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روزنـامهمدیریتـی-اقتصــادی

برایبهبودمحیطکسبوکاردربخشکشاورزیچهبایدکرد؟

 8 گلوگاه
کسب و کار کشاورزی

فرصت امروز: کش��اورزی، کس��ب و کار چالش برانگیزی اس��ت و یکی از مهمترین ش��روط رشد سرمایه گذاری در 
بخش کش��اورزی، وجود محیط مناسب کس��ب و کار است. طبق ارزیابی نهاد پژوهشی مجلس، محیط کسب وکار و 
سرمایه گذاری در ایران به طور عام و بخش کشاورزی به طور خاص شاهد وضعیت نامطلوب برای متقاضیان راه اندازی 
و توس��عه کس��ب و کار است. سیاست ها و رویکردهای اش��تباه در مقررات گذاری برای کنترل وضعیت کسب وکار...
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پیش شرط های واگذاری سهام خودروسازان چیست؟

یادداشت
شوکتورمی
حذفارز4200

حسنولیبیگی
عضو هیأت علمی موسسه 

مطالعات و پژوهش های بازرگانی

دولت در صدد اس��ت که ارز 
ترجیحی را حذف کند و زمینه 
را برای رهای��ی اقتصاد ایران از 
ارزه��ای 4200 تومان��ی فراهم 
آورد. بدیهی است که نگرانی ها 
و دغدغه های��ی در ای��ن فضای 
پیش رو وج��ود دارد و دولت را 
به شرایطی هدایت می کند که با 
دقت نظر بیشتری در این رابطه 
تصمیم گیرد. البته آنچه که در 
پرونده کااله��ای دریافت کننده 
ارز 4200 تومانی مشهود است، 
حرک��ت قیمت آنها پ��ا به پای 
تورم بوده و اگرچه باید در دولت 
گذش��ته مجموع��ه ای از تدابیر 
انجام می شد تا قیمت این کاالها 
با ت��ورم پیش ن��رود، اما به هر 
حال این اقدامات صورت نگرفته 
است، اما دولت با هدف حمایت 
آس��یب پذیر همچنان  اقشار  از 
اق��دام به ت��داوم پرداخ��ت ارز 
4200 تومانی به پنج قلم کاالی 
اساسی کرده اس��ت. مروری بر 
آنچه در این حوزه ظرف دو سه 
سال گذشته اتفاق افتاده، نشان 
می دهد که دولت برای کمک به 
معیش��ت مردم در سال 1398 

بالغ بر 14 میلیارد دالر 
2ارز ترجیحی را به...

12 شعبان 1443 - س�ال هفتم
شماره   1983

8 صفحه - 5000 تومان

Tue.15 Mar 2022

فرصت ام��روز: افزایش 57 درصدی حداق��ل حقوق کارگران 
در س��ال آینده، با واکنش های مختلفی روبه  رو ش��ده و بسیاری 
از اقتصاددان��ان، این افزایش حداقل دس��تمزد را موجب افزایش 
بیکاری می دانند. بامداد پنجش��نبه هفته گذشته بود که اعضای 
شورای عالی کار پس از یک جلسه طوالنی 15 ساعته با افزایش 
57.4 درصدی حداقل دس��تمزد س��ال 1401 موافقت کردند و 
بدین ترتیب، پایه حقوق کارگران از 2 میلیون و ۶55 هزار تومان 
به بیش از 4 میلیون و 170 هزار تومان رسید. مبلغ حق مسکن 
نی��ز به ۶50 هزار تومان و مبلغ ب��ن خواربار به 850 هزار تومان 
افزایش یافت. هرچند بخش��نامه دس��تمزد 1401 از سوی وزیر 
کار به کارفرمایان ابالغ ش��ده و همه کارگاه های مش��مول قانون 
کار از فروردین ماه س��ال آینده مکلف به افزایش 57.4 درصدی 
حداقل دس��تمزد کارگران هس��تند، اما این موض��وع با اعتراض 
کارفرمایان همراه ش��ده و از جمله حس��ین سالح ورزی، نماینده 
کارفرمایان در شورای عالی کار و نایب رئیس اتاق ایران در توئیتی 
نوش��ت: »افزایش 57 درصدی م��زد، اثری بر رفاه و قدرت خرید 
طبقه کارگر نخواهد داش��ت. این تصمیم غیرمس��ئوالنه و فاقد 
آینده نگری، صرفا به معنای پایان کار رس��می طیف گسترده ای 
از کس��ب و کارهای کوچک و متوس��ط متکی به نیروی کار است 
که س��تون فق��رات بازار کار را تش��کیل دادند.« ف��ارغ از موضع 
کارفرمایان، دیدگاه های مختلفی درباره تعیین حداقل دس��تمزد 
کارگران در بین اقتصاددانان مطرح ش��ده اس��ت. در این راستا، 
»موسس��ه همکاری های میان رش��ته ای اکنون« در یک نشست 
مجازی با عنوان »مس��ئله حداقل دس��تمزد رس��می در ایران«، 
دی��دگاه کمال اطهاری و محمد مالجو را در این باره جویا ش��ده 

است.
حداقلدستمزدکارگرانازنگاهمحمدمالجو

محمد مالجو در این نشس��ت، صحبت های��ش را با نقد ادعای 
یک��ی از اقتصاددانان جری��ان غالب در زمینه حداقل دس��تمزد 
مط��رح کرد و گف��ت: »اقتصاددانان جریان غالب ب��ر این باورند 
وقتی حداقل دس��تمزد رس��می به طریقی قاب��ل توجه افزایش 
یابد، بیکاری هم افزایش می یابد و منطق آن نیز روش��ن اس��ت؛ 
بحث حداقل دستمزد بحثی مرتبط با بازتوزیع است. اگر دیگران 
دس��تمزد بیشتری می گیرند و کارفرمایان سهم کمتری را از آن 
خود می کنند، چنین چیزی موجب کاهش حاشیه سود می شود 
و ای��ن کار نیز به نوبه خود، کاهش انگیزه برای س��رمایه گذاری 
بیشتر و بنابراین ایجاد اشتغال بیشتر است. بنابراین با فرض ثبات 
همه ش��رایط، افزایش حداقل دس��تمزد موجب افزایش بیکاری 

خواهد شد.
در چنین چارچوبی نتایجی هم از دل این بحث بیرون می آید. 
به گفته این افراد، اگر دس��تمزد به طرز محسوسی افزایش یابد، 
ممکن است یک دسته از کارگران از افزایش دستمزد منتفع شوند 
ام��ا این انتفاع در واق��ع از جیب بخش دیگری از کارگران تامین 
می ش��ود. یعنی بخش دیگری از کارگران متضرر می شوند زیرا یا 
پیش از آن شاغل بوده اند و حاال به اعتبار افزایش دستمزد از کار 
بیکار می ش��وند و یا پیشاپیش کارگر بودند، اما به واسطه کاهش 
انگیزه کارفرمایان بخش خصوصی همچنان شغلی ندارند. شغلی 
که ممکن بود این دسته از کارگران بیکار به واسطه اشتغال زایی 

به دست آورند، حال به دلیل افزایش دستمزد به دست نیاوردند. 
در چنین وضعیتی این نتایج سیاسی حاصل می شود که بازتاب 
»تض��اد منافع« از درون کارگران اس��ت و »خیر« یکی در گروی 
»شر« دیگری است. البه الی این استحصال خصایصی را ملزم به 
چنین صورت بندی سیاس��ی هم می کنند. این خصایص خطاب 
به دو دس��ته از افرادی است که شما دارید مانند »دن کیشوت« 
به جنگ یک آس��یاب بادی می روید. مخالف��ان افزایش حداقل 
دستمزد بر این باورند که در نهایت همه این موارد به ضرر کسانی 
خواهد بود که شما می خواستید برای آنان کاری انجام دهید. به 
کارگران هم می گویند نتیجه چنین کاری خالی شدن و کوچک 

شدن سفره هاست و این نتیجه نامطلوب اما »طبیعی« است.
پدیده م��ورد بحث ک��ه اقتصاددانان جریان غال��ب به آن بها 
می دهند، بحثی تاریخی است که انسان در ایجاد چنین وضعیتی 
موث��ر ب��وده و اراده های انس��انی در تکوین و حض��ور کنونی آن 
تاثیرگذار بوده است. اگر اراده های انسانی چنین پدیده ای را رقم 
زده، پس طبق تعریف، صرف نظر از بسیج سیاسی آن، اراده های 
انس��انی هم می توانند آن را تغییر دهن��د. طبیعی بودن خارج از 
اراده انسانی است اما به عقیده من، این نظم ساخته انسان است. 
بنابراین از این به بعد پدیده باالرفتن افزایش دستمزد و افزایش 
بیکاری یک پدیده تاریخی است و باید مجموعه ای از عوامل اتفاق 
بیفتد تا چنین وضعیتی ایجاد شده یا از بین برود. یعنی افزایش 

دستمزد را داشته باشیم اما نرخ بیکاری افزایش نداشته باشد.«
سهضلعیدولت،بخشخصوصیوکارگران

این پژوهش��گر اقتص��ادی با تاکید بر اینکه »آس��تانه افزایش 
حداقل دس��تمزد در ایران مشخص نیس��ت«، توضیح می دهد: 
»یک��ی از ابزارها و لوازم اصلی بحث، دو حالت فرضی اس��ت. در 
سال 1400 حداقل دس��تمزد 2 میلیون و ۶50 هزار تومان بود. 
فرض کنیم در شورای عالی کار این رقم کنونی را تنها یک ریال 
افزایش دهند. با اطمینان خاطر می توان گفت کس��ی نیست که 
بگوی��د با افزایش ای��ن نرخ، بیکاری هم به می��زان قابل توجهی 
افزایش پیدا خواهد کرد. در فرضیه دوم، نه یک ریال بلکه میزان 
افزایش حداقل دس��تمزد 100 میلیون تومان در ماه باش��د. باز 
هم مانند قبل همه می توانند مدعی ش��وند که این افزایش نرخ 
بی��کاری را افزایش خواهد داد. همین االن در کارگاه های زیر 10 
نفر اگر قرار باش��د به هر کارگر 100 میلیون اضافه ش��ود، رکود 
اقتصادی شدیدی ایجاد خواهد شد و کارفرمایان، نیروهای خود 
را اخراج می کنند. بنابراین بس��یاری از کس��انی که قصد داشتند 
س��رمایه گذاری کنند منصرف می ش��وند. ه��ر دو این فرضیه ها 
غیرواقع��ی بود. حاال اگر این افزایش از ی��ک ریال باالتر رود و از 
100 میلیون پایین تر بیاید، به نقطه میانگینی برخورد می کند که 
این حد افزایش دس��تمزد رسمی است و می تواند نرخ بیکاری را 
افزایش دهد. باید حداقل دس��تمزد چقدر افزایش یابد تا آستانه 

حداقل افزایش دستمزد رسمی مشخص  شود؟«
اما در اقتصاد گذش��ته یا حال ایران، این حد آستانه ای معلوم 
نیس��ت. با وجود اینکه مطالعات تجربی، اجتماعی در این زمینه 
وجود ندارد و مطالعاتی هم که به این پرس��ش پاس��خ می دهد، 
مطالعات محکم و درس��تی نیستند، اما این حد هر چقدر باشد، 
تحت تاثیر س��ه نوع رابطه قدرت تعیین می شود: اول رابطه بین 

کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی اس��ت که در س��ال های 
بعد از جنگ هش��ت س��اله به ش��دت به ضرر کارگران و به نفع 
کارفرمایان بوده اس��ت. دومین رابطه مربوط به کارگران و دولت 
اس��ت که از نزدیک های س��ال 59 به بعد تا ام��روز رابطه قدرت 
بی��ن کارگران و دولت به ش��دت به زیان کارگ��ران و نفع دولت 
بوده اس��ت. س��ومین نوع رابطه هم مربوط به رابطه قدرت بین 
دول��ت و کارفرمایان بخش خصوصی اس��ت که این رابطه هم به 

نفع کارفرمایان بخش خصوصی و زیان دولت تغییر یافته است.
این تغییرات رخ داده در بعد از انقالب باعث ش��ده حد آستانه 
افزایش حداقل دستمزد پایین آمده و به وضعیت کنونی رسیده 
است. به طور نمونه در سال 58، حداقل دستمزد رسمی در ایران 
170 درصد افزایش پیدا کرد. با این رقم که در همان سال و در 
همه س��ال های پیش و بعد از انقالب بی سابقه بود، نرخ بیکاری 
رس��می هم چند صدم کاهش پیدا کرد. بنابرای��ن دوره ای بوده 

که نرخ دستمزد افزایش داشته اما بیکاری کاهش یافته است.«
سیرتاریخیرابطهدستمزدوبیکاری

او رابط��ه بین دس��تمزد و بی��کاری را نه ام��ری طبیعی بلکه 
ام��ری تاریخی می دان��د و می افزاید: »امروز هم��ه معتقدند اگر 
حداقل دستمزد افزایش یابد بیکاری افزایش می یابد. این کاهش 
حداقل دس��تمزد در رابطه بین کارگ��ر و کارفرما به نفع کارفرما 
و بی��ن کارگر و دولت ب��ه نفع دولت و بین کارفرم��ا و دولت به 
نفع کارفرمای خصوصی به ش��دت کاهش داش��ته است. رابطه 
ق��درت بین بخش خصوصی و کارگ��ران کاهش یافته و این کار 
به اعتبار »موقتی س��ازی قرارداد بین کارگر و کارفرما«، »حضور 
و نقش آفرینی ش��رکت های پیمانکاری تامین نیروی انس��انی«، 
»خ��روج بخش وس��یعی از صاحبان نیروی کار از ش��مول چتر 
حمایتی قانون کار« و »تعدیل نیروی انس��انی دولت از اشل های 
پایین شغلی« بوده است. این چهار سیاست دولتی، رابطه قدرت 
و توان چانه زنی بین کارفرمایان بخش خصوصی را به ش��دت به 
زیان کارگران تغییر داده و رابطه قدرت بین کارگران و دولت نیز 
به ش��دت کاهش پیدا کرده و به واسطه موانع حقوقی و حقیقی، 
به گونه موثری برای تش��کل یابی مستقالنه نیروی کار مستقل از 

دولت و کارفرمایان، در پی مطالبات خودشان هستند.«
حال چه باید کرد؟ مالجو پاس��خ می دهد: »از منظر کارگران، 
باید آن سه نوع رابطه قدرت تغییر کند تا حد آستانه ای که باعث 
افزایش بیکاری می شود باالتر رود و از این طریق حداقل دستمزد 
نیز افزایش یابد. بنابراین هرچه این حد آستانه باالتر رود، کارگران 
در براب��ر گروه مجزا و متمای��ز دیگر کارفرمایان بخش خصوصی 
ایس��تاده اند. به این اعتبار کارگران باید در صدد تغییر این س��ه 
نوع مناس��بات قدرت از طریق »القای قراردادهای موقت کاری« 
در زمینه مش��اغلی که ماهیت دائم دارند و »انحالل شرکت های 
پیمان��ی تامین نیروی انس��انی« باش��ند. اضافه ب��ر اینکه »این 
مطالبه و اعمال فش��ار« برای این اس��ت که بخش های بیشتری 
از آن دس��ته از نی��روی کار زیر چتر قان��ون کار موجود دربیایند 
و س��ایه »قانون کار« موجود گس��ترده تر شود و مطالبه از دولت 
برای اشتغال زایی مستقیم داشته باشند؛ نه اینکه دولت امکاناتش 
را خرج نیروهای کار متعهد کرده و به اش��تغال رس��می درآورد 
بلک��ه دولت در جاهایی که نرخ بیکاری باالس��ت، باید امکاناتش 

را ب��ه صورت مس��تقیم صرف اش��تغال زایی بی واس��طه کند. نه 
اشتغال زایی به دست بخش خصوصی. این تغییرات باعث افزایش 
چانه زنی کارگران خواهد شد. عالوه بر این ، کارگران باید به دنبال 
تش��کل یابی مستقل از کارفرمایان و دولت ها باشند و باید »فصل 
شش��م قانون کار« را در عمل، اینقدر دور بزنند که حضورش��ان 
به یک واقعیت غیرقابل انکار تبدیل ش��ود و قوانین هم ناگزیر از 
همسویی با آنها باشد. به این اعتبار، رابطه قدرت بین کارگران و 
کارفرمایان و دولت تغییر می کند. نکته بعدی اینکه باید مطالبه 
مستقیم از دولت باشد برای بازگشتن به اصولی از قانون اساسی 
که وظیفه دولت را اش��تغال زایی در جامع��ه بداند که نرخ باالی 
بیکاری دارد. بنابراین رابطه بین دستمزد و بیکاری امری طبیعی 
نبوده و امری تاریخی اس��ت. بنابراین با اراده  کارگران، بسیاری از 

این اصول امکان تغییر دارند.«
چالهفضاییفقرازنگاهکمالاطهاری

کمال اطهاری نیز در این نشست مجازی با بیان اینکه »اکتفا 
به توزیع »مزد حداقل« کاری برای کارگران نمی کند«، می گوید: 
»مس��ئله بازتوزیع برای نجات حقوق بگیران از فقر کفایت کننده 
نیس��ت و نمی تواند حقوق اجتماعی آنها را تحقق بخش��د و باید 
با مس��ئله توزیع هم هماهنگ و برابر باش��د. ب��رای توضیح این 
مس��ئله باید از یک تصور ذهنی اس��تفاده کرد. مثال تصور کنید 
ابتدای اسفند اس��ت و تعداد زیادی از افراد جلوی ساختمانی به 
نام »خانه کارگر« جمع ش��ده اند تا مسئله میزان فقر را بسنجند 
و درمانی برای آن پیدا کنند. این بحث معموال بس��یار داغ شده 
و بحث های تندی را موجب می ش��ود و هر س��ال هم این بحث 
وجود دارد؛ بدون اینکه اس��اس »بیماری« مشخص شود. برخی 
معتقدند باید »دس��ت نامرئی« بیای��د و درمان کند و دیگری در 
مورد نقش »سوسیالیسم« و درمان این بیماری سخت سخن به 
میان می آورد. تجویزها هم چیزی بیشتر از تجویز سنتی نیست. 
به طور مثال در مورد بحث دس��ت نامرئ��ی اقتصاد که در عمل 
اقتصاد کشور را از پا انداخته و بحث جایگزینی برای این سیستم 
هم در دستور کار نیست؛ متن این بیماری اصال مورد بحث نیست 
و متاس��فانه کس��ی در مورد آن صحبتی نمی کند. چه اقتصادی 
است که هر سال وضعیت طبقه کارگر را بدتر می بینیم و میزان 

دسترسی آن به نیازهای پایه کاهش پیدا می کند؟
اما در پش��ت این خانه کارگر کس��انی هستند که وضعیت به 
مراتب بدتری از طبقه کارگر دارند. حدود 12 میلیون نفر ساکن 
در سکونتگاه غیررسمی داریم که فاقد شغل رسمی و بیمه بوده 
و فرزندان ش��ان هم از امکانات مناسبی برخوردار نیستند و آینده 
مناسبی ندارند. این همان چیزی است که از آن به عنوان »چاله 
فضایی فقر« نام برده می ش��ود. این افراد نه تنها فقیرند، بلکه در 
یک تله فضایی هم افتاده اند که فقر در آن بازتولید می شود. این 
وضعیت در همه جهان هست، اما در بیشتر کشورها در حال کم 
ش��دن اما در ایران در حال افزایش است. مثال خط فقر در جایی 
مثل سیستان و بلوچستان ۶0 درصد است و بسیاری از افراد در 
روستاهای کوچک در حال مهاجرت هستند، بدون اینکه بتوانند 
ش��غلی پیدا کنند. 10 میلیون نفر داریم که حتی بیمه بیکاری 
هم ندارند. درصد بزرگی از کسانی هم که بیمه دارند حتی بیمه 
بیکاری ندارند و هیچ گاه این افراد مورد بحث نیس��تند. بنابراین 

کس��انی که جلوی خانه کارگر جمع شده اند، اصال تصوری از این 
افراد ندارند. موضع گیری این افراد در رابطه با مسئله کسانی  که 

حتی بیمه ندارند صورت نمی گیرد.«
توزیعوبازتوزیعدرتعیینحداقلدستمزد

به عقیده اطهاری، »چانه زنی در بخش توزیع و ثمرات اجتماعی 
کار اس��ت و وارد بخش بازتوزیع نمی ش��ود. وقتی به این موضوع 
پرداخته نشود، به سیاست اجتماعی پرداخته نشده، در حالی که 
بخش مزد حداقل بخشی از سیاست اجتماعی است. این دومین 
غفلت در رابطه با مسئله دستمزد است. همین کار هم به صورت 
ناقص اس��ت و این نقص خود نیز بازتاب فقیرسازی آنهاست. در 
محاس��باتی که در مورد سیاس��ت اجتماعی و حقوق اجتماعی 
صورت می گیرد، باید یک محاس��به ضریب جینی انجام شود که 
به آن ضریب جینی ناخالص گفته می شود؛ یعنی ضریبی که در 
مقابل کارگاه محاسبه می شود. یعنی وقتی کاالیی تولید شد و به 
فروش رفت، اینکه نتیجه آن چگونه بین کارگران و سرمایه داران 
تقسیم می شود و هر کس به چه میزان از این سود، بهره می برد، 
نوعی ضریب جینی ناخالص اس��ت. ضریب جینی ناخالص مال 
زمانی است که بازتولید شده، یعنی مالیات سود و مزد کسر شده 
و در قالب سیاس��ت اجتماعی مانند حمل ونقل، آموزش رایگان، 

حقوق بیکاری، خدمات بهداشتی و ... باید پرداخت شود.«
او س��پس به قاره اروپا اشاره می کند و ادامه می دهد: »در اروپا 
که اتحادیه کارگری وجود دارد، ضریب جینی ناخالص بین 0.7 تا 
0.8 است؛ یعنی نزدیک به نابرابری کامل؛ وقتی بازتوزیع می شود 
این رقم چیزی بین 0.3 تا 0.35 می ش��ود. یعنی چانه زنی برای 
حداقل دس��تمزد، چیزی را جابه ج��ا نمی کند برای اینکه حقوق 
اجتماعی کارگر محقق شود. هرچند چانه زنی الزم است اما فقرزدا 
نیس��ت و فقرزدایی به معنای خاصی نمی کند. در خود اروپا هم 
اگر مس��کن اجتماعی وجود نداشته باش��د، کسی با مزد حداقل 
نمی تواند از یک مسکن مناسب برخوردار شود. بدون حق مسکن 
مناس��ب نمی توان کاری انجام داد. بنابراین مسئله باید از توزیع 
به بازتوزیع چرخش داش��ته باش��د زیرا در غیر این صورت طبقه 
کارگر ایزوله می ش��ود. بخش توزی��ع و بازتوزیع هم نجات بخش 
خود حقوق بگیران و هم کل جامعه اس��ت، اما اینکه چگونه باید 
این توزیع و بازتوزیع صورت بگیرد، مورد بحث نیس��ت. بنابراین 
یک نظام رانتی ایجاد می ش��ود که س��رمایه داران را سرمایه دارتر 
ک��رده و دول��ت را مبرا از هرگونه دخالت می کن��د. دولت هم به 
جای اینکه سیاس��ت بازتوزیعی و سیاست اجتماعی حامی افراد 
جامع��ه را پیاده کند به بح��ث یارانه و دادن آن اکتفا می کند که 
تاثیر شایسته ای هم ندارد. این یک حلقه مفقوده بزرگی است که 
ما را محدود کرده است. به گفته دکتر »رضا امیدی«، »گسترش 
ساعت اندیشه ورزی حول دولت رفاه و سیاست گذاری اجتماعی 
تا مرز ش��کل گیری یک جریان گفتمانی در مورد سیاس��ت های 
غالب اقتصادی، از الزامات اولیه پیشبرد نهادهای رفاهی است. نوع 
شبکه سازی و ائتالف نیروهای سیاسی و صنفی هم باید حول آن 
گفتمان انجام شود.« این نظر به صورت فشرده، کل آن چیزی را 
که باید در مورد نظام توزیع و بازتوزیع در نظر داشته باشیم، بیان 
کرده است. این گفتمان را باید جایگزین گفتمان حداقلی در مورد 

دستمزد حداقل کرد.«

درنشستمجازی»مسئلهحداقلدستمزدرسمیدرایران«مطرحشد

دستمزد1401دردونگاه

بازگشاییکسبوکارباایدههایجذابوکاربردی
راه اندازی یک خرده فروشی تازه در بازار یا به روز رسانی فروشگاه تان برای جلب نظر مشتریان همیشه ایده 
جذابی برای کارآفرینان محس��وب می ش��ود. مشتریان نیز در بازار همیش��ه به دنبال استفاده از امکانات تازه و 
آشنایی با برندهای نوآور هستند. با این حساب شما با سرمایه گذاری بر روی حوزه خرده فروشی به طور درست 
و اس��تفاده از تکنیک های مربوط به افتتاح یا بازگشایی مجموعه تان امکان جلب نظر دامنه وسیعی از کاربران 
را در هم��ان ابتدای امر خواهید داش��ت. این نکته می تواند به خرده فروش��ی تان در بازار رقابتی کنونی کمک 
بس��یار زیادی نماید.  امروزه بس��یاری از کارآفرینان برای راه اندازی یک کس��ب و کار تازه اول از همه به سراغ 
حوزه خرده فروش��ی می روند. این امر امکانات بس��یار زیادی پیش روی آنها قرار می دهد. در کنار این مس��ئله 
تعطیلی وقت خرده فروش��ی ها برای افزایش امکانات و خدمات ش��ان را نیز باید در نظر داش��ت. اغلب اوقات...



فرصت امروز: کش��اورزی، کس��ب و کار چالش برانگیزی است و یکی از 
مهمترین شروط رشد س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی، وجود محیط 
مناسب کس��ب و کار اس��ت. طبق ارزیابی نهاد پژوهشی مجلس، محیط 
کسب وکار و سرمایه گذاری در ایران به طور عام و بخش کشاورزی به طور 
خاص شاهد وضعیت نامطلوب برای متقاضیان راه اندازی و توسعه کسب و 
کار اس��ت. سیاست ها و رویکردهای اشتباه در مقررات گذاری برای کنترل 
وضعیت کس��ب وکار، عدم توجه به مباحثي همچون تأمین مالي آسان و 
فراگیر و رویه های بوروکرات محور و س��نتي مدار اداری در صدور مجوزها و 
پاس��خ به استعالم ها، از جمله موانع مطلوبیت محیط کسب وکار کشور به 
ش��مار مي روند. رتبه پایین ایران در گزارش های بین المللي کسب وکار در 
مقایسه با کشورهای منطقه، شاهدی بر این مدعاست. این در حالي است 
که خیلي از کش��ورها همواره در پي اصالح قوانین و رویه های اداری برای 
بهبود هرچه بیشتر محیط کس��ب وکار و سرمایه گذاری هستند تا از این 
رهگذر به رشد و شکوفایي اقتصاد کشورشان کمک کنند. هرچند که عالوه 
بر اقدامات حقوقي مناسب، الزم است در سایر ابعاد محیط کسب وکار نیز 

اقدامات اصالحي مناسبي صورت گیرد.
در مجموع، بهبود محیط کسب وکار در بخش کشاورزی از طریق وضع 
قوانین و مقررات مناس��ب مي تواند به کاهش فقر، ایجاد درآمد بهتر برای 
کش��اورزان و فرصت های شغلي بیش��تر برای جمعیت روستایي و تقویت 
امنیت غذایي کمک کند. یک مطالعه در بانک جهانی نش��ان می دهد که 
دولت   ها برای ساده س��ازی فعالیت کشاورزان در کسب وکارهای این حوزه 
می   توانند در قالب هشت شاخص، این شرایط را تغییر دهند. شاخص های 
هشت گانه موردنظر بانک جهانی، شامل »تامین بذر«، »ثبت کود«، »تامین 
آب«، »ثبت ماش��ین   آالت«، »پایدارسازی دام«، »حفظ نباتات«، »تجارت 

غذا« و »دستیابی به تامین مالی« است.
راهنمایرقابتپذیریبخشکشاورزی

آیا محیط کس��ب وکار در بخش کش��اورزی ایران مطلوب است؟ مرکز 
پژوهش ه��ا در پاس��خ به این س��وال به گ��زارش بانک جهان��ی با عنوان 
»فراهم   س��ازی محیط مناسب کس��ب وکار در بخش کشاورزی« )ویرایش 
سال 2019( استناد می کند و به اقدامات اصالحی برای بهبود محیط کسب 
و کار در بخش کش��اورزی در قالب هشت شاخص »تجارت مواد غذایی«، 
»حف��ظ نبات��ات«، »تأمین بذر«، »مدیریت و تأمین آب«، »دس��تیابی به 
منابع مالی«، »ثبت کود«، »ثبت ماشین آالت« و »پایدارسازی دام« اشاره 
می کند. البته در کنار پیشنهاد   های بانک جهانی، بازوی کارشناسی مجلس 
از هفت راهکار داخلی برای بهبود محیط کسب و کار در بخش کشاورزی 
رونمایی می کند؛ هفت اقدامی که ریل گذاری آنها می تواند در بهبود محیط 

کسب وکار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران مثمرثمر واقع شود.
اولی��ن اقدام تنظیم   گرانه پیش��نهادی، »تدوین چارچ��وب قانونی برای 
عملیاتی   سازی نظام قبض انبار و بانکداری مبتنی    بر نمایندگی برای بهبود 
دسترسی کش��اورزان به تامین مالی« اس��ت. دومین اقدام، »الکترونیکی 
کردن کامل فرآیند صدور مجوزها و پاس��خ به استعالم   ها« است. سومین 

مورد، »شفاف   س��ازی فرآیند و اطالع   رس��انی ضوابط ص��دور مجوز اعم از 
مدت زمان، هزین��ه، مدارک موردنی��از و محدودیت ه��ا و ممنوعیت   های 
س��رمایه گذاری به   ویژه در زمینه کاربری و درجه   بندی اراضی کش��اورزی، 
حق آبه   ها، ضوابط فنی و بهداش��تی ساخت بنا و ضوابط محیط زیستی در 
س��امانه   ای برخط و سهل   الوصول برای عموم مردم« است. چهارمین مورد، 
»فراهم   سازی زمینه گزارش   دهی آسان طغیان آفات و بیماری   ها و حوادث 
غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی به دستگاه   های متولی توسط کشاورزان و 
روس��تاییان« است. پنجمین اقدام »الزام و پیگیری از دستگاه   های اجرایی 
مربوطه برای انتشار و به   روزرسانی فهرست رسمی محصوالت دامپزشکی، 
کودها و س��موم کش��اورزی ثبت   ش��ده و آفات و بیماری   ه��ای گیاهی و 
نح��وه مبارزه با آنها و تهی��ه و توزیع - تا حد امکان رایگان - دفترچه   های 
آموزش��ی درباره عملیات کشاورزی به زبان ساده« است. ششمین گام نیز 
»فراهم   س��ازی زمینه بازرسی هوش��مند و مبتنی   بر ریسک واردات از نظر 
بهداش��ت نباتی« اس��ت و نهایتا هفتمین اقدام »فراهم   س��ازی بسترهای 
قانون��ی و پیش بینی ضمانت   ه��ای اجرایی الزم برای مش��ارکت و نظارت 
موثر کشاورزان و تشکل های غیردولتی کشاورزی، روستایی و عشایری در 
تصمیم گیری   ها و برنامه   ریزی   ها در زمینه مدیریت منابع آبی به    ویژه تعیین 

و تخصیص حق آبه   ها در راستای حکمروایی مطلوب« است.
شرطرشدسرمایهگذاریدرکشورها

بانک جهانی در س��ال 2019 گزارش��ی با عنوان »فراهم   س��ازی محیط 
مناسب کسب وکار در بخش کشاورزی« در راستای گفتمان   سازی در این 
ح��وزه تهیه کرده که در آن اقدامات 101کش��ور )البته به غیر از ایران( را 
بررسی کرده اس��ت؛ اقداماتی که نشان می دهد دولت   ها همواره در تالش 
هستند گام   های اساسی برای ساده   سازی و بهبود محیط حقوقی اثرگذار بر 
کسب وکار کشاورزان بردارند    تا درنتیجه آن رقابت   پذیری بخش کشاورزی 
ارتقا پیدا کند. همانطور که اشاره شد، وضعیت محیط کسب وکار در بخش 
کشاورزی از نظر هشت شاخص »تامین بذر«، »ثبت کود«، »تامین آب«، 
»ثبت ماشین   آالت«، »پایدارس��ازی دام«، »حفظ نباتات«، »تجارت غذا« 
و »دس��تیابی به تامین مالی« بررسی ش��د. البته در بین همه شاخص   ها، 
کاراترین فرآیندهای قانون گذاری در حوزه   های ثبت ماشین   آالت و تجارت 
غذا اعالم شده است. در مقابل، مقررات و ضوابط مربوط به بذور، کودها و 
تامین مالی ضعیف   ترین حوزه   ها هستند. کشاورزی فعالیت اقتصادی اصلی 
در اغلب کش��ورهای با درآمد پایین به    ش��مار م��ی رود؛ ولی این بخش با 
ضواب��ط و مقررات ناکارآمد توصیف می ش��ود. طبق مطالعه بانک جهانی، 
تولیدات کش��اورزی جهان به    طور قابل توجهی رشد یافته و بین سال های 
1970 و 201۶ س��ه  برابر ش��ده است. هرچند کش��اورزی در حال حاضر 
3.9 درص��د تولید ناخالص داخلی جهان را تش��کیل می دهد، ولی بخش 
مذکور ستون فقرات اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. 
کشاورزی 25 درصد تولید ناخالص داخلی را در کشورهای با درآمد پایین 
تولی��د می کند، در حالی که این میزان در اتحادی��ه اروپا تنها یک  درصد 

است.

در کش��ورهای با درآمد پایین، اشتغال در بخش کشاورزی بین متوسط 
17 درصد در خاورمیانه و آفریقای ش��مالی تا 55 درصد در جنوب صحرای 
بزرگ آفریقا متغیر اس��ت. وقتی سطح توسعه   یافتگی بخش کشاورزی باال 
باش��د )مثل آمریکا و اروپا( نیاز آن به نیروی کار کمتر ش��ده و کارگران را 
قادر می   س��ازد در بخش   های بهره   ورتر اقتصاد ش��اغل شوند. تولید جهانی 
کش��اورزی طبق انتظارات در دهه آین��ده 20 درصد افزایش خواهد یافت. 
انتظار می رود این رش��د ناشی از تکنیک   های کش��اورزی کارآمدتر باشد. 
یکی از ش��یوه   های حمایت سیاس��ت گذاران از فعالیت   های کشاورزان در 
زمینه کسب وکارهای بخش کشاورزی، تصویب مقرراتی است که دستیابی 
کارای آنها را به نهاده   های کشاورزی مانند بذور، کود، تغذیه دام، محصوالت 
دامپزشکی و آب تسهیل کند. قوانین همچنین باید ضوابطی را درخصوص 
چگونگی بازاررس��انی محصوالت و دستیابی کش��اورزان به اعتبارات وضع 
کنن��د. این موضوع��ات در کانون گزارش فراهم   س��ازی محیط مناس��ب 

کسب وکار در بخش کشاورزی قرار دارند.
امنیتغذاییدرسایهقانونمداری

کشورهایی که بیشترین امتیاز را در شاخص »فراهم   سازی محیط مناسب 
کس��ب وکار در بخش کش��اورزی« گرفته   اند، دارای ضوابط قانونی مناسب 
حال کش��اورزان هستند. سه کشور نخست، اعضای اتحادیه اروپا هستند. 
فرانس��ه، کرواسی و جمهوری چک اقدامات حقوقی مناسب و فرآیندهای 
اداری کارآمدی را از نظر چند شاخص نشان می دهند. فرانسه قوانین قوی 
را درخص��وص تامین بذر، ثبت کود، تامین آب، پایدارس��ازی دام و حفظ 
نباتات اجرا کرده است. کرواسی و جمهوری چک نیز رویه   های کارایی برای 
تجارت محصوالت کشاورزی دارند. در هر دو کشور، صادرکنندگان ملزم به 
اخذ هیچ گونه پروانه یا اس��ناد خاص کشاورزی برای هر محموله صادراتی 
نیستند و آنها می   توانند به صورت برخط، درخواست گواهی بهداشت نباتی 

دهند. 17کشور از 20 کشور نخست در قاره اروپا هستند.
کماکان هیچ کش��وری ب��ه بهترین موقعیت از نظر همه ش��اخص   های 
گزارش »فراهم   س��ازی محیط مناس��ب کس��ب وکار در بخش کشاورزی« 
نرسیده است. همه دولت   ها فضا و امکان بهبود قوانین، مقررات و رویه   های 
بوروکراتیک اثرگذار بر کش��اورزان خود را دارند. 14کشور جنوب صحرای 
بزرگ آفریقا در بین 20کش��ور آخر قرار دارند. به  عنوان مثال، س��یرالئون 
هیچ گونه مقرراتی درخصوص ثبت کود، ماشین   آالت یا حفظ نباتات ندارد. 
امتیاز تخصیص داده ش��ده به هر کش��ور در گزارش »فراهم   سازی محیط 
مناسب کس��ب وکار در بخش کشاورزی«، پیوندهای قوی با دستاوردهای 
توسعه   ای وسیع   تر دارد. کشورهای با قوانین و مقررات بهتر براساس ارزیابی 
گزارش بانک جهانی به    طور متوس��ط نرخ فقر پایین   ت��ری دارند. این امر 
نگاه به رشد کشاورزی را به  عنوان ابزار موثر خروج از فقر تقویت می کند. 
بنابراین منافع کارایی ناش��ی از بهره   وری باالتر به مفهوم درآمد بهتر برای 
کشاورزان و فرصت   های شغلی بیشتر برای جمعیت روستایی است. عالوه 
بر این، کش��ورهای برخ��وردار از قوانین و مقررات بهتر به طور متوس��ط 

نرخ های باالتر امنیت غذایی را تجربه می کنند.

برایبهبودمحیطکسبوکاردربخشکشاورزیچهبایدکرد؟

8 گلوگاه کسب و کار کشاورزی

نگاهی به روند اجاره بها در  سال 1400 اگرچه نشان دهنده رشد شدید 
ماهانه اجاره بها نس��بت به سال گذش��ته است، اما در دو ماه اخیر روند آن 
کمی نزولی شده که نشان می دهد دوری از فصل جابه جایی مستأجران در 
کاهش التهاب این بازار مؤثر اس��ت. در این راستا، رئیس اتحادیه مشاوران 
امالک می گوید که بازار اجاره مس��کن در دو ماه گذش��ته به ثبات رسیده 
و برخ��ی موجران حتی با نرخ های پایین تر حاضر به واگذاری امالک خود 
به بازار اجاره هس��تند. مصطفی قلی خسروی، آمارهای بانک مرکزی را به 
دلی��ل اینکه بازتاب دهنده کل قراردادها و معامالت رهن و اجاره مس��کن 
نیست، خدش��ه پذیر می داند و می افزاید: در حال حاضر بازار رهن و اجاره 
مسکن به دلیل نبود مستأجر و دوری از فصل جابه جایی مستأجران راکد 
و آرام است؛ حتی برخی موجران برای آنکه واحدشان تا چند ماهی که به 
فصل جابه جایی مانده خالی نماند، حاضر به ارائه ملک خود در بازار اجاره 
با قیمت هایی پایین تر از نرخ منطقه هستند. به گفته خسروی، با توجه به 
اینکه ایام نوروز در پیش اس��ت و پس از آن هم ماه مبارک رمضان و ایام 
امتحانات دانش��جویان و دانش آم��وزان را در پیش داریم، فصل جابه جایی 
مستأجران به تیرماه موکول می شود و لذا فعال التهابی در بازار اجاره مسکن 

نداریم.
نش��انه رفتن انگش��ت اتهام رئیس اتحادیه مش��اوران امالک به برخی 
آماره��ای ب��ازار مس��کن نهادهای متول��ی این بخش در حالی اس��ت که 
کارشناسان، همبستگی قیمت مسکن و اجاره بها با یک دوره زمانی نسبتا 
بلندم��دت را عامل افزایش اجاره بها می دانند. ب��ه این معنا که با توجه به 
افزایش شدید قیمت مسکن و بروز شکاف میان ارزش ملک با اجاره بهای 

آن، بازار اجاره نیز با تأخیر به دنبال پُر کردن شکاف مذکور است.
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گزارشی 
که دی ماه امس��ال منتشر کرد، با تأیید این موضوع که افزایش ناگهانی 
اجاره بها در سال جاری متأثر از افزایش قیمت مسکن در سال های اخیر 
اس��ت که با تأخیر در بازار اجاره بها تأثیر گذاشته، اعالم کرد: با توجه به 
همبس��تگی قیمت مسکن و نرخ اجاره بها و رهن، افزایش قیمت مسکن 
ب��ا تأخیر منجر به افزایش قیمت رهن و اجاره اماکن مس��کونی ش��ده 
اس��ت. همچنین یک مرکز پژوهشی درباره نسبت اجاره به ارزش ملک 
)نسبت P به R( در بهمن ماه امسال گزارش داد: در حال حاضر شاخص 
میانگین قیمت هر متر مربع )که در بهمن امسال به 33 میلیون تومان 
در تهران رسیده( تقسیم بر متوسط اجاره بهای هر متر مربع مسکن در 
تهران )که در حال حاضر یک میلیون و 100 هزار تومان اس��ت(، عدد 

30 می شود.
بیت اهلل س��تاریان، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز درباره تحوالت 
بازار اجاره مس��کن در س��ال جاری می گوید: منبع آم��اری بانک مرکزی، 
س��امانه اتحادیه مشاوران امالک است. لذا بس��یاری از قراردادهای رهن و 
اجاره مس��کن در سامانه مذکور ثبت نمی شود و از همین رو نمی توان این 
سامانه را منبعی برای بررسی های آماری و اقتصادی دانست؛ حتی برخی 
از معامالت ممکن اس��ت به طور دقیق در سامانه امالک و مستغالت ثبت 
نشوند. همچنین براس��اس بررسی های علمی گفته می شود که می توانیم 
برخی از معامالتی که شرایط واقعی امضای قرارداد را نداشته اند، از آمارها 
حذف کنیم. به گفته س��تاریان، اتحادیه مش��اوران ام��الک می گوید که 

معامالتی در بازار اجاره مس��کن ثبت نمی شود؛ علت آن چیست؟ افزایش 
اجاره بها؛ این عامل س��بب شده تا بسیاری از مستأجران دیگر قراردادهای 
اجاره مس��کن را یا تمدید نکنند یا کوچ معکوس به اطراف تهران داش��ته 
باشیم. لذا سامانه مشاوران امالک امکان تحلیل این اتفاقات را ندارد و تنها 

به کم بودن معامالت اجاره مسکن تأکید دارد.
او درباره این ادعا که بازار اجاره مس��کن به ثبات رس��یده نیز می گوید: 
با ش��رایط اقتصادی موجود حتی با فرض اینکه دولت بتواند وعده ساخت 
س��االنه یک میلیون مس��کن را هم عملی کند، بعید است بتوانیم در بازار 
اجاره مس��کن در کوتاه مدت به آرامش و ثبات برس��یم و حداقل یک دهه 
طول می کشد تا مازاد تولید مسکن در بازار رهن و اجاره اثر مثبت بگذارد 

و از التهابات این بازار خارج شویم.
به عقیده این کارشناس اقتصاد مسکن، هم اکنون به دلیل مذاکرات وین، 
اقتصاد کش��ور بالتکلیف اس��ت و متقاضیان خرید مسکن ارزان قیمت در 
انتظار تثبیت اوضاع هستند؛ به این شرایط اصطالحا دوره انتظار می گویند 
که با رکود فرق دارد. در وضعیت کلی طی 50 س��ال گذش��ته با کس��ری 
مسکن مواجه بوده ایم و به همین دلیل قیمت ها هر از گاهی جهش کرده 
اس��ت، پس نمی توان به ثبات مقطعی مثل دوره فعلی خوشبین بود. طی 
پنج دهه گذشته در یک بازه زمانی، حرکت سینوسی در بازار مسکن اتفاق 
می افت��د، قیمت ها جهش می کند و بعد به همی��ن دلیل معامالت پایین 
می آید. گروهی که متقاضی مطلق بودند در زمان رونق تبدیل به متقاضی 
موثر می ش��وند و یکدفعه قیمت باال می رود. بیش از 95 درصد مردم هم 

مجددا تبدیل به متقاضی موثر می شوند چون قدرت خرید ندارند.

آیابازاراجارهمسکنبهثباترسیدهاست؟
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حسنولیبیگی
عضو هیأت علمی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

دولت در صدد است که ارز ترجیحی را حذف کند و زمینه را برای 
رهایی اقتصاد ایران از ارزهای 4200 تومانی فراهم آورد. بدیهی است 
که نگرانی ها و دغدغه هایی در این فضای پیش رو وجود دارد و دولت 
را به ش��رایطی هدایت می کند که با دقت نظر بیشتری در این رابطه 
تصمیم گی��رد. البته آنچه که در پرونده کااله��ای دریافت کننده ارز 
4200 تومانی مش��هود است، حرکت قیمت آنها پا به پای تورم بوده 
و اگرچه باید در دولت گذش��ته مجموعه ای از تدابیر انجام می شد تا 
قیمت این کاالها با تورم پیش نرود، اما به هر حال این اقدامات صورت 
نگرفته است، اما دولت با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر همچنان 
اقدام به تداوم پرداخت ارز 4200 تومانی به پنج قلم کاالی اساس��ی 
کرده اس��ت. مروری بر آنچه در این حوزه ظرف دو س��ه سال گذشته 
اتفاق افتاده، نش��ان می دهد که دولت برای کمک به معیش��ت مردم 
در س��ال 1398 بال��غ بر 14 میلی��ارد دالر ارز ترجیحی را به اقتصاد 
تزریق کرده که این رقم در سال گذشته به 10 میلیارد دالر و به گواه 
آمارهای رسمی در سال جاری به 8میلیارد دالر رسیده است. هرچند 
دولت تقاضا داده که این رقم تا پایان سال هم با توجه به رشد قیمت 
اقالم وارداتی در دنیا افزایش یابد، اما اکنون با گذشت حدود سه سال 
از اجرای این سیاست، مجموعه آنچه در اقتصاد ایران به ثبت رسیده 
نشان می دهد که این منابع به هدف نهایی طرح که حمایت از اقشار 

آسیب پذیر بوده، اصابت نکرده است.
ب��ا نگاه به افزایش س��طح قیمت کاالها از زمانی که این سیاس��ت 
اجرایی ش��ده، متوجه می شویم که از سال 1397 تا مردادماه 1400، 
ت��ورم کل دوره ح��دود 300 تا 310 درصد بوده؛ به نحوی که در این 
دوره حدود 300 درصد افزایش قیمت در کل اقتصاد کشور رخ داده، 
ولی افزایش قیمت در کاالهای اساس��ی ک��ه اتفاقا ارز 4200 تومانی 
دریافت کرده اند، حدود 250 درصد بوده اس��ت؛ یعنی افزایش قیمت 
کاالهای��ی که ارز ترجیحی دریافت کرده اند، تقریبا 50 الی ۶0 درصد 
کمت��ر از افزایش قیمت کل کاالها در این مدت بوده، بنابراین داده ها 
نش��انگر آن اس��ت که هزینه هایی که کش��ور برای ارائه ارز ترجیحی 
داشته تا به هدف خود برسد، بیشتر از منافعی بوده که نصیب کشور 

شده است.
حاال کش��ور به نقطه ای رسیده اس��ت که به درستی می داند تداوم 
پرداخت ارز 4200 تومانی به هدف نرسیده و باید اصالحاتی در مورد 
آن صورت گیرد تا به سمت حذف کامل برود، اما همان طور که پیش تر 
هم اشاره کردم، دولت در این رابطه نگرانی دارد که ممکن است تبعات 
حذف ارزهای دولتی از واردات کاالهای اساسی برای اقشار آسیب پذیر 
و س��بد خانوارها مش��کل زا ش��ود. در این میان، در مورد اثر و تبعات 
حذف ارز ترجیحی باید به این نکته اشاره کرد که در حال حاضر که 
ارز ترجیحی فقط به چند قلم خاص و محدود تعلق می گیرد که اتفاقا  
سهم باالیی در شاخص قیمت مصرف کننده یا تورم ندارند. در نتیجه 
این طور نیس��ت که اگر ارز دولتی این اقالم حذف شود، شوک تورمی 
باالیی ایجاد ش��ود. این در حالی اس��ت که همان طور که بسیاری از 
کارشناسان انتظار داشتند قیمت کاالهای مشمول ارز ترجیحی خیلی 
نباید افزایش پیدا کند، اما در این مدت شاهد بوده ایم که این کاالها با 
افزایش قیمت زیادی روبه رو شده اند و دلیل این موضوع هم این است 
که هزینه تمام ش��ده این کاالها فقط نهاده هایی که ارز 4200 تومانی 
گرفته اند، نیس��ت و موارد دیگری نی��ز در این افزایش قیمت ها نقش 
داشته اند. دس��تمزد، اجاره بها، هزینه های آب، برق، گاز و هزینه های 
حمل و نقل در این دوره متناسب با تورم در کشور افزایش یافته است 
و همه این عوامل در تولید کاالها دخالت دارند و هزینه تمام شده کاال 
را تشکیل می دهند. یعنی قیمت بس��یاری از نهاده های تولید به جز 
نه��اده ای که ارز 4200 تومانی می گی��رد، در این مدت تغییر کرده و 
قیمت کاالها نیز براس��اس این افزایش قیمت رشد داشته است. پس 
اینکه انتظار داشته باشیم قیمت این کاالها در این مدت نباید تغییر 
می کرد، منطقی نیست. نکته ای که باید در این زمینه بیان شود، این 
اس��ت که وقتی ما نرخ های چندگان��ه را در مورد قیمت کاالها و این 
مورد خ��اص ارز به وجود می آوریم، به دنب��ال این چندنرخی بودن، 
بحث های رانت و فس��اد هم پدیدار می شود. برای اینکه بتوانیم زمینه 
این فس��اد و رانت را کاهش دهیم، باید زیرس��اخت های قوی داشته 
باش��یم که متاسفانه دولت این زیرس��اخت ها را فراهم نکرد؛ بنابراین 
مسائلی همچون امضاهای طالیی موجب شده است این رانت ها ایجاد 
ش��ود و عده ای از این مس��یر به ثروت های بادآورده دست پیدا کنند. 
دولت هم با شرایط ارزی که به دلیل تحریم ها داشته است، خیلی به 
دنبال آن نبود که این رانت را ایجاد کند، ولی نبود نظارت الزم سبب 
شد این رانت ایجاد شود و عده ای نیز از آن سود ببرند. دولت در زمان 
تصویب تخصیص این ارز، هدفش بیش��تر این ب��ود که قدرت خرید 
مصرف کننده را حفظ کند، ولی به دلیل کنترل نکردن عوامل متعدد 
و زیرساخت های مناسب و یا تحوالتی که در اختیار دولت نبود، در این 
زمینه با شکست مواجه شد. جدا از بحث ارز ترجیحی درخصوص ارز 
نیمایی هم این مسئله دیده می شود. وقتی نرخ ارز نیمایی از نرخ ارز 
بازار آزاد بیشتر فاصله می گیرد، قاعدتا رانت و فساد بیشتر خواهد شد. 
همچنین با فشار بر بازار ارز، افزایش و انگیزه برای دریافت ارز نیمایی 
افزایش می یابد. نکته دیگری که باید راجع به این سیاست گفته شود، 
مربوط به کس��ری بودجه دولت اس��ت و این مسئله دقیقا به نرخ ارز 
ترجیح��ی بازمی گردد. وقتی یک دالر با نرخ 4200 تومانی تخصیص 
داده می شود، کارگزاری که این ارز را دریافت کرده است، به ازای هر 
دالر مبلغ 4200 تومان را به بانک عامل پرداخت می کند؛ در صورتی 
که اگر این نرخ به میزان سامانه نیما بود، باید مبلغ باالتری را پرداخت 
می کرد. یعنی این یارانه پنهانی اس��ت که دولت پرداخت می کند، اما 
اگر به سمت آزادسازی این نرخ ارز حرکت کنیم، قطعا بخشی از  این 
کس��ری بودجه از بین می رود و آثار مثبتی را برای اقتصاد کش��ور به 
همراه خواهد داشت. وقتی اقتصاد در وضعیتی باثبات قرار دارد، قاعدتا 
این جراحی ها آثار و تبعات خیلی کمتری دارد تا ش��رایطی که کشور 
در تنگنا قرار گرفته و مردم از نظر معیش��تی دچار مشکل هستند و 
قدرت خرید مردم به دلیل تورم های باال به شدت کاهش یافته است. 
این تغییرات در چنین ش��رایط نابسامان موجب ایجاد شوک خواهد 
شد که به هر ترتیب عالوه بر آثار و پیامدهای اقتصادی، آثار و تبعات 
اجتماعی نیز ممکن اس��ت برای کشور به دنبال داشته باشد و باید به 

این موضوع نیز توجه ویژه داشت.
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فرصت امروز: آمارهای تازه بانک مرکزی از عبور نقدینگی از مرز 4500 
هزار میلیارد تومان در اولین ماه زمس��تان حکایت دارد. براس��اس آخرین 
داده های آماری بانک مرکزی، میزان نقدینگی تا پایان دی ماه امس��ال به 
4514 هزار و ۶00 میلیارد تومان رس��یده که نسبت به مدت مشابه سال 

گذشته بیانگر رشد 39.8 درصدی است.
بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان دی ماه 1400، 
حج��م نقدینگی را 4514 هزار و ۶00 میلیارد تومان اعالم کرد که حاکی 
از رش��د 39.8 درصدی نقدینگی نسبت به پایان دی سال گذشته و رشد 
29.5 درصدی نسبت به پایان سال گذشته است. حجم نقدینگی در دی 
س��ال گذش��ته برابر با 3 هزار و 219 هزار میلیارد تومان و در اسفند سال 
گذشته نیز 3 هزار و 47۶ هزار میلیارد تومان بود. رشد نقدینگی در آذرماه 
امسال نسبت به سال گذشته 41.4 درصد بود و این رقم در دی ماه امسال 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل 39.8 درصد ش��د، بنابراین شتاب رشد 
نقدینگی در دی ماه امس��ال 1.۶ درصد کمتر شده است. ضریب فزاینده 
نقدینگی نیز در پایان دی ماه امس��ال 7.92۶ بوده که 3.2 درصد نسبت 
به دی س��ال گذشته افزایش داشته اس��ت. اقتصاد بدون رشد نقدینگی، 
معنایی ن��دارد، اما موضوع مهم، کمیت و کیفیت نقدینگی اس��ت. یعنی 
مقدار نقدینگی نباید آنقدر باال باشد که نتوان ارتباطی منطقی بین آن و 
شاخص های کالن اقتصای همچون رشد اقتصادی برقرار کرد. از همین رو 
دولت ها همواره سعی می کنند رشد نقدینگی را کنترل کنند، وگرنه عدم 

مهار نقدینگی، رشد لجام گسیخته تورم را به دنبال دارد.
خالصهداراییهاوبدهیهایبانکمرکزی

گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی نشان می دهد میزان دارایی های 
خارج��ی این بانک در پای��ان دی ماه به ۶88 ه��زار و 4۶0 میلیارد تومان 
رسیده که از رشد 14.3 درصدی حکایت دارد. همچنین خالص مطالبات 
بانک مرکزی از بخش دولتی با 47.7 درصد رشد نسبت به دی سال قبل 
ب��ه 210 هزار و 840 میلیارد تومان و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها با 
4۶.1 درصد رش��د به 175 هزار و 220 میلیارد تومان رس��ید. البته رقم 

بدهی دولت و شرکت ها و موسسات دولتی به بانک مرکزی در این مدت به 
ترتی��ب معادل 1۶7 هزار و 100 میلیارد تومان و 43 هزار و 740 میلیارد 
تومان بوده که هر یک با رشد 45.3 درصدی و رشد 30.3 درصدی مواجه 

شده اند.
از س��وی دیگر، میزان دارایی های خارجی در این بخش با 40.4 درصد 
رش��د نسبت به پایان دی س��ال قبل همراه بوده و به 1392 هزار و 470 
میلیارد تومان رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با 24.1 درصد افزایش 
به 10هزار میلیارد تومان رس��ید. س��پرده بانک ها و موسس��ات اعتباری 
غیربانکی نزد بانک مرکزی هم با 39.۶ درصد افزایش نسبت به دی سال 
گذشته به 484 هزار و 130 میلیارد تومان رسید. همچنین بدهی بانک ها 
و موسس��ات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی در پایان دی ماه امسال با 

4۶.1 درصد رشد به 175 هزار و 220 میلیارد تومان رسیده است.
براساس این گزارش، میزان دارایی های خارجی بانک های تجاری کشور 
در پایان دی ماه امسال معادل 199 هزار و 270 میلیارد تومان بوده است 
که نس��بت به مدت مشابه س��ال پیش 50.1 درصد رشد نشان می دهد. 
س��پرده بانک های تجاری نزد بانک مرکزی نیز 111 هزار و 830 میلیارد 
توم��ان بوده که 70.7 درصد افزایش یافته اس��ت. جم��ع کل دارایی های 
بانک های تجاری در دوره مورد بررسی، 1733 هزار و 400 میلیارد تومان 
بوده که به نسبت دی سال گذشته 58.7 درصد رشد داشته و میزان بدهی 
بانک های تجاری به بانک مرکزی در پایان دی ماه نیز به 37 هزار و 370 
میلیارد تومان رسیده که 258.۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش را نشان 
می دهد. همچنین میزان دارایی های خارجی بانک های تخصصی در پایان 
دی ماه معادل 340 هزار و 130 میلیارد تومان بوده که نسبت به سال قبل 
45.2 درصد رشد یافته است. جمع کل دارایی های بانک های تخصصی در 
ای��ن دوره رق��م 1317 هزار و 8۶0 میلیارد تومان اس��ت که 31.8 درصد 
رشد دارد. میزان بدهی بانک های تخصصی به بانک مرکزی نیز 58 هزار و 
730 میلیارد تومان است که معادل 31.3 درصد نسبت به پایان آبان سال 

گذشته افزایش داشته است.

رشداقتصادی4.1درصددرپایانآذر
بانک مرکزی همچنین از رش��د 4.1 درصدی در 9 ماهه امس��ال خبر داد 
و اعالم کرد: تولید ناخالص داخلی کش��ور با احتس��اب نفت و بدون احتساب 
نفت در 9 ماهه سال نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب از افزایش 4.1 
درصدی و 3.4 درصدی برخوردار بوده است. طبق اعالم بانک مرکزی، تولید 
ناخالص داخلی به قیمت پایه )و به قیمت های ثابت سال 1395( در سه ماهه 
س��وم سال 1400 به رقم 3510.2 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه 
ماهه سوم س��ال 1399، رشد 5.7 درصدی را نشان می دهد. همچنین رشد 
اقتصادی بدون نفت در این دوره معادل 5.8 درصد بوده است. رشد عملکرد 
تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال جاری حاصل تحقق رشد مثبت 
ارزش اف��زوده گروه های »خدمات«، »صنای��ع و معادن« و »نفت« به ترتیب 
معادل 8.1، 3.8 و 5.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است. با این 
وجود گروه  »کشاورزی« در فصل سوم سال جاری با کاهش عملکردی معادل 
2.5 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته مواجه بوده  است. در مجموع، 
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور با احتساب نفت و بدون احتساب نفت )به 
قیمت های ثابت سال 1395( در 9 ماهه سال 1400 به ترتیب به 11041.4 
و 10088.7 هزار میلیارد ریال رس��ید که نسبت به دوره مشابه سال قبل به 
ترتیب از افزایش 4.1 درصد و 3.4 درصد برخوردار بوده اس��ت. رش��د ارزش 
اف��زوده گروه های »خدمات«، »نفت«، »صنایع و معادن« و »کش��اورزی« در 
این دوره به ترتیب ۶.5، 11.7، 0.0 و 2.1- درصد بوده که از س��همی معادل 
3.5، 0.9، 0.0 و 0.3- واحد درصد در رشد اقتصادی 9 ماهه امسال برخوردار 
بوده اند. رشد ۶.5 درصدی ارزش افزوده گروه خدمات در 9 ماهه سال جاری 
عمدت��ا متأثر از تحوالت زیربخش های »اطالعات و ارتباطات«، »بهداش��ت و 
مددکاری اجتماعی«، »حمل و نقل و انبارداری«،»عمده فروشی، خرده فروشی 
و تعمیر وسایل نقلیه موتوری« و »اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی« بوده 
است، به طوری که زیربخش  »اطالعات و ارتباطات« سهم 0.۶ واحد درصدی 
و سایر گروه های فوق الذکر هر یک سهم مساوی و معادل 0.5 واحد درصدی 

از رشد تولید ناخالص داخلی داشته اند.

افت1.6درصدیشتابرشدنقدینگیدردیماه

نقدینگی از ۴۵۰۰ هزار میلیارد گذشت

در حال��ی که رئیس کل بانک مرکزی وعده داده بود که تا پایان س��ال 
امکان ثبت، صدور و تاییدیه چک از طریق خودپرداز در همه بانک ها فراهم 
می ش��ود، اما کمتر از یک هفته تا پایان س��ال باقی مانده و تنها خودپرداز 
پنج بانک رفاه کارگران، پاسارگاد، صادرات، ملت و سامان به سامانه صیاد 
متصل شده است. به گزارش ایسنا، پیش از این علی صالح آبادی، رئیس کل 
بانک مرکزی در راستای اجرای کامل قانون چک اعالم کرد که امکان ثبت، 
صدور و تاییدیه چک از طریق خودپرداز از آذرماه به تدریج آغاز می ش��ود 
و تا پایان سال همه بانک ها باید این امکان را برای مشتریان فراهم کنند، 
اما بررس��ی ها در این زمینه نشان می دهد که تاکنون فقط خودپردازهای 
پنج بانک رفاه کارگران، پاس��ارگاد، صادرات، ملت، سامان به سامانه صیاد 

متصل شده اند.
ماجرا به الزم االجرا شدن قانون جدید چک برمی گردد که براساس آن، 
از ابتدای س��ال جاری ثبت و صدور چک ملزم به ثبت در س��امانه صیاد و 
همینطور نقل  و انتقال چک از طریق پشت نویسی ممنوع شد. در این زمینه، 
بانک مرکزی باید در راستای پیاده سازی این قانون، روش های متنوعی را 
برای ثبت، تأیید و اس��تعالم چک های صادرشده فراهم می کرد که شامل 
روش های حضوری و غیرحضوری ش��ود. روش های کامال غیرحضوری که 
همزمان با ش��روع توزیع چک های صیادی جدید عملیاتی شده اند شامل 

ارائه خدمات ثبت، تأیید و استعالم چک به وسیله برنامک های تلفن همراه 
اعم از برنامک های پرداختی، همراه بانک ها و فضای اینترنت بانک ها است 
ک��ه کاربران می توانند مراحل مورد نیاز را از این س��ه روش بدون مراجعه 

حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام دهند.
ام��ا از آنج��ا که امکان ثبت و صدور چک در س��امانه صی��اد به صورت 
اینترنتی برای همه مقدور نیست، الزم است تا یکسری برنامه ریزی ها چون 
فعال س��ازی خودپردازها و ارس��ال پیامک برای ثبت و انتقال باید در نظر 
گرفته ش��ود که بررسی ها نش��ان می دهد که تاکنون نه تنها امکان ثبت 
و انتقال چک از طریق ارس��ال پیامک فراهم نش��ده بلکه تمام بانک ها نیز 
خودپردازهای خود را به سامانه صیاد برای ثبت، صدور و انتقال چک فعال 
نکرده ان��د. در این میان، برای ثبت، صدور و انتقال چک در خودپردازهای 
پنج بانک رفاه کارگران، پاسارگاد، صادرات، ملت، سامان باید به این شرح 

عمل کنید:
* نحوه اس��تفاده صادرکنندگان چک از خدمات خودپرداز: صادرکننده 
چک می تواند با در اختیار داش��تن یکی از کارت های بانکی صادرش��ده از 
س��وی بانکی که دسته چک وی را صادر کرده اس��ت، به خودپرداز بانک 
مذکور مراجعه کرده و پس از طی فرآیند احراز هویت )ورود اطالعات رمز 
اول کارت( و مراجعه به منوی ثبت چک، با وارد کردن اطالعات شناس��ه 

صی��ادی 1۶ رقم��ی مندرج در برگه چ��ک که قصد ص��دور آن را دارد و 
مشاهده اطالعات اولیه ثابت چک، نسبت به ثبت صدور چک با وارد کردن 
اطالعات تاریخ، مبلغ و مشخصات ذی نفع چک اقدام کند. به عنوان مثال، 
چنانچه دسته چک از سوی بانک x صادر شده باشد، متقاضی صدور چک 
)صادرکننده چک( می تواند با اس��تفاده از کارت بانکی صادره از بانک x و 

مراجعه به خودپرداز بانک یادشده نسبت به ثبت صدور چک اقدام کند.
* نحوه استفاده  گیرندگان چک از خدمات خودپرداز:  همچنین گیرنده 
چ��ک می تواند با در اختیار داش��تن یکی از کارت ه��ای بانکی و مراجعه 
به خودپرداز )ش��رط یکس��ان بودن بانک صادرکننده کارت و ارائه دهنده 
خودپرداز الزامی اس��ت(  و پس از طی فرآیند احراز هویت )ورود اطالعات 
رم��ز اول کارت( و مراجعه به من��وی تایید دریافت/انتق��ال چک، با وارد 
کردن اطالعات شناسه صیادی 1۶ رقمی مندرج در برگه چک دریافتی و 
مشاهده اطالعات چک ثبت شده به نفع خود، عملیات تایید دریافت چک/
انتقال چک به شخص ثالث را انجام دهد. به عنوان مثال، چنانچه متقاضی 
تایید چک ب��ه خودپرداز بانک x برای انجام عملیات تایید/انتقال مراجعه 
می کند، الزاما با استفاده از کارت بانکی صادرشده توسط بانک x می تواند 
نسبت به تایید و یا انتقال چک اقدام کند. این عملیات می تواند درخصوص 

هر چک صادرشده از شبکه بانکی انجام پذیرد.

خودپردازهمهبانکهابهسامانهصیادوصلنشدند

امکانثبتچکدرخودپرداز۵بانک

بانکنامه

وام2بانکقرضالحسنه200میلیونشد
افزایشسقفوامقرضالحسنه

بانک مرکزی به بانک های قرض الحس��نه مهر ایران و رسالت اجازه داد وام 
قرض الحسنه اشخاص حقیقی را به 200 میلیون تومان افزایش دهند. مدیر 
روابط عمومی بانک مرکزی در حس��اب کاربری خود در توئیتر نوش��ت: خبر 
خوب؛ مجوز بانک مرکزی به دو بانک قرض الحس��نه مهر ایران و رسالت. به 
نوشته مصطفی قمری وفا، س��قف پرداخت تسهیالت قرض الحسنه ضروری 
ب��رای اش��خاص حقیقی از 50 ب��ه 200 میلیون تومان ب��ا دوره بازپرداخت 
حداکثر ۶0 ماهه افزایش یافت. همچنین سقف اعطای تسهیالت اشتغال زایی 
ب��رای کس��ب و کارهای خرد و کوچ��ک از 100 به 500 میلی��ون تومان با 
دوره بازپرداخت حداکثر 84 ماهه رس��ید.  مدیر روابط عمومی بانک مرکزی 
همچنی��ن پی��ش از این خبر داد که س��قف پرداخت وام قرض الحس��نه در 
بانک های قرض الحسنه از روز دوشنبه 23 اسفندماه افزایش پیدا می کند. این 
اقدام گام دیگری در ادامه اجرای طرح شمولیت مالی بانک مرکزی و حمایت 
از تامین خرد مالی عموم مردم است. دوره بازپرداخت تسهیالت قرض الحسنه 

»ضروری« در بانک ها چندی قبل از 3۶ ماه به ۶0 ماه رسید.

عقبگردقیمتدالردرصرافیهایبانکی
سکه30هزارتومانارزانشد

قیمت سکه در بازار تهران با کاهش 30 هزار تومانی در روز دوشنبه همراه بود 
و به 12 میلیون و 470 هزار تومان رس��ید. بدین ترتیب، ارزش هر قطعه سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید به 12 میلیون و 470 هزار تومان رسید و سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 12 میلیون و 150 هزار تومان معامله ش��د. 
نیم س��که بهار آزادی 7 میلیون و 200 هزار تومان، ربع س��که 4میلیون و 100 
هزار تومان و سکه یک گرمی 2 میلیون و 500 هزار تومان قیمت خورد. در بازار 
طال نیز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 230 هزار تومان رسید و 
قیمت هر مثقال طال نیز 5 میلیون و 331 هزار تومان شد. اُنس جهانی طال هم 
با قیمت یک  هزار و 9۶2 دالر و 43 س��نت معامله ش��د. همچنین نرخ دالر در 
صرافی های بانکی با 3۶2 تومان کاهش در روز گذش��ته همراه بود و با رقم 24 
هزار و 414 تومان معامله شد. قیمت فروش یورو نیز با افزایش 203 تومانی به 
27 هزار و ۶09 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 24 هزار و 171 تومان و نرخ 

خرید هر یورو نیز 27 هزار و 334 تومان اعالم شد.

بانکهاملزمبهتعیینمسئولنظارتو
تطبیقشرعیشدند

بانک مرکزی با هدف تقویت نظارت و تطبیق ش��رعی در ش��بکه بانکی کشور، 
وظایف »مس��ئوالن نظارت و تطبیق شرعی« ش��بکه بانکی و همچنین به منظور 
اجرای این تکالیف، نسخه اصالحی »دستورالعمل تأیید صالحیت و عزل یا هرگونه 
تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین 
و مقررات )تطبیق( مؤسس��ات اعتباری« را به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد. طبق 
بانک مرکزی، پیرو بخش��نامه قبلی خود با موضوع ابالغ اصالحیه »دس��تورالعمل 
تأیید صالحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارشد و اعضای کمیته های ریسک، 
حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات )تطبیق( مؤسسات اعتباری«، براساس 
مصوبه هیأت عامل بانک مرکزی و همچنین مصوبات مورخ 2۶ آبان و 10 آذرماه 
س��ال جاری ش��ورای فقهی این بانک، مقرر شده با هدف تقویت نظارت و تطبیق 
شرعی در شبکه بانکی کشور، در هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی 
یک نفر به عنوان »مس��ئول نظارت و تطبیق ش��رعی« تعیین ش��ود. فرد یادشده 
عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی متبوع نیز 
محس��وب ش��ده و متکفل وظایف زیر خواهد بود: »انجام وظیفه نظارت و تطبیق 
ش��رعی از طریق شناسایی و مدیریت ریس��ک عدم رعایت موازین فقهی )ریسک 
شریعت( در تمامی سطوح بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و اطمینان از پایش 
منظم و پیوس��ته رعایت ای��ن موازین در عمل«؛ »اظهارنظ��ر درخصوص تدوین/ 
بازنگری دس��تورالعمل ها و رویه های داخلی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی از 
جنب��ه فقهی، قبل از ط��رح در هیأت مدیره و اطمینان از رعایت ضوابط ش��رعی 
در همه س��طوح نظام کنترل داخلی«؛ »پاس��خگویی به ابهامات ش��رعی و فقهی 
واحدهای مجری دستورالعمل ها و رویه ها«؛ »تدوین و ارائه گزارش ساالنه انطباق 
با ش��ریعت در رابطه با عملکرد کلی بانک یا مؤسس��ه اعتباری غیربانکی براساس 
شیوه نامه اجرایی تدوین ش��ده توسط دبیرخانه شورای فقهی«، »نظارت بر اجرای 
صحیح دوره های تخصصی آموزش��ی پیشنهادی شورای فقهی در بانک یا مؤسسه 
اعتباری غیربانکی« و »ابالغ نسخه اصالحی »دستورالعمل تأیید صالحیت و عزل 
یا هرگونه تغییر مدیران ارش��د و اعضای کمیته های ریس��ک، حسابرس��ی داخلی 
و رعایت قوانین و مقررات )تطبیق( مؤسس��ات اعتباری«. خاطرنش��ان می ش��ود 
در اج��رای تکلیف مقرر در مصوب��ات فوق الذکر، مراتب در کمیس��یون مقررات 
و نظارت مؤسس��ات اعتب��اری بانک مرکزی مطرح و اعمال اصالحاتی به ش��رح 
زی��ر در »دس��تورالعمل تأیید صالحیت و عزل یا هرگونه تغییر مدیران ارش��د و 
اعضای کمیته های ریسک، حسابرسی داخلی و رعایت قوانین و مقررات )تطبیق( 

مؤسسات اعتباری« مورد تأیید قرار گرفت.

اگرسودسهامعدالتخودرادریافت
نکردهایدبخوانید

در حالی که فرآیند واریز س��ود سهام عدالت سال 1399 از روز شنبه 21 
اس��فندماه آغاز شده است، برخی از مش��موالن این سهام هنوز سود خود را 
دریافت نکرده اند. بنابراین مش��موالن سهام عدالت که سود سهام سال مالی 
1399 را دریافت نکرده اند باید نس��بت به درج و ثبت ش��ماره شبای معتبر 
بانکی در سامانه س��جام )به آدرس https://www.sejam.ir( یا در سایت 
س��هام عدالت )به نش��انی https://sahamedalat.ir( اقدام کنند تا سود 

سهام عدالت برای این دسته از مشموالن واریز شود.
طبق اطالعیه ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی، عالوه بر ش��ماره ش��بای 
نامعتبر، »حساب بانکی مسدود، راکد، مشترک )دو امضا(، ارزی و بلندمدت« 
از مهمترین دالیلی اس��ت که باعث ش��د تا سود س��هامداران به حساب آنها 
واریز نش��ود. بر این اس��اس مشموالن س��هام عدالتی که یکی از دالیل فوق 
شامل آنها می ش��ود باید نسبت به رفع و اصالح این مغایرت ها اقدامات الزم 
را انجام دهند تا در مراحل آتی س��ود سهام عدالت به حساب این افراد واریز 
شود. گفتنی است سهام عدالت هم به حساب مشموالنی که روش مستقیم را 
برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و هم به حساب مشموالنی که 
روش غیرمستقیم را انتخاب کرده بودند واریز می شود، اما میزان آن بسته به 
ارزش اولیه سهام و همچنین بسته به اینکه مشمول سهام عدالت چه میزان 
از سهام خود را فروخته بود، متفاوت بوده و از حدود 500 هزار تومان تا حدود 

یک میلیون تومان است.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
24 اسفند 1400
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سودنقدیپاالیشییکماز24اسفند
پرداختمیشود

مدی��ر صندوق س��رمایه گذاری پاالیش��ی یکم از پرداخت س��ود 
باقیمانده س��هامداران حقیقی و حقوقی خبر داد و گفت سود نقدی 
سهامداران پاالیش یکم که در سجام ثبت نام نکرده بودند یا شماره 
حساب ش��ان دارای مشکل بوده، از 24 اس��فندماه به صورت نقدی 

انجام می شود.
داود رزاقی با بیان اینکه س��ود س��هامداران حقیقی که در سامانه 
س��جام مراحل ثب��ت نام خود را تکمیل ک��رده بودند، در تاریخ 30 
بهمن به حس��اب های اعالمی این افراد واریز شده است، افزود: سود 
س��هامداران حقوقی نیز با ارسال آخرین روزنامه رسمی تغییرات و 
اعالم کتبی ش��ماره حساب و ش��بای بانکی از تاریخ 25 اسفندماه 

1400 قابل پرداخت خواهد بود.
او درخصوص نحوه پرداخت س��ود سایر س��هامداران حقیقی که 
در س��امانه س��جام ثبت نام نکرده بودند یا ش��ماره حساب های شان 
دارای اشکال بوده است، توضیح داد: سود این افراد از روز سه شنبه 
تاریخ 24 اس��فندماه با مراجعه به کلیه شعب بانک اقتصاد نوین در 
سراس��ر کش��ور و ارائه کارت ملی قابل دریافت است. گفتنی است 
صندوق سرمایه گذاری پاالیش یکم با نماد پاالیش، دومین صندوق 
ETF واگذارشده توسط دولت در سال 1399 است. این صندوق در 
نخستین مجمع خود که در تاریخ 20 بهمن برگزار شد، مبلغ ۶00 
تومان س��ود نقدی به ازای هر واحد سرمایه گذاری )ممتاز و عادی( 

بین دارندگان واحدهای صندوق تقسیم کرد.

در11ماههسالجاریاتفاقافتاد
رشدارزشمعامالتبازارسرمایه

ارزش کل معامالت بازار س��رمایه )بورس های چهارگانه و اوراق( 
در پایان بهمن ماه امس��ال در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با 
91.42 درصد افزایش به رقم 8 میلیون و ۶42 هزار و 988 میلیارد 
ریال رس��یده اس��ت. این در حالی اس��ت که این عدد در بهمن ماه 
پارس��ال مع��ادل 4 میلیون و 515 ه��زار و 192 میلیارد ریال بوده 

است.
به گ��زارش پایگاه خبری بازار س��رمایه )س��نا(، مقایس��ه ارزش 
معامالت بازار س��رمایه از ابتدای س��ال تا بهمن ماه 1400 با سال 
گذشته، نشان می دهد ارزش معامالت سهام در بورس و فرابورس به 
یک س��وم کاهش یافته است. همچنین ارزش معامالت اوراق بدهی 
به دلیل افزایش انتش��ار اوراق توسط دولت و OMO بانک مرکزی 
در فراب��ورس پنج برابر ش��ده و ارزش معام��الت بازارهای فیزیکی 
بورس کاال به دلیل ش��روع و رونق معامالت س��یمان و سنگ آهن، 

1.5 برابر شده است.
ارزشکلمعامالتبازارسرمایه

ارزش کل معامالت بازار سرمایه اعم از بورس ها و بازار بدهی طی 
بهمن ماه س��ال 1400 در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته با 
91.42 درصد افزایش، به رقم 8 میلیون و ۶42 هزار و 988 میلیارد 
رس��یده اس��ت. این در حالی است که این عدد در بهمن ماه 1399 
مع��ادل 4 میلی��ون و 515 ه��زار و 192 میلیارد ریال بوده اس��ت. 
همچنین ارزش معامالت تجمیعی طی دوره 11 ماهه س��ال جاری 
رقم 5۶ میلیون و ۶13 هزار و 140 میلیارد ریال بوده است که این 
آمار در طی س��ال گذشته رقم 49 میلیون و 9 هزار و 377 میلیارد 

ریال را نشان می دهد.
ارزشمعامالتبورستهران

ارزش کل معامالت بورس تهران در مقایسه ارزش معامالت بازار 
سرمایه )از ابتدای سال تا انتهای بهمن 1400 با سال 1399( نشان 
می دهد ارزش معامالت کل بورس تهران از 2۶ میلیون و 993 هزار 
و 314 میلیارد ریال به 11 میلیون و 31۶ هزار و 3۶8 میلیارد ریال 
رسیده است. ارزش کل معامالت در بورس تهران در دوره یک ماهه 
منتهی به بهمن 1400 در مقایس��ه با بهمن س��ال گذشته، کاهش 
۶1.8۶ درص��دی را نش��ان می دهد. طی بهمن ماه س��ال جاری در 
مقایسه با دوره مشابه گذشته، ارزش معامالت سهام 70.39 درصد 
کاهش یافت��ه و از یک میلیون و 59۶ هزار و 774 میلیارد ریال به 

472 هزار و 775 میلیارد ریال رسیده است.
ارزش معام��الت اوراق بدهی در دوره یادش��ده با کاهش 22.29 
درص��دی از 42 هزار و 519 میلیارد ریال به 33 هزار و 43 میلیارد 
ریال رس��یده اس��ت. در ای��ن دوره، ارزش معام��الت ETFs نیز با 
33.24 درصد کاهش از 417 هزار و 72 میلیارد ریال به 278 هزار 

و 432 میلیارد رسیده است.
ارزشمعامالتفرابورسایران

ارزش کل معامالت فرابورس ایران در مقایس��ه با ارزش معامالت 
بازار سرمایه )از ابتدای سال تا انتهای بهمن 1400 با سال 1399( 
نش��ان می دهد ارزش معام��الت کل فرابورس از 17 میلیون و ۶95 
هزار و 39 میلیارد ریال به 38 میلیون و 748 هزار و 257 میلیارد 
ریال رس��یده اس��ت. ارزش کل معامالت در فرابورس در دوره یک 
ماهه منتهی به بهمن 1400 در مقایس��ه با بهمن س��ال گذش��ته، 
افزای��ش 249.8۶ درصدی را نش��ان می دهد. طی بهمن ماه س��ال 
جاری در مقایس��ه با دوره مش��ابه گذش��ته، ارزش معامالت سهام 
۶5درص��د کاهش یافته و از ۶38 هزار و 997 میلیارد ریال به 222 

هزار و 981 میلیارد ریال رسیده است.
ارزش معامالت اوراق بدهی در دوره یادش��ده با افزایش چشمگیر 
428 درصدی از یک میلیون و 279 هزار و ۶۶4 میلیارد ریال به ۶ 
میلیون و ۶7 هزار و 184 میلیارد ریال رس��یده است. در این دوره 
ارزش معام��الت ETFs نیز با 0.23 درص��د کاهش از 107 هزار و 

154 میلیارد ریال به از 10۶ هزار و 910 میلیارد رسیده است.

دریچه

ایمانولیپور
IvanKaramazof@yahoo.com :ایمیل

بورس تهران در حالی روزهای آخر اسفند را سپری می کند که برخالف 
س��ودهای سه رقمی دو سال گذشته این بار به بازدهی 2 درصدی بسنده 
کرده اس��ت. ش��اخص بورس تهران س��ال 1400 را با رقم یک میلیون و 
307 هزار واحد آغاز کرد و حاال در فاصله کمتر از یک هفته تا پایان سال 
و انته��ای قرن حدود 2 درصد پیش��روی کرده اس��ت. در آخرین گام نیز 
شاخص کل بورس با افت 595 واحدی در معامالت روز گذشته )دوشنبه 
23 اسفندماه( به ارتفاع یک میلیون و 334 هزار واحد رسیده و نسبت به 
نقطه ابتدای سال )یک میلیون و 307 هزار واحد( بیش از 27 هزار واحد 
افزایش یافته است. در حال حاضر رکود فرسایشی بورس به رقم 521 روز 
رسیده است و در آستانه آغاز سال نو و قرن شمسی جدید، سوال این است 
که بازار س��هام چه مس��یری را در پیش رو دارد و چشم انداز بورسی سال 
1401 چگونه است؟ به نظر می رسد انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم، 
ماجراهای بودجه س��ال آینده و مذاک��رات پیرامون احیای برجام از جمله 
رخدادهای مهم تاالر شیشه ای در سال جاری بوده است و در حال حاضر 
با توجه به طوالنی تر شدن مذاکرات احیای برجام و وقفه ای که به واسطه 
بازخوردهای جنگ روسیه و اوکراین در مذاکرات وین رخ داده، بازار سهام 
در معرض رخوت دوباره ای قرار گرفته اس��ت؛ کما اینکه در روز معامالتی 
دوش��نبه شاخص کل بورس 595 واحد و شاخص کل فرابورس 14 واحد 
کاهش یافتند. با این حال گمانه زنی ها نشان می دهد که با احیای احتمالی 
برجام در سال آینده بازار سهام روند صعودی مالیمی را تجربه خواهد کرد.

افتشاخصهادردوشنبهآخرسال
اگرچه مخاطبان حرفه ای بورس در سالیان گذشته تعداد محدودی بودند 
که به خرید و فروش س��هام اشتغال داشتند، اما در دو سه سال گذشته و 
به واسطه دعوت مستقیم دولت از مردم برای حضور در بورس، این تعادل 
به هم خورد و خیل عظیم افراد در صف دریافت کد بورس��ی ایس��تادند تا 
به موازات همه گیری کرونا، ش��اهد همه گیری بورس نیز در سطح جامعه 
باش��یم. پرواضح بود که خیل عظیم این تازه واردان بورس��ی هیچ تجربه و 
شناختی از سازوکار بازار سهام نداشتند و صرفا از روی هیجان و به سودای 
سوددهی باال پا به تاالر شیشه ای گذاشتند. این هجوم بی سابقه خود عاملی 
بر رشد عجیب و غریب برخی سهام شد تا اینکه نهایتا این حباب ترکید و از 

میانه مردادماه س��ال گذشته رکود فرسایشی بورس کلید خورد و در حال 
حاضر به 521 روز رسیده است.

در جریان معامالت روز دوشنبه 23 اسفندماه، شاخص کل بورس با 595 
واحد کاهش به ارتفاع یک  میلیون و 334 هزار واحد رس��ید. در معامالت 
این روز بازار س��هام )بورس و فرابورس( بیش از 9 میلیارد و 389 میلیون 
س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 57هزار و 381 میلیارد ریال و در 
بیش از 4۶9هزار و 490 نوبت معامله ش��د. در معامالت بورس تهران نیز 
بیش از 5میلیارد و 20۶ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 37 
هزار و 3۶8 میلیارد ریال و در 301 هزار و 1۶9 نوبت معامله شد. همچنین 
ش��اخص کل )هم وزن( با 218 واحد افزایش به 338 هزار و 954 واحد و 
ش��اخص قیمت )هم وزن( با 13۶ واحد رش��د به 211 ه��زار و ۶۶4 واحد 
رس��ید. ش��اخص بازار اول، 485 واحد و شاخص بازار دوم، یک  هزار و 44 
واحد کاهش داشتند. در بین همه نمادها، نماد معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( با یک هزار و 151 واحد، توسعه معادن و فلزات )ومعادن( با ۶30 
واحد، ایران خودرو )خودرو( با 19۶ واحد، صنایع شیمیایی ایران )شیران( 
با 173 واحد، فوالد آلیاژی ایران )فوالژ( با 84 واحد و فوالد مبارکه اصفهان 
)فوالد( با 73 واحد با تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند. در سمت 
مقابل نیز پتروش��یمی پردیس )شپدیس( با 988 واحد، معدنی و صنعتی 
چادرملو )کچاد( با 893 واحد، پتروش��یمی ش��یراز )شیراز( با 278 واحد، 
گروه دارویی برکت )برکت( با 134 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 110 واحد و 
گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( با 101 واحد تاثیر منفی بر شاخص 
بورس داشتند. گروه فلزات اساسی هم صدرنشین برترین گروه های صنعت 
شد و در این گروه 281 میلیون و 742 هزار برگه سهم به ارزش 2 هزار و 

310 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن س��وی بازار نیز شاخص فرابورس بیش از 14 واحد کاهش داشت 
و به 18 هزار و 138 واحد رس��ید. در این بازار 4 میلیارد و 183 میلیون 
برگه س��هم و اوراق مالی به ارزش 20 هزار و 13 میلیارد ریال داد و س��تد 

شد، تعداد دفعات معامالت فرابورس بیش از 1۶8 هزار و 321 نوبت بود.
4سناریویپیشرویبازارسهام

ش��اخص کل س��هام دیروز هم روند منفی را در پی��ش گرفت و با افت 
بیش از 500 واحدی به نوس��ان در کانال 1.3 میلیون��ی ادامه داد. درباره 
پیش بینی س��مت و س��وی بازار سهام در س��ال آینده به نظر می رسد تا 
س��ایه عوامل ژئوپلیتیکی ب��ر اقتصاد جهان س��نگینی می کند، نمی توان 
انتظار تصویر شفاف و واضحی از سازوکار بازارها داشت. با این حال، حمید 

میرمعینی، کارش��ناس بازار سهام به چهار س��ناریوی پیش روی این بازار 
در سال آینده اشاره می کند و می گوید: »پیش بینی وضعیت بازار سرمایه 
برای س��ال آینده به جنگ اوکراین و روسیه وابسته است و در نتیجه کار 
بس��یار دشواری اس��ت. با وجود این، چهار سناریو پیش روی بازار سرمایه 
اس��ت و این چهار س��ناریو با متغیرهای غالب جنگ روس��یه و اوکراین و 
مذاکرات مطرح می ش��ود. در س��ناریوی اول، اگر جنگ روسیه و اوکراین 
به همین حالت باقی بماند و پیش��روی بیش��تری اتفاق نیفتد و مذاکرات 
برجام نزدیک به توافق شود و نتایج مثبتی داشته باشد، بازارهای جهانی به 
دلیل ش��دت جنگ روسیه رو به رشد خواهد بود و از طرف دیگر به دلیل 
انتظارات کاهش محدودیت های تحریمی، شرکت ها نیز از فرصت افزایش 
قیمت کاالهای جهانی استفاده می کنند. همچنین کاهش محدودیت های 
تحریمی انتظار ثبات سیاسی را به  وجود می آورد و با توجه به رکودی که 
در سایر بازارهای مالی ارز، طال و سکه ایجاد می شود به  نظر می رسد بازار 

سرمایه روند روبه رشدی را در پیش گیرد.«
به گفته میرمعینی، »در سناریوی دوم اگر شدت جنگ اوکراین و روسیه 
کاهش پیدا کند و به توافق برس��ند، بازاره��ای جهانی افت پیدا خواهند 
کرد و اگر مذاکرات به نتایج مثبت برس��د شرکت ها عمدتا متأثر خواهند 
ش��د و صنایع خودرو و بانک به  لحاظ دسترسی آنها به منابع و مواد اولیه 
افزایش سودآوری خواهند داشت و علی رغم اینکه صنایع صادرات محور نیز 
در بلندمدت ش��اهد رشد خواهند بود، اما در کوتاه مدت به دلیل برداشته 
شدن تحریم ها و کاهش قیمت ها، وضعیت این صنایع نزولی خواهد بود.«

او با اش��اره به اینکه در سناریوی دوم می توان بازار را به دو گروه تقسیم 
ک��رد، به »پایگاه خبری قرن نو« توضی��ح می دهد: »صنایع صادرات محور 
در این حالت رش��د چش��مگیری را تجربه نخواهند کرد، اما صنایعی که 
به بازارهای جهانی خیلی ارتباط پیدا نمی کنند به دلیل برداش��ته ش��دن 
تحریم ها افزایش س��ودآوری خواهند داشت. در سناریوی سوم نیز افزایش 
تنش ه��ا در جنگ اوکراین و روس��یه و عدم توافق را خواهیم داش��ت؛ در 
این حالت وضعیت بازار س��رمایه برای صنایع صادرات محور مثبت خواهد 
بود و این صنایع رش��د پیدا خواهند کرد و صنایع خودرو و بانک به دلیل 
ریسک های حاکم در همین وضعیت باقی خواهند ماند. نهایتا در سناریوی 
چهارم مذاکرات به نتیجه نخواهد رس��ید و شدت جنگ روسیه و اوکراین 
کاهش پیدا خواهد کرد. در چنین حالتی کلیت بازار سرمایه نزولی خواهد 
ش��د؛ زیرا کاه��ش قیمت ها در بازار جهانی را در پیش خواهیم داش��ت و 

محدودیت های ناشی از تحریم نیز هیچ تغییری نخواهند کرد.«
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رئیس هیأت عامل صندوق توس��عه ملی از طرح��ی جدید برای حذف 
نف��ت در بودجه، خب��ر داد که طی آن به تدریج دول��ت تمام منابع نفتی 
بودجه را در اختیار صندوق قرار داده و صندوق نیز از محل س��ود حاصل 
از سرمایه گذاری این منابع، معادل بودجه نفتی دولت در هر سال را به آن 
پرداخت خواهد کرد؛ در این شرایط اصل سرمایه، در صندوق توسعه ملی 

حفظ و فقط از سود سرمایه گذاری خرج خواهد شد.
مهدی غضنفری در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه در روالی که در 
دولت ها بوده است، به دلیل کسری بودجه، به شکل های مختلف از صندوق 
برداش��ت کرده اند گفت که تقریبا ۶0 درصد منابع ورودی صندوق بدون 
اینکه روی آن هیچ گونه فعالیت اقتصادی انجام شده باشد، در اختیار دولت 
قرار گرفته اس��ت، هرچند که ما در صندوق توس��عه ملی متوجه هستیم 
ک��ه دولت ها در مقاطعی با کاهش درآمد مواجه ش��ده و منابع آنها کفاف 

هزینه ها را نمی دهد، ولی ادامه این مسیر نیز ممکن نیست.
وی در ادامه از پیش��نهادی در هیأت عامل صندوق توس��عه ملی برای 
تغیی��ر وضعیت موجود و تغییر نگرش به مناب��ع حاصل از فروش نفت به 
عنوان یک ثروت ملی خبر داد و با اش��اره به اینکه امکان تامین بخشی از 
بودجه س��االنه دولت از محل س��ود فعالیت های صندوق در صورت ایجاد 
س��ازوکار و اصالح مقررات آن، فراهم می شود گفت که طبق پیشنهاد ما، 
دولت از محل منابع ورودی و درواقع اصل سرمایه صندوق استفاده نکرده 
و به تدریج از سود حاصل از فعالیت ها و سرمایه گذاری های حاصل از منابع 
نفتی توسط صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه استفاده خواهد کرد، 
ب��ه عبارتی دولت منابع نفتی را در اختی��ار صندوق قرار می دهد و معادل 

بودجه ای که ساالنه از محل نفت تامین می کند، از سود سرمایه گذاری آن 
دریافت خواهد کرد.

غضنف��ری در این رابطه توضیح بیش��تری ارائه ک��رد و افزود: فرآیند 
ح��ذف منابع نفتی از بودجه به ص��ورت تدریجی پیش خواهد رفت؛ به 
طوری که در یک پروسه پنج تا 10 ساله با تعیین ساز و کارهای مناسب 
به طور کامل اس��تفاده دولت از اصل درآمدها و منابع حاصل از فروش 
نفت و فرآورده های آن قطع ش��ده و وارد صندوق توس��عه ملی می شود 
و در مقابل این صندوق اس��ت که از محل س��رمایه گذاری خود، معادل 
بودجه نفتی دولت را تامین خواهد کرد. اگر طی این س��ال ها این اتفاق 
افتاده بود، اکنون حدود 100 میلیارد دالر س��رمایه در صندوق توس��عه 
ملی قرار داشت و می توانست به راحتی حداقل 20 میلیارد دالر ساالنه 
از س��ود خود به دولت بدهد، اما اکنون ح��دود ۶0 میلیارد دالر معادل 
۶0 درصد س��رمایه صن��دوق را دولت ها برده اند و اصل س��رمایه از بین 

رفته است.
او در مورد تفاوت آنچه که اکنون در جریان است با روندی که پیشنهاد 
صندوق توس��عه ملی تغییر می کند، افزود: اکنون دولت درآمد نفت را هر 
سال به بودجه برده و در پایان سال تمام می شود، در واقع اصل درآمد نفت 
و س��رمایه از بین رفته و صفر خواهد شد اما با روش جدید، درآمد ساالنه 
نفت در صندوق حفظ و نگهداری ش��ده و فقط سود آن خرج می شود، به 

عبارتی اصل سرمایه برای نسل های بعد حفظ می شود.
به گفته این مقام مسئول در صندوق توسعه ملی، دیگر مزیت این روش 
این است که دولت هر گاه که نیاز داشته باشد، باز هم صندوق توسعه ملی 

از اص��ل پول در اختیار آن قرار نخواهد داد، بلکه هر چقدر که نیاز باش��د 
براساس چارچوب های تعیین شده از محل سود پرداخت می شود.

غضنفری البته بر شروط هیأت عامل صندوق توسعه ملی نیز تاکید کرد 
و یادآور شد: دولت نباید هیچ گاه به سمت برداشت از اصل سرمایه صندوق 
ب��رود. همچنین دولت باید اجازه دهد، صندوق توس��عه ملی در طرح های 

پربازده و کم ریسک داخلی سرمایه گذاری کند.
وی مزایای پیش��نهاد حذف نفت از بودجه و تامین آن از س��ود صندوق 
را هم مطرح و گفت که در کنار حفظ اصل پول و س��رمایه ملی، با توجه 
به اینکه صندوق در مس��یر س��رمایه گذاری داخلی از جمله پتروش��یمی، 
نیروگاه ه��ا و نفتی پیش می رود، گام مهمی در توس��عه و افزایش رش��د 

اقتصادی کشور خواهد بود.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی از دیگر خواص این تغییر رویکرد 
را ای��ن اعالم کرد که دیگر دغدغ��ه دولت ها در بودجه برای قیمت نفت و 
فروش آن از بین رفته و درآمد آن را از محل دیگری که صندوق توس��عه 

ملی است تامین خواهند کرد.
وی با بیان اینکه این پیش��نهاد باید در سران قوا مطرح و بررسی شود، 
گفت که ب��ا توجه به دغدغه های مقام معظم رهبری در مورد وابس��تگی 
بودجه به نفت و تاکید ایشان نسبت به حفظ منابع صندوق توسعه ملی، از 

ایشان درخواست داریم با این پیشنهاد موافقت کنند.
غضنفری این را هم گفت که پیش��نهاد صندوق توس��عه ملی در اولین 
جلسه هیأت امنای صندوق توسعه ملی در سال آینده که احتماال فروردین 

1401 است مطرح خواهد شد.

رئیسهیأتعاملصندوقتوسعهملیپیشنهادداد
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نرخکرایههاتاپایاننوروزافزایشنمییابد
رئیس س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اعالم کرد افزایش 
قیمتی در نرخ کرایه ناوگان حمل و نقل عمومی تا پایان نوروز 1401 
نخواهیم داش��ت. به گزارش ایس��نا، داریوش امانی در نشست خبری 
دی��روز درب��اره وضعیت قیمت بلیت در ن��اوگان حمل و نقل عمومی 
ج��اده ای برای روزهای پی��ش رو و ایام نوروز، اظهار کرد: نرخ کرایه ها 
در ن��اوگان حمل و نقل عمومی جاده ای تا پایان نوروز 1401 افزایش 
نخواه��د یافت. البته فعاالن و اعضای انجمن های صنفی در این حوزه 
گالیه هایی با توجه به افزایش هزینه های مربوط به قطعات، الستیک، 
روغن ماشین و ... داشتند و ما آنها را مجاب کردیم تا افزایش قیمتی 

در این زمینه اعمال نکنند.
وی همچنین درباره آخرین وضعیت نقاط حادثه خیز، افزود: اقدامات 
مناسبی در س��ال جاری انجام شد و توانستیم 500 نقطه پرحادثه را 
اصالح کنیم. همچنین همه نقاط پرحادثه آشکارس��ازی و شناسایی 
ش��دند و تاکید مجدد کردیم تا به صورت ویژه تر امس��ال به رانندگان 
هش��دار دهیم و عالئمی در جاده ها درس��ت کنیم تا این نقاط کمتر 
حادثه آفرین باش��ند. از س��وی دیگر برای کاهش تصادفات و س��وانح 
جاده ای دس��تورالعمل های الزم را برای ن��اوگان حمل و نقل عمومی 

صادر کردیم.
رئیس س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ادامه داد: از س��وی 
دیگر گش��ت های نامحسوس و بازدیدهای نامحسوسی را از پایانه های 
مس��افربری برنامه ریزی کردیم تا بتوانیم از این طریق تعداد تصادفات 
و س��وانح ج��اده ای را کاهش دهیم و از همین ام��روز اعالم می کنیم 
اس��تان هایی که بتوانند با مدیریت درست تصادفات جاده ای را نسبت 
به س��ال های گذشته خودش��ان )با توجه به شیوع ویروس کرونا سال 
1398 مد نظر اس��ت( کاهش دهند پاداش مناسبی برای آنها در نظر 

خواهیم گرفت.
امانی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پروتکل های بهداشتی در 
نظر گرفته ش��ده در س��فرهای نوروزی با ناوگان حمل و نقل عمومی 
اعالم کرد: در وهله نخست باید گفت که همه شرکت های حمل و نقل 
به س��امانه امید متصل هس��تند و کنترل واکسیناسیون از این طریق 
صورت می گیرد و براس��اس پروتکل های ابالغ ش��ده همه صندلی ها 
فروخته خواهد ش��د. همچنین پیش فروش بلی��ت در ناوگان حمل و 
نقل عمومی جاده ای از قبل آغاز شده و ظرفیتی برای چند روز پایانی 
امسال پیش بینی کردیم تا مردمی که در همان ایام می خواهند بلیت 
تهیه کنند بتوانند از ناوگان حمل و نقل عمومی مانند اتوبوس استفاده 
کنن��د. وی تاکید کرد: به هم��ه مردم توصیه می کنیم از س��فرهای 
غیرضرور پرهیز کنند و اگر قرار اس��ت در ایام نوروز به مسافرت بروند 
با برنامه این کار را انجام بدهند و قبل از ش��روع از سامانه جامع 141 
اطالعات الزم درب��اره مقصدی که می خواهند برون��د دریافت کنند. 
همچنین براساس وضعیت آن محور مواصالتی امکانات الزم برای سفر 

و تجهیزات موردنیاز را در اختیار داشته باشند.

نماگربازارسهام

این روزها که بحث واگذاری سهام دولت در شرکت های بزرگ داغ است، 
خصوصی سازی صنعت خودرو به عنوان یکی از راهکارهای حل مشکالت 
این صنعت به اصلی ترین موضوع روز این صنعت تبدیل شده و دولت نیز 
از آمادگی برای واگذاری سهام خود در این شرکت ها خبر داده اما پرسش 

اساسی، پیش شرط های واگذاری سهام خودروسازان است.
به گزارش پدال نیوز، چندی بود که حس��ین قربانزاده رئیس س��ازمان 
خصوصی سازی از سهم حدود ۶ درصدی دولت از سهام ایران خودرو و 1۶ 
درصدی از س��هام س��ایپا خبر داد و اظهار کرد که به دلیل در وثیقه بودن 
همه این س��هام، امکان فروش آن توسط س��ازمان خصوصی سازی وجود 
ندارد. چندی بعد محس��ن صالحی نیا، رئی��س هیأت عامل ایدرو در جمع 
قطعه س��ازان از آمادگی واگذاری این میزان سهام خبر داد تا برای همیشه 

پرونده خصوصی سازی در صنعت خودرو بسته شود.
اما به طور قطع قائله این داستان به راحتی ختم به خیر نمی شود چراکه 
واگذاری سهام دولت در این صنعت آنطور که به نظر می رسد نیست. قدرت 
ناشی از در اختیار داشتن این سهام و درآمد حاصل از این صنعت با همه افت 
و خیزهایش تا به امروز مانع از واگذاری سهام دولت شده و کارشناسان این 
حوزه معتقدند تا به امروز عزمی جدی برای واگذاری و خصوصی سازی این 
صنعت وجود نداشته است. این در حالی است که خصوصی سازی پیشین 
صورت گرفته در این صنعت نیز تجربه ناموفقی بوده و خصولتی س��ازی را 
دامن زده از این رو تصور درس��تی از خصوصی سازی صنعت خودرو وجود 

ندارد. هادی مرزبان راد، عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران با 
تاکید بر اینکه دولت به دلیل قدرتی که در صنعت خودرو دارد عزمی برای 
واگذاری صنعت خودرو ندارد، می گوید: تا زمانی که س��اختار شرکت های 
خودروسازی ایران درگیر تعارض منافع باشد سرمایه گذار به ایران خودرو و 

سایپا به چشم یک بنگاه اقتصادی نگاه نمی کند.
وی عض��و هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت ای��ران با تاکید بر اینکه 
خصوصی س��ازی خودروس��ازان باید با ه��دف انجام ش��ود، می افزاید: در 
خصوصی س��ازی خودروس��ازان اهدافی مطرح می ش��ود که از جمله آنها 
کاه��ش قیمت محصول، افزایش کیفیت، افزایش به��ره وری و کاهش بار 

مالی است که به دولت وارد می شود.
مرزبان راد ادامه می دهد: معموال منافع درون س��ازمانی نسبت به منافع 
ملی در اولویت قرار دارد؛ بنابراین هر جا تولیدکننده احساس کند که روند 
کار به صرفه نیست، نسبت به کاهش کیفیت اقدام می کند، چراکه افزایش 
کیفیت وابس��ته به قیمت اس��ت و این در حالی است که خودروسازان در 

حال حاضر یارانه  و بودجه ای از دولت دریافت نمی کنند.
وی تاکید می کند: برای واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران خودرو 
و س��ایپا در ابتدا باید پیامد واگذاری های قبل��ی مورد ارزیابی و تحلیل 
کارشناسی قرار بگیرد، چراکه شاید مهمترین پیامد واگذاری های قبلی 
را بتوان همنش��ینی هلدینگ های ش��به دولتی، صندوهای بازنشستگی، 
قطعه سازان و شرکت های زیرمجموعه خودروساز در فهرست سهامداران 

ایران خودرو و س��ایپا دانس��ت. عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت 
ای��ران با بیان اینکه در واگذاری خودروس��ازان بهتر اس��ت، دولت ابتدا 
ش��رکت های زیرمجموع��ه و س��رمایه گذاران ش��به دولتی را وادار ب��ه 
عقب نش��ینی و واگذاری س��هام خودروس��ازی کند، اظهار می کند: این 
اقدام نخستین پیام به بخش خصوصی توانمند در جهت حمایت واقعی 
از تولید را مخابره می کند، چراکه بزرگترین خطری که خودروسازان را 
تهدید می کند، اصرار و تعجیل بر واگذاری با هدف تأمین کسری بودجه 
دولت اس��ت زیرا در ش��رایطی که صنعت خودروی ایران از مش��کالتی 
همچ��ون ناتوان��ی تأمین بازار داخلی، صادرات مای��ل به صفر و بدهی و 
زیان انباش��ته قابل تأملی رنج می برد، چنی��ن تمرکزی می تواند تبعات 

شدیدتری از واگذاری های غیرموفق گذشته داشته باشد.
وی اهلی��ت و کارآم��دی را مهمتری��ن ش��اخص ها در واگذاری س��هام 
خودروسازان اعالم و تصریح می کند: در شرایط کنونی سرمایه گذار بخش 
خصوصی که هوشمندانه و براساس منطق اقتصادی و امکان سنجی توسعه 
صنع��ت تصمیم می گیرد، تمایلی به تصاحب مالکی��ت و مدیریت این دو 
شرکت خودروسازی ندارد و در صورت تمایل به نظر می رسد، تنها به دنبال 

انتقال انحصار و رانت از مدیران دولتی خواهد بود.
این کارشناس حوزه خودرو در ادامه درباره دالیل این ادعا گفت: رویکرد 
انفعال��ی و تصمیمات عجوالنه و ضدنقیض دولت ها در ایجاد نگرش منفی 

برای بخش خصوصی نیز بی تأثیر نبوده است.

پیش شرط های واگذاری سهام خودروسازان چیست؟
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آموزشمدیریتمنازعهدرتیمهایکاری

بهقلم:نیتنیاد
InvestNet کارشناس کسب و کار و مدیر ارشد موسسه

ترجمه: علی آل علی

بروز بح��ران و منازعه در تیم های کاری امری طبیعی محس��وب 
می ش��ود. اغلب اوقات وقتی صحبت از منازعه می ش��ود، بس��یاری 
از کارش��ناس ها و کارآفرینان مش��کالت میان برندها و مش��تریان 
را در نظ��ر دارند. با این ح��ال چنین امری در رابط��ه میان برندها 
با س��اختارهای درونی ش��ان نیز رخ می دهد. معن��ای این نکته بروز 
چالش ه��ا و منازعه های عمیق در تیم های کاری اس��ت. اگر فردی 
حتی سابقه یک ماه حضور در دنیای کسب و کار را هم داشته باشد، 
خیلی زود از وضعیت کس��ب و کارها و مشکالت درونی شان اطالع 
دارد. این امر می تواند فرصت های پیش روی شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف را به ش��دت کاهش ده��د. بنابراین مدیریت 

درست این دست از منازعه ها اهمیت زیادی خواهد داشت. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از راهکارها و ش��یوه های 
مناس��ب برای حل منازعه ها در درون شرکت است. اگر شما هم در 
کس��ب و کارتان به طور مداوم با چنین مشکالتی رو به رو هستید، 
ن��کات مورد بحث در ای��ن مقاله جذابیت فراوان��ی برای تان خواهد 

داشت. 
گفتوگوباطرفهایمنازعهبهطورجداگانه

ش��ما در اولین گام باید نس��بت ب��ه دلیل بروز منازع��ه در میان 
تیم های کاری آگاهی پیدا کنید. این امر فقط از طریق گفت و گوی 
مس��تقیم با افراد صورت می پذیرد. اگر ش��ما در این میان نسبت به 
دریافت ش��کایت ها یا نظرات اعضای تیم توجه الزم را نشان ندهید، 

خیلی راحت اعتبارتان از دست می رود. 
گفت و گو با اعضای تیم به معنای دعوت تمام افراد به طور یکجا 
نیس��ت. بدون تردید اعضایی از تیم که با هم چالش دارند، نباید در 
کنار هم هدف تعامل شما قرار گیرند. درست به همین خاطر توصیه 
م��ا گفت و گوی جداگانه با هر کدام از اعضای تیم ش��رکت اس��ت. 
ش��ما با این کار چشم اندازی جداگانه نسبت به وضعیت شرکت پیدا 
خواهید کرد. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و جلب نظر آنها باید همیش��ه مش��کالت درونی شرکت تان را 
خیلی زود حل کنید. بدون شک یک تیم کاری با چالش های درونی 
به سختی توانایی جلب نظر هر مشتری در بازار را خواهد داشت. به 
همین خاطر گوش دادن به دغدغه ها و شکایت های اعضای مختلف 

تیم همیشه اهمیت دارد. 
اقدامبهمثابهحلکنندهمشکل

هر مش��کلی باید از س��وی فردی خارج از تیم حل ش��ود. شما به 
عنوان یک مدیر باید همیش��ه به طور بی طرفانه و براس��اس منافع 
ش��رکت اقدام به حل و فصل مش��کالت کنید. این امر توانایی شما 
برای تاثیرگذاری بر روی اعضای شرکت را به شدت افزایش می دهد. 
متاس��فانه برخی از مدیران به دلیل اقدامات نادرست به طور مداوم 
میزان مقبولیت شان در تیم های کاری کاهش پیدا می کند. این امر 
می توان��د در نهایت به طور کامل تاثیرگذاری آنها در تیم های کاری 

را از بین ببرد. 
توصیه ما در این بخش تالش ش��ما برای محدودس��ازی س��طح 
انتظارات کارمندان و جس��ت و جو برای راهکاری مناس��ب اس��ت. 
ای��ن امر به معنای تمایل به گفت و گوی نزدیک با اعضای ش��رکت 
و توضیح دقیق مس��ائل است. در این حالت شما امکان تاثیرگذاری 
مناس��ب بر روی مخاطب هدف تان را پیدا کرده و تمام مشکالت در 

مدت زمانی کوتاه حل می شود. 
یادتان باش��د شما باید در حل مشکالت به مثابه یک فرد باتجربه 
عمل کنید. در این میان اگر نیاز به راهنمایی های حرفه ای داشتید، 
موسسه های مش��اوره یا دیگر مدیران همیشه در دسترس هستند. 

بنابراین نباید خودتان را بیش از اندازه به زحمت اندازید. 
ایجادتغییراتدرتیم

هر منازعه و چالشی فقط با اعمال برخی تغییرات در نحوه فعالیت 
تیم های کاری حل می ش��ود. درست به همین خاطر شما به عنوان 
مدیر باید قول اعم��ال برخی از تغییرات را بدهید. این امر می تواند 
تغییراتی بس��یار کوچک هم باش��د. بی تردید هیچ کارمندی انتظار 
تغییرات گس��ترده در دنیای کس��ب و کار را ندارد. با این حس��اب 
ش��ما باید با اعمال برخ��ی از تغییرات کوچک می��زان توجه تان به 
وضعی��ت کارمندان تان را به خوبی نش��ان دهید. این امر می تواند از 

بروز بسیاری مشکالت دیگر جلوگیری نماید. 
پرهیزازمشکالتآتی

هر چالش��ی امکان دارد دوب��اره نیز روی دهد. بنابراین ش��ما در 
دنیای کس��ب و کار باید پس از حل منازعه اعضای شرکت اقدام به 
ح��ل و فصل دقیق آن نی��ز نمایید. منظور ما در این بخش توجه به 
آینده کس��ب و کارتان اس��ت. پس از راهکارهای کوتاه مدت پرهیز 
کرده و تالش تان را به حل منازعه ها با راهکاری بلندمدت اختصاص 
دهی��د. در این صورت دیگر خبری از مش��کالت تکراری در تیم تان 

نخواهد بود. 
entrepreneur.com:منبع

رهبری

بهقلم:لیزااسمیت
کارشناس بازاریابی دیجیتال و کارآفرین مستقل

ترجمه: علی آل علی

پیدا کردن مش��تری تازه در مقایس��ه با حفظ آنها امر بسیار پرهزینه تری محسوب 
می شود. امروزه کسب و کارها به دنبال جلب ظر مشتریان تازه هستند. با این حال کمتر 
برنامه ای برای حفظ مشتریان فعلی شان دارند. این امر چرخه ای از جذب مشتری و از 
دست دادن سریع آنها را به ارمغان خواهد آورد. با این حساب شما دیگر توانایی جلب 
نظر مشتریان و حفظ آنها در مدت زمانی کوتاه را نخواهید داشت. این نکته می تواند 
ش��هرت برندتان را نیز به خطر اندازد. در کنار این نکات بحث مالی ماجرا نیز بس��یار 
پررنگ است. برندهایی که هیچ برنامه ای برای حفظ مشتریان شان ندارند، خیلی زود 
برای جلب نظر مخاطب هدف با مشکل رو به رو شده و حتی به دلیل مشکالت مالی 
از بازار به طور کامل کنار می روند.  استراتژی حفظ مشتریان در دنیای امروز کسب و 
کار برای هر برندی امری ضروری و حیاتی محس��وب می شود. بنابراین برند شما هم 
در بازار باید از همان ابتدای امر برنامه ای مش��خص برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف داش��ته باش��د. این امر می تواند دامنه وسیعی از تکنیک ها را شامل شود. هدف 
اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین تکنیک ها برای حفظ مشتریان در دنیای 
کسب و کار است. شما با چنین کاری دیگر نیازی به صرف هزینه های گزاف در حوزه 
حفظ مشتریان و نگرانی مداوم برای تعامل با آنها نخواهید داشت.  یکی از دالیل اصلی 
تمایل برندها برای حفظ مشتریان امکان ایجاد دامنه ای از مشتریان وفادار و تضمین 
سودشان در بلندمدت است. بدون تردید هر برندی نسبت به داشتن تعدادی مشتری 
وفادار در بازار احس��اس رضایت خواهد کرد. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک کرده و هزینه های بازاریابی تان را نیز به ش��دت کاهش 
دهد. در کنار این مس��ئله، مشتریان وفادار یک برند به طور معموالن دوستان شان را 
نیز به س��وی همکاری با برند دلخواه ش��ان هدایت می کنند. بنابراین شما می توانید از 
تاثیرگذاری مشتریان برندتان بر روی دوستان شان نیز بی نهایت سود ببرید.  اگر شما هم 
در کسب و کارتان به دنبال راهکارهایی برای حفظ مشتریان تان هستید، در ادامه برخی 
از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد. این امر به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان در بازار را به شدت افزایش 
می دهد. در ادامه برخی از مهمترین تکنیک های این حوزه را با هم مرور خواهیم کرد. 

ایجادتجربهایمناسببرایمشتریان
وقتی کس��ی اقدام به خرید از برند شما می کند، براساس تجربه اش از فرآیند مورد 
نظر اقدام به تصمیم گیری خواهد کرد. این امر اهمیت بسیار زیادی برای شما به منظور 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف داش��ته و امکان جلب رضای��ت فرد مورد نظر به 
بهترین شکل ممکن را به همراه دارد. یادتان باشد شما در بازار تنها نیستید. بنابراین اگر 
مشتریان تجربه خوبی از برندتان کسب نکنند، خیلی زود به سراغ دیگر رقبا خواهند 
رفت. این امر می تواند نتایج بسیار عجیب و حتی خطرناکی برای برندتان در پی داشته 
باش��د.  ارائه تجربه ای خوب و استاندارد به مشتریان امر خیلی پیچیده ای نیست. این 
امر می تواند با الگوبرداری از برندهای بزرگ در بازار صورت گیرد. همچنین اگر شما به 
سادگی هرچه تمام تر خودتان را به جای مشتریان قرار دهید، این امر برای تان تبدیل 
به نوعی س��رگرمی خواهد شد. با این حساب دیگر نیازی برای نگرانی نسبت به نحوه 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود.  بسیاری از اوقات برندها فاصله زیادی 
میان خود و مشتریان قرار می دهند. این امر در عمل موجب ناتوانی برای درک نیازها 
و خواسته های مشتریان از سوی برندها می شود. بنابراین هرچه شما خودتان را بیشتر 
در کنار مش��تریان قرار داده و رابطه ای نزدیک تر با آنها داشته باشید، توانایی تان برای 

تاثیرگذاری بر روی آنها افزایش پیدا خواهد کرد. 
اعالمتعهداتکوچکوارائهعملکردحیرتانگیز

برخی از برندها در بازار تعهدات بسیار بزرگی در قبال مشتریان اعالم می کنند. این 
امر بار سنگینی روی دوش هر کسب و کاری قرار خواهد داد. با این حساب شما دیگر 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نخواهید داشت. این امر می تواند شانس تان 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت کاهش داده و توانایی تان در این 
مسیر را نیز از بین ببرد. یادتان باشد مشتریان در صورت مشاهده تعهدات باالی شما به 
سرعت انتظارات زیادی پیدا می کنند. با این حساب حتی اگر شما اندکی از تعهدات تان 
را هم برآورده نکنید، در نهایت شانسی برای جلب نظر مشتریان پیدا نمی کنید. یکی 
از راهکارهای مناسب برای حفظ مشتریان در دنیای کسب و کار مربوط به استفاده از 
تعهدات کوچک است. بی تردید این امر مشکالت زیادی برای برندها به همراه خواهد 
داشت چراکه در بازار بسیاری از برندهای بزرگ با تعهدات بسیار زیادی حضور دارند. 
با این حال اگر شما در قبال تعهدات کوچک تان عملکرد بسیار عالی داشته باشید، آن 
وقت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دیگر امری غیرممکن نخواهد بود. معنای اصلی 
این تکنیک تالش برای ارائه عملکردی بسیار باالتر و بهتر از تعهد صورت گرفته است. 
این امر می تواند فرصت های بسیار زیادی پیش روی شما قرار داده و وضعیت تان را نیز 

در بازار به شدت ساده تر سازد. 
امروز مشتریان از برندهایی که عملکرد بسیار خوبی در بازار دارند، استقبال بیشتری 
دارند. درست به همین خاطر شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید علی رغم 
استفاده از تعهدات بسیار اندک در عمل عملکرد بسیار بهتری ارائه کنید. این تکنیک 

شما را برای مدت زمانی طوالنی در کانون توجه مشتریان قرار می دهد. 
پاداشدادنبرایوفاداری

وقتی یک مش��تری به برند شما وفادار اس��ت، در عمل قید سایر برندها را زده و از 
محصوالت شما استفاده می کند. این امر ارزش بسیار زیادی برای برند شما در بازار دارد. 
درست به همین خاطر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و حفظ آنها باید واکنش 
مناسب نسبت به وفاداری شان داشته باشید. این امر می تواند در قالب یک هدیه کوچک 
صورت گیرد. نکته مهم در این میان، نه نوع هدیه، بلکه واکنش شما نسبت به وفاداری 
مشتریان است. چنین امری شانس تان در بازار را به شدت افزایش داده و فرصت های 
بس��یار زیادی پیش روی تان قرار می دهد.  متاس��فانه برخی از برندها برای قدردانی از 
وفاداری مشتریان همیشه به دنبال هدیه ای بسیار گران قیمت هستند. توصیه ما در این 
میان انتخاب هدیه ای مناس��ب و با سطح قیمت هماهنگ با بودجه برندتان است، در 
غیر این صورت شاید فقط توانایی ارائه هدیه به برخی از مشتریان تان را داشته باشید. 
این امر به تنهایی می تواند موجب بروز اختالفات بسیار زیادی میان شما و مشتریان تان 
شود.  بسیاری از برندها برای اعطای هدیه به مشتریان از نظرسنجی های متنوع سود 
می برند. این امر شاید در نگاه نخست بسیار عجیب باشد، اما تاثیرگذاری روانی بسیار 
زیادی بر روی مش��تریان خواهد داش��ت. شما با این کار عالوه بر قدردانی از مشتریان 
نوعی کمپین بازاریابی نیز به راه انداخته اید. با این حساب دیگر مشکلی از نظر سطح 

تعامل با آنها پیش روی تان قرار نمی گیرد. 
استفادهازدادههایدردسترسبرایشخصیسازیتجربهمشتریان

شخصی سازی ترند بسیار مهمی در دنیای کنونی محسوب می شود. امروزه مشتریان 
در بازارهای مختلف مایل به استفاده از خدمات شخصی سازی شده هستند. از آنجایی 
که اغلب برندها در طول سال های اخیر به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان براساس 
این شیوه بوده اند، شما هم باید از همین راهکار سود ببرید. نکته مهم در این میان نحوه 

شخصی سازی محتوای بازاریابی و تجربه مشتریان از برند است.
مهمترین راهکار در مس��یر پیش روی ش��ما برای شخصی سازی تجربه مشتریان 

از برندتان مربوط به اس��تفاده از داده های در دس��ترس اس��ت. این داده ها باید برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف مورد اس��تفاده قرار گیرد، در غیر این صورت شاید 
کمتر فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان پیدا کنید.  خوشبختانه امروزه 
موسس��ات بس��یار زیادی در زمینه ارائه خدمات مربوط به پیش بینی رفتار و سلیقه 
مش��تریان در بازار وجود دارد. همچنین ش��ما همیشه امکان دسترس��ی به داده ها و 
اطالعات موردنیازتان از طریق ابزارهای گوگل و دیگر موسس��ات معتبر را دارید. نکته 
مهم درباره توصیه اخیر، امکان دسترس��ی به داده های حرفه ای به طور کامال رایگان 

است. این امر شانس شما در بازار را به شدت توسعه می دهد. 
استفادهازبازخوردها

بازخورد مشتریان نسبت به یک برند اهمیت بسیار زیادی دارد. این بازخورد بیانگر 
میزان موفقیت بازاریاب ها در تولید محتوای مناسب و همچنین عملکرد کلی برندتان 
برای حفظ مشتریان است. اگر بازخوردهای شما بسیار پایین باشد، بیانگر ناتوانی تان 

برای ترغیب کاربران حتی نسبت به ثبت بازخورد و نظرات شان است. 
برندهایی که همیشه بازخوردهای مثبت و فراوانی از سوی مشتریان دارند، به طور 
معمول دلیلی برای نگرانی نخواهند داشت. مشکل اصلی درباره برندهایی با سطح پایین 
از بازخورد مشتریان است. اگر یک مشتری وفادار شما نسبت به برخی از عملکردها و 
خدمات تان اعتراض دارد، شما باید خیلی سریع نسبت به آن واکنش نشان دهید، در 
غیر این صورت در یک چش��م به هم زدن مش��تری وفادارتان را از دست خواهید داد. 
امروزه در بازار کس��ی برای شما صبر نمی کند. بنابراین اگر کیفیت خدمات تان پایین 

باشد، شاید دیگر هرگز توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان را پیدا نکنید. 
واکنش شما به مش��تریان در مرحله نخست دارای اهمیت بسیار زیادی است. این 
واکنش باید همراه با عذرخواهی از مشتریان و تعهد نسبت به رفع مشکالت مربوطه 
باشد. چنین واکنشی از سوی شما نه تنها نظر مثبت مشتریان را به همراه دارد، بلکه 
برندتان را از کابوس از دست دادن مشتریان در مدت زمانی کوتاه نجات خواهد داد. به 
این ترتیب فرصت کافی برای رفع مشکالت موردنظر و تعامل دوباره با مشتریان را پیدا 
می کنید. این نکته اهمیت بسیار زیادی در دنیای کسب و کار دارد. بنابراین باید همیشه 

مدنظر شما برای بازاریابی و تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف قرار گیرد. 
توجهبهفضایآنالین

امروزه تعامل میان برندها و مشتریان دیگر به طور سنتی صورت نمی گیرد. این امر 
به جای کانال های قدیمی در دنیای آنالین دنبال می شود. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف یا حفظ مش��تریان تان در بازارهای رقابتی کنونی هستید، باید 
همیش��ه حضور در فضای آنالین را مدنظر قرار دهید، در غیر این صورت بس��یاری از 

فرصت های تان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان از بین می رود. 
کسب و کارهایی که هنوز در محیط آنالین حضور ندارند، به ندرت در میان برندهای 
پرطرفدار بازار شانس��ی برای خودنمایی خواهند داشت. این امر می تواند موقعیت شان 
در بازار را به ش��دت تحت تاثیر قرار داده و هیچ شانس��ی برای ش��ان به منظور جلب 
نظر مش��تریان ایجاد نکند. توصیه ما به چنین کسب و کارهایی تالش برای آشنایی 
مقدماتی با فضای آنالین و بازاریابی در این راستاس��ت. این نکته به ش��ما برای جلب 
نظر مشتریان کمک ویژه ای کرده و موقعیت تان در بازار را تضمین می کند. همچنین 
مشتریان وفادارتان نیز امکان دسترسی به شما و خدمات تان در قالبی کامال دیجیتال را 
خواهند داشت. یکی از دالیل اصلی ریزش مشتریان وفادار در کسب و کارهای مختلف 
مربوط به همین مش��کل توجه به فضای آنالین اس��ت. مشتریان دوست دارند برندها 
همیش��ه در دسترس باش��ند. از آنجایی که میزان وقت گذرانی کاربران در شبکه های 
اجتماعی به شدت افزایش پیدا کرده است، شما باید به طور مداوم برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اقدام به حضور در شبکه های اجتماعی نمایید. البته در این میان 
نیازی به عضویت در تمام پلتفرم های آنالین نیست، بلکه فقط باید بر روی شبکه های 
اجتماعی پرطرفدار تمرکز نمایید. ای��ن امر موفقیت تان در فضای موردنظر را به طور 
قابل مالحظه ای تضمین خواهد کرد. بنابراین دیگر دلیلی برای عدم توجه مشتریان به 
برند ش��ما  یا بروز دردسرهای پرشمار در زمینه حفظ آنها در بازارهای رقابتی کنونی 

پیش رو نخواهد بود. 
ارزیابیمداومشرایطبرند

ارزیابی شرایط برند به شما امکان رقابت مناسب با دیگر کسب و کارها را می دهد. 
امروزه برخی از برندها در زمینه تعامل با مشتریان یا حفظ آنها هیچ معیار درستی در 
دس��ترس ندارند. درست به همین خاطر همیش��ه با مشکالتی در این زمینه رو به رو 
هستند. یکی از چالش های عجیب در این میان مواجهه ناگهانی با پدیده از دست رفتن 
مشتریان وفادار است. این امر شما را در موقعیت بسیار خطرناکی قرار داده و انتقادات 

از برندتان به طور ناگهانی افزایش شدیدی پیدا خواهد کرد.  اگر شما به دنبال حفط 
مشتریان و در امان ماندن از موج انتقادات هستید، باید همیشه برنامه تان براساس تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در قالبی حرفه ای باش��د. پیشنیاز این امر ارزیابی 
مداوم شرایط برند است. فقط در این صورت شما توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را خواهید داش��ت. این نکته شانس تان در بازار و میان مشتریان وفادار 
را به شدت افزایش می دهد. امروزه اگر شما عملکردتان را به طور مداوم مورد ارزیابی 
قرار ندهید، خیلی زود ش��انس تاثیرگذاری بر روی مش��تریان و کسب درآمد مناسب 
را از دس��ت می دهید. این امر می تواند موقعیت بسیار دش��واری برای شما به ارمغان 
آورده و ش��رایط تان را سخت سازد. درست به همین خاطر باید همیشه در این راستا 
موقعیت تان را تقویت نمایید. راهکار ارزیابی شرایط نیز در این میان بسیار ساده است. 
شما می توانید از افراد متخصص در این زمینه کمک گرفته یا خودتان براساس برآورد 
از فاصله برند تا اهداف تعیین شده دست به نتیجه گیری بزنید. در هر صورت آگاهی از 
وضعیت برند به شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان کمک کرده و شانس تان را نیز 
افزایش خواهد داد. به همین خاطر باید به طور مداوم ارزیابی انتقادی وضعیت برندتان 

را مدنظر داشته باشید. 
وقتی ش��ما پیش از انتقادات گس��ترده و بروز بحران وضعیت تان را مرور می کنید، 
فرصت تاثیرگذاری بهتر بر روی مشتریان وفادار با آگاهی از نقاط ضعف برند را خواهید 
داشت. این امر نقش مهمی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان هدف داشته و شما را 

برای جلب نظر مشتریان آماده می سازد. 
شفافیتدرعملکرد

مش��تریان وفادار برند همیشه انتظار مشاهده رفتار شفاف و به دور از پنهانکاری را 
دارند. این امر باید در مورد شما با دقت بسیار زیادی دنبال شود. اگر برند شما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است، باید عالوه بر صورت حساب مالی شفاف، در 
مورد تمام عملکردهای خود نیز توضیحات دقیق ارائه کند. شما به این ترتیب اعتماد 
مشتریان را به بهترین شکل ممکن جلب کرده و شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی 
آنها به شدت افزایش پیدا می کند. بنابراین همیشه در بازار به این نکته مهم توجه داشته 
و خودتان را برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در قالب این راهکار آماده سازید، در 
غیر این صورت تمام تالش های تان برای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف از بین می رود. 
مش��تریان در بازار برای خرید از برند وس��واس بسیار زیادی به خرج می دهند. این 
امر گاهی اوقات برای برندها کالفه کننده می ش��ود. درست به همین خاطر در صورت 
تمایل به حفظ مش��تریان باید این نکته را در نظر داش��ته باش��ید. مسئله مهم ماجرا 
سختگیری بسیار بیشتر مشتریان برای خرید مداوم از یک برند است. اگر شما در این 
راستا عملکردتان به طور مداوم بهینه سازی نشود، شاید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای پیدا نکنید. این امر ش��ما را در موقعیت بسیار 

دشواری از نظر بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مشتریان قرار خواهد داد. 
بدون تردید حفظ مشتریان وفادار برای هر برندی مهم محسوب می شود. نکات مورد 
بحث در این مقاله برای شروع کارتان در حوزه موردنظر مناسب است. با این حال شما 
باید به طور مداوم خودتان را در زمینه آگاهی از نحوه حفظ مشتریان به روز نگه دارید. 
wordstream.com:منبع

چطور مشتریان برندتان را حفظ کنید؟
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یادداشت

مطالعات ژئوتکنیک برای چه ساختمان هایی ضروری است؟
سیدمحمدحسین علوی - کارشناس ارشد عمران 

مطابق با آیین نامه ۲۸۰۰ ویرایش چهارم عدم انجام مطالعات ژئوتکنیک فقط برای ســاختمان های با اهمیت کم یا ســاختمان های با 
اهمیت متوسط تا ۴ سقف و یا حداکثر ارتفاع ۱۲ متر از روی شالوده با حداکثر سطح اشغال ۳۰۰ مترمربع آن هم به شرط مطالعه ی گزارش 
ژئوتکنیک سازه های مجاور و بررسی برش خاک در گودهای مجاور، توسط فرد با تجربه امکان پذیر هست و برای سایر ساختمان ها ضروریست.

علت ضروری بودن مطالعات ژئوتکنیک
علت این امر رفتار پیچیده ی انواع خاک در زمان بارگذاریست، و عدم انجام این مطالعات میتواند باعث پیامدهای غیرقابل جبران شود.

امکان وجود چاه یا قنات در الیه های زیرین زمین بستر فونداسیون، خاک دستی و... باعث نشست های زیاد ساختمان و در نتیجه ترک 
خوردن اعضای سازه و ایجاد رعب و وحشت برای ساکنین و در مواردی حتی منجر به ریزش کلی ساختمان میگردد. همچنین در این 
مطالعات زمین های مستعد روانگرایی شناسایی میشود و میبایست تمهیدات الزم در این زمینه در هنگام طراحی فونداسیون و تقویت زمین 
بستر انجام شود که عدم انجام آن میتواند در صورت وجود خاک روانگرا در هنگام زلزله منجر به واژگونی کامل ساختمان گردد. یکی دیگر 
از مهمترین دالیل اهمیت مطالعات ژئوتکنیک شناخت طبقه  زمین بر اساس دسته بندی انجام شده در آیین نامه ۲۸۰۰ هست، که زمین 
ها را در چهار نوع دسته بندی کرده است، و هر چقدر که زمین بستر در دسته ی باالتری قرار بگیرد، ضریب بازتاب بزرگتری را داراست، در 

نتیجه ضریب زلزله و نیروی بزرگتری به سازه اعمال میشود.
نتیجه

به همین دلیل اگر نوع زمین مشخص نشود طراح سازه مجبور است در جهت اطمینان با توجه به مشخصات خاک منطقه و سازه های 
مجاور نوع زمین را سه یا چهار فرض کند که منجر به طراحی سنگین تر و پرهزینه تری شود، یعنی کارفرما عمال با عدم انجام هزینه ی 

آزمایش های مکانیک خاک، هزینه های به مراتب بیشتری را به خود تحمیل میکند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: شهردار قم با اشاره به آخرین وضعیت 
پروژه مترو گفت: متروی قم آماده تســت گرم است و برای این موضوع 

به واگن نیاز دارد.
به گزارش شــهرنیوز، دکتر سید مرتضی ســقائیان نژاد در نشست 
رسانه ای که در سالن جلسات شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اینکه 
متروی قم آماده تســت گرم است و برای این موضوع به واگن نیاز دارد 
اظهار داشت: تفاهم نامه ای با تهران امضا شد تا این واگن به صورت قرضی 

از شهرداری تهران تأمین شود.
وی با بیان اینکه در مرحله نخست صحبت هایی شد که باید پول نقد 
یا تضمین بانکی بدهیم که هنوز در حال مذاکره هســتیم. ابراز کرد: به 
محضی که این رام ســه واگنه به قم برسد تست گرم را شروع می کنیم 
که ۴۰ روز طول می کشــد و در همین مرحله می توانیم بازدید عمومی 
داشته باشیم. شهردار قم با اشاره به اینکه تأمین واگن اصلی برای متروی 
قم مسئله دیگری است ادامه داد: دولت با شرکت چینی پوژن قراردادی 
داشــت که قرار بود واگن چند کالنشهر با این قرارداد تأمین شود و قم 
هم به کمک نمایندگان وقت شهر به این قرارداد اضافه شد که به دلیل 

مسئله تحریم ها و فراز و نشیب های ارتباط ایران و چین این قرارداد به 
مشکالتی برخورد.

وی خاطرنشان کرد: چینی ها چند مشکل دارند که یکی از آن ها قیمت 
واگن بوده و به دنبال تعدیل قرارداد هســتند، مسئله بعدی تاخیرات و 
مسئله بعدی ضمانت است که به دلیل تحریم با مشکل مواجه شده است.
دکتر ســقائیان نژاد یادآور شد: قرار بود در وزارت خارجه این موضوع 

دنبال شود که این هم به دلیل تغییر دولت قدری به عقب افتاد و االن 
دوباره این مسئله فعال شده است؛ ما در حال دنبال کردن این موضوعات 
هستیم اما تا به نتیجه برســد وقت می برد و حتی به دنبال این بودیم 
که از کالن شــهرهای دیگر قرض بگیریم و این موضوع نیز به همراهی 

دولت نیاز دارد.
وی با اشــاره به اینکه در ســال آینده ۷۱ پروژه در مناطق محروم با 
رقمی حدود ۱۴۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است اظهار داشت: این 
کار در راســتای توازن منطقه ای و توزیع پروژه های عمرانی انجام شده 
اســت. شهردار قم با تأکید بر اینکه حدود ۴۰ درصد درآمدهای منطقه 
چهار و یک را برای مناطق کم برخوردار هزینه می کنیم عنوان کرد: در 
سال ۱۴۰۰ شهرداری قم ۶۲ میلیارد تومان در منطقه ۶ و ۳۱ میلیارد 
تومان در منطقه دو هزینه کرده است، اما به قدری محرومیت ها زیاد است 

که خودش را نشان نمی دهد.
دکتر ســقائیان نژاد اذعان کرد: در بحث طرح هــای عمرانی هم اگر 
مناطق هشتگانه را با هم مقایسه کنیم، بعضاً پروژه های مناطق دو و ۶ 

بیشتر از مناطق دیگر است ولی بااین حال محرومیت زیاد است.

ساری - دهقان : مدیرشــرکت ملی پخــش فرآورده های نفتی 
منطقه ســاری گفت : با پیش بینی افزایش مسافرتهای نوروزی این 
شــرکت با ذخیره سازی مطلوب ســوخت ، خود را برای استقبال از 

نوروز و مسافران نوروزی آماده کرده است.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی ، سبحان رجب 
پور مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ســاری در 
دومین جلسه ستاد تسهیالت سفر نوروزی که در نیمه دوم اسفند ماه  
در منطقه ساری برگزار شد ازهماهنگی های انجام شده با سازمانهای 
مختلف و جایگاهداران منطقه ســاری گفت و اظهار داشت : منطقه 
ســاری به کمک مدیران مجاری عرضه تمام تالش خود را متمرکز 
کرده تا خدمــات مطلوبی در روزهای پایانی ســال و نوروز  ۱۴۰۱ 
به مردم اســتان و مسافران ارائه شــود تا سفر خوشی در این استان 
تجربه کنند . ســبحان رجب پور با بیــان این که جمعیت مازندران 

در تعطیــالت نوروزی چند برابر افزایش می یابد، تصریح کرد : برای 
آمادگی بیشــتر، گروههایــی با هدف کنترل و نظــارت بر خدمات 
جایگاههای سوخت به ویژه در نقاط ورودی استان )جاده های هراز 

، ســوادکوه  و ورودی بهشهر( در نظر گرفته شده است . وی تصریح 
کرد : بازرســی و کنترل در این مدت به صورت مستمر درجایگاهها 

انجام می شود .
مدیرشــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری درباره 
جایگاههای موجود این منطقه یادآور شــد : به طور کلی ۱۳۴ باب 
جایگاه عرضه سوخت مایع و ۸۸ باب جایگاه سی ان جی در منطقه 

ساری فعالیت می کنند .
مدیر شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری تعداد 
جایگاههای فرآورده مایع و سی ان جی را ۲۲۲ باب شمرد و با اعالم 
شماره تلفنهای ۰۹۶۲۷ مرکز پاسخگویی به مشتریان شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی ایران  و تلفن ۳۳۲۷۰۱۳۸ منطقه ســاری 
برای پاسخگویی به نقطه نظرات و شکایت میهمانان وهم استانی ها  

به صورت شبانه روزی آماده می باشد.

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: رییس اتاق بازرگانی تبریز با تاکید 
بر بازگشایی مجدد خط ریلی جلفا گفت: اتصال خط جلفا به خط آهن 
شمال غرب و راه آهن آذربایجان و روسیه جزو اولویت های توسعه تجاری 
است تا حتی اگر از طریق دریا برای انتقال کاالهای اساسی مشکلی وجود 

داشته باشد، بتوانیم به وسیله واگن این کاالها را انتقال دهیم.
یونس ژائله در هشــتاد و دومین نشست شورای گفتگوی آذربایجان 
شــرقی اظهار کرد: جنگ روسیه و اوکراین موجب افزایش قیمت مواد 
نفتی، گاز و ســایر کاالهای اساسی در بســیاری از کشورها شده و نرخ 
بعضی کاالها نســبت  به ســال قبل با افزایش چهار برابری مواجه شده 
که در نوع خود بی نظیر است. وی ادامه داد: هر تهدیدی، فرصتی را نیز 
ایجاد می کند؛ بنابراین در این زمینه باید از فرصت های به وجود آمده به 
نحو احسن استفاده کنیم. رییس اتاق بازرگانی تبریز افزود: امیدواریم با 
ایجاد فضای مناسب گفتگو در روزهای آینده، مذاکرات روسیه و اوکراین 
به نتیجه برسد، توافق هر چه زودتر انجام شود و خبرهای خوبی در این 

زمینه بشنویم تا انگیزه ای برای فعالیت بیشتر صنعتگران ایجاد شود.
وی همچنین با اشاره به موضوع تصویب افزایش حقوق کارگران در 
ســال آینده گفت: اگر دولت به جای افزایش این رقم، ارزش پول ملی را 
افزایش داده و قیمت ارز را از ۲۶ هزار تومان به ۲۳ هزار تومان برســاند، 
قــدرت خرید کارگران نیز افزایش می یافــت و نیازی به ایجاد این رقم 

جدید نبود.
وی در خصوص حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با بیان اینکه اکنون زمان 
درستی برای اجرای این کار نیست و طبیعتاً این امر عوارضی همچون 
تورم را به دنبال دارد، اظهار داشت: برای ادامه حیات بخش کشاورزی و 
تولید نیازمند نقدینگی باال هستیم که با توجه به میزان حجم نقدینگی 

واحدهای تولیدی و منابع بانک ها این موضوع غیرممکن است.
ژائله ادامه داد: کشــت قراردادی، اصالح بذر و تامین کود مناسب و 
این که این محصوالت در زمان مناسب در اختیار کشاورزان قرار گیرند، 
جزو پیشنهادات ما است که امیدواریم با حمایت استانداری این طرح ها 

عملیاتی شود و تولید این محصوالت افزایش یابد.
رییس اتاق بازرگانی تبریز با بیان این که باید برای تولید نهاده های 
دامی، برنامه جدی داشته باشیم، گفت: بهترین کار در این زمینه حمایت 
از بخش کشــاورزی و تولیدکنندگان استان است و این موضوع نیاز به 
بودجه و نقدینگی دارد؛ باید از دولت درخواســت شــود این طرح ها را 
تصویب کند تا کود و بذر مناسب در اختیار کشاورز قرار بگیرد چرا که 
فصل کشت به زودی می رسد و فرصت بسیار کمی باقی مانده است و 

باید در این زمینه سریع تصمیم گرفته شود.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: پروژه های گازرسانی به منطقه 
سیستان استان سیســتان و بلوچستان مطابق برنامه ریزی های انجام 

شده در حال انجام بوده و تاکنون ۸5 درصد پیشرفت داشته است.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، عیسی جمال نیکویی سرپرست 
شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت: هم اکنون بالغ بر 
۱۰۰ کیلومتر خط تغذیه و ۴۶۰ کیلومتر شبکه گاز در منطقه سیستان 

کار شده است.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح، 5 شــهر زابل، ادیمی، دوســت 
محمد، زهک و محمدآباد بهره مند از گاز طبیعی خواهند شد، گفت: این 
شــهرها در مجموع دارای ۴۱ هزار و ۸۳۶ خانوار بوده و مجموع هزینه 

گازرسانی به آنها بالغ بر ۴۸۳ میلیارد تومان می باشد.
جمال نیکویی بیان کرد: مطابق برنامه زمانبندی عملیات شبکه گذاری 

گاز شهرهای ادیمی، دوست محمد، زهک و محمد آباد به زودی به پایان 
می رسد و فاز ۳ شهر زابل نیز در نیمه اول سال آتی تکمیل خواهد شد.
سرپرســت گاز گیالن با اشاره به اینکه پرسنل این شرکت به همراه 
پیمانکاران اجرایی پروژه به صورت مستمر و شبانه روزی در حال پیشبرد 
طرح گازرسانی به منطقه سیستان می باشند، اظهار داشت: تکمیل این 
طرح ملی و بزرگ نیازمند مساعدت و همراهی بیشتر مسئولین استانی و 

شهرستان های مربوطه می باشد.
وی در خاتمه ابراز امیدواری کرد تا گاز طبیعی همانند استان گیالن 
در شهرستان زابل و همه مناطق استان سیستان و بلوچستان گرمابخش 

خانه های مردم پرمهر آن دیار شود.

گرگان- به منظور شناسایی مشکالت و رفع آنها و نظارت بر اجرای 
دقیق دســتورالعمل ها و روش های اجرایی جاری، گروه معین شرکت 
ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلســتان از ناحیه گنبدکاووس 

بازدید کرد.
در این بازدید که به سرپرســتی معاون فنی و عملیاتی انجام شد، با 
هدف نظارت بر کیفیت و کمیت فرآورده های نفتی و فراهم آوردن رفاه 

مردم و رفع نواقص احتمالی جهت ارایه خدمات مطلوب در آستانه نوروز 
۱۴۰۱در مجاری عرضه تحت پوشش ناحیه، اعضا از جایگاهها بازدید و 

فرایند سوخترسانی و عملیات مجاری عرضه را مورد بررسی قرار دادند.
بر پایه این گزارش به منظور جمع بندی و بررسی نتایج حاصل از 
این بازدید جلســه ای با حضور اعضای گروه معین برگزار شد.گفتنی 
اســت گروه معین شــرکت ملی پخش فراورده هــای نفتی منطقه 

گلستان متشــکل از مدیر منطقه)به عنوان رئیس(، معاونین، روسا و 
کارشناسان واحدها باهدف شناســایی چالشها، خالها و نقاط ضعف 
و قوت مراکز تحت پوشــش منطقه شامل نواحی چهارگانه )گرگان، 
گنبــد، کردکوی و مینودشــت(، مجاری عرضه ســوخت، انبارهای 
نفت،مرکز سوختگیری هواپیمایی و مرکز کنترل سوخت مرزی اینچه 

برون تشکیل شده است.

نشست رسانه ای شهردار قم؛

پیش بینی ۷۱ پروژه برای مناطق محروم و کم برخوردار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد:

ذخیره سازی مطلوب سوخت در انبار نفت ساری برای ایام نوروزی

ژائله: دولت قیمت ارز را به ۲۳ هزار تومان برساند

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی عوارض تورمی به دنبال دارد

سرپرست شرکت گاز استان گیالن:

پروژه های گازرسانی به منطقه سیستان 85 درصد پیشرفت داشته است

بازدید گروه معین شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان از ناحیه گنبدکاووس

آذربایجان شــرقی - ماهان فالح: مدیرعامل گــروه صنعتی 
تراکتورسازی ایران با بیان اینکه امسال ۲5 هزار دستگاه تراکتور در تبریز 
تولید شد، گفت: سال آینده این میزان تولید به ۳5 هزار دستگاه افزایش 
مــی یابد. مصطفی وحید زاده اظهار کرد: ۹5 درصد قطعات تراکتور در 
این گروه، تولید و به دیگر شرکت های تولید ماشین نیز قطعه مورد نیاز، 

ارسال می شود.
وی با بیان اینکه تولیدات تراکتورســازی به بیش از ۱۰ کشور جهان 
صادر می شود، خاطرنشان کرد: در شرکت تراکتورسازی بیش از یکهزار 
و ۶۰۰ نوع قطعه تولید می شود؛ به طور نمونه یکی از قطعات حساس 
و پیشرفته، اکسل جلوی تراکتور است که با فناوری بسیار باال تولید می 
شود؛ البته اگر کشــوری قطعه ای را سفارش دهد این شرکت توانایی 

طراحی، ساخت و تولید و صادرات آن را نیز دارد.  
وحیدزاده ادامه داد: قرار بر این شده که در مناطق آزاد شده قره باغ، 
مکان مناســب در اختیار گروه تراکتورسازی قرار بگیرد تا شعبه ای از 
شرکت در آنجا احداث شود؛ البته ما از این موضوع استقبال می کنیم و 

اگر نظر به احداث باشد تمام شرایط را برای این منظور فراهم می کنیم.
وی یادآور شــد: مجموعه بزرگ تراکتورسازی متشکل از ۱۲ شرکت 
در زمینی به وســعت 5۰۰ هکتار است و تولیدات شرکت های اقماری 
تولیدکننده قطعات این شــرکت در سالن های مونتاژ تراکتور سوار می 
شوند و با بهترین کیفیت به نسبت نیاز مشتری به بازار ارسال می شود.

وی همچنین گفت: اخیرا شــرکت تراکتورســازی تبریز به صورت 
مســتقیم تراکتور را به کشاورز عرضه می کند، البته اکنون حداقل ۶۰ 
میلیون تومان قیمت انواع تراکتور در بازار آزاد کاهش یافته است.  شرکت 
تراکتورسازی ایران، سازنده انواع تراکتور، کامیونت و ابزار در تبریز است؛ 
این شــرکت ظرفیت تولید ساالنه حداقل ۲۰ هزار دستگاه تراکتور، ۳۰ 
هزار دستگاه موتور دیزلی، ۳۳ هزار تن انواع قطعات آهنگری و 5۴ هزار 

تن انواع قطعات ریخته گری را دارد.
شرکت تراکتورسازی ایران در سال ۱۳۴۷ به صورت شرکت سهامی 
خاص تأســیس شــد و در اداره ثبت شرکت ها در تبریز به ثبت رسید؛ 
در سه ماهه آخر ســال ۱۳۴۸ کار ساخت تراکتور با مونتاژ تراکتورهای 

یونیورسال رومانی با قدرت ۶5 اسب بخار شروع به کار کرد.
در سال ۱۳5۴ نخستین تراکتورهای MF )مسی فرگوسن( در چهار 
نوع به بازار عرضه شد؛ شرکت های آهنگری، موتورسازان و ریخته گری 
در سال ۱۳۶۶ از این شرکت تفکیک شدند و در سال ۱۳۷۳ نیز کارگاه 

ابزارسازی این کارخانه مستقل شد.

کاهش ۶۰ میلیون تومانی قیمت انواع تراکتور در بازار آزاد؛

تولیدات تراکتورسازی به بیش از ۱۰ کشور جهان صادر می شود
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اخبار

تجلیل از مدیرعامل سیمیدکو با حضور وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی
خانه بهداشت کارگری سیمیدکو موفق به کسب عنوان مرکز برتر کشور شد

مشهد- صابر ابراهیم بای: مراسم ملی تجلیل از خانه های بهداشت کارگری 
برتر، کارفرمایان سالمت محور و شورا های هماهنگی خدمات بهداشتی به بیمه 
شدگان، با حضور مسئوالن این وزارتخانه و مشارکت برتران استانی در این حوزه 
در محــل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شــد. در این همایش که به 
صورت همزمان با سراسر کشور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، از برترین 
خانه های بهداشــت کارگری با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تجلیل 
شد و از استان خراسان رضوی، خانه بهداشت کارگری شرکت صنعتی و معدنی 
توسعه فراگیر سناباد )سیمیدکو( به عنوان خانه بهداشت برتر کشور معرفی شد. 

در این مراسم از طریق ویدیو کنفرانس با برخی از مسئوالن شرکت های برتر در حوزه بهداشت خانه کارگری استانی ارتباط زنده برقرار شد 
و نقطه نظرات بیان شد و با اهدای لوح از کارگران و کارفرمایان موفق خانه های بهداشت کارگری برتر تجلیل شد. روح اهلل درخشی مدیر 
منابع انسانی و امور اجتماعی سیمیدکو به نمایندگی از مهندس محمد مدنی فر مدیرعامل این شرکت و عرفان جاهدی سرپرست خانه 

بهداشت کارگری سیمیدکو نیز در این مراسم مورد تجلیل قرار گرفتند.

در آستانه ی عید نوروز و آغاز سال نو انجام شد؛
توزیع بسته های غذایی خشک میان شهروندان کم برخوردار توسط 

شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
اهواز- شــبنم قجاوند: در آستانه ی سال نو و عید نوروز ، تعداد ۱۲۰۰ بسته مواد غذایی خشک توسط شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدســلیمان جهت توزیع میان شهروندان کم برخوردار در اختیار اداره های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرهای 
مسجدسلیمان ، اللی و هفتکل قرار گرفت . در آستانه ی سال نو و عید نوروز ، تعداد ۱۲۰۰ بسته مواد غذایی خشک توسط شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان جهت توزیع میان شهروندان کم برخوردار در اختیار اداره های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( 
شهرهای مسجدسلیمان ، اللی و هفتکل قرار گرفت . این اقدام در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و مشارکت فعال در رزمایش 
مومنانه ، توسط پایگاه مقاومت بسیج این شرکت به اجرا درآمد و طی آن تعداد ۱۲۰۰ بسته مواد غذایی به ارزش تقریبی ۷ میلیارد ریال 
تهیه و جهت توزیع میان شهروندان کم برخوردار در اختیار اداره های بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی )ره( شهرهای مسجدسلیمان 

، اللی و هفتکل قرار گرفت .

مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی: 
آمار بازنشستگان در استان مرکزی از بیمه شدگان پیشی گرفت

اراک- فرناز امیدی: مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی با بیان اینکه 
آمار مستمری بگیران تامین اجتماعی در استان مرکزی به ۱۰5 هزار نفر رسید 
گفت: آمار بازنشستگی در استان مرکزی از بیمه شدگان پیشی گرفت. علیرضا 
حسینی با اشاره به بهبود معیشــت و افزایش مستمری، مستمری بگیران در 
استان مرکزی اظهار داشت: در حال حاضر جمعیت این قشردر استان  به ۱۰5 
هزار نفر رسیده که جمعیت خیلی باالیی است و از این ۱۰5 هزار نفر ۶۱ هزار 
نفر بازنشسته، ۳ هزار و 5۸۰ نفر از کار افتاده و ۴۰ هزار نفر بازمانده است. وی 
افزود: طی یک سال اخیر تعداد بازنشستگان به میزان ۷.۴۳ درصد افزایش داشته 

است و در خصوص بیمه شدگان ۳.5۷ درصد افزایش وجود داشته است یعنی سرعت تعداد بازنشستگان ۲ برابر بیمه شدگان ورودی ما 
بوده است و این حجم و سرعت همچنان ادامه دارد. مدیرکل تامین اجتماعی استان مرکزی تصریح کرد: مرحله اول متناسب سازی مرداد 
۹۹ اجرا شد و مرحله دوم آن با توجه به بودجه ۱۴۰۰ در فروردین ۱۴۰۰ اتفاق افتاد و می توانم به جرات بگویم متوسط حقوق دریافتی 
ماهیانه بازنشستگان در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۸  دو و نیم برابر افزایش پیدا کرده است، مجموع پرداختی ماهیانه سازمان در 
اسفند ۹۸ بابت حقوق ۳ و نیم میلیون نفر بازنشسته از حدود ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در فروردین ۱۴۰۰ به ۱۷ هزار میلیارد تومان 

رسیده است که این نشان دهنده افزایش ۲.5 برابری است.

مراسم بزرگداشت روز شهدا با حضور اعضای شورا و شهردار رشت 
رشت- خبرنگار فرصت امروز: مراسم بزرگداشــت روز شهدا با حضور 
عاشــری، رضویان و تاج شهرســتانی از اعضای شــورا و علوی شهردار رشت، 
نمایندگان بنیاد شــهید و خانواده های شهدا و ایثارگر شهرداری رشت، توسط 
ســازمان فرهنگی و امور ایثارگران شهرداری رشت در سالن رحمدل مجتمع 
خاتم االنبیاء برگزار شد. به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری رشت - رضا عاشری فرزند شهید و عضو شورای اسالمی شهر رشت 
امروز یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۰ در این مراسم ضمن ارج نهادن به خانواده های 
ایثارگر و شهدا اظهار داشت: شهدا در هشت سال دفاع مقدس با نثار خون خود 

از اسالم ناب و انقالب محافظت کردند. عاشری تصریح کرد: رزمندگان ما در سالهای دفاع مقدس حتی اجازه ندادند تا یک وجب از خاک 
کشــورمان به دست بیگانگان بیافتد و بســیاری از خانواده ها، فرزندان خود را بدون هیچ چشمداشتی به جبهه های نبرد حق علیه باطل 
فرستادند، بنابراین مسئولیت ما در برابر شهدا و خانواده های شهدا و ایثارگر بسیار سنگین است. سید امیر حسین علوی شهردار رشت نیز در 
این مراسم با تبریک ویژه روز شهدا اظهار کرد: مسئولیتی خطیر و بزرگ بر دوش همه ماست و باید در هر جایگاه و مقامی که قرار داریم، 

پاسدار خون پاک شهدا باشیم و راه و منش آنها را دنبال کنیم.

رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ استان همدان: 
کمبودی در بازار مرغ ،تخم مرغ وماهی وجودندارد

همدان- اعظمی: جواد عاشــوری با بیان اینکه  در شهرســتان همــدان کمبود مرغ وجود 
ندارد،خاطر نشان کرد:در استان همدان مازاد مرغ وجود دارد و حتی توانایی  توزیع به استان های 
دیگر هم را داریم. رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ استان همدان بالغ بر۱5نفر توزیع کننده مرغ  که 
دارای پروانه کسب هستند در استان همدان وجود دارد،عنوان کرد:روزانه ۱۸۰تا ۲۰۰تن مرغ وارد 
اســتان همدان و توزیع می شــود. وی افزود:بالغ بر ۳۸۰نفر در این صنف فعال هستند.  این مقام 
مسئول با بیان اینکه در حال حاضر مرغ گرم با قیمت مصوب ۲۸وهشتصد توزیع می شود،اظهار 
کرد:در  حال حاضر مرغ گرم به قیمت مصوب ۳۱هزار تومان به فروش می رسد. رئیس اتحادیه مرغ 
و ماهی همدان با تاکید بر اینکه قیمت مصوب به صورت کشوری است و در همه مناطق یکسان 

است گفت: نوع برچسب و برند مرغ هیچ تاثیری در افزایش نرخ آن ندارد و اگر واحدی به بهانه عناوینی مانند مرغ شمال و مهاباد اقدام به 
گرانفروشی کند تخلف کرده است. رئیس اتحادیه مرغ و ماهی همدان از آرامش در بازار تخم مرغ  خبر داد و گفت: روزانه بالغ بر ۶۰تن تخم 
مرغ در استان همدان توزیع می شود. عاشوری با بیان اینکه وضعیت جوجه ریزی در استان خوب است و کمبودی وجود ندارد تصریح کرد: 

در بازار میزان تقاضای خرید نسبت به عرضه کاهش یافته است.

سه شنبه
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بهقلم:دیاناریتچی
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

اگر ش��ما به دنبال حفاظت از کس��ب و کارتان به بهترین ش��کل ممکن در بازار کنونی هس��تید، یکی از 
مهمترین نکات طراحی برنامه ای برای بازیابی شرایط برند پس از حمالت سایبری است. بدون تردید استفاده 
از راهکارهای مختلف برای پرهیز از مواجهه با چنین ش��رایطی اهمیت بس��یار زیادی دارد. با این حال گاهی 
اوقات حمالت س��ایبری علی رغم تمام تالش ها و پیگیری های مدیران بازهم روی می دهد. در این ش��رایط 
شما باید خودتان را برای مواجهه با شرایطی دشوار آماده نمایید، در غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای 
جلب نظر مخاطب هدف تان نداشته باشید و برندتان با اولیه مشکل سایبری به طور کامل از بازار خارج شود. 
هدف اصلی در این مقاله تالش برای پیدا کردن راهکارهایی حرفه ای به منظور مدیریت و ساماندهی شرایط 
در موقعیت پس از حمله سایبری است. این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها داشته و توانایی شما برای 
ادامه مسیر فعالیت کاری تان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این 

میان را با هم مرور خواهیم کرد. 
طراحیبرنامهادامهبهکاردرشرایطاضطراری

یکی از مشکالت اساسی کارمندان و مدیران پس از مواجهه با یک حمله یا تهدید سایبری ناآگاهی از نحوه 
واکنش به آن است. بی شک حمالت سایبری تمام توان یک برند را از کار نمی اندازد. ضمنا شما برای غلبه بر 
مشکالت تان باید در تالش برای طراحی یک برنامه عالی به منظور ادامه روند فعالیت برندتان حتی در شرایط 
ناگوار داشته باشید. این امر می تواند در حد یک راهنمای ساده برای واکنش مناسب در برابر حمالت سایبری 
باشد. یادتان نرود در صورتی که کارمندان شما خیلی خوب از پس استرس و نگرانی اولیه شان برآیند، مسیر 

شما برای فعالیت دوباره در بازار به شدت ساده خواهد شد. 
حفاظتازاطالعات

کسب و کارها در صورت از دست دادن برخی از اطالعات مهم شان آسیب زیادی خواهند دید. بنابراین شما 
باید تا جای ممکن از بارگذاری اطالعات مهم تان در س��رورهای خارجی یا اینترنت پرهیز کنید. در عوض با 
راه اندازی یک هاست مرکزی برای شرکت امنیت اطالعات تان به طور مناسب  تامین خواهد شد. شاید این امر 
هزینه های زیادی برای شما به همراه داشته باشد، اما در صورت اجرای درست شانس تان برای تاثیرگذاری بر 

روی مشتریان به شدت افزایش پیدا می کند. 
ارتباطاتمداومبااعضایشرکتومشتریان

ش��ما پس از یک تهدید س��ایبری یا حمله همه جانبه باید ارتباطات تان با کارمندان را حفظ کنید. این امر 
به طور قابل مالحظه ای برای کس��ب و کارهای حوزه دورکاری مصداق دارد. بنابراین در صورتی که شما هم 
چنین الگویی برای مدیریت کسب و کارتان مدنظر دارید، باید فکری به حال ارتباط مداوم و مناسب اعضای 
ش��رکت با هم در هر ش��رایطی داشته باشید، در غیر این صورت حتی یک اختالل ساده نیز ارتباطات شما را 

دچار مشکالت اساسی خواهد کرد. 
امروزه موسس��ه های بس��یار زیادی در زمینه خدمات ارتباطی در دسترس هستند. این امر در کنار مسئله 
مربوط به اس��تفاده از انواع شبکه های اجتماعی برای تقویت ارتباط میان اعضای یک تیم کاری به شما برای 

مواجه درست با حمالت سایبری کمک می کند.
بهینهسازیبخشهایمختلفشرکت

بهینه س��ازی بخش های مختلف ش��رکت باید همیشه در دستور کار ش��ما قرار داشته باشد. این امر درباره 
حمالت سایبری نیز مصداق دارد. بنابراین شما باید به طور مداوم برای به روز رسانی سیستم های مربوط به 

امنیت سایبری فعالیت مناسب را مد نظر قرار دهید. 
بسیاری از برندها از کنار حمالت سایبری به راحتی عبور می کنند. این امر با توجیه قدیمی مبنی بر اینکه 
چنی��ن اتفاقاتی هرچند وقت ی��ک بار روی می دهد، صورت می گیرد. توصیه م��ا در این میان جدی گرفتن 
ماجرا پس از حمله سایبری به کسب و کارتان است، در غیر این صورت شاید خیلی زود وضعیت تان در بازار 
چالش برانگیز ش��ود. تنها کاری که ش��ما در این میان باید انجام دهید، اطمینان از همکاری با یک موسس��ه 
سایبری مناسب برای جلوگیری از اتفاقات مشابه است. همچنین شما می توانید از خدمات چنین موسساتی 

برای مدیریت شرایط پس از حمله سایبری به برندتان نیز سود ببرید. 
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راه اندازی یک خرده فروش��ی تازه در بازار یا به روز رس��انی 
فروشگاه تان برای جلب نظر مش��تریان همیشه ایده جذابی 
برای کارآفرینان محس��وب می ش��ود. مش��تریان نیز در بازار 
همیشه به دنبال استفاده از امکانات تازه و آشنایی با برندهای 
نوآور هس��تند. با این حساب شما با س��رمایه گذاری بر روی 
حوزه خرده فروش��ی به طور درست و استفاده از تکنیک های 
مربوط به افتتاح یا بازگش��ایی مجموعه تان امکان جلب نظر 
دامنه وس��یعی از کارب��ران را در همان ابت��دای امر خواهید 
داشت. این نکته می تواند به خرده فروشی تان در بازار رقابتی 

کنونی کمک بسیار زیادی نماید. 
امروزه بس��یاری از کارآفرینان برای راه اندازی یک کسب و 
کار تازه اول از همه به سراغ حوزه خرده فروشی می روند. این 
امر امکانات بسیار زیادی پیش روی آنها قرار می دهد. در کنار 
این مسئله تعطیلی وقت خرده فروشی ها برای افزایش امکانات 
و خدمات ش��ان را نیز باید در نظر داشت. اغلب اوقات چنین 
خرده فروشی هایی پس از بازگشایی نیاز به استفاده از الگوهای 
بازاریابی و معرفی کسب و کارشان به مخاطب هدف دارند، در 
غیر این صورت شاید هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف و بازیابی مشتریان شان نداشته باشند. 
هدف اصل��ی در این مقاله مروری ب��ر برخی از مهمترین 
نکات و تکنیک ها در دنیای بازاریابی برای افتتاح یا بازگشایی 
مجموعه تان اس��ت. اگر شما هم به دنبال افتتاح رسمی یک 
کس��ب و کار یا تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به طور 
حرفه ای هس��تید، می توانید از این نکات استفاده نمایید. در 
ادامه برخی از مهمترین نکات در این راس��تا را مورد ارزیابی 

قرار می دهیم. 
برگزاریمراسمدرونفروشگاه

امروزه برخی از خرده فروش��ی ها دارای ش��عبه های بسیار 
زیادی هس��تند. این امر به آنها فرص��ت تاثیرگذاری بر روی 
دامنه وسیعی از مشتریان در بازار را داده و موقعیت شان را در 
مقایس��ه با سایر رقبا بهینه سازی خواهد کرد. ابتدا شما برای 
موفقیت در این بازار نیازی به اس��تفاده از شعبه های متعدد 
ندارید. هرچه باش��د بسیاری از خرده فروشی ها در قالب یک 
ش��عبه فعالیت دارند. شما در هر دو صورت امکان بازگشایی 
کسب و کارتان پس از مدتی دوری از بازار را خواهید داشت. 
تنها نکته مهم تالش برای برگزاری یک مراس��م جذاب برای 

مشتریان در شعبه خرده فروشی تان است. 
مشتریان همیش��ه مایل به اطالع از آخرین تغییرات مهم 
در ب��ازار هس��تند. این امر درباره ش��ما می تواند بازگش��ایی 
خرده فروش��ی تان با امکانات تازه باش��د. همچنین راه اندازی 
یک خرده فروشی کامال تازه نیز خبر خوبی برای کارآفرینان 
خواهد بود. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف کمک کرده و شانس تان را به طور قابل مالحظه ای در 

بازار افزایش می دهد.
مراس��م های شما در خرده فروش��ی نباید خیلی عجیب یا 
تعجب آور باشد. همین که مراس��م به اندازه کافی خودمانی 
برگزار ش��ود، به اندازه کافی تاثیرگ��ذار و جذاب خواهد بود. 
بنابراین ش��ما دیگر نیازی به تالش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف با استفاده از شیوه های عجیب و غریب ندارید. 
یادت��ان باش��د برای برگزاری یک مراس��م ش��ما باید هزینه 
مش��خصی را صرف نمایید. اگر در این میان بودجه مشخص 
ش��ده را رعایت نکنید، خیلی زود در صنعت خرده فروشی با 

مشکالت مالی روزافزون مواجه خواهید شد. 
بدون تردید امروزه ش��مار باالیی از خرده فروشی ها به طور 
کامال آنالین در حال سرویس دهی به مشتریان هستند. این 
دست از کسب و کارها نیز امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به بهترین شکل ممکن را دارند. نکته مهم در این رابطه 
تالش برای اس��تفاده از ظرفیت فضای آنالین برای تعامل با 
مخاطب هدف اس��ت. شما در این راستا امکانات تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای را پیدا خواهید کرد. 
توصیه ما برای شما در این رابطه استفاده از ابزار زوم یا دیگر 
پلتفرم های دارای امکان بارگذاری ویدئوی الیو است. به این 
ترتیب برند آنالین ش��ما نیز امکان جلب نظر مخاطب هدف 

را خواهد داشت. 
ارائههدیههمراهبامرسوالت

مش��تریان به هنگام خرید س��خت گیری بس��یار زیادی از 
خودشان نشان می دهند. این امر رفتار طبیعی آنها در بازار را 
بازنمایی می کند. اگر شما در این میان به دنبال تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان هستید، باید به بهترین شکل ممکن 
در تالش برای جلب نظر آنها در بین مرحله تصمیم گیری و 
خرید دوباره باشید. بسیاری از برندها به این نکته مهم توجه 
الزم را نشان نمی دهند. درست به همین خاطر مشتریان شان 

پس از یک بار خرید دیگر سراغی از آنها نخواهند گرفت.
یک��ی از راهکاره��ای س��اده و تاثیرگذار ب��رای جلب نظر 
مخاطب هدف در دنیای کسب و کار مربوط به ارائه هدیه های 
مناسب همراه با خرید آنهاست. هدیه شما الزم نیست خیلی 
گران قیمت باش��د. همین که مشتریان احس��اس ویژه ای از 
خرید شما کسب کنند، به اندازه کافی تاثیرگذار خواهد بود. 
این امر می تواند شانس شما در بازار را به شدت افزایش داده 

و وضعیت تان را نیز به طور کامل متحول سازد. 
بس��یاری از برندها ب��رای ارائه هدیه به مش��تریان از قبل 
برنامه ریزی دقیقی دارند. این امر می تواند شامل مرور سلیقه 
مش��تریان یا حتی انتخاب هدیه براساس خرید آنها باشد. به 
عنوان مثال، اگر مشتری شما یک محصول غذایی را سفارش 
داده است، می توانید یک پیش غذای ساده را به عنوان هدیه 
به خرید وی اضافه کنید. این امر تاثیر روانی بسیار زیادی بر 
روی مشتریان داشته و به شما فرصت جلب نظر آنها  به طور 

کامال حرفه ای را می دهد. 
یادتان باش��د وقتی یک خرده فروش��ی در ب��ازار تازه وارد 
محس��وب می ش��ود، باید همیش��ه نس��بت به اس��تفاده از 

راهکارهای خالقانه برای جلب نظر مش��تریان سود ببرد. این 
امر درباره بازگش��ایی فروش��گاه پس از مدت زمانی مشخص 
نیز کاربرد دارد. بنابراین ش��ما باید در حوزه های موردنظر به 
طور کامل وضعیت تان را براساس سلیقه مشتریان ساماندهی 

نمایید. 
دعوتازطرفدارانبرندبرایشرکتدرمراسمرسمی

مراس��م های رس��می هر برند ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف مش��کالت بس��یار زیادی را به هم��راه دارد. 
این امر ش��انس شما برای معرفی کس��ب و کارتان به عنوان 
خرده فروش��ی حرفه ای را افزایش می دهد. نکته مهم در این 
میان اطمینان از حضور افراد مناسب در مراسم برندتان است. 
اطالع رسانی در این میان حرف اول و آخر را می زند. متاسفانه 
برخی از خرده فروش��ی ها بدون اطالع رس��انی درست اقدام 
به افتتاح کس��ب و کارشان می کنند. این امر نتایج به شدت 
ناگواری برای برندها به همراه داشته و توانایی تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را از بین می برد. 
بی شک هیچ نکته ای به اندازه مواجهه با یک مراسم خلوت 
و بدون حضور مخاطب هدف نیس��ت. چنی��ن امری انگیزه 
کارآفرین��ان برای فعالی��ت در بازار را به ط��ور کامل از بین 
می برد. درست به همین خاطر شما باید به طور مداوم نسبت 
به حضور مناس��ب در بازار مطمئن شده و شانس تان در این 

میان را تقویت نمایید. 
دعوت از مخاطب هدف برند یا طرفداران خرده فروشی تان 
برای حضور در مراس��م های افتتاحیه همیش��ه ایده مناسبی 
محس��وب می ش��ود. این امر شانس ش��ما در بازار را نه تنها 
به ش��دت افزایش می دهد، بلکه ام��کان تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان را نی��ز دوچن��دان خواهد کرد. به ه��ر حال همه 
مش��تریان مایل به حضور در مراس��می با استقبال گسترده 
سایر مردم هستند. این امر نوعی ترس از دست دادن فرصت 
در میان مش��تریان ایجاد می کند. بنابراین شما قبل از شروع 
مراس��م تان باید نس��بت به دعوت از همه طرف��داران و افراد 

مناسب برای حضور در رویدادتان مطمئن شوید. 
شمارشمعکوسبرایبازگشاییخردهفروشی

بازگشایی خرده فروشی برای جلب نظر مشتریان امر بسیار 
مهمی اس��ت. شما پس از اینکه چند ماه یا حتی چند هفته 
برای به روز رس��انی برخی از جنبه های فروشگاه تان در بازار 
حضور کمرنگی داشته اید، باید برنامه ای ویژه برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف پی��دا نمایید. این امر به ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان را 

نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش خواهد داد. 
یادتان باش��د مش��تریان در صورت بی توجهی شما به امر 
بازاریابی و تبلیغ فروشگاه تان خیلی زود تمام کسب و کارتان 
را فراموش می کنند. بنابراین ش��ما باید همیشه ایده ای برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و شناس��ایی آنها داش��ته 
باش��ید. این امر خرده فروشی تان را در بازار رقابتی کنونی به 
طور مداوم در ذهن مش��تریان نگه می دارد. اگر این نکته به 
طور دقیق از س��وی شما دنبال ش��ود، در مدت زمانی کوتاه 
امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان را پیدا 

خواهید کرد. 
بی شک همیش��ه امکان اس��تفاده از تجربه دیگر برندها و 
نظرات کارشناس��ی در دنیای کس��ب و کار وجود دارد. این 
ام��ر به ط��ور وی��ژه ای در صنعت خرده فروش��ی و همچنین 
فروشگاه های آنالین مصداق پیدا می کند. به همین خاطر اگر 
ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با استفاده 
از چنین راهکارهایی هس��تید، باید از همی��ن امروز به فکر 
توس��عه ارتباطات تان در بازار با افراد کلیدی باش��ید. امروزه 
بسیاری از خرده فروشی ها با استفاده از این تکنیک در عمل 
به هنگام بروز بحران برای برندشان امکان استفاده از نظرات 
کارشناسی یا جلب همکاری کارآفرینان بزرگ در بازار را پیدا 
می کنند. این نکته نوعی مزیت رقابتی برای کسب و کار شما 
در مقایس��ه با دیگر رقبا به همراه خواهد داشت. بی تردید در 

این میان نظر مشتریان نیز به برند شما جلب خواهد شد. 
میزبانییکرویداددرقالبالیواستریم

رویدادهای��ی ک��ه به ط��ور آنالین و در قال��ب پخش زنده 
در دس��ترس کاربران ق��رار می گیرد، همیش��ه حس و حال 
عجیبی خواهد داش��ت. این امر به ش��ما فرصت کافی برای 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف را داده و ش��انس تان را 
نیز به ش��دت بهینه سازی خواهد کرد. یادتان باشد در دنیای 
کنونی برای بسیاری از کارآفرینان دنیای آنالین همراه با کلی 
فرصت های تازه است. بنابراین شما باید از این فضا به خوبی 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان تان س��ود ببرید، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای جلب نظر مشتریان و 

بهینه سازی شرایط برندتان در بدو شروع به کار پیدا نکنید. 
نس��ل قدی��م بازاریاب ه��ا و کارآفرینان هنوز ب��رای کار با 
ش��بکه های اجتماعی مش��کالت زیادی دارند. در این میان 
شمار باالیی از خرده فروشی ها به طور کامل در دنیای آنالین 
ش��روع به کار کرده اند. این نکته اهمیت بس��یار زیادی برای 
ش��ما داش��ته و فرصت های زیادی نیز پی��ش روی تان قرار 
می ده��د. البته یک چ��راغ خطر نیز در این بین برای ش��ما 
روش��ن می گردد. این چراغ خطر امکان جا ماندن از فهرست 
برندهای نوآور در بازار است. از آنجایی که مشتریان همیشه 
به برندهای نوآور و خالق روی خوش نش��ان می دهند، شما 
باید همیشه این امکان را برای برندتان تقویت نمایید، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان را پیدا نکنید. 
توصیه ما در این بخش برای ش��ما به عنوان یک کارآفرین 
در دنی��ای خرده فروش��ی تالش برای ارتب��اط بهتر با دنیای 
دیجیتال اس��ت. این امر ش��اید در مراحل نخس��ت برای تان 
بسیار دشوار باشد، اما پس از مدت زمانی اندک شما به طور 
کامل فرصت جلب نظر مشتریان را به دست می آورید. هرچه 
باشد امروزه دنیا بر مدار شبکه های اجتماعی می گردد و شما 
چاره ای به غیر از تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ندارید. 

ش��ما پس از اینکه در ش��بکه های اجتماعی عضویت پیدا 
کردید، باید خیلی سریع نسبت به برگزاری جلسات زنده در 
قالب الیو اقدام نمایید. اگر در این میان یک مهمان مشهور یا 
دارای مهارت باال در بازار را نیز به جمع تان اضافه کنید، دیگر 

تقریبا هیچ کس الیوتان را از دست نخواهد داد. 
برگزاریمسابقهیااعطایهدیهبهمشتریان

ام��روزه مردم بی��ش از هر زم��ان دیگری مس��ابقه دادن 
را دوس��ت دارند. این امر به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و ش��انس تان در ب��ازار را به طور 
قاب��ل مالحظه ای افزایش می دهد. اگر ش��ما به دنبال جلب 
نظر مشتریان در بازار کنونی هستید، بهترین راهکار برگزاری 
یک مسابقه است. بی تردید در دنیای دیجیتال امروزی اغلب 
مردم مس��ابقه را در شبکه های اجتماعی یا بازی های آنالین 
در نظر می گیرند. با این حال شما امکان پیروی از شیوه های 
گوناگون دیگ��ر را نیز در این میان خواهید داش��ت. یکی از 
ایده های جالب در این میان برگزاری مسابقات به طور حضور 
و در شعبه های مختلف خرده فروشی تان است. این امر نه تنها 
مشتریان را به فروشگاه شما می کشاند، بلکه خاطره ای جذاب 
نیز برای آنها خواهد س��اخت. این ام��ر در بازار کنونی ارزش 

بسیار زیادی برای شما و برندتان خواهد داشت. 
ای��ده بع��دی در ای��ن بخش مرب��وط به اعط��ای هدیه به 
مشتریان است. این امر اغلب اوقات در فروشگاه های حضوری 
به خوبی مشاهده می ش��ود. مشتریان پس از ورود به چنین 
فروش��گاه هایی یک هدیه هرچند کوچک دریافت می کنند. 
شاید این هدیه در نگاه نخس��ت ارزش زیادی نداشته باشد، 
اما ش��ما با تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف امکان ایجاد 
ایج��اد تجربه ای منحص��ر به فرد از برندت��ان در ذهن آنها را 

خواهید داشت. 
برخ��ی از برنده��ا در این میان برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف اقدام به استفاده از کارت های هدیه می کنند. 
البت��ه این کارت ه��ای هدیه فقط برای خرید از ش��رکت در 
دس��ترس خواهد بود. بنابراین ش��ما نباید بی جهت خودتان 
را ب��رای تهیه چنین کارت هایی با دردس��رهای زیاد رو به رو 

سازید. 
برگزاریتورآنالینبازدیدازخردهفروشی

بس��یاری از خرده فروشی های دنیا در قالب تماما آنالین به 
مشتریان خدمات ارائه می دهند. این امر اهمیت زیادی برای 
کس��ب و کارها داشته و امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان، 
بدون دردس��رهای رایج در خرید سنتی، به همراه دارد. نکته 
مهم در این میان احساس خوب خرید حضوری و گشت زنی 
در مراکز فروش است. این امر برای شما به عنوان یک کسب 
و کار آنالی��ن مانع بس��یار مهمی خواهد ب��ود. بنابراین برای 
افتتاح یا بازگشایی خرده فروشی آنالین تان باید همیشه این 

نکته مهم را در نظر داشته باشید. 
ایده ما در این بخش برای جبران نقص خرده فروش��ی های 
آنالین در مقایسه با دیگر کسب و کارها مربوط به تالش برای 
برگزاری تورهای بازدید از برند است. بی شک این امر به طور 
حضوری امکان پذیر نیس��ت. دلیلش ه��م نه محدودیت های 
کرونایی، بلکه ماهیت کسب و کارهای آنالین است. بنابراین 
ش��ما باید تورهای مجازی یا آنالین را در دستور کارتان قرار 
دهید. این امر به ش��ما امکان تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب 

هدف به طور ویژه و حرفه ای را خواهد داد. 
امروزه بسیاری از فروشگاه ها برای جلب نظر مشتریان شان 
اقدام به اس��تفاده از تکنیک های مربوط به برگزاری تورهای 
آنالین می کنند. ش��اید این امر برای کسب و کار شما دشوار 
یا حتی ناآش��نا باش��د، اما در صورت تمرین و الگوبرداری از 
برندهای دیگر خیلی زود در این راستا حرفه ای خواهید شد. 

همکاریباخیریههایمحلی
خیریه ها همیشه گزینه ای خوب برای همکاری در راستای 
نمایش تصویری اجتماعی و متعهد از برندهاس��ت. ش��ما با 
هم��کاری نزدیک با یک خیریه محلی می توانید در افتتاح یا 
بازگشایی خرده فروشی تان به خوبی بودجه ای برای کارهای 
خیریه تهیه کنید. این امر نگاه مشتریان به برند شما را به طور 
قابل مالحظه ای تغییر خواهد داد. بنابراین باید همیش��ه این 
نکته مهم را در ذهن داش��ته باشید، در غیر این صورت شاید 
خیلی راحت یکی از بهترین ایده های تان برای تاثیرگذاری بر 

روی مخاطب هدف را از دست بدهید. 
امروزه راهکارهای بس��یار زیادی برای افتتاح یا بازگشایی 
خرده فروش��ی پیش روی کس��ب و کارها قرار دارد. بنابراین 
ش��ما باید در زمینه استفاده از فرصت های تان نهایت دقت را 
به خرج دهید. ایده های مورد بحث در این مقاله برای شروع 
کارتان در این زمینه تاثیرگذار و مناس��ب خواهد بود. به این 
ترتیب ش��ما امکان جلب نظر مش��تریان به ساده ترین شکل 

ممکن را پیدا خواهید کرد. 
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بازگشایی کسب و کار با ایده های جذاب و کاربردی


