .در این مرحله شما به یک دوره شناخت مخاطبان هدف نیاز خواهید
داش��ت .در این مرحله فراموش نکنید که حتی در بهترین حالت نیز ش��ما نمیتوانید رضایت تمامی افراد
را به دست آورید .به همین خاطر باید تصمیم بگیرید که کدام اقدامات ،بهترین نتایج را به همراه خواهد
داش��ت .درواقع با نگاهی به صفحات موفق در تمامی ش��بکههای اجتماعی متوجه تنوع اقدامات میشوید
که این امر در راس��تای جلب توجه اکثریت جامعه هدف اس��ت .درواقع یکی از اشتباهات بسیار مضر این
اس��ت که برندها ،جامعه هدف خود را به خوبی تشکیل نمیدهند .در این راستا از شروعی کوچک واهمه
نداشته باشید .درواقع با گسترش کار ،طبیعی است که جامعه هدف شما نیز گستردهتر شود .این نکته را
نیز به خاطر داشته باشید که از خود شبکهها ،میتوان اطالعات بسیار خوبی را به دست آورد .برای مثال
با بررسی محتواهای محبوب ،میتوانید سلیقه موجود در حوزه کاری خود را پیدا کنید.
-4عدم تولید محتوای منحصر به فرد
برای این امر که در حوزه کاری خود به معنای واقعی رش��د س��ریعی را داش��ته باش��ید ،الزم اس��ت تا
محتواهایی را تولید نمایید که کامال منحصر به فرد خودتان اس��ت و این امر باعث خواهد ش��د تا ضمن
تحت تاثیر قرار دادن افراد بتوانید مزیت رقابتی داش��ته باش��ید .درواقع این امر موردی است که بسیاری
از برندها نس��بت به آن غافل بوده و در این زمینه ،کپیبرداری از اقدامات موفق دیگران را در دس��تور کار
خ��ود قرار میدهند .این امر بدون ش��ک زمانبر بوده و به همین خاطر ش��ما باید تی��م تولید محتوا برای
خودتان داشته باشید .همچنین این موضوع را فراموش نکنید که در هر شبکه ،یکسری استانداردها وجود
دارد که باید آنها را مورد توجه جدی خود قرار دهید .برای مثال اصول محتواس��ازی در ش��بکهای نظیر
اینس��تاگرام با ش��بکهای نظیر یوتیوب ،توییتر و ...متفاوت بوده و به طور کلی الزم است تا در هر اقدام ،به
دنبال گزینههای حرفهای باشید.
-5عدم ارتباط با مخاطبان
یک��ی از موارد س��ادهای که افراد به آن توجه نمیکنند ،ایجاد ارتب��اط و برنامهریزی برای درگیر کردن
مخاطبان است .درواقع این امر که افراد صرفا بازدیدکننده باشند ،باعث میشود که پس از مدتی با ریزش
مخاطب مواجه شوید و صفحه شما از حالت فعال خود خارج شده و در اصطالح در مسیر مرگ قرار گیرد.
در این زمینه ش��ما باید به دنبال تکنیکهای مختلفی باش��ید که باعث خواهد شد تا بتوانید ارتباط الزم
را با مخاطبان خود ایجاد نمایید .در این زمینه میتوانید با بررس��ی اقدامات انجام ش��ده از سوی صفحات
برتر ،با انواع ایدههای کاربردی در این زمینه آش��نا ش��وید .با این حال برای این امر که با مدیریت بهتری
اقدام نمایید ،بهتر اس��ت که یک مس��ئول برای طرحریزی استرات ِژیهای مختلف برای فروش آنالین خود
داشته باشید .بدون شک تخصصی شدن کارها ،نتایج به مراتب بهتری را هم به همراه خواهد داشت .برای
مثال قرار دادن این مس��ئولیت برعهده افرادی که وظیفه تولید محتوا را دارند ،باعث خواهد ش��د تا آنها
زمان کافی برای عمیق ش��دن در این حوزه را نداش��ته باش��ند .با این حال هنگامی که یک نفر مسئولیت
آن را برعهده بگیرد ،بدون ش��ک میتواند اقدامات بیش��تری را انجام دهد که در نهایت به رش��د صفحات
شما منجر خواهد شد.
-6مشکالت درون سازمانی
در آخر موردی که باید مورد توجه قرار دهید این است که برخی از دالیل ،منطقهای و شخصی بوده و
جزو گزینههای کلی محسوب نمیشوند .برای مثال ممکن است با رکود بازار مواجه شده باشید .به همین
خاطر به عنوان آخرین توصیه ،بهتر است که از مناسب بودن سایر بخشها ،اطمینان داشته باشید .برای
مثال اگر کیفیت محصول در وضعیت خوبی قرار نداش��ته باشد ،بدون شک تالشهای شما در شبکههای
اجتماعی نیز نمیتواند با نتایج الزم همراه ش��ود .این نکته را فراموش نکنید که بررس��ی شرایط ،اقدامی
یک شبه نبوده و الزم است تا آنها را به صورت مداوم انجام دهید.
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به قلم :جف راس
نویسنده حوزه کسب و کار
مترجم :امیر آلعلی
اگر یک عادت مش��ترک در بین تمامی افراد وجود داشته
باش��د ،بدون شک کسب ثروت ،تنها گزینه خواهد بود .دلیل
این امر نیز به این خاطر اس��ت که این موضوع باعث میشود
تا ش��ما در تمامی جنبههای زندگی خود ،ش��انس موفقیت
باالیی را داشته باش��ید .برای مثال حتی حفظ سالمتی هم
بدون پول ،امکانپذیر نخواهد بود .با این حال کس��ب ثروت
اتفاقی یک شبه نبوده و عواملی نظیر برنده شدن یک جایزه،
اتفاقات نادر در جهان محس��وب میش��وند .درواقع برای این
خواسته ،نیاز است تا یک مسیر درست طی شود .با این حال
آی��ا تاکنون به این موضوع فکر کردهاید که چه عواملی باعث
میش��ود در مسیر کس��ب ثروت قرار بگیرید؟ در این زمینه
پاسخ اصلی ،ایجاد عادتهایی است که شما را در رسیدن به
این خواسته کمک خواهد کرد .درواقع این گزینهها ،پیشنیاز
رسیدن به ثروت هستند .با این حال درگیر شدن با اقدامات
متنوع ،بدون ش��ک هر فردی را خس��ته خواهد کرد و باعث
میش��ود تا تصور کنند طی کردن این مس��یر ،بیش از حد
سخت خواهد بود .بهتر است که به دنبال موردی دیگر باشند.
به همین خاطر طی یک تحقیق پنج ساله ،تمامی عادتهای
افراد موفق مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن ،شش عادت
اصلی است که بدون آنها ،عمال شانسی برای رسیدن به ثروت
و موفقیت در زندگی خود نخواهید داشت .بدون شک آگاهی
از این موارد باعث خواهد شد تا از همین امروز ،بتوانید زندگی
خود را با یک تحول جدید همراه س��ازید .در ادامه این شش
اصل را بررسی خواهیم کرد.
-1از صبحها غافل نشوید
شاید بیش از حد ساده به نظر برسد با این حال ،اگر عادت
کنید که هر روز صبح زود از خواب بیدار ش��وید ،متوجه این
امر خواهید ش��د که تا چه حد زمان بیشتری را در طول روز
در اختیار دارید .این مس��ئله از نظر حفظ سالمتی نیز بسیار
مه��م بوده و افرادی که چنی��ن عادتی را دارند ،در طول روز،
انرژی باالتری را هم دارند .نکته مهم دیگر این اس��ت که اگر
قبل از ساعت  11بخوابید ،به کمتر از پنج ساعت خواب نیاز
خواهید داشت .این امر به معنای آن است که شما میتوانید
کامال س��رحال س��اعت چهار صبح از خواب بیدار شوید .این
نکت��ه را نیز فرام��وش نکنید که در این زم��ان طالیی ،هیچ
مس��ئولیتی نخواهید داش��ت و میتوانید از این زمان ،برای
اقدامات متنوعی اس��تفاده کنید .برای مث��ال ورزش کردن،
مطالعه و برنامهریزی روزانه ،از جمله مواردی رایج افراد موفق
در ساعتهای اول روز میباشد .با این حال فراموش نکنید که
شما نباید این تایم خود را در گوشیهای خود سپری کنید.
درواقع تلفنهای همراه ،یکی از آفتهای زندگی امروز بوده و
در رأس آنها ،شبکههای اجتماعی ساعتهای زیادی از طول
روز اکثر افراد را اشغال میکند .این امر در حالی است که شما
به عنوان فردی که هدفی مهم را در زندگی خود دارد ،دیگر
نمیتوانی��د زمان خود را صرف اقدامات بیهوده نمایید .با این
حال این امر به معنای بیش از حد سخت گرفتن به خودتان
نبوده و تنها به این امر اشاره دارد که شما باید مدیریت الزم را
بر روی زمان خود داشته باشید .همچنین نتیجه جدیدترین
تحقیقات نش��ان میدهد که ش��ما حداقل  20دقیقه قبل از
خواب خود ،نباید از تکنولوژی استفاده کنید و این مسئله بر
کیفیت استراحت شما تاثیر مستقیمی را دارد.
-2بر روی مهارت اصلی متمرکز شوید
ش��ما باید هر روز در زمینه هدف اصلی خود تمرین داشته
باشید .برای مثال ممکن است بخواهید که به یک فوتبالیست
مهم تبدیل شوید .در این راستا شما باید هر روز تمرین کافی
داشته باش��ید .در این زمینه ابدا نمیتوان زمان مشخصی را
تعیین کرد .با این حال بهتر است که حداقل چهار ساعت را

در نظر بگیرید .بدون ش��ک فردی که هر روز چهار س��اعت
از زمان خود را ب��ه افزایش مهارتهای خود در زمینه هدف
اصلی اختصاص میدهد ،به هر س��طحی میتواند دست پیدا
کند .درواقع شما باید به هزینه فرصت خود توجه ویژه داشته
باش��ید و فراموش نکنید که با پرداختن به یک اقدام ،فرصت
انجام کارهای دیگر را از دس��ت خواهید داد .به همین خاطر
الزم اس��ت تا اطمینان داشته باش��ید که در براساس اولویت

رفتار میکنید و انتخابهای درس��تی را دارید .در این راستا
برخی از اقدامات وجود دارد که با ثروت غیرمستقیم میتواند
شما را به هدف تعیین شده نزدیکتر نماید .برای مثال انجام
تمرینه��ای ذهنی به بهب��ود عملکرد مغ��ز و انجام تمارین
ورزشی به بهبود وضعیت بدن و روحیه شما کمک بسیاری را
خواه��د کرد .درواقع برای یک فرد باروحیه ،هیچ مانع واقعی
وجود نخواهد داشت.
-3مدیتیشن را جدی بگیرید
قدم گذاشتن در مسیر یک هدف مهم ،بدون شک با روزهای
بسیار سختی همراه خواهد بود .در این راستا اگر آرامش الزم
را نداشته باشید ،سختیهای متعددی را نیز متحمل خواهید
ش��د .به همین خاطر توصیه میشود که تکنیکهایی برای
کسب آرامش داشته باشید که براساس تحقیقات ،مدیتیشن
بهترین گزینه محسوب میشود .با این حال یک نسخه جامع
نمیتوان برای تمامی افراد داشت و ممکن است گوش دادن
به موسیقی ،برای ش��ما به مراتب جذابتر و آرامشبخشتر
باشد .در این زمینه به کار بردن کلماتی که بار معنایی مثبت
به همراه دارد و دور ش��دن از افرادی که منفیباف هس��تند،
بسیار مهم است و شما باید عوامل استرسزا را تا حد امکان
کاهش دهید .درواقع پیشگیری ،به مراتب بهتر از آن است که

پس از آشفته شدن ،به دنبال راه حل باشید.
-4اهداف خود را فراموش نکنید
از دیگر مواردی که باید به آن توجه نمایید این اس��ت که
پایبن��د بودن به یک هدف برای س��الهای متمادی ،اقدامی
بسیار سخت بوده و ممکن است منحرف شوید .این موضوع
به معنای از دست دادن تمامی تالشهای گذشته شما است.
درواقع بس��یاری از افراد در طول زندگی خود ،بارها هدف و
شغل خود را تغییر میدهند .این امر باعث میشود تا هیچگاه
در یک حوزه ،متخصص نش��ده و امکان رشد باال را به دست
نیاورند .به همین خاطر اس��ت که ش��ما باید هدف خود را با
دقت باالیی انتخاب نمایید .درواقع این موضوع ،موردی است
که ش��ما تا پایان عمر باید در مسیر آن باشید .در این راستا
ابدا نباید خود را به س��طحی خاص محدود کرد و موردی را
انتخاب کنید که برای ش��ما معنایی فراتر از یک کار را دارد.
در این زمینه ش��ما باید روتین داشته باشید و بهتر است که
این امر ،تقلیدی نباشد .درواقع هیچ کسی بهتر از خودتان از
ش��ما شناخت ندارد .در طول مس��یر خود ممکن است بارها
شکست بخورید .درواقع این موضوع برای تمامی افراد موفق
جه��ان نیز رخ داده اس��ت .برای مثال تس�لا در یک دوره با
خطر ورشکستگی مواجه شد و نتیجه پایداری ایالن ماسک
در نهایت ایجاد امپراتوری اس��ت که ام��روزه از آن به عنوان
بهترین برند خودروس��ازی نام برده میشود .برای این امر که
اهداف خود را فراموش نکنید ،الزم است تا تکرار کافی داشته
باش��ید .این تکرار باعث خواهد شد تا موارد ،همواره در ذهن
شما پررنگ بماند.
-5کتاب بیشتری مطالعه کنید
یکی از موارد بسیار عجیب این است که برخی از افراد برای
مطالع��ه خود محدودیت قائل میش��وند و این موضوع باعث
میش��ود تا با توهم آگاهی کافی درگیر باش��ند .درواقع شما
به هر میزان که مطالعه بیش��تری داشته باشید ،دانستههای
باالتری را هم به دس��ت خواهید آورد .با این حال شما زمان
کاف��ی برای مطالعه تمام��ی موارد را ندارید و الزم اس��ت تا
اولویت داشته باش��ید .آمارهای جهانی در این زمینه حاکی
از آن اس��ت که اف��راد موفق حداقل یک س��اعت مطالعه در
طول روز خود دارند .بدون شک اگر خواهان موفقیت سریعتر
هس��تید ،الزم اس��ت تا میزان آن را چند برابر نمایید .بدون
ش��ک با کنار گذاشتن مواردی که تنها اتالف زمان محسوب
میش��وند ،زمان این اقدام را نیز پیدا خواهید کرد و فراموش
نکنید که امروزه شما تنها به کتابهای چاپی محدود نبوده و
انواع مختلفی نظیر کتاب گویا ،وجود دارد که میتوانید از آن
برای سادهتر شدن این فرآیند ،استفاده کنید .به صورت کلی
ش��ما سه حوزه اصلی را خواهید داشت که شامل زندگینامه
افراد موفق ،توسعه فردی و کتابهای تخصصی حوزه انتخابی
شما میباشد.
-6به کیفیت روابط خود توجه داشته باشید
تا چه ح��د با افرادی در ارتباط هس��تید که جزو موفقها
محسوب میشوند و یا حداقل در مسیر آن قرار دارند؟ درواقع
بس��یاری از افراد به کیفیت دوس��تان و ارتباطات خود توجه
نداشته و این موضوع به سدی در برابر اهداف تبدیل میشود.
در این راستا شما باید دوستانی را در کنار خود داشته باشید
که ترجیحا ،در زمینه کاری ش��ما فعالیت دارند و کامال توانا
هستند .همچنین الزم است تا در حوزه کاری خود ،ارتباطات
گس��تردهای داشته باشید .در این راستا کار نباید باعث شود
تا ش��ما از اهمیت خانواده نیز غافل ش��وید .درواقع موفقیت
واقعی ب��ه معنای توجه به دو بعد مه��م زندگی یعنی کار و
زندگی ش��خصی است و کیفیت رابطه ش��ما با افراد خانواده
نظیر همسر ،تاثیر بس��زایی در موفقیتهای شغلی شما نیز
خواهد داشت.
در آخر با تنها یک سال فعالیت به شیوه فوق ،شما متوجه
تغییرات بسیار خوبی خواهید شد که خود انگیزه شما را برای
ادامه آنها ،چند برابر خواهد کرد.
منبعbusiness2community.com :

معمای اولین فروش آنالین و راهکارهای آن
به قلم :جینا بانل
کارشناس بازاریابی
ترجمه :علی آلعلی
فعالیت در دنیای کس��ب و کار آنالین و فروش محصوالت
در این فضا برای همه کارآفرینان جذابیت دارد .ساالنه شمار
بس��یار زیادی از برندها از دنیای سنتی کسب و کار به سوی
حضور در فضای آنالین حرکت میکنند .با این حال همه آنها
فرصت مناس��ب برای موفقیت در فض��ای جدید را نخواهند
داش��ت .دلیل این امر نیز نیاز کس��ب و کارها به ش��یوههای
حرف��های و مطمئن برای فروش آنالین اس��ت .همانطور که
میش��ود حدس زد ،چنین توصیههایی به طور گس��ترده در
دس��ترس بازاریابها و فروشندگان نیست .درست به همین
خاط��ر در مقاله کنونی قصد بررس��ی برخ��ی از راهکارهای
حرفهای برای بازاریابی و فروش آنالین را داریم .اگر شما هم
در زمینه فروش محصوالتتان به طور آنالین با مشکالتی رو
به رو هستید ،نکات مورد بحث در این مقاله جذابیت زیادی
برایتان خواهد داشت.
تعامل با اینفلوئنسرها
یک��ی از اولی��ن نکاتی ک��ه ب��ه بازاریابه��ا و کارآفرینان
برای ثب��ت نرخهای فروش باال کمک میکن��د ،همکاری با
اینفلوئنسرهاس��ت .چنین امری در دنی��ای آنالین برای هر
برندی اهمیت دارد .البته همکاری شما با اینفلوئنسرها باید
به طور حرفهای صورت گیرد ،در غیر این صورت فقط هزینه
بیشتر برای بازاریابی انجام دادهاید و هیچ نتیجه مناسبی هم
نخواهید گرفت.
امروزه بسیاری از برندها برای همکاری با اینفلوئنسرها در

زمینه معرفی محصوالتشان اول از همه به تعداد فالوورهای
آنها نگاه میکنند .این امر ش��انس ش��ما در ب��ازار را به طور
قاب��ل مالحظهای تحت تاثیر قرار خواه��د داد .دلیل آن هم
ام��کان همکاری با فردی نامناس��ب و هدر دادن بودجه برند
است .توصیه ما در این بخش تالش برای ارزیابی اینفلوئنسرها
در ابتدای کار و س��پس همکاری با گزینهای که بیش��ترین
هماهنگی با برندتان را دارد ،است .این امر جلوی بسیاری از
مشکالت بازاریابی برندتان را خواهد گرفت.
ارائه توضیحات دقیق درباره محصوالت
ف��روش آنالین محص��والت به دلیل اینکه ب��ه طور کامل
غیرحضوری و بدون مش��اهده مس��تقیم محصوالت اس��ت،
همیشه استرس زیادی برای مشتریان به همراه دارد .درست
به همین خاطر شما باید توضیحات دقیقی درباره هر محصول
برای مخاطب هدفت��ان بدهید .این امر اهمیت زیادی برای
ش��ما و کسب و کارتان خواهد داش��ت .متاسفانه بسیاری از
فروش��ندگان و بازاریابها در این راس��تا عملکرد ضعیفی از
خودش��ان به جای میگذارند .این امر شامل ارائه توضیحات
بسیار کوتاه و بیتوجهی به وضعیت مشتریان در عمل است.
با این حساب مشاهده ناتوانی برندها برای جلب نظر مخاطب
هدفشان امری کامال قابل پیشبینی خواهد بود.
اگر ش��ما فقط برای چند لحظه خودتان را جای مشتریان
برندتان قرار دهید ،به خوبی اهمیت توضیحات دقیق را درک
خواهید کرد .این امر نقش مهمی در تصمیمگیری مشتریان
برای خرید یک محصول دارد .با این حس��اب اگر توضیحات
ش��ما درباره محصوالتتان ناقص باش��د ،هرگز فرصتی برای
فروش باال نخواهید داشت.
راهاندازی وبالگ برای برند
وب�لاگ محلی برای بحث تخصصی درباره محصوالت برند

و همچنین تعامل با مخاطب هدف اس��ت .بسیاری از برندها
برای تعامل عمیق با مشتریان و جلب نظر افراد حرفهای اقدام
ب��ه راهاندازی وبالگ میکنند .این امر در صورتی که کیفیت
محتوای ش��ما باال باش��د ،نقش مهمی در افزایش فروشتان
خواهد داش��ت .با این حساب باید همیشه نیمنگاهی به این
مس��ئله مهم داشته باش��ید ،در غیر این صورت شاید هرگز
فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر
آنها پیدا نکنید.
بسیاری از برندها برای تولید محتوا در وبالگشان به طور
مداوم با ش��ک و تردید مواجه هستند .اگر شما به دنبال رفع
این مشکالت در حوزه کاری برندتان هستید ،میتوانید خیلی
راح��ت خودتان را ب��ه جای مخاطب هدف ق��رار دهید .این
طوری به سادگی امکان تولید محتوای جذاب برای مخاطب
هدفتان را خواهید داشت.
ترغیب مشتریان برند برای معرفیتان به دیگران
بازاریابی آشناس��ازی ( )Affiliate Marketingالگویی
جذاب برای برندها به منظور تعامل با مخاطب هدف محسوب
میش��ود .شما در این الگو با سرمایهگذاری بر روی مشتریان
و مخاطب هدف فعلیتان توانایی جلب نظر مشتریان بیشتر
را پی��دا میکنید .اولین نکتهای که در این رابطه باید مدنظر
داشته باشید ،ترغیب مشتریان فعلی برند برای معرفی کسب
و کارتان به دوستان و همکارانشان است .این امر تاثیرگذاری
بس��یار ویژهای بر روی اف��راد دارد .دلیل آن هم تمایل مردم
برای اعتماد به توصیههای دوستان و همکارانشان در مقایسه
با کمپینهای بازاریابی برندهاس��ت .بنابراین شما در صورت
س��رمایهگذاری درست در این حوزه مش��کلی از نظر تجربه
فروش آنالین با نرخهای باال نخواهید یافت.
منبعcustomerthink.com :

