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فرص�ت امروز :ش�اخص کل بورس تهران با رش�د کمرمق  10هزار واحدی در س�ه روز معامالتی هفته
گذش�ته به س�طح یک میلیون و  529هزار واحد رس�ید تا نوس�ان بورس در این کانال پر دستانداز
کماکان ادامه داش�ته باش�د .با وجود اینکه ش�اخصهای بورسی در ش�روع سال  1401شاهد
بهبود نسبی و رشد ارزش معامالت بودهاند و شاخص بورس تهران برای سومین بار از زمان3 ...
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سرمقاله

افسارگسیختگی قیمتها نتیجه سرکوب قیمتی است

سیاستگذاری

اسیر قیمتگذاری

سیاستگذاری بانکها:
وزارت اقتصاد یا بانک
مرکزی؟
علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها
در س��ال  1385در فصلنامه علمی-
پژوهش��ی «مجلس و راهب��رد» ،مقاله
نس��بتا مفصل��ی ب��ا عن��وان «ارزیابی
جایگاه حقوقی نهادهای سیاستگذار
پولی و اعتباری در نظام بانکی کشور»
نوش��تم .در این مقاله ت�لاش کردم با
بررسی قوانین و مقررات ،جایگاه قانونی
نهاده��ای اصلی سیاس��تگذار بانکی
کش��ور ،یعنی بانک مرکزی و ش��ورای
پ��ول و اعتبار را تجزیه و تحلیل کنم تا
اختیارات و وظای��ف قانونی این نهادها
برای خواننده مش��خص شود و هر نهاد
حدود اختی��ارات و وظایف قانونی خود
را بداند و از موازیکاری و سیاستگذاری
غیرقانونی در نظام بانکی کشور پرهیز
شود .اما تحوالت بانکی چند ماه اخیر،
از جمله رونمایی از «س��ند راهبردها و
سیاس��تهای بخش بانکی» و ابالغ آن
به بانکهای دولتی و خصولتی از سوی
وزارت اقتص��اد به جای ش��ورای پول و
اعتبار و بانک مرکزی ،ظاهرا بیانگر این
است که کالف سردرگم سیاستگذاری
در امور بانکی کش��ور همچن��ان ادامه
دارد و در غبار موازیکاریها مش��خص
نیس��ت که ناظر قانونی و متولی اصلی
سیاستگذاری شبکه بانکی کیست و
جایگاه و اعتبار قانونی ش��ورای پول و
اعتبار و استقالل بانک مرکزی کجاست!
ادامه در همین صفحه

فرصت امروز :موج تازه رش��د قیمتها در روزهای گذش��ته ،بار دیگر ناکارآمدی قیمتگذاری دستوری را به عنوان
یکی از اشتباهات مهلک سیاستگذاری در اقتصاد ایران به رخ کشید .شاید به یادماندنیترین تصویر سیاستگذاری
غلط اقتصادی در حافظه تاریخی ما به فلک شدن بازرگانان از سوی عینالدوله ،حاکم تهران به بهانه گرانی قند و شکر
برمیگردد که اتفاقا در خیزش جنبش مشروطه نیز بیتاثیر نبود .با همه تغییر و تحوالتی که در این سالها در اقتصاد...
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نماگرهاي اقتصادی بانک مرکزی در پاییز  1400نشان میدهد

فرار  10میلیارد دالری سرمایه
3

بوکار
مدیریت و کس 

افسانههای نادرست عرصه فروش

سقف اجارهبها هنوز مشخص نشده است

التهاب در بازار اجاره

2

دنیای کسب و کار گاهی میتواند حسابی عجیب و حتی حیرتانگیز به نظر برسد .اینکه برخی از برندها در
تالش برای فروش دست به هر کاری میزنند ،به تنهایی برای تعجب نسبت به روند فعالیت در دنیای فروش
کافی است .با این حال کارآفرینان فقط به این شیوهها اکتفا نکردهاند ،بلکه گاهی اوقات افسانههایی نیز در زمینه
بازاریابی یا حتی فروش ایجاد میکنند .این افس��انهها گاهی آنقدر قدرت دارند که کمتر کسی حتی شجاعت
مقابله با آنها را به خودش میدهد .در این مواقع بس��یاری از کارآفرینان تازه کار نیز از همین افس��انهها پیروی
کرده و به دنبال تاثیرگذاری بر روی مشتریان با استفاده از شیوههای مورد نظر میروند .بدون تردید کار یک
فروش��نده در دنیای کنونی بسیار سختتر از هر زمان دیگری است .دلیل این امر نجات برندها از بحران مالی
ناشی از کرونا و تالششان برای کسب سود حداکثری است .این امر گاهی اوقات برای تاثیرگذاری بر روی...
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سیاستگذاری بانکها :وزارت اقتصاد یا بانک مرکزی؟
ادامه از همین صفحه
در ظاهر امر ،قوانین و مقررات بانکی همگی حاکی از آن است
که سیاس��تگذار و ناظر قانونی عملک��رد همه بانکهای دولتی،
خصوص��ی و خصولتی فقط بانک مرکزی اس��ت و این موضوع،
یکی از شاخصههای استقالل بانک مرکزی است .برخالف مقررات
حاکم بر ش��رکتهای سهامی که مجامع عمومی صاحبان سهام
شرکتهای س��هامی عام یا سهامی خاص را سیاستگذار اصلی
ش��رکت میداند ،مجم��ع عمومی صاحبان س��هام همه بانکها
برخ�لاف مجامع ش��رکتهای س��هامی فاقد کمتری��ن اختیار
سیاس��تگذاری در امور مرب��وط به عملیات اعتب��اری و بانکی
هستند .افزون بر آن ،به صراحت قانون پولی و بانکی ،ناظر قانونی
بانکه��ا و موسس��ات اعتباری ،تنها بانک مرکزی اس��ت و همه
بانکهای کش��ور خواه دولتی و خواه خصولتی بایستی عملیات
بانک��ی خود را مطابق با مصوبات بانک مرکزی و ش��ورای پول و
اعتبار انجام دهند و در مقابل بانک مرکزی ،پاس��خگوی عملیات
بانکی خود باش��ند و تعهدات مالیش��ان را در برابر خیل عظیم
سپردهگذاران ایفا نمایند .تا جایی که به یاد دارم ،در زمان ریاست
طهماسب مظاهری بر بانک مرکزی ،با تالش او و مصوبه مراجع
ذیربط ،ریاست شورای پول و اعتبار از وزارت اقتصاد منزع و به
بانک مرکزی منتقل ش��د و ریاست ش��ورای عالی بورس نیز در
اختیار وزارت اقتصاد قرار گرفت.
با وجود ش��فافیت قانونی در این زمینه ام��ا عملکردها ظاهرا
حاک��ی از تحوالتی دیگر در صنعت بانکداری و به حاش��یه رفتن
تدریجی مراجع قانونی سیاس��تگذار بانکی است .هفته گذشته
با حض��ور وزیر اقتص��اد و مدیران بانکها از «س��ند راهبردها و
سیاس��تهای بخش بانکی» رونمایی شد؛ س��ندی که نشانی از
تصویب و یا موافقت شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نداشت،
اما به گفته احس��ان خاندوزی در مورد این دس��تورالعمل بانکی،
«ما این مس��یر را نه به عنوان یک اقدام موردی و مسکن موقت،
بلکه به عنوان یک سیاس��ت دائم برای نظام بانکی کشور مدنظر
ق��رار دادهایم ».از این گفته او میتوان اس��تنباط کرد که ظاهرا
وزارت اقتص��اد تمایل دارد به جای بانک مرکزی و ش��ورای پول
و اعتبار ،متولی سیاس��تگذاری در امور بانکی نیز باشد ،زیرا در
کنار این دستورالعمل بانکی ،سایر برنامههای بانکی این وزارتخانه
نظیر طرح اس��ترداد سود مازاد تس��هیالت بانکی ،طرح پرداخت
تس��هیالت خرد فقط با یک ضامن و همچنی��ن الزام بانکها به
انتش��ار لیس��ت ابربدهکاران بانکی نیز خارج از بانک مرکزی به
بانکهای دولتی ابالغ ش��د .این موضوع مجددا این پرس��ش را
برای نگارنده به عنوان یک پژوهش��گر بانکی مطرح س��اخت که
متولی اصلی سیاستگذاری نظام بانکی کشور قانونا کدام مرجع
اس��ت؟ با این موازیکاری ،وضعیت اس��تقالل بان��ک مرکزی به
کجا منتهی خواهد ش��د؟ آیا در این مه��م از نظر مبانی قانونی،
تفاوتی بین بانکه��ای دولتی و خصولتی با بانکهای خصوصی
هست؟ آیا بانکهای دولتی و خصولتی هر کدام تابع قانون خاص
خود هس��تند یا آنکه در زمینه سیاستهای بانکی ،همه بانکها
بالاستثنا بایستی تابع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشند و
فقط دستورالعملها و بخشنامههای بانک مرکزی را اجرا کنند تا
بانک مرکزی قادر باشد وظیفه قانونی خود در مورد «حفظ ارزش
پول و موازنه پرداختها و تس��هیل مبادالت بازرگانی و کمک به

رشد اقتصادی کشور» را به خوبی اجرا نماید؟
پاس��خ بدین س��واالت از زاویه قوانین و مقررات فعلی ،چندان
س��خت و پیچیده نیس��ت .در کالن موضوع ،نظام بانکی کش��ور
(ش��امل بانک مرکزی ،ش��ورای پول و اعتبار ،بانکهای دولتی،
خصوصی و خصولتی و موسسات اعتباری غیربانکی) همگی تابع
مصوبات مجلس شورای اسالمی هستند .مالکیت دولت بر سهام
بانکه��ای دولتی نیز تاثیری در این موض��وع ندارد و بانکهای
دولتی و خصولتی از این قاعده قانونی مس��تثنا نیستند .طبیعی
است اگر مجلس در قوانین بانکی ،تصویب آییننامه اجرایی قانون
را برعهده هیأت دولت بگ��ذارد ،اجرای مصوبات هیأت دولت در
امور بانکی نیز مش��روط بر آنکه مصوبه هیأت دولت در چارچوب
و ب��ا رعای��ت حدود و مرزه��ای قانونی مصوب��ه مجلس تصویب
ش��ده باشد ،الزم الرعایه اس��ت .تخلف از مصوبات مجلس نیز با
هیچ بهانهای قابل توجیه نیس��ت و پیگرد قانونی خواهد داشت.
آنچه از مقررات و قوانین اس��تنباط میش��ود ،این است که بانک
مرک��زی تنها مرجع و متولی اصلی سیاس��تگذاری و نظارت بر
امور بانکی کشور است و تعلق سهام بانکهای دولتی یا مدیریت
تمام و کمال دولت بر بانکهای خصولتی که سهام آنها به مردم
واگذار ش��ده ولی دولت همچنان بر آنها مدیریت دارد ،تاثیری بر
صالحیت تام و انحصاری بانک مرکزی برای سیاستگذاری امور
بانکی و نظارت بر عملک��رد بانکها ندارد .به بیان بهتر ،مالکیت
ی��ا مدیریت دولت بر برخی از بانکها ،ذرهای از اس��تقالل بانک
مرک��زی در این زمینه نمیکاهد .در اینجا برای روش��ن ش��دن
موضوع به پارهای از مقررات بانکی برگرفته از قانون پولی و بانکی
کشور و قانون عملیات بانکی بدون ربا که در واقع ضامن استقالل
بانک مرکزی هستند ،اشاره میکنم.
الف :قانون پولی و بانکی کشور
در حال حاضر ،نظام بانکی کش��ور تابع مقررات قانون پولی و
بانکی مصوب تیرماه  1351اس��ت؛ قانونی استخواندار که بسیار
کارشناسانه تنظیم شده و حدود اختیارات و صالحیتهای قانونی
بان��ک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار و می��زان مداخله آنان در
امور بانکها را به خوبی مش��خص کرده است .برای روشن شدن
موض��وع ،مروری ب��ر ماده  19این قانون ،خالی از لطف نیس��ت:
«الف-بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و
اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور میباشد .ب-هدف
بانک مرکزی ایران حفظ ارزش پول و موازنه پرداختها و تسهیل
مبادالت بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور است .ج-بانک
مرکزی ایران دارای ش��خصیت حقوقی است و در مواردی که در
این قانون پیشبینی نشده اس��ت ،تابع قوانین و مقررات مربوط
به ش��رکتهای س��هامی خواهد بود .د-بانک مرک��زی ایران جز
در مواردی که قانون صریحا مقرر داش��ته باش��د مشمول قوانین
و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانهها و ش��رکتهای دولتی و
موسس��ات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات
قسمت بانکداری این قانون نمیباشد».
پیام قانون پولی و بانکی کش��ور ،مشخص و روشن است :بانک
مرکزی ،مس��تقل و مسئول اصلی تنظیم و اجرای سیاست پولی
و اعتباری بانکها براس��اس سیاست کلی اقتصادی کشور است.
بنابرای��ن در این قانون ،وزارت اقتص��اد به عنوان مجمع عمومی
بانکه��ای دولتی ،هیچ نقش��ی در سیاس��تگذاری و نظارت بر

عملکرد بانکها ندارد ،حتی اگر آن بانک ،دولتی و خصولتی باشد.
عالوه بر مواد قانونی مورد اش��اره ،م��اده  14قانون پولی و بانکی
کشور هم تصریح دارد« :بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام
پولی کشور میتواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و
نظ��ارت کند ».از جمله امور مورد نظر قانونگذار که در صالحیت
انحصاری بانک مرک��زی قرار دارد« ،تعیین نس��بت داراییهای
آنی بانکها به کلیه داراییها یا به انواع بدهیهای آنها برحس��ب
ک مرکزی
نوع فعالیت بانکها یا س��ایر ضوابط به تش��خیص بان 
ایران»« ،تعیین نسبت مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته
بانکها به انواع داراییها»« ،تعیین حداکثر نسبی تعهدات ناشی
از افتتاح اعتبار اس��نادی ،ظهرنویسی یا ضمانتنامههای صادر از
طرف بانکها و ن��وع و میزان وثیقه اینقبیل تعهدات»« ،تعیین
ش��رایط معامالت اقس��اطی که اعتبار آن از طرف بانکها تأمین
میش��ود»« ،تعیین مقررات افتتاح حس��اب جاری و پسانداز و
س��ایر حس��ابها»« ،تعیین نوع و میزان جوایز و هرگونه امتیاز
دیگری که برای جلب س��پردههای جاری ی��ا پسانداز از طرف
بانکها عرضه میشود و تعیین ضوابط برای تبلیغات بانکها در
این مورد» و «رسیدگی به عملیات و حسابها و اسناد و مدارک
بانکه��ا و اخذ هرگونه اطالعات و آمار از بانکها با توجه به لزوم
حفظ اسرار حرفهای» است.
در ماده  18قانون پولی و بانکی کش��ور نیز اختیار شورای پول
و اعتبار بدین ش��رح تعیین شده است« :شورای پول و اعتبار به
منظور مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی
ایران و نظارت بر امور پولی و بانکی کش��ور عهدهدا ر وظایف زیر
است« :رسیدگی و تصویب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی
و آییننامهه��ای داخل��ی بانک مرک��زی ایران»« ،رس��یدگی و
اظهارنظر نس��بت به ترازنامه بانک مرکزی ای��ران برای طرح در
مجمع عمومی»« ،رس��یدگی و تصویب آییننامههای مذکور در
این قانون»« ،اظهارنظر در مسائل بانکی و پولی و اعتباری کشور و
همچنین اظهارنظر نسبت به لوایح مربوط به وام یا تضمین اعتبار
و هر موضوع دیگریکه از طرف دولت به شورا ارجاع میشود»،
«دادن نظر مشورتی و توصیه به دولت در مسائل بانکی و پولی و
اعتباری کشور که به نظر شورا در وضع اقتصادی و به خصوص در
سیاستاعتباری کشور موثر خواهد بود» و «اظهارنظر درباره هر
موضوعی که از طرف رئیس کل بانک مرکزی ایران در حدود این
قانون به شورا عرضه میگردد ».بدین ترتیب از نظر قانون پولی و
بانکی کشور ،بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به عنوان یکی
از ارکان بانک مرکزی ،تنها متولی انحصاری سیاستگذاری بانکی
و ناظر قانونی همه بانکهاست.
ب :قانون عملیات بانکی بدون ربا
در قان��ون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ش��هریورماه 1362
که در حال حاضر مبنای اصلی فعالیت صنعت بانکداری کش��ور
برمبنای موازین ش��رعی بانکداری بدون رباست ،از جمله اهداف
نظام بانکی کشور (و نه اهداف قوه مجریه) ،اموری مانند «استقرار
نظام پولی و اعتباری برمبنای حق و عدل (با ضوابط اسالمی) به
منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت س�لامت و
رشداقتصاد کشور»« ،فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها
و برنامههای اقتصادی دولت جمهوری اسالمی با ابزارهای پولی و
اعتباری»« ،ایجاد تسهیالت الزم جهت گسترش تعاون عمومی

و قرضالحس��نه از طریق جذب و جلب وج��وه آزاد و اندوختهها
و پساندازها و س��پردهها و بس��یج و تجهیز آنها در جهت تأمین
شرایط و امکانات کار و سرمایهگذاری به منظور اجرای بند «»2
و « »9اصل چهل و س��وم قانون اساس��ی»« ،حفظ ارزش پول و
ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادالت بازرگانی» و
«تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادالت و معامالت و
سایر خدماتی که به موجب قانون برعهده بانک گذاشته میشود»،
تعیین ش��ده اس��ت .ماده  20قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز
قس��متی دیگر از اختیارات قانونی بان��ک مرکزی را تعیین کرده
است.
در مجم��وع ،برآیند همه قوانی��ن و مقرراتی که مختصرا بدان
اشاره و استناد شد ،نش��ان میدهد در هیچ کدام از این مقررات
قانونی ،چه مربوط به قبل یا بعد از انقالب باشد ،به وزارت اقتصاد
خواه مستقال یا به عنوان نماینده سهام دولت در بانکهای دولتی
یا به س��ایر مراجع قانونی ،اختیار سیاس��تگذاری در امور بانکی
از جمله تعیین ش��رایط پرداخت تسهیالت نظیر طرح پرداخت
تسهیالت خرد با یک ضامن و همچنین الزام بانکها به پرداخت
فوری س��ود مازاد بر سود مصوب و قانونی تسهیالت بانکی مورد
ادعای مشتری داده نشده است .بنابراین با مقایسه مجموعه این
مقررات با رویدادهای بانکی اخیر ،این سوال مطرح میشود که با
توجه به اس��تقالل و صالحیت تام و تمام بانک مرکزی و شورای
پول و اعتبار ،مبنا و مس��تند قانونی سیاس��تگذاری چند ماهه
اخی��ر وزارت اقتصاد ،کدام قوانین اس��ت؟ به عنوان مثال ،از نظر
حقوقی و قانونی چگونه ممکن است از یک طرف مجلس در قانون
بودجه فقط بانک مرکزی را مجاز به انتشار اطالعات بانکی مردم
و لیس��ت بدهکاران بانکی کند و از طرف دیگر وزارت اقتصاد در
فرآیندی مغایر با قانون بودجه سال  ،1401همه بانکهای دولتی
و خصولتی را مکلف به انتشار لیست بدهکاران کالن بانکی نماید
که نتیجه این رویکرد نیز همانا انتش��ار لیستهای ناقص و بدون
راس��تیآزمایی بانک مرکزی ،آن هم مستقیما توسط بانکهای
دولتی و خصولتی بدون مجوز قانونی باش��د؟ اگر به تش��خیص
وزارت اقتصاد ،تسهیالت زیر یکصد میلیون تومان باید با سفته و
یک نفر ضامن پرداخت شود ،دیگر «دستورالعمل اجرایی اعطای
تس��هیالت خرد» مصوب بانک مرکزی که اخیرا ابالغ شده ،چه
محلی از اعراب خواهد داش��ت؟ همچنین آن دس��ته از منتقدان
محترم ش��بکه بانکی کش��ور که انتقادات خ��ود را مولود ضعف
نظارت رگالتوری یعنی بانک مرکزی میدانند ،چگونه رویدادهای
بانکی چند ماه اخیر را ارزیابی میکنند؟
بای��د این واقعی��ت را پذیرفت که از نظ��ر موازین قانونی ،تنها
یک سیستم بانکی آنهم تحت مدیریت و نظارت بانک مرکزی،
حق سیاستگذاری و نظارت بر همه بانکهای دولتی ،خصوصی
و خصولت��ی را دارد و اینطور نیس��ت که دو نوع بانکداری دولتی
و خصوصی در کش��ور وجود داشته باش��د ،به طوری که مرجع
سیاستگذاری بانکهای دولتی و نیمه دولتی ،وزارت اقتصاد (یا
س��ایر وزارتخانهها) باشد و فقط بانکهای خصوصی و موسسات
اعتباری غیربانکی تحت سیاستگذاری بانک مرکزی قرار داشته
باش��ند .البته از نظر مبانی کارشناسی ،برنامههای وزارت اقتصاد
به ویژه در مورد انضباط مالی بانکها و موسسات اعتباری ،خواه
دولتی باشند و خواه خصوصی بسیار راهگشا خواهد بود ،ولی این

برنامههای بانکی فقط پس از بررس��ی کارشناسی و ابالغ رسمی
توس��ط بانک مرکزی ،قابل اج��را برای همه بانکه��ای دولتی،
خصوصی و خصولتی خواهد بود .بر همین مبنا ،این شیوه برنامه
و دستورالعملنویس��ی برای بانکهای دولتی و خصولتی ،نقض
تدریجی اس��تقالل بانک مرکزی را در پی خواهد داشت ،زیرا اگر
وزارت اقتصاد ،این قبیل برنامههای بانکی را به اعتبار تعلق 100
درصد س��هام بانکهای دولتی به دولت انجام میدهد ،در نتیجه
با این استدالل ،مجامع عمومی سهامداران بانکهای خصوصی و
خصولتی نیز بایستی قانونا مجاز باشند صالحیتهای قانونی بانک
مرکزی را نادیده بگیرند و در امور بانکی مداخله و سیاستگذاری
کنند؛ حال آنکه براساس مبانی قانونی ،مجمع عمومی صاحبان
س��هام هیچ بانک دولتی یا خصوصی مجاز نیست در امور بانکی
مداخله و سیاستگذاری نماید.
موازیکاری بین بان��ک مرکزی و وزارت اقتصاد عمال صنعت
بانکداری کش��ور را به دو ش��قه بانکداری دولت��ی و بانکداری
خصوصی تقس��یم میکند که هر کدام س��از خود را مینوازند.
ای��ن وضعیت عالوه بر آنکه بانک مرکزی را به حاش��یه انفعال
میکشاند ،فرصت رقابت بین بانکهای دولتی و خصوصی برای
ارائ��ه خدمات بانکی بهت��ر به مردم را هم از بی��ن خواهد برد.
ص��رف نظر از این مباحث حقوقی ،از آنجا که مش��کالت نظام
بانکی فراوان است و از جمله این مشکالت مهم ،دریای عظیم
مطالبات معوق و به عبارتی وصولناش��دنی همه بانکهاست،
وزیر محترم اقتصاد در مراس��م رونمایی از «س��ند راهبردها و
سیاستهای بخش بانکی» گفت« :براساس آمار تاییدنشده از
س��وی سازمان حسابرسی کشور ،اصل و فرع رقم بدهی دولت
به ش��بکه بانکی نزدیک به  ۳۰۰هزار میلیارد تومان اس��ت».
همچنین ارگان مطبوعاتی دولت در یک گزارش خبری نوشت
که مبلغ  317هزار میلیارد تومان از مطالبات معوق بانکها به
تنهایی در اختیار  10ش��رکت بزرگ بدهکار اس��ت .لذا برنامه
مش��ترک وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای وصول این مبالغ
کالن از بدهکاران و نیز تامین اعتبار الزم برای پرداخت بدهی
کالن دول��ت و ش��رکتهای دولتی به بانک مرکزی و ش��بکه
بانکی ،کمک موثری برای حل مش��کل کمب��ود منابع مالی و
افزایش توان تس��هیالتدهی بانکها خواهد بود .با بازگش��ت
این حجم عظیم مطالبات معوق و نیز منابع حاصل از برداشت
شبانه از حساب بانکها بابت تفاوت نرخ ارز قطعا شبکه بانکی
از نظر مالی توانمند خواهد ش��د و برای اجرای تکالیف تبصره
 16قانون بودجه سال  ،1401با کمبود منابع مواجه نمیشود
و دیگر برای پرداخت تس��هیالت تکلیف��ی مورد نظر قانونگذار
نیاز نخواهد داش��ت که دست به دامان بانک مرکزی شود ،زیرا
با اضافهبرداش��ت از بانک مرکزی ،خلق پول نیز الجرم محقق
خواه��د ش��د .بنابراین با احت��رام به همکاران محت��رم وزارت
اقتصاد ،انتظار میرود ضمن توجه بیش��تر به حفظ استقالل و
اعتبار قانونی بانک مرکزی و ش��ورای پول و اعتبار ،برنامههای
بانکی خود را تنها از کانال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار
پیگی��ری کنند .بیش��ک ،اینگونه برنامهه��ای بانکی پس از
بررس��ی و تصویب ش��ورای پول و اعتبار و ابالغ رسمی توسط
بانک مرکزی ،در مقام اجرا بر همه بانکها قانونا الزماالجراست
و مردم نیز از ثمرات اجرای آن بهرهمند خواهند شد.
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امنیت غذایی زیر تیغ جنگ

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) در گزارش تازه خود
میگوی��د که  193میلیون نفر از  ۵۳کش��ور جهان در س��ال ۲۰۲۱
میالدی با «قحطی ش��دید مواد غذایی» مواجه بودهاند که نسبت به
س��ال  ۲۰۲۰بیش از یک چهارم رش��د داشته است .در گزارش ۲۷۷
صفحهای که چهارشنبه هفته گذشته به طور مشترک از سوی برنامه
جهانی غذای سازمان ملل و فائو منتشر شد ،آمده است از سال ۲۰۱۸
شمار کسانی که با قحطی شدید مواد غذایی مواجه بودهاند ،به صورت
متوالی افزایش یافته و طی چهار س��ال تقریبا دو برابر شده است .به
گفته فائو 570 ،هزار نفر در کشورهای اتیوپی ،یمن ،سودان جنوبی و
ماداگاسکار در سال گذشته با وضعیت فاجعهبار امنیت غذایی مواجه
بودهاند .همچنین در افغانس��تان  14.1میلی��ون نفر با بحران امنیت
غذایی و  8.7میلی��ون نفر در وضعیت قحطی مواد غذایی قرار دارند.
این وضعیت فاجعهبار امنیت غذایی حاال با ترکشهای جنگ روسیه
و اوکراین دوچندان شده و از همین رو ،نهادهای بینالمللی از جمله
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نسبت به بازخوردهای اقتصادی
ادامه جنگ در اوکراین هشدار دادهاند.
بحران شرق اروپا همچنین تاثیرات قابل توجهی بر بازار مواد غذایی
و امنیت غذایی کش��ورهای اس�لامی و بازار موسوم به حالل گذاشته
است ،چراکه بخش قابل توجهی از کشورهای اسالمی به واردات مواد
غذایی از دو کش��ور روسیه و اوکراین به ش��دت وابسته هستند .این
ش��رایط جنگی باعث شده است تا زنجیره ارزش دچار اختالل شود و
کمبود و گرانی مواد غذایی در این کش��ورها به طور فزایندهای باعث
نگرانی شود .آنطور که مرکز پژوهشهای اتاق ایران در بیستونهمین
گزارش از سلسله گزارشهای «پایش تحوالت تجارت جهانی» نوشته
اس��ت ،در برخ��ی از موارد ت��ا  ۵۰درصد واردات برخ��ی مواد غذایی
کش��ورهای اس�لامی از اوکراین و روس��یه صورت میگیرد .براساس
آمارها ،عربس��تان س��عودی حدود نیمی از گندم مورد نیاز خود را از
روسیه و اوکراین وارد میکند .روسیه همچنین بزرگترین تامینکننده
گندم امارات متحده عربی است و سهم  ۵۰درصدی در واردات گندم
این کش��ور دارد .حدود  ۷۳درصد از روغن آفتابگردان امارات متحده
عربی از اوکراین و  ۷درصد آن از روسیه وارد میشود .در سطح کالنتر
شورای همکاری خلیج فارس حدود  ۹۰درصد مواد غذایی مورد نیاز
خود را از خارج وارد میکند .بنابراین هرگونه اختالل در زنجیره عرضه
میتواند تاثیر منفی شدیدی بر امنیت غذایی این کشورها بگذارد.
البته کش��ورهای ش��ورای هم��کاری خلیج فارس ب��رای مقابله
ب��ا ای��ن وضعیت ،نظ��ارت بر بازارها را تش��دید ک��رده و واردات از
آمری��کای التین را افزایش دادهان��د .آنها همچنین کمکهای مالی
به کش��ورهای ش��مال آفریقا به ویژه مصر و الجزایر برای مقابله با
ناامنی فزاینده غذایی را افزایش دادهاند .از س��وی دیگر ،بازار حالل
در کشورهای مس��لمان آفریقایی بیشتر از خلیج فارس تحت تاثیر
این جنگ قرار گرفته است .اوکراین صادرکننده اصلی گندم ،غالت،
روغن آفتابگردان و سایر محصوالت غذایی به آفریقاست .در شرایط
کنونی کاهش صادرات باعث شده است تا امنیت غذایی کشورهایی
مانند تونس آس��یبپذیر ش��ود .آس��یبپذیری در کشورهای فقیر
آفریقایی بیش از تونس ،مصر و الجزایر اس��ت .در صورتی که جنگ
اکراین تا تابس��تان یعنی فصل برداشت محصوالت کشاورزی تداوم
یابد ،ناامنی غذایی در طیفی از کش��ورهای اسالمی تشدید خواهد
ش��د ،چراکه جایگزین کردن واردات از اوکراین و روسیه برای این
کش��ورها بسیار دشوار است و به عنوان مثال ،واردات از کشورهایی
مانن��د هند و اس��ترالیا و آرژانتین حدود  ۲۰۰درص��د قیمتها را
افزای��ش خواهد داد .افزایش ش��دید قیمت م��واد غذایی در طیفی
از کش��ورها از جمله کشورهای اس�لامی همچنین ممکن است به
شورشهای جدیدی منجر شود.
در همی��ن حال ،گزارش جدید بانک جهانی در مورد چش��مانداز
بازار کاالهای اساس��ی که در  ۲۲آوریل  ۲۰۲۲منتشر شده ،نسبت
به اثرات جنگ اوکراین بر قیمت کاالها در جهان هشدار داده است.
به گفته بانک جهانی ،افزایش قیمت انرژی در دو س��ال گذش��ته،
بیش��ترین میزان از س��ال  ۱۹۷۳و بحران جهانی نفت بوده اس��ت.
همچنی��ن قیمت آن دس��ته از م��واد غذایی که روس��یه و اوکراین
تولیدکنندگان بزرگ آن محس��وب میش��وند و همچنین کودهای
شیمیایی که برای تولید به گاز طبیعی نیاز دارند ،به باالترین میزان
از سال  ۲۰۰۸رسیده و بانک جهانی این شوک را بزرگترین شوک
به قیمت کاالها از دهه  ۱۹۷۰تاکنون توصیف کرده است.
بازوی پژوهش��ی اتاق ای��ران در بخش دیگری از گ��زارش خود به
تغییر پارادایمی در سیاستهای تجاری ایاالتمتحده و اتکای آمریکا
به زنجیرههای عرضه کلیدی کش��ورهای مورد اعتماد (برای افزایش
امنی��ت زنجیرههای ارزش) پرداخته اس��ت .به نظر میرس��د کنش
متفاوت آمریکا برمبنای منطق امنیت اقتصادی احتماال تأثیرات مهمی
بر اقتصاد جهانی خواهد داش��ت و بهتدریج به شکلگیری بلوکهای
متفاوت و تا حدی منفصل از یکدیگر در اقتصاد جهانی منجر خواهد
ش��د .در این میان ،تنش پاکس��تان و چین نیز ب��ار دیگر در منطقه
خبرس��از شده اس��ت و پس از آنکه پاکس��تان دفتر مدیریت کریدور
اقتصادی چین و پاکس��تان را منحل کرد ،برخی از کارشناس��ان ،این
موضوع را نش��انه تشدید اختالفات دو کشور ،کاهش اهمیت کریدور
برای دولت جدید پاکس��تان و چراغ سبز اس�لامآباد به آمریکا تلقی
کردهاند.
همچنی��ن در بخ��ش تح��والت منطق��های به نظر میرس��د که
کوششهای رژیم صهیونیس��تی برای نفوذ اقتصادی در خاورمیانه
و احیای روابط با طیف هرچه بیش��تری از کش��ورها از یکس��و و
تالشهای دولت ترکیه برای گذر از اختالفات با کشورهای عربی و
رژیم صهیونیستی ،کاس��تن از بحران اقتصادی این کشور و تعیین
موقعی��ت جدید در موازنه قدرت در ح��ال تحول منطقهای ،زمینه
را ب��رای احی��ای روابط دو طرف فراهم آورده اس��ت .حمایت ۱۴۶
میلیون دالری عربس��تان سعودی از شرکتهای کوچک و متوسط،
تشکیل ش��ورای تجارت عربستان و قطر ،گس��ترش روابط تجاری
امارات و کره جنوبی از طری��ق امضای توافقنامه میان اتاقهای دو
کشور و بازگش��ت قطریها به اقتصاد مصر نیز از دیگر تحوالت در
کش��ورهای عربی حاشیه خلیجفارس است که در این گزارش مورد
توجه قرار گرفته است .همچنین باید به تصمیم دولت طالبان مبنی
بر توقف فعالیت بازارچههای مرزی به دلیل رواج گسترده قاچاق از
طریق این بازارچهها اشاره کرد.

سیاستگذاری اسیر قیمتگذاری

فرص��ت امروز :موج تازه رش��د قیمتها در روزهای گذش��ته ،بار دیگر
ناکارآمدی قیمتگذاری دس��توری را به عنوان یکی از اش��تباهات مهلک
سیاستگذاری در اقتصاد ایران به رخ کشید .شاید به یادماندنیترین تصویر
سیاستگذاری غلط اقتصادی در حافظه تاریخی ما به فلک شدن بازرگانان
از سوی عینالدوله ،حاکم تهران به بهانه گرانی قند و شکر برمیگردد که
اتفاقا در خیزش جنبش مشروطه نیز بیتاثیر نبود .با همه تغییر و تحوالتی
که در این س��الها در اقتصاد سیاس��ی ایران رخ داده ،اما به نظر میرسد
قیمتگذاری دس��توری و س��رکوب قیمت��ی ،پای ثابت سیاس��تگذاری
اقتصادی در دولتهای مختلف بوده و در حال حاضر نیز قطار قیمتگذاری
دستوری به ایستگاه دولت سیزدهم رسیده است.
قیمتگ��ذاری دس��توری موید مداخل��ه همهجانبه دولت در س��ازوکار
اقتصادی و مبین نگاه دستوری به اقتصاد است که در ادبیات اقتصادی در
نقطه مقابل اقتصاد بازار تعریف میشود .اگرچه سرکوب قیمتها عمدتا با
هدف مهار تورم از سوی سیاستگذار به کار گرفته میشود ،اما نه تنها که
به تنظیم بازار و کنترل قیمتها منجر نمیشود ،بلکه با عدم عرضه کاالها،
افزای��ش احتکار و تعطیلی کارخانهها به جهش قیمتها نیز دامن میزند.
مصادی��ق و نمونههای این اتفاق در س��الهای اخی��ر و بازارهای مختلف
زیاد اس��ت؛ مثال در بحث قیمتگ��ذاری خودروها به هیچ عنوان به بحث
کیفیت و بهرهوری توجهی نش��ده و اتفاقا همین قیمتگذاری دس��توری
باعث ناکارآمدی و انحصارگرایی در صنعت خودروسازی کشور شده است.
ارز  4200تومانی نیز ش��اهد مثال دیگر نظام ناکارآمد قیمتگذاری است
که سازوکار حذف یا ادامه آن باعث بحثهای زیادی بین دولت و مجلس
شده است.
حلقه مفقوده نظام قیمتگذاری
به نظر میرس��د هر زمانی که اقتصاد ایران با تکانههای درونی و بیرونی
روبهرو ش��ده ،سیاست تثبیت قیمتها نیز به اجرا درآمده اما موفق نبوده
است .نهاد پژوهش��ی مجلس در گزارش «آسیبشناسی قیمتگذاری در
ایران» مینویس��د :یکی از دالیل پابرجا ماندن تمایل سیاس��تگذاران به
مداخله در بازارهای مختلف ،این اس��ت ک��ه در زمینه تصمیمات مرتبط
با نظام قیمتگذاری ،نگاه کوتاهمدت مس��لط است ،یعنی به جای تبعات
ممکن سیاس��تها در بلندمدت و حتی تداخالت احتمالی با سیاستهای
اعمال شده قبلی صرفا به نتیجه کوتاهمدت توجه میشود .از طرف دیگر،
سیاستگذاران به استفاده ازسازوکار قیمتگذاری به عنوان هدف ،عالقه
زیادی دارند و بالعکس به روابط علت و معلولی سیاستهای مختلف مثل
سیاس��تهای پولی و ارزی و تاثیر آنها بر افزایش سطح قیمتها توجهی
ندارن��د .به طور کل��ی ،حمای��ت از مصرفکننده صرف��ا از طریق کنترل
قیم��ت ،اغل��ب ناموفق بوده و این امر میتواند ناش��ی از آن باش��د که در
نظام قیمتگذاری کشور به تداخالت سیاستهای مالی ،ارزی و تعرفهای

توجهی نمیشود .در صورت تمایل به قیمتگذاری و تنظیمگری در بازار،
شرط نخست آن است که ریشههای تغییرات شدید در قیمتها شناسایی
شوند .شناسایی این ریشهها ،شرط الزم برای سیاستهای کالن در حوزه
تنظیم بازار و قیمتگذاری است.
با ش��ناخت صحیح از اقتصاد کالن و انتخاب ابزار مناسب مبتنی بر آن،
این امکان وجود دارد ک��ه دامنه و عمق مداخالت در حوزه قیمتگذاری
محدود ش��ود .حلقه مفقوده قوانین تثبیت قیمت ،توجه محدود به حوزه
بهرهوری و قیمت تمام ش��ده اس��ت .معموال در آییننامههای اجرایی این
نوع قوانین میزان بهرهوری به عنوان مالک تعیین قیمت لحاظ نمیشود.
مثال در حوزه خودروسازی به هیچ عنوان به بحث بهرهوری و کارایی توجه
نش��ده و مواردی مانند هزینه نیروی کار س��ربار یا اس��تفاده از تکنولوژی
منس��وخ ش��ده در آنالیز قیمت به عنوان یکی از اجزای قیمتی به هزینه
تمامش��ده اضافه میشوند و مراجع قیمتگذاری نیز این امر را میپذیرند.
همین مسئله نشان میدهد که این سبک از قیمتگذاریها نهتنها باعث
عدماثربخش��ی اهداف مورد نظر شده ،بلکه بیش��تر موجب انحصارگرایی
میشود.
مصادیق قیمتگذاری در بازارها
مصادیق قیمتگذاری دستوری در اقتصاد ایران بیشمار است و از جمله
آنها ،قانون تضمین خرید محصوالت اساس��ی کش��اورزی اس��ت .به گفته
مرکز پژوهشها ،این قانون یکی از مصداقهای عدم موفقیت سیاستهای
قیمتگذاری اس��ت .قانون تضمین خرید محصوالت اساسی کشاورزی با
هدف حمایت از تولید محصوالت کش��اورزی ،ایجاد تعادل در نظام تولید
و جلوگیری از ضرر و زیان کش��اورزان و همچنین دستیابی به خودکفایی
در زمینه محصوالت کشاورزی در سال  1368در مجلس شورای اسالمی
به تصویب رسید ،اما با بررسی چگونگی محاسبه قیمت و چگونگی اعمال
قیمت آن ،چالشهای جدی را برای رسیدن به اهداف ذکرشده ایجاد کرد.
نحوه قیمتگذاری این کاال چندان شفاف نیست و تعیین قیمت محصوالت
نه براساس هزینههای تولید و قیمتهای جهانی بلکه به صورت یک قیمت
واحد برای محصوالت مورد نظر اعمال میشود .از آنجایی که برای تعیین
قیم��ت این کاال بر نرخ ت��ورم تاکید زیادی میش��ود ،در وهله اول دولت
برای عرضه محصوالت دچار مشکل میشود .همچنین تعیین قیمت بسیار
پایینتر از قیمت جهانی باعث میش��ود که کاالهای مورد نظر از داخل به
خارج از کشور قاچاق بشوند.
نتایج بررس��یهای این نهاد پژوهشی نشان میدهد که در هر زمانی که
اقتصاد ایران با تکانههای بیرونی و درونی مثل تغییر نرخ ارز ،تشدید فشار
تحریمها و اتخاذ سیاس��تهای ناکارآمد مواجه شده است ،در اغلب اوقات
برنامه تثبیت قیمتها به اجرا درآمده اس��ت؛ هرچند نتیجه بیش��تر این
موارد نیز موفقیتآمیز نبوده و باعث اختالل در نظام اقتصادی کشور شده

اس��ت .دلیل این امر ،آن اس��ت که در مواجهه با موارد یادش��ده با وجود
اصرار بر تثبیت قیمتها ،تورم همچنان جهش��ی بوده است و این مسئله
خود را در افزایش قوانین و مقررات قیمتگذاری و تنظیمگری بازار نشان
میدهد .افزایش این نوع قوانین نهتنها باعث تنظیم و کنترل بازار نمیشود
بلکه ممکن اس��ت اتخاذ چنین سیاستهایی به عدم عرضه کاال و احتکار
منجر ش��ود .نتایج بررسیها بیانگر آن هس��تند که عدم موفقیت اجرای
این سیاس��تها در نهایت به کمبود کاال در س��طح عرضه به نرخ مصوب
و افزایش احتکار انجامیده است .در نتیجه عدم دسترسی بنگاهها به مواد
اولیه ،بسیاری از بنگاههای تولیدی نیز تعطیل شدهاند.
عادت دولتها به قیمتگذاری
از دیگر مصادیق شکست قیمتگذاری دستوری ،تامین و تخصیص ارز
برای واردات نهادههای دامی با نرخ ارز ترجیحی  4200تومان برای تثبیت
قیمت گوش��ت مرغ است که اتخاذ چنین سیاستی به نابسامانی بازار این
کاالی اساس��ی در شب عید سال  1399منجر شد .در این زمان برگزاری
جلسات مکرر دولت و مجلس کارساز نبود و تا زمانی که قیمتها افزایش
نیافت ،بازار به تعادل نرسید .این مطلب عینا در بازار گندم در سال 1399
رخ داد و ب��ه دلیل پایین بودن ن��رخ مصوب خرید تضمینی گندم در این
سال ،بسیاری از کشاورزان حاضر به عرضه تولیدات خود با نرخ مصوب به
دولت نش��دند و این کاهش عرضه به فش��ار تقاضا و نهایتا افزایش قیمت
گندم در بازار داخلی منجر شد .همچنین دخالتهای دولت و قیمتگذاری
برخی محصوالت در بازار بورس موجب شده که وظیفه بورس یعنی تعیین
قیمت براساس میزان عرضه و تقاضا از بین برود و اتفاقا این مسئله منجر
به توزیع غیرعادالنه محصوالت موردنظر شده است.
در مجم��وع ،سیاس��تهای قیمتگذاری که با ه��دف تعیین و تثبیت
دهنده نقش گس��ترده دولت در تعیین

قیمتها تصویب ش��دهاند ،نش��ان
قیمت کاالها و خدمات در سه دهه گذشته است .یعنی نظام قیمتگذاری
کش��ور به جای آنکه ابزاری برای تحقق اهداف حمایتی و تولیدی باش��د،
تبدیل به هدف نهایی شده است .همچنین تصویب قوانین متعدد با رویکرد
مداخله در نظام قیمتگذاری در مواردی دارای ماهیت متضاد بوده ،یعنی
این قوانین متعدد در پاس��خ به سیاستهایی بوده که در گذشته با هدف
تثبیت قیمت و جلوگیری از نوس��ان و رش��د قیمتها اتخاذ ش��ده بودند.
آسیبشناس��ی فرآیندهای قانونی در زمینه قیمتگذاری نش��ان میدهد
اگر پس از تصویب قوانین هدفمندس��ازی یارانهها و اجرای سیاس��تهای
کلی اصل  44قانون اساس��ی ،تعداد قوانین و اقالم مشمول قیمتگذاری
و س��ازوکارهایی که در راس��تای مداخالت دس��توری دولت بوده کاهش
یافته اس��ت ،اما عادت به قیمتگذاری باعث ش��ده ک��ه اقدامات قبلی و
جهتگیریها در راس��تای کاهش مداخالت دولت تضعیف شود و تمایل
سیاستگذاران به مداخله در بازارها افزایش یابد.

سقف اجارهبها هنوز مشخص نشده است

قیمت مس��کن و حجم معامالت در آس��تانه فصل جابهجایی یک قدم
عقب نشس��ت .در حالی که میانگین قیمت مسکن در تهران در اسفندماه
 1400ب��ه بیش از  35میلیون تومان رس��یده بود ،ح��اال آمارهای جدید
نش��ان میدهد این میزان در فروردین ماه ب��ه  34میلیون تومان کاهش
یافته است .البته اغلب کارشناسان میگویند این کاهش موقتی است و با
شروع فصل جابهجایی در ماههای اردیبهشت ،خرداد و تیر ،احتمال افزایش
دوباره قیمت مسکن خیلی زیاد است .گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار
مسکن شهر تهران در فروردین ماه امسال نشان میدهد که میانگین قیمت
مس��کن  2.4درصد نسبت به اس��فندماه افت کرده و به کانال  34میلیون
برگشته است 9 .منطقه تهران در این ماه با رشد میانگین قیمت مسکن و
 13منطقه با کاهش قیمت مسکن مواجه شدند.
حجم معامالت مس��کن نیز در ش��هر تهران طی فروردینماه به  3هزار
و  427مورد رس��ید که نس��بت به ماه قبل  49.9درصد کاهش را نش��ان
میده��د .همچنین از منظ��ر قیمت نیز میانگین ی��ک مترمربع زیربنای
مسکونی شهر تهران در این ماه با کاهش  2.4درصدی نسبت به اسفندماه
پارس��ال به رقم  34میلیون و  272هزار تومان رسید و توانست بخشی از
جهش  6.2درصدی قیمت مسکن در اسفندماه گذشته را جبران کند .از
سوی دیگر ،میانگین قیمت مسکن تهران در فروردین ماه امسال نسبت به
فروردین ماه پارس��ال  16.9درصد افزایش را نشان میدهد که در مقایسه
با تورم نقطهبهنقطه  35.6درصدی س��بد مصرفی جامعه ،میزان رشد آن
 18.7واحد درصد کمتر اس��ت و میتوان گفت که حباب قیمت مس��کن

التهاب در بازار اجاره

تهران در فروردین امس��ال نس��بت به فروردین سال قبل به همین میزان
کمتر شده اس��ت .این اتفاق در حالی رخ داده است که تورم نقطهبهنقطه
مسکن در فروردین سال قبل نسبت به نقطه مشابه سالهای قبل به بیش
از  90درصد میرسید و عمال شتاب رشد تورم بازار مسکن حداقل دو برابر
شتاب تورم مصرفکننده بود .یعنی بازار مسکن تاوان جهشهای قیمتی
در چهار س��ال گذش��ته را اینک با رش��د کمتر از تورم عمومی میدهد و
قیمت آن بدون اینکه کاهش پیدا کند ،در حال واقعیشدن است .البته به
دلیل تعطیالت فروردینماه و کشف نشدن قیمت جدید در این ماه عمال
قراردادهای ثبتشده در این دوره زمانی ،حاصل مذاکرات قبلی خریداران
و فروشندگان است و پایین بودن تعداد آنها نمیتواند مالک رونق و رکود
معامالت باش��د .بنابراین افزایش  63.7درصدی تع��داد معامالت این ماه
نس��بت به فروردین پارسال نیز بر همین اساس نشانهای از اتمام کسادی
این بازار نیست .با این وجود ،بررسی تعداد معامالت ماهانه مسکن تهران
در دهه  90نشان میدهد که میانگین تعداد معامالت ماهانه در سالهای
اخیر نسبت به س��الهای ابتدایی این دهه به حدود یکسوم کاهش پیدا
کرده و از حوالی  14هزار مورد معامله در ماه به حوالی  5هزار مورد معامله
در ماه رسیده است.
در همین حال ،با نزدیکتر ش��دن به فص��ل جابهجایی ،التهاب در بازار
اجاره مس��کن افزایش یافته است .در این بین ،با وجودی که دولت در دو
سال گذش��ته برای حمایت از مس��تاجران در بحران کرونا ،تعیین سقف
اجارهبها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره را در دس��تور کار قرار داد که

صدالبته تاثیر چندانی در کنترل قیمت اجاره هم نداش��ت ،اما در س��ال
 1401هنوز تمهیدی در این خصوص اندیش��یده نش��ده است .به گزارش
ایس��نا ،دولت دوازدهم در دو سال کرونایی  1399و  1400برای حمایت
از مستاجران ،مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب
افزایش سالیانه اجارهبها را اجرا کرد .بدین ترتیب اعالم شد که قراردادهای
اجاره باید تمدید ش��ود و صاحبخانهه��ا در تهران نمیتوانند بیش از ۲۵
درصد ،مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند .این میزان برای سایر کالنشهرها
 ۲۰درصد و شهرهای دیگر  ۱۵درصد تعیین شد .همچنین به مستاجران
وام ودیعه مسکن پرداخت شد که سقف آن در سال  ۱۴۰۰در شهر تهران
 ۷۰میلیون تومان بود .البته به دالیل متعدد از جمله سختگیری بانکها
در معرفی ضامن رس��می ،تکمیل ظرفیت س��همیه بانکها و نبود منابع
کافی ،تعداد کمی از مستاجران موفق به دریافت این تسهیالت شدند.
اما آمار و ارقام نشان میدهد که سیاست تعیین حدنصاب برای افزایش
اجاره بها چندان جواب نداده اس��ت ،چراکه طبق آمارهای بانک مرکزی،
در پایان س��ال  ۱۳۹۹نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور  ۳۵درصد
بود و در سال  ۱۴۰۰این رقم به  ۵۰درصد رسید .در شهر تهران نیز سال
 ۱۳۹۹میزان رش��د سالیانه اجارهبها  ۳۱درصد ثبت شد و در سال ۱۴۰۰
به  ۴۶درصد رسید .حال با توجه به اینکه میزان ابتال و مرگ و میر ناشی
از ویروس کرونا در س��ال جاری تا حد قابل توجهی کاهش یافته اس��ت،
باید دید که آیا دولت س��یزدهم هنوز هم سیاست تعیین حدنصاب برای
قراردادهای اجاره را ادامه میدهد ،یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد؟

اقتصادامروز

تلفن مستقیم86073290 :
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نماگرهاي اقتصادی بانک مرکزی در پاییز  1400نشان میدهد

فرار  10میلیارد دالری سرمایه

فرص��ت امروز :جدیدترین آمارهای بان��ک مرکزی از خروج یا به عبارت
بهتر ،فرار بیش از  10میلیارد دالر سرمایه در  9ماهه ابتدای سال گذشته
حکایت دارد .نماگرهاي اقتصادي بانک مرکزی در پاييز سال گذشته نشان
میدهد رقم خالص حس��اب سرمایه به منفی  ۱۰میلیارد و  ۱۳۴میلیون
دالر رس��یده که بیانگر خروج این میزان سرمایه از کشور در  ۹ماهه سال
 1400است و این در حالی است كه در كل سال  1399حدود  ۶ميليارد
و  ۳۱۸ميليون دالر از كشور خارج شده بود .به عبارت دیگر ،تنها تا فصل
پاییز سال گذشته ،بیشتر از یک سال فرار سرمایه اتفاق افتاده است.
در آمارهای بانک مرکزی همچنین میزان رشد اقتصادي كشور در فصل
پاييز  1400با نفت  5.7درصد و بدون نفت  5.8درصد اعالم ش��ده است.
نرخ رش��د نقدينگي نیز در این مدت نس��بت به پايان سال  1399معادل
 27.4درصد بوده و اجزاي نقدينگي يعني پول  27.1درصد و ش��به پول
 27.4درصد رشد داشتهاند .این اعداد و ارقام بدان معناست که شهروندان
ایرانی در پاييز سال گذشته تمايل بيشتري به نگهداري پول و داراييهايي
داش��تهاند كه سريعتر و بدون دردس��ر به پول نقد تبديل ميشوند .یعنی
وضعيت اقتصادي کشور در این برهه زمانی به سمتی پیش رفته است که
افراد بیش از گذشته نياز به پول نقد يا دارايي كه زودتر به پول نقد تبديل
میشود را احساس کردهاند.
خروج بیش از  ۱۰میلیارد دالر سرمایه
آمارهای بانک مرکزی نش��ان میدهد که رقم خالص حساب سرمایه به
منفی  ۱۰میلیارد و  ۱۳۴میلیون دالر رسیده است که از خروج این میزان
سرمایه از کشور در  ۹ماهه سال گذشته حکایت دارد .براساس آمارها ،در ۹
ماهه سال گذشته رقم خالص حساب سرمایه به منفی  ۱۰میلیارد و ۱۳۴
میلیون دالر رسیده ،در حالی که خالص حساب سرمایه در کل سال ۱۳۹۹
مع��ادل منفی  ۶میلی��ارد و  ۳۱۸میلیون دالر بوده اس��ت .همچنین رقم
خالص حساب سرمایه کوتاهمدت و بلندمدت در  ۹ماهه اول سال گذشته
به ترتیب منفی  ۹میلیارد و  ۷۱۱میلیون دالر و منفی  ۴۲۴میلیون دالر
اعالم ش��ده اس��ت .از سوی دیگر ،رقم خالص حس��اب سرمایه در  ۹ماهه
سال  ۱۳۹۹معادل  ۵میلیارد و  ۱۵۹میلیون دالر بوده که این رقم با رشد

بیش از  ۹۰درصدی در  ۹ماهه س��ال  ۱۴۰۰مواجه ش��ده است .تغییر در
داراییهای خارجی بانک مرکزی در  ۹ماهه سال گذشته نیز معادل منفی
 ۲میلی��ارد و  ۲۱۱میلیون دالر اس��ت .البته تغییر در داراییهای خارجی
بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن تغییرات نرخ ارز محاسبه شده است.
بانك مركزي در بخش ديگري از نماگرهاي اقتصادي س��ه ماهه س��وم
س��ال  ،1400به متغير مهم ديگري اش��اره كرده اس��ت؛ تشكيل سرمايه
ثابت ناخالص كه مطابق آمارهاي بانك مركزي در پاييز س��ال گذشته به
 427هزار ميليارد تومان رس��يده است .اين عدد اندكي از رقم  ۳۹۰هزار
ميليارد توماني تابستان س��ال گذشته بيشتر شده است .تشكيل سرمايه
ثاب��ت ناخالص ب��ه معناي هزينه خريداري كاالهاي س��رمايهاي توس��ط
بخش خصوصي ،توليدكنندگان خدمات دولتي و توليدكنندگان خدمات
خصوص��ي در خدمت خانوارها منهاي خالص فروش كاالهاي س��رمايهاي
دس��تدوم و قراضه در طول يك دوره حس��ابداري است كه اين دوره نيز
معموال يک س��ال اس��ت .كاالهاي س��رمايهاي ،كاالهاي نهايي و بادوامي
هس��تند ك��ه در توليد كاالها و خدم��ات جديد به كار برده ش��ده و عمر
اقتصادي و مورد انتظار آنها بيش از يک س��ال است .در نظام حسابهاي
ملي ايران ،برآورد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به صورت مجزا در زمينه
«ماش��ينآالت و لوازم كسب و كار» و «س��اختمان» صورت ميگيرد .در
واقع ،نرخ تش��كيل س��رمايه ثابت ناخالص از اين دو جزء اساسي تشكيل
ش��ده است؛ يكي از اين اجزا نش��اندهنده نرخ تشكيل سرمايه در بخش
«ماشينآالت» و ديگري نرخ تشكيل سرمايه در بخش «ساختمان» است
كه به تفكيك نشان ميدهد ميزان سرمايهگذاري براي خريد ماشينآالت
يا ساختوساز چقدر بوده است.
تراژدی فرار سرمایه در دهه 90
در دههای که گذشت ،بیش از  96میلیارد دالر پول از کشور خارج شد،
در حالی که موجودی سرمایه کشور تنها حدود  3میلیارد دالر شارژ شد.
گزارش معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق تهران از ابعاد مختلف موجودی
سرمایه در دهه گذشته نش��ان میدهد که در هشت سال از دهه ،1390
کش��ور با افول جدی حساب س��رمایه روبهرو بوده است .بدترین سطح از

خروج س��رمایه در س��ال  1396رخ داد که حدود  ۲۰میلیارد دالر برآورد
شده است .ش��واهد موجود نش��ان میدهد خالص حساب سرمایه کشور
در این دهه با نزول  ۹۳میلیارد دالری روبهرو بوده اس��ت .ش��اهد خارجی
ای��ن موضوع خرید بیش از 7هزار باب منزل در س��ال  ۲۰۲۰در کش��ور
ترکیه توس��ط خریداران ایرانی بوده است؛ حجمی عظیم از سرمایهگذاری
احتیاطی که ناش��ی از بیثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه  1390بوده
و  ۱۷درصد از کل خانههای بهفروش رفته درترکیه طی س��ال  ۲۰۲۰را
شامل میشود.
این آمارها در حالی گویای اثر تحریم و سیاس��تگذاری اشتباه بر بنیه
اقتصاد ایران است که پیشتر برخی از اقتصاددانان از دهه  1390به عنوان
«دهه س��وخته» یاد کردهاند .در این دهه نهتنها میانگین رش��د اقتصادی
کشور به صفر رسید که تشکیل سرمایه نیز در این دوره منفی شد و هزینه
تولید هم به ش��دت باال رفت .بین س��الهای  ۱۳۹۰تا  ۱۳۹۹در تمامی
سالها ،بهاستثنای سالهای  ۱۳۹۳و  ،۱۳۹۴حساب سرمایه کشور منفی
بوده اس��ت .در س��ال  ،۱۳۹۹حساب سرمایه کشور با کسری  6.3میلیارد
دالری همراه بوده که نسبت به سال  1398حدود  ۴۰۰میلیون دالر بهبود
یافته است .بیشترین کسری حساب سرمایه در این دهه نیز به سال 1396
اختصاص داشته که میزان آن  19.4میلیارد دالر بوده است.
براس��اس آمارهای بینالمللی ،جریان ورودی س��رمایهگذاری مستقیم
خارجی ( )FDIایران در س��ال  ۲۰۲۰نسبت به س��ال ۲۰۱۹حدود ۱۱
درصد افت داش��ته اس��ت .از جمله عواملیکه در تضعیف حساب سرمایه
کشور موثر اس��ت ،عدم جذب سرمایهگذاری مس��تقیم خارجی و خروج
س��رمایه از کش��ور است که بخشی از خروج س��رمایه هم به خرید امالک
در کشورهای همسایه بهویژهترکیه اختصاص دارد .ایرانیان با سهم 17.4
درصدی از تعداد امالک و مستغالت فروختهشده به اتباع خارجی درترکیه
طی سال  ۲۰۲۰و کسب رتبه نخست ،تعداد  ۷هزار و  ۱۸۹واحد مسکونی
را در این سال خریداری کردهاند که در مقایسه با سال  ،۲۰۱۹افزایش ۳۳
درصدی را نشان میدهد .تحریمها و نااطمینانیها از جمله عوامل فراری
دادن سرمایهها از اقتصاد ایران است.

خبر مهم برای دارندگان دسته چک

شیوه جدید پرداخت چک برگشتی

مدتهاس��ت که بان��ک مرکزی از قانون جدید چک و ل��زوم اجرای آن
س��خن میگوید .قانون جدید چک که از ابتدای س��ال  1400اجرا ش��ده
دارای جزییات مختلفی است و از همین رو شهروندان باید از الزامات قانونی
چکهای جدید همچون ثبت ،نقلوانتقال ،نحوه برگشت زدن چک ،نحوه
سوءاثر چک ،محدودیتهای دارندگان چک برگشتی و موارد منع اعطای
دس��ته چک به افراد آگاه باش��ند .در این راس��تا ،مهران محرمیان ،معاون
فناوریهای نوین بانک مرکزی به  17تکلیف قانون جدید چک برای شبکه
بانکی پرداخت و با اش��اره به ش��یوه جدید پرداخت چک برگشتی گفت:
اگر چک فردی برگش��ته خورده باشد ،مبلغ مورد نظر از همه حسابهای
ش��خص در همان بانک برداشت میشود .در مرحله بعدی به میزان مبلغ
کسری چک برگشتی ،وجه سایر حسابهای فرد در شبکه بانکی به ترتیب
بیش��ترین به کمترین مانده مسدود و س��پس مراحل قانونی از سوی قوه
قضائیه انجام میش��ود .او در گفتوگو با رسانه ملی درباره نحوه مسدودی
حسابهای فرد صادرکننده چک برگشتی افزود :با توجه به اینکه ماده ۵
مکرر قانون اصالح قانون صدور چک ،مواردی را برای شخصی که چک وی
برگشت میخورد ،در نظر گرفته است؛ یکی از این موارد کسر مانده چک
برگشتی از وجه کلیه حسابهای صادرکننده چک در شبکه بانکی است.
در حال حاضر بخش��ی از این قانون در حال اجراس��ت .بدین معنا که اگر
فردی در یک بانک دس��ته چکی داشته باشد و چک او برگشت بخورد ،از
تمام حسابهایش در همان بانک مبلغ مربوطه برداشت و چک اگر مبلغش
کفایت کرد ،پاس میشود.
طب��ق اع�لام بانک مرک��زی ،محرمیان یادآور ش��د :در قس��مت دیگر
قانون عنوان ش��ده اس��ت که به میزان مبلغ کسری چک برگشتی ،سایر
حسابهای صادرکننده چک برگشتی در تمام شبکه بانکی مسدود شود
و در نهایت روال قانونی از س��وی قوه قضائیه برای برداش��ت از آن حساب
طی شود .بنابراین اگر فردی در پنج بانک حساب دارد و در بانک اول چک

وی برگش��ت میخورد ،مانده تمام حس��ابها احصا میشود و در مرحله
بعدی به ترتیبی که از بیشترین به کمترین مانده است ،کسری موجودی
چک برگشتی مسدود خواهد شد .وی درباره نحوه اطالع فرد دارای چک
برگشتی از مس��دودی حس��ابهایش اضافه کرد :طبیعتا فرد میتواند از
کاناله��ای ارتباطی هر بان��ک این کار را انجام دهد ،اما این رویه بس��یار
طوالنی اس��ت بدی��ن صورت که فرد به قوه قضائی��ه مراجعه میکند ،قوه
قضائی��ه با بانکها مکاتبه میکن��د ،بانکها مانده موجود را به قوه قضائیه
بازمیگردانند و  . ...البته این امر تنها مرتبط با چک برگشتی نیست و در
تمام مواردی که به ضبط اموال و داراییهای شخصی شبکه بانکی مرتبط
است ،روال این گونه و به همین میزان طوالنی است .لذا مقرر است که این
کار به صورت برخط انجام ش��ود و فرد از طریق کانالهای ارتباطی بانک
خودش میتواند از وضعیت مسدودی حسابش اطالع یابد.
مع��اون فناوریه��ای نوین درباره روال رفع مس��دودی از حس��ابهای
صادرکنن��ده چک بالمحل توضیح داد :روال رفع مس��دودی همان روالی
اس��ت که تاکنون انجام شده اس��ت .یعنی صادرکننده چک بالمحل برای
رفع مس��دودی باید رضایت شخص ذینفع چک را اخذ کند که عمال این
کار با پرداخت مبلغ انجام خواهد شد و پس از آن ،همین روال به صورت
عکس (معکوس) انجام میشود و در تمام شبکه بانکی رفع سوءاثر اعمال
و وجوه مس��دودی آزاد میش��ود .به گفته محرمیان ،آزمایشی بودن طرح
یادش��ده این گونه اس��ت که فرصت محدودی برای پنج بانک باقی مانده
در نظر گرفته ش��ده تا در اس��رع وقت آزمایشهای الزم را برای راهاندازی
این سرویس انجام دهند .همچنین از آنجایی که تعداد چکهای برگشتی
در روز باالست ،ضروری است که از عملکرد زیرساختهای فنی اطمینان
حاصل کنیم .لذا فرصت آزمایش��ی در نظر گرفته شده برای این طرح ،دو
هفته اس��ت و س��پس این مهم برای تمام ش��بکه بانکی و تمام چکهای
برگشتی اعمال میش��ود .موضوع فوق مطابق قانون برای تمام چکهای

قدیمی و جدید اعمال میش��ود و تنها به چکهای صیادی جدید بنفش
رنگ محدود نمیشود.
دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک ،نکته دیگری است که
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی بدان اشاره کرد و گفت :دسترسی به
خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر شده است و االن در شبکه
بانکی هر فردی یک چک برگش��تی حتی به میزان یک ریال هم داش��ته
باشد ،حساب وی قفل میشود و دیگر نمیتواند چک صادر کند .او با بیان
اینکه قانون جدید چک 17 ،تکلیف را برای ش��بکه بانکی برشمرده است،
افزود 11 :مورد از این تکالیف کامال انجام ش��ده است و مهمترین آن ،این
بود که هر چکی صادر میشود باید در سامانه صیاد ثبت شود.
محرمیان با اش��اره به بیش از یک میلیون نفر س��اعت کار برای اجرای
قانون جدید چک ادامه داد :برای اجرای این قانون ،فعالیت بس��یار زیادی
الزم بود که انجام شود ،چون باید در کل شبکه بانکی و افرادی که با چک
سر و کار داشتند انجام میشد و در این زمینه بسیار محدودیت داشتیم و
همه این دوران در فضای کرونا انجام شد ،به طوری که بیش از یک میلیون
نفر س��اعت صرف ش��د تا این کار به انجام برسد 150 .هزار نفر ساعت آن
در بانک مرکزی و  850هزار نفر س��اعت آن در ش��بکه بانکی بوده است.
این منهای آن وقتی است که کارمندان شعبه برای اطالعرسانی ،آموزش
و صحبت با مشتریان گذاشتند .به گفته وی ،در سال  1400بالغ بر 180
میلیون فقره چک جدید صادر ش��ده که  65میلیون فقره آن در س��امانه
صیاد ثبت و صادر شد و در واقع آن فردی که چک را گرفته ،تأیید کرده
است و اگر به فرد دیگری میخواست منتقل کند در آنجا ثبت کرده است.
این موضوعی اس��ت که تا قبل از اجرای این قانون وجود نداشت و شرایط
این گونه بود که اگر چک در بازار  10دس��ت میگش��ت ،کس��ی خبردار
نمیش��د و ابزاری برای پولش��ویی و فرار مالیاتی و س��ایر تخلفات بود که
خوشبختانه اینها مدیریت شده است.
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بانک نامه
بیاعتنایی نفت به ریزش والاستریت

طال یک قدم عقب نشست

قیمت طال روز گذش��ته کاهش یافت و یک گام عقب نشس��ت .بدین
ترتیب ،طال تاکنون در این هفته حدود  1.5درصد کاهش داشته است .در
معامالت روز جمعه ،بهای هر اونس طال با  1.4درصد کاهش به  ۱۸۷۵دالر
و  ۵۰سنت رسید ،در حالی که قیمت طالی آمریکا با  0.07درصد کاهش
به  ۱۸۷۶دالر و  ۵۰سنت رسید .این برای سومین هفته متوالی است که با
تقویت دالر و افزایش بازدهی ،طال عقبگرد داشته است.
ت متحده
به گزارش رویترز ،بازدهی ش��اخص  ۱۰ساله خزانهداری ایاال 
تقویت شد ،در حالی که دالر در برابر سبدی از ارزها نزدیک به باالترین حد
خود در  ۲۰س��ال گذشته بود و شمش بدون بازده را برای سایر دارندگان
ارز گران کرد .برنامه جدید برای مس��اعدت بی��کاری در ایاالتمتحده در
هفته گذشته به باالترین سطح بیش از دو ماه گذشته افزایش یافت ،اما در
سطحی باقی ماند که با تشدید شرایط بازار کار و افزایش بیشتر دستمزدها
س��ازگار باشد که میتواند تورم را برای مدتی داغ نگه دارد .سرمایهگذاران
بر روی ارقام حقوق و دستمزد غیرکشاورزی وزارت کار ایاالتمتحده برای
ماه آوریل تمرکز خواهند کرد .فدرال رزرو ،روز چهارشنبه نرخ بهره خود را
نیم درصد افزایش داد که بیشترین میزان در  ۲۲سال گذشته بود اما جروم
پاول ،افزایش  ۷۵واحدی در جلسه آینده را رد کرد .بانک مرکزی انگلستان
نیز با افزایش نرخ بهره در روز پنجشنبه به باالترین میزان از سال ،۲۰۰۹
نسبت به خطر دوگانه رکود و تورم هشدار داد .همچنین بزرگترین صندوق
سرمایهگذاری تحت پشتوانه طال در جهان ( )SPDR Gold Trustاعالم
کرد که داراییهای آن در روز پنجش��نبه  0.4درصد کاهش یافت .در بازار
س��ایر فلزات ارزشمند نیز بهای هر اونس فلز نقره با  1.1درصد کاهش به
 22.25دالر رس��ید .هر اونس پالتین ب��ا  2.9درصد کاهش به  ۹۵۲دالر
و  ۶۷س��نت رس��ید و پاالدیوم با  0.6درصد کاهش به  ۲۱۷۴دالر و ۶۴
سنت رسید.
قیمت نفت نیز روز جمعه تحت تاثیر چش��مانداز تحریم نفت روسیه از
سوی اتحادیه اروپا ،برای سومین روز متوالی افزایش یافت و نگرانیها نسبت
به رش��د اقتصاد جهانی را نادیده گرف��ت .بهای معامالت نفت برنت با ۸۴
س��نت معادل  0.8درصد افزایش به  ۱۱۱دالر و  ۷۴س��نت در هر بشکه
رسید .بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با  ۸۰سنت معادل
 0.7درصد افزایش به  ۱۰۹دالر و ش��ش س��نت در هر بش��که رسید .هر
دو شاخص تحت تاثیر پیشنهاد اتحادیه اروپا برای ممنوعیت واردات نفت
روسیه به این بلوک ظرف مدت شش ماه و ممنوعیت واردات فرآوردههای
نفتی روس��یه تا پایان س��ال  ،۲۰۲۲در مس��یر ثبت دومین رشد هفتگی
متوالی هس��تند .اتحادیه اروپا همچنین حمل و خدمات بیمه برای حمل
نفت روسیه را ممنوع خواهد کرد .این طرح مستلزم حمایت یکپارچه ۲۷
کشور عضو این بلوک است .به گفته وارن پاترسون مدیر تحقیقات کاالی
ش��رکت  ،INGنگرانیهایی نسبت به رش��د اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر
تقاضا برای نفت وجود دارد .با این حال پدیدار شدن ممنوعیت اتحادیه اروپا
علیه نفت روسیه ،کندی احتمالی تقاضا را جبران خواهد کرد و روند نزولی
قیمتها محدود خواهد شد.
سهام والاستریت روز پنجشنبه تحت تاثیر نگرانی سرمایهگذاران نسبت
به تندروی بانک مرکزی در تحکیم سیاست پولی که با هدف مقابله با تورم
دنبال میشود ،ریزش کرد .همانطور که گفته شد ،بانک مرکزی انگلیس هم
روز پنجشنبه درباره رکود و نرخ تورم باالی  ۱۰درصد هشدار داد و نرخهای
بهره را یک چهارم افزایش داد و به یک درصد رساند.
تسهیالت فرزندآوری به همه نمیرسد

 ۲۸۰هزار نفر در صف وام فرزندآوری

طب��ق اعالم بانک مرکزی ۲۸۰ ،هزار نفر ب��رای وام فرزندآوری ثبت نام
کردهاند و پرداخت تسهیالت در  ۱۳استان آغاز شده است .با این حال طبق
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده ،یک ش��رط مهم برای دریافت
تس��هیالت فرزندآوری این است که نرخ باروری زادگاه پدر یا فرزند ،باالی
 2.5نباشد .بنابراین برخی از متقاضیان که در این شهرها متولد شدهاند ،از
فهرست دریافتکنندگان این وام حذف میشوند.
در راس��تای قانون حمای��ت از خانواده و جوانی جمعیت ،بانکها مکلف
به پرداخت تس��هیالت فرزندآوری ش��دند که طبق اعالم بانک مرکزی از
روز چهارش��نبه  7اردیبهش��ت ماه پرداخت این وام آغاز ش��ده و در حال
حاضر  280هزار نفر متقاضی دریاقت این وام هستند .این وام برای افرادی
اس��ت که فرزند یا فرزندان آنها از س��ال  ۱۴۰۰به بعد متولد شده باشند،
ام��ا در بند (ت) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ،ش��رطی برای
دریافت وام فرزندآوری آمده که مشموالن این تسهیالت را به کسانی که در
شهرهای با نرخ باروری باالی  2.5متولد شدهاند ،محروم کرده است .در این
راستا ،متقاضیان وام فرزندآوری برای اطالع از نرخ باروری شهرستان خود و
فرزندشان میتوانند این نرخ را در سامانه و حسب اعالم مرکز آمار مشاهده
کنند .البته این شرط دریافت وام فرزندآوری با واکنشها و انتقادات زیادی
مواجه شده است .با توجه به اینکه طبق این شرط ،شهرهای با نرخ باروری
باال نمیتوانند تسهیالت فرزندآوری دریافت کنند ،آخرین اعالم مرکز آمار از
نرخ باروری در کشور و استانها حاکی از آن است که استانهای سیستان و
بلوچستان ،خراسان جنوبی ،خوزستان و یزد ،چهار استان با میزان باروری
«باالتر از سطح جانشینی» در سال  ۹۹بودهاند .به نوعی میتوان گفت که
متولدین این اس��تانها در صورتی که نرخ باروری آنها باالی  2.5باشد ،از
دریافت وام فرزندآوری محروم میشوند.
به عنوان مثال ،سیستان و بلوچستان به عنوان یک استان با نرخ باروری
 2.7در سال  ،۱۳۹۹از جمله استانهای محروم از نظر اقتصادی کشور است
که از تسهیالت فرزندآوری محروم شده است .همچنین استانهای تهران به
همراه سمنان ،البرز ،مازندران و گیالن پنج استان با میزان باروری «بسیار
پایین» بودهاند و  ۵۸درصد از استانها در سال « ۹۹باروری کمتر از سطح
جانش��ینی» یعنی بین  1.5تا  2.1فرزند ۱۶ ،درصد از اس��تانها «باروری
بسیار پایین» یعنی  1.3فرزند و کمتر از آن ۱۳ ،درصد از استانها «باروری
پایین» یعنی  1.5فرزند و کمتر از آن و  ۱۳درصد از استانها «باروری باالتر
از سطح جانشینی» یعنی بیشتر از  2.1فرزند داشتهاند .بنابراین استانهای
مذکور که ن��رخ باروری پایینی در س��الهای اخیر داش��تهاند ،میتوانند
تسهیالت فرزندآوری را دریافت کنند.
مبلغ تس��هیالت فرزندآوری به ازای فرزن��د اول  ۲۰میلیون تومان و به
ازای فرزند دوم  ۴۰میلیون تومان و به ازای فرزند سوم  ۶۰میلیون تومان
و ب��ه ازای فرزن��د چه��ارم  ۸۰میلیون تومان و ب��ه ازای فرزند پنج به بعد
 ۱۰۰میلیون تومان اس��ت .دوره بازپرداخت هر یک از این تس��هیالت نیز
به ترتیب  ۷۲ ،۶۰ ،۴۸ ،۳۶و  ۸۴ماهه اس��ت .همچنین کارمزد تسهیالت
فرزندآوری حداکثر  ۴درصد به صورت ساالنه است و پرداخت آن مبتنی بر
اعتبارسنجی متقاضیان ،با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر است.
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 5میلیون نفر فاقد سهام عدالت هستند

سرنوشت مبهم جاماندگان
سهام عدالت

با وج��ود آنکه همچن��ان دولتمردان اختصاص س��هام عدالت به
جاماندگان را رسما تایید نکردهاند ،نمایندگان مجلس از در جریان
بودن این فرآیند میگویند و اخیرا گفتهاند که اولویت اول واگذاری
س��هام عدالت حدود چه��ار تا پنج میلیون نفر هس��تند .به گزارش
ایس��نا ،با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت ماه  ۱۳۹۹و قیمت
قابل توجه این س��هام متأثر از وضعیت بازار س��رمایه در آن روزها،
بحث مش��مول بودن یا نبودن س��هام عدالت داغ شد .در حالی که
طبق آمار حدود  ۴۹میلیون نفر مش��مول س��هام عدالت هس��تند،
هم��واره صدای اعتراض عدهای به گوش میرس��د که چرا با وجود
اینکه جزو دهکهای کمدرآمد جامعه هس��تند ،مشمول این سهام
نمیشوند.
در ه��ر ح��ال دولت دوازدهم در حالی به کار خ��ود پایان داد که
اعالم ش��د پرونده ثبت نام سهام عدالت بس��ته شده است و امکان
اینک��ه مش��مول جدیدی پذیرفته ش��ود وج��ود ن��دارد .در دولت
س��یزدهم نیز هیچ کدام از مس��ئوالن هنوز اختصاص سهام عدالت
به جامان��دگان را تایید نکردهاند ،چنانکه حس��ین قربانزاده ،رئیس
سازمان خصوصیسازی گفته که هنوز در مورد ثبت نام جاماندگان
سهام عدالت هیچ چیز قطعی نشده است.
در این بین ،مجلسنش��ینان همانند دو س��ال گذشته با قاطعیت
در مورد اختصاص س��هام عدالت به جاماندگان س��خن میگویند؛
کما اینک��ه محمدرض��ا پورابراهیمی ،رئیس کمیس��یون اقتصادی
مجلس اخیرا در یک برنامه تلویزیونی که به موضوع «تکلیف قانونی
جاماندگان س��هام عدالت» اختصاص داش��ت ،گف��ت :گزارشهایی
وج��ود دارد مبن��ی بر اینکه تع��داد زیادی از افرادی که مس��تحق
دریافت س��هام عدالت بودند ،مانند افراد تحت پوشش کمیته امداد،
بهزیس��تی ،رزمندگان ،ایثارگران ،کارگران فصلی و ...از دریافت این
س��هام محروم شده بودند .کمیس��یون اقتصادی در مجلس یازدهم
این را در دس��تور کار قرار داد و پس از جلس��ات مشترک با دولت
ظرفیت��ی را ایجاد کرد برای اینکه بتواند این واگذاری انجام ش��ود.
ظرفیتش به اندازهای است که ما بتوانیم با اولویتهای تحت پوشش
کمیته امداد و بهزیس��تی را  4میلیون تا  5میلیون در نظر بگیریم
و بقیه را اضافه کنیم ،س��قف آن حداکثر تا  ۲۰میلیون اس��ت ،ولی
طبیعتا هرچه ما به انتها نزدیک میشویم اولویتهای ما کاهش پیدا
میکند یا درصد اعطای سهام هم میتواند تغییر پیدا کند.
طبق گفتههای پورابراهیمی به نظر میرسد مجلس عزم خود را
ب��رای تعیین تکلیف این موضوع جزم کرده ،اما مهمترین نکته در
مورد ثبت نام جاماندگان ،منابع مورد نیاز اس��ت ،چراکه این سهام
باید از س��هم دولت به مش��موالن اختصاص یابد .در بودجه سال
ج��اری ،دولت هزینهها را چن��دان افزایش نداده و در تامین منابع
تمرکز خود را از فروش اوراق برداش��ته و به سمت مالیات و البته
نفت برده اس��ت ،چرا که طبق آماری که در الیحه بودجه منتش��ر
ش��ده بود ،واگذاری داراییهای مالی برای سال جاری 299 ،هزار
میلیارد تومان در نظر گرفته ش��ده که نس��بت به سال  ۱۴۰۰که
بیش از  ۴۲۷هزار میلیارد تومان بود ،کاهشی  ۳۰درصدی داشته
اس��ت .تنها موردی که در مورد سهام عدالت در قانون بودجه ذکر
ش��ده ،در تبصره  2این قانون بوده که آمده اس��ت :دولت موظف
است از محل باقیمانده سهام متعلق به دولت یا شرکتهای دولتی
در بنگاهه��ای قابل واگذاری در هر ب��ازار موضوع گروههای ( )۱و
( )۲ماده ( )۲قانون اجرای سیاس��تهای کلی اصل چهل و چهارم
( )۴۴قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران ،نسبت به واگذاری
س��هام عدالت به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)
مددجویان س��ازمان بهزیستی کش��ور و کلیه افراد واجد شرایط
طبق قانون نحوه اجرای سیساتهای کلی اصل  ۴۴قانون اساسی
اقدام کند.
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نوسان شاخص بورس تهران در ارتفاع  1.5میلیون واحدی ادامه دارد

بورس در کانال پر دستانداز

فرصت امروز :شاخص کل بورس تهران با رشد کمرمق  10هزار واحدی
در سه روز معامالتی هفته گذشته به سطح یک میلیون و  529هزار واحد
رسید تا نوسان بورس در این کانال پر دستانداز کماکان ادامه داشته باشد.
با وجود اینکه شاخصهای بورسی در شروع سال  1401شاهد بهبود نسبی
و رش��د ارزش معامالت بودهاند و شاخص بورس تهران برای سومین بار از
زمان ریزش بزرگ به سطح  1.5میلیون واحدی رسید ،اما نوسان شاخص
کل در این محدوده نش��ان داد که رشد پایدار بورس به واسطه بستههای
سیاس��تی و حمایت گلخانهای اتفاق نمیافتد و تا سایه محدودیت دامنه
نوس��ان ،قیمتگذاری دس��توری و خالصه مداخله دولت در سازوکار بازار
سهام وجود دارد ،رکود فرسایشی بورس به پایان نمیرسد.
تجربیات سالهای گذشته نش��ان میدهد سیاستگذار بورسی عمدتا
برای حل و فصل چالشهای بازار س��هام تنها ب��ه برنامههای کوتاه مدتی
بسنده کرده است که گرچه به لحاظ روانی در یک دوره محدود زمانی تاثیر
مثبتی بر جای گذاشته ،اما به طور بنیادی نتوانسته جلوی رکود فرسایشی
بورس را بگیرد .از س��وی دیگر خواس��تهها و مطالبات بحق سهامداران و
فعاالن بورسی در این سالها همچنان بر زمین مانده است و هرچند دامنه
نوس��ان از روز  29فروردین ماه امس��ال به اندازه یک درصد افزایش یافت
و به مثبت و منفی  6درصد رس��ید ،اما همچنان سایه مشکالتی همچون
سیاس��تهای دس��توری بر س��ر بازار سهام س��نگینی میکند؛ جایی که
خطاهای سیاستگذاری مکررا تکرار میشود و از اشتباهات گذشته درس
گرفته نمیشود .سیاستگذار نیز در این میان به جای تجویز نسخه پایدار
و بلندمدت ،تنها به راهکارهای کوتاهمدت اکتفا کرده است.
حمایت بورسی صندوق توسعه ملی
در حالی که ش��اخص کل سهام در محدوده یک میلیون و  530تا یک
میلیون و  560هزار واحد در حال نوس��ان است ،مسئوالن صندوق توسعه
ملی ،خبرهای خوشی اعالم کردهاند که میتواند به اوجگیری دوباره بورس
بینجامد .صندوق توسعه ملی گفته است طی توافقی که با بورس داشته،
موانع واریز پول به صندوق تثبیت بازار رفع و به تازگی دو قسط با مجموع
 ۱۳۰۰میلیارد تومان پرداخت شده است .خبر تازه صندوق توسعه بیانگر
پایان مناقش��ه چند ماه اخیر این صندوق و صندوق تثبیت بازار در مورد
واریز  ۱۲هزار میلیارد تومانی است که قرار بود در راستای حمایت از بازار
سرمایه به صورت مرحلهای به بورس تزریق شود.
در دی ماه پارس��ال با واریز قسط  ۶۵۰میلیارد تومانی ،صندوق توسعه
مل��ی اع�لام کرد که تا آن زم��ان در مجموع  2.7هزار میلی��ارد تومان به
صندوق تثبیت بازار واریز ش��ده و قرار اس��ت مابقی نیز در اقس��اط ۶۵۰
میلیارد تومانی و از محل ریال بازپرداخت تس��هیالت صندوق توسعه ملی
در بانکها پرداخت ش��ود .مدتی بعد مس��ئوالن بورس گفتند که با وجود
وعد ه صندوق توسعه ملی برای پرداخت منابع به صورت مرحلهای اما این
اقدام هنوز اجرا نش��ده است .صندوق توس��عه ملی اما دلیل این توقف را
ع��دم ورود بورس به امضای قرارداد مربوطه اعالم و تاکید کرد که در این
حالت از لحاظ حقوقی امکان ادامه پرداخت نیست .اختالف به اینجا ختم
نشد و بورس اعالم کرد که قرارداد منصفانه و دوطرفه نیست .البته آنها به
اینکه بخشی از پرداخت پول از محل شخص ثالث تعیین شده نیز اعتراض
داشتند؛ این در حالی است که قرار است  5هزار میلیارد تومان از این پول
از محل طلب صندوق توسعه ملی از وزارت اقتصاد تسویه شود .با این حال

صندوق توس��عه ملی گفته که هم بورس و ه��م وزارت اقتصاد در جریان
جزییات این قرارداد که در هیأت امنای صندوق توس��عه ملی نیز مصوب
ش��ده ،بودهاند .اعالم صندوق توسعه ملی نشان میدهد که روز شنبه ۱۰
اردیبهشت ماه با حل اختالف دو طرف ،واریز اقساط  ۶۵۰میلیارد تومانی
آغاز و دو قسط به صورت یکجا ( ۱۳۰۰میلیارد تومان) پرداخت شده است
که این روند تا تس��ویه مبلغ تعهد ش��ده ادامه خواهد داشت .با این وجود
اما بررس��ی عملکرد بورس در دو ماهه گذشته نشان میدهد به رغم رشد
 ۲۶درصدی شاخص کل بورس اما حقیقیها هنوز به این بازار روی خوش
نش��ان ندادهاند و خروج پول از تاالر شیش��های هرچند با سرعت کمتر اما
ادامه داشته است .صندوق توسعه ملی در شرایطی برای حمایت از بورس،
واریزهای جدید انجام داده که برخی کارشناس��ان میگویند دخالتهای
دولتی و مثال صحبت از بس��ت ههای حمایتی از بازار سهام در قالب تزریق
نقدینگی ،دستکاری بازار است و نتیجهای در پی ندارد .البته مداخله دولت
در س��ازوکار بازار تنها به این موضوع ختم نمیش��ود و متاس��فانه بر روی
شرکتهای شاخصساز نیز کنترل صورت میگیرد.
کنترل شاخص بورس ،درست نیست
در همین زمینه ،یک کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به اینکه کنترل
ش��اخص بورس کار درستی نیس��ت ،میگوید :هرچند دلیل این موضوع،
جلوگیری از وقایعی است که سالیان گذشته اتفاق افتاده ،اما این عملیات
خوب نیس��ت .فردین آقابزرگی با بیان اینکه برخالف انتظار و رویهای که
در  ۱۴ماه قبل وجود داشت ،شکل بازار سرمایه کامال دگرگون شده است،
به ایس��نا توضیح میدهد :در هفتههای قبل ،خروج پول حقیقی کاهش و
معامالت خرد افزایش پیدا کرده است .همچنین تعداد شرکتهایی که با
رنج و درصدهای مثبت معامله میشوند به طور کامال قابل توجهی افزایش
پیدا کرده .در واقع ،فرآیند ورود و عالقهمندی به س��رمایهگذاری در بازار
س��رمایه کامال مشهود است ،اما متاسفانه بر روی شرکتهای شاخصساز

در بورس کنترل انجام میشود و به همین دلیل مثال در یک روز معامالتی،
ش��اخص هموزن بیش از یک درصد رشد میکند اما شاخص کل کمتر از
یک دهم درصد.
او با تاکید بر اینکه بورس به نوعی مدیریت و کنترل میشود ،میافزاید:
دلیل این موضوع جلوگیری از وقایعی است که سالیان گذشته اتفاق افتاده
بود ،اما این عملیات خوب نیس��ت ،زیرا شکل واقعی بازار از دست میرود.
در حال حاضر به دلیل آثار تورمی و افزایش سود عملیات شرکتها ناشی
از افزایش نرخ فروش محصوالت ،شاخص کل باید حداقل  ۴۰تا  ۵۰درصد
بازدهی برای سال  ۱۴۰۱داشته باشد و بنابراین شاخص 2میلیون واحدی
عدد عجیبی نیست.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به وضعیت بازدهی نمادهای این بازار
در  ۱۴ماهه منتهی به بهمن  ۱۴۰۰ادامه میدهد :در بازه زمانی  ۱۵آذرماه
 ۱۳۹۹تا بهمن م��اه  ،۱۴۰۰بازدهی منفی  ۱۴۳نماد کمتر از  ۲۰درصد،
 ۱۸۱نم��اد بین  ۲۰تا  ۴۰درصد ۸۸ ،نماد بین  ۴۰تا  ۵۰درصد ۷۲ ،نماد
بین  ۵۰تا  ۶۰درصد و  ۵۰نماد بیش از  ۶۰درصد بوده اس��ت .همچنین
در ای��ن بازه زمانی بازدهی مثبت  ۵۲نماد بیش از  ۵۰درصد ،بازدهی ۶۲
نم��اد بین  ۲۰ت��ا  ۵۰درصد و بازدهی  ۸۲نماد کمت��ر از  ۲۰درصد بوده
است .بازدهی شاخص کل نیز در این دوره زمانی منفی  ۹درصد و بازدهی
شاخص هموزن نیز منفی  16.2درصد بوده است.
آقابزرگی در مورد بازدهی سه ماهه نمادهای بازار سرمایه تا اردیبهشت
م��اه  ۱۴۰۱نیز میگوید :بازدهی منفی  ۷۶نم��اد کمتر از  ۲۰درصد۲۱ ،
نم��اد بی��ن  ۲۰تا  ۴۰درصد ،هفت نماد بین  ۴۰تا  ۵۰درصد و چهار نماد
بیش از ۶۰درصد بوده است .در مقابل بازدهی مثبت  ۱۳۷نماد بیش از ۵۰
درصد ۲۵۳ ،نماد بین  ۲۰تا  ۴۰درصد و  ۱۸۸نماد کمتر از  ۲۰درصد بوده
است .بازدهی شاخص کل در این مدت  18.5درصد و شاخص هموزن نیز
 26.7درصد بوده است.
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 5مزیت رقابتی مهم برای جذب بهترین کارمندان
به قلم :دنیل بایلی
کارآفرین
مترجم :امیر آلعلی
براساس آمارهای رسمی ،در دو سال اخیر تعداد افرادی که شغل خود را
رها کردهند ،چند برابر شده و این امر زنگ هشداری است که مدیران باید
ش��رکت خود را به مکانی مطلوبتر تبدیل نمایند .درواقع امروزه برخالف
 100س��ال گذش��ته ،بحران بیکاری وجود ندارد و ب��ا باالترین تنوع کار
مواجه هستیم .تحت این ش��رایط طبیعی است که افراد به صورت مداوم
به دنبال گزینههای بهتری باشند .در این زمینه سوال اصلی این است که
چه معیارهایی باعث خواهد شد تا یک شرکت به محیط ایدهآل برای کار
کردن تبدیل ش��ود؟ در این زمینه فراموش نکنید که امروزه شرایط کاری
جذاب ،خود به یک مزیت رقابتی تبدیل ش��ده اس��ت که باعث میشود تا
فرصت جذب بهترینها در کنار حفظ تیم خود را داش��ته باش��ید .در این
راستا پنج اقدامی را بررسی خواهیم کرد که میتواند مزیت رقابتی بسیار
مهمی برای شرکت شما باشد.
-1امکان دورکاری
تجربه کرونا باعث شده است تا تمامی شرکتها مجبور به امتحان کردن
این ش��یوه کاری ش��وند که به دلیل مزیتهای زیادی که برای کارمندان
و ش��رکت به همراه دارد ،طبیعی اس��ت که وجود چنین موردی بس��یار
مهم باش��د .درواق��ع این امر که افراد بتوانند حداقل چن��د روز از هفته را
به صورت دورکاری فعالیت نمایند ،باعث میش��ود ت��ا تعادل میان کار و
زندگی ش��خصی ،به مراتب بهتر ش��کل گیرد .در کنار این مس��ئله نکته
دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید این است که درجهان مدرن
حال حاضر ،تمامی امکانات مورد نیاز برای دورکاری مهیا ش��ده است و به
صورت مداوم ،بازارهای جدید معرفی میش��ود .به همین خاطر است که
بس��یاری از ش��رکتها خصوصا موارد نوپا ،عمال هیچ دفتر کاری ندارند و
تمامی کارمندان دورکار هستند که این امر باعث میشود تا امکان تشکیل
تیم از نقاط مختلف ،مهیا باشد .درواقع در این گام شما باید به این سوال
به صورت واضح و با دالیل درست پاسخ دهید که آیا به ادامه کار به صورت
سنتی نیاز دارید؟ در این رابطه ممکن است تنها بخشی از شرکت نیاز به
حضور مستقیم داشته باش��د .دروقع ادامه دادن فعالیتها صرفا به خاطر
رایج بودن شیوه آن ،یک اشتباه بزرگ محسوب میشود.
-2بسته سفر
براس��اس تحقیقات روانشناسها ،سفر کردن بهترین اقدام برای کاهش
استرس محسوب میشود .با این حال برنامهریزی برای سفر برای بسیاری
از افراد بس��یار سخت و پرهزینه محسوب میشود .این امر در حالی است
که ش��رکتها میتوانند با آژانسهای مس��افرتی وارد مذاکره شده و یا با
اقداماتی نظیر خرید یک اقامتگاه ،امکان س��فر کمهزینه را مهیا س��ازند.
درواقع ش��ما باید پ��س از هر پروژه ،ای��ن امکان را در اختی��ار کارمندان
خود قرار دهید که یک مس��افرت چند روزه با خانواده خود داشته باشند.
نتیجه تحقیقات در این زمینه حاکی از آن اس��ت که میزان اس��ترس در
چنین شرکتهایی بس��یار پایین بوده و راندمان کاری افراد با افت شدید
مواجه نمیشود .در این زمینه فراموش نکنید که سفر کارمندان باید جزو

مرخصی با حقوق باش��د .در این زمینه براساس نظرسنجیها ،بیش از 40
درصد کارمندان تمایل دارند که یک سفر را به جای حقوق بیشتر در پایان
ماه تجربه نمایند .نکتهای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که
با برنامهریزی و مذاکره درست ،میتوانید این اقدام را کامال کمهزینه برای
شرکت خود تمام نمایید .درواقع برخالف تصور عموم مدیران ،بسته سفر
اقدامی پرهزینه محسوب نمیشود و کمتر شرکتی را میتوان پیدا کرد که
قادر به انجام چنین اقدامی نباشد .با این حال برای درک بهتر اقداماتی که
باید انجام دهید ،توصیه میش��ود که چند نمونه رایج را مورد بررسی قرار
داده و عملکرد شرکتها را در این زمینه مقایسه کنید.
-3مرخصی والدین
یکی از اس��ترسزاترین و در عین حال مهمترین مقطعهای زندگی هر
فرد ،زمان تولد فرزندان محس��وب میش��ود .در این زمینه کارمندان باید
اطمینان داش��ته باش��ند که در این ش��رایط مجاز به استفاده از مرخصی
باحقوق هس��تند .در این رابطه مسئله فرزندآوری به قدری مهم است که
بسیاری از شرکتها برای این موضوع ،امکانات خاصی را در نظر میگیرند.
در این زمینه ش��ما حتی باید امکان وام گرفتن را هم داش��ته باشید .این
مسئله خصوصا برای مادران کارمند ،به مراتب مهمتر است و آنها حتی باید
تا دو ماه قبل و بعد از تولد فرزند را مرخصی بگیرند و این امر به یک ترند
جهانی تبدیل ش��ده اس��ت و در این مدت شما میتوانید استخدام موقت
داش��ته و یا مسئولیتهای کارمند را بین باقی افراد تیم تقسیم کنید .در
این رابطه برخی از شرکتها امکان دورکاری بخشهای مهم فعالیتها را

ایجاد میکنند .درواقع برخی از اقدامات است که تخصصی بوده و نمیتوان
انتظار داش��ت سایر افراد تیم ،قادر به انجام درس��ت آن باشند .این اقدام
اگرچه بدون مانع اس��ت ،با این ح��ال فراموش نکنید که نباید بیش از دو
ساعت از زمان روزانه مادران کارمند را مشغول کند.
-4جایزه براساس عملکرد
اگرچه هر کارمند وظایف مشخصی را دارد ،با این حال شما ابدا نباید آنها
را به یک س��طح مشخص ،محدود نمایید .درواقع این امر که افراد به ازای
فعالیت بیشتر و کسب نتایج باالتر ،جایزه داشته باشند اقدامی است که در
روحیه آنها بس��یار تاثیرگذار خواهد بود .درواقع یکی از مسائل بسیار مهم
که به یک دغدغه تبدیل شده است ،مسئله کافی نبودن حقوقها میباشد.
در این رابطه اگر فرصتی برای کسب درآمد باالتر وجود داشته باشد ،بدون
ش��ک امکان استقبال از فرصتهای شغلی شرکت شما نیز بیشتر خواهد
ب��ود .در این زمینه اگرچه بهترین اقدام پرداخت پول اس��ت ،با این حال
میتوانید اقداماتی را انجام دهید که برای ش��ما کمهزینهتر بوده و قیمت
واقعی آنها به مراتب بیش��تر اس��ت که نمونه آن همکاری با ش��رکتهای
مختلف برای هدیههای سازمانی میباشد.
-5بستههای مراقبت بهداشتی
تجربه کرونا باعث ش��ده است تا افراد به س�لامت خود توجه بیشتری
را داش��ته باش��ند .درواقع ذکر این نکته ضروری اس��ت که براساس نظر
کارش��ناسها ،کرون��ا آخرین بیماری همهگیر نخواهد ب��ود و باید همواره
آمادگی خود را حفظ کرد .این امر در حالی اس��ت که هزینه مراقبتهای
بهداش��تی ،برای بسیاری از کارمندان باال اس��ت و این امر باعث میشود
که خرید آنها ،جزو اولویتها نباش��د .تحت این شرایط شما با توجه نشان
دادن به این بخش ،میتوانید یک مزیت رقابتی خوب را ایجاد نماید .برای
مثال نمونه س��اده این امر ،آزمایش رایگان ماهانه ،تجهیزات بهداشتی و...
میباشد .در این زمینه همکاری با یک روانشناس نیز بسیار سودمند است.
درواقع امروزه مسئله سالمت روانی ،حتی از سالمت جسم نیز مهمتر تلقی
میش��ود .دلیل این امر نیز به خاطر پنهانی ماندن نشانههای بیماریهای
روانی است که در یک مقطع میتواند بحرانآفرین باشد .این امر در حالی
است که بیماریهای جسمی ،اغلب قابلیت تشخیص سریع را دارند.
در آخر توصیه میش��ود که از خالقیت غافل نش��وید .درواقع میتوانید
اقداماتی را انجام دهید که مورد عالقه جامعه هدف ش��ما هس��ت و کامال
جدید محس��وب میشود .با این اقدام موقعیت بس��یار خوبی را به دست
خواهی��د آورد .با این حال فرام��وش نکنید که این پنج م��ورد ،اقداماتی
محسوب میشود که در ابعاد جهانی ،نتایج فوقالعادهای را به همراه داشته
و به همین خاطر گزنیههایی کمریسک محسوب میشود.
منبعtweakyourbiz.com :
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نماگر بازار سهام
آشنایی با نسخه مدرن روابط عمومی در
دنیای کسب و کار
به قلم :اومری هارویتز
کارشناس روابط عمومی
ترجمه :علی آلعلی
عرصه روابط عمومی مانند بس��یاری از حوزههای دیگر در دنیای کس��ب و
کار به طور مداوم در حال تغییر اس��ت .امروزه روابط عمومی دیگر ش��باهتی
به گذشته ندارد و تحوالت بسیار مهمی را پیدا کرده است .هنوز هم بسیاری
از برندها مش��غول یادگیری اصول و نکات تازه در این راستا هستند .آزمون و
خطای پرریس��ک هم در دستور کار برخی از کسب و کارها قرار دارد .در این
میان آشنایی با نسخه مدرن روابط عمومی به طور خالصه به کارآفرینان برای
درک بهتر این حوزه کمک خواهد کرد .در ادامه برخی از مهمترین نکات برای
آشنایی مناسب با حوزه روابط عمومی به شیوهای مدرن را مرور خواهیم کرد.
امروزه ارتباطات میان انس��انها بیش از هر زمان دیگری به طور دیجیتال
صورت میپذیرد .در ای��ن میان بخش روابط عمومی برندها نیز باید به جای
فعالیت حضوری به دنبال پیگیری نیازهای مشتریان در دنیای دیجیتال باشد.
این امر میتواند به ش��ما امکانات بس��یار مناس��بی برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف داده و ش��رایطتان در بازار را نیز به طور قابل مالحظهای ساده
س��ازد .درس��ت به همین دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری مناسب بر روی
مشتریان و یادگیری اصول نوین روابط عمومی هستید ،باید تغییرات دیجیتال
را ج��دی بگیرید .ش��بکههای اجتماعی محبوب در می��ان کاربران نیازی به
جست و جو ندارند .شما میتوانید بسیاری از پلتفرمها را در گوشی هوشمند
خودتان نیز پیدا کنید .به همین خاطر باید پیش از اینکه خیلی دیر بش��ود،
کارتان در این میان را شروع کنید .این امر میتواند شما را از رقبا جلو انداخته
و برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شرایطتان را بینهایت مساعد سازد.
تعامل با مشتریان به معنای ارتباط با آنها فراتر از مسائل مربوط به فروش
و خدمات پس از آن اس��ت .ش��ما میتوانید به طور مداوم با مشتریان ارتباط
داش��ته و رفتارشان را ارزیابی کنید .این امر میتواند نوعی پژوهش یا مطالعه
بازار برای ش��ما محسوب شود .بس��یاری از برندها امروزه به دنبال پیشبینی
رفتار مشتریان در بازار هستند .چنین امری به آنها برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب ه��دف در بازههای زمانی طوالنی کمک ک��رده و هیچ وقت موجب
ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان نمیشود .بسیاری از برندها فقط
در زمان مربوط به نیاز مش��تریان به خدماتی مشخص درباره خریدشان اقدام
ب��ه همراهی ب��ا آنها میکنند .این امر در دنیای م��درن دیگر برای محبوبیت
برند ش��ما کافی نیست .به همین خاطر حتی زمانی که به ظاهر دلیلی برای
ارتباط میان شما و مشتریان وجود ندارد هم شما باید ارتباطتان با آنها را به
خوبی حفظ کنید.
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رئیس صمت:

آذربایجانشرقی توان تامین  ۳۰درصد از نیاز قطعات خودروسازی کشور را دارد

آذربایجان شرقی  -فالح :رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت
آذربایجانشــرقی گفت :وجود  ۱۷۰واحد قطعه ســازی در استان ،این
ظرفیت و توانایی را ایجادکرده است که  3۰درصد از قطعات خودروسازان
کشور از این استان تامین شود.
صابر پرنیان افزود :خودروسازی یک صنعت پیچیده است که با رشد
آن شــاهد رونق بیشتر صنایع پایین دستی از جمله  ۶۰رشته بزرگ و
کوچک صنعتی مانند فوالد ،پتروشیمی ،الستیک ،آلومینیوم ،شیشه،
نساجی ،رنگ و پوششهای مواد شیمیائی خواهیم بود.
وی ادامــه داد :حدود  ۱۹درصد ســرمایه گذاری کشــور مربوط به
این صنعت اســت .وی با بیان اینکه آذربایجان شــرقی به عنوان قطب
خودروهای تجاری و سنگین کشور محسوب میشود ،اظهار کرد :در حال
حاظر  ۲واحد خودروسازی سواری با ظرفیت سیصد و سی هزار دستگاه
خودروی ســواری و میزان اشتغال  ۲۴۰۰نفر و همچنین  ۸واحد تولید
خودروهای تجاری و سنگین از جمله اتوبوس و مینی بوس و کامیون و
کامیونت با ظرفیت حدود یکصد و پنجاه هزار دستگاه و اشتغال ۱۴۰۰
نفر در استان فعالیت دارند.

پرنیان ادامه داد :فعالیت حداقل  ۱۷۰واحد صنعتی قطعه ســازی با
اشتغال  5۰۰۰نفر بطور مستقیم و  ۱۰هزار نفر بصورت غیر مستقیم در
استان از جمله ظرفیتهای صنعتی است.
رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی عمده مشکالت شایع قطعه
سازان اســتان را مربوط به مطالبات این قشر از واحدهای بزرگ کشور
عنوان کرد و تصریح کرد :پرداخت نشــدن بــه موقع این مطالبات در

طوالنی مدت موجب بروز مشــکالت عدیده مالی ،کمبود ســرمایه در
گردش ،مشکل تهیه مواد اولیه و در نهایت جلوگیری از توسعه فعالیت
اینگونــه واحدها را در پــی دارد .پرنیان به روز نبودن ماشــین آالت و
تجهیزات واحدهای قطعه سازی را از دیگر مشکالت عمده قطعه سازان
استان دانست که موجب باال رفتن قیمت تمام شده محصول نیز میشود.
وی با تشریح برنامههای سازمان صمت در خصوص صنعت خودرو و
قطعه سازی استان ،اظهار کرد :پیگیری تکمیل زنجیره خودرو و مجموعه
ســازی در استان جزو اولویتهای ســازمان بوده و پیگیری قطب سوم
خودرو در اســتان و تولید خودرو با پلتفرم مشترک از دیگر برنامههای
زیرساختی کالن استان محسوب میشود.
وی همچنین پیگیری مطالبات قطعه ســازان از شرکتهای بزرگ
خودروســاز کشــور و الزام واحدهای بزرگ طرف قــرارداد به پرداخت
مطالبات طی بازه زمانی مشخص ،تامین نقدینگی و ارائه تسهیالت ویژه
مالی جهت بازسازی خطوط تولید از طریق شیوههای نوین تامین مالی
از جمله تامین مالی زنجیرهای در قطعه سازی استان را جزو برنامههای
پیش روی سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان برشمرد.

شهردار قم

لزوم تدوین برنامه جامع در حوزه فرهنگ با به میدان آمدن تمامی دستگاهها و نهادها

قم -خبرنگار فرصت امروز :شــهردار قم با تأکید بر لزوم تدوین
برنامه جامع در حوزه فرهنگ گفت :تشکیل کمیته فرهنگی بین تمام
دســتگاهها و تدوین طرح جامع فرهنگی نخستین و مهمترین حرکت
در حوزه فرهنگ بــوده و بدون این دو اتفاق نمیتوانیم توقع نتیجهای
مطلوب را در طوالنیمدت داشته باشیم .به گزارشی ،دکتر سید مرتضی
ســقائیاننژاد در دیدار با رئیس ستاد کنگره شهدای استان قم با تأکید
بر لزوم توجه و اســتفاده از نمادهای مرتبط با فرهنگ ایثار و شــهادت
در فضاســازی شهر اظهار داشت :باید با گسترش خانه موزه شهدا ،این
اماکن به کانونهای فرهنگی شهر تبدیل شود و عالوه بر سبک زندگی
و معارف  ۸ســال دفاع مقدس مسائل و چالشهای دیگر فرهنگی نیز
برای جوانان تبیین شود .وی در توضیحاتی به بهرهبرداری از خانه موزه
شهیدان زینالدین در سال گذشته و برنامههای سال جاری شهرداری
قم برای احداث دیگر خانه موزه شــهدا اشاره کرد و افزود :در این حوزه
کارهای زیادی میتوان انجام داد و هنوز به بســیاری از مســائل حوزه
جنگ نپرداختهایم ،درحالیکه در دنیا بسیار زیاد و همهجانبه به اینگونه
موضوعات پرداخته و موزههای بزرگی دارند که روایتگر تاریخ و جنگ آن
کشــور است .شهردار قم یکی از چالشهای کار فرهنگی در شهر قم را
عدم تقسیمکار دانست و تصریح کرد :متأسفانه مراکزی در قم داریم که
بهعنوان بستر اصلی ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می تواند عمل کند و
در شهر قم رهاشده و بارها صحبت کردیم که این مکان و مکان ها نیاز

بهردیف بودجه مجزا داشــته و با اینکه شهرداری میلیاردها در محوطه
پیرامونــی این مجموعهها هزینه کرده ،اما یا بخشهای اصلی آن هنوز
راهاندازی نشده است و یا بهره میدانی در این زمینه برده نمی شود .دکتر
سقائیاننژاد اقدامات شهرداری را در حوزه ایثار و شهادت مطرح کرد و
گفت :شــهرداری  3۲خدمت در زمینه ترویج فرهنگ فداکاری ،ایثار و
شهادت دارد که ساخت سردیس و یادمان شهدا ،نامگذاری خیابانها و
معابر به نام شهدا ،ساخت بوستانها و ایجاد خانه موزه شهدا و همکاری
در تجهیز و محوطهسازی باغموزه انقالب اسالمی و دفاع مقدس بخشی
از کارهای شــهرداری در این حوزه بوده اما بهتنهایی نمیتوانیم در این
زمینه تأثیرگذار باشیم .وی بخشی از برنامههای سازمان فرهنگی هنری

ورزشی شهرداری را در حوزه ایثار و شهادت دانست و تأکید کرد :در این
ســازمان برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هرسال برنامههای ویژهای
اجرا میشود و ردیف بودجه خاصی دارد .شهردار قم تأکید کرد :با ادغام
سازمان پارکها و فضای سبز و سازمان زیباسازی بخشی از فعالیتهای
ســازمان جدید باید بهصورت نظاممند در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت
انجامشده و منتظر تدوین برنامهای جامع از طرف این سازمان هستیم
تا در سال  ۱۴۰۱در این زمینه نیز هدفمند حرکت کنیم .وی توجه به
مسائل فرهنگی را نیازمند بودجهای مستقل دانست و خاطرنشان کرد:
بدون برنامهوبودجه نمیتوانیم توقع اتفاقــات خوبی در حوزه فرهنگ
داشته باشیم و برای هر حرکت فرهنگی در شهرداری اتاق فکر تشکیل و
برنامهریزی جامعی تدوین میشود تا تمام جوانب آن اندیشیده میشود.
دکتر سقائیاننژاد تدوین طرح جامع در حوزه فرهنگ را الزامی خواند و
بیان کرد :تشکیل کمیته فرهنگی بین تمام دستگاه و نهادهای متولی در
کنار تدوین طرح جامع فرهنگی نخستین و مهمترین حرکت در حوزه
فرهنگ بوده و بدون ایــن دو اتفاق نمیتوانیم توقع نتیجهای مطلوب
را در طوالنیمدت داشته باشــیم .وی ادامه داد :باید تمام دستگاههای
فرهنگی و اجرایی به میدان بیایند زیرا شــهرداری بهتنهایی نمیتواند
در این حوزه ورود کرده و بار ســایر نهادها را بر دوش بگیرد ،همچنین
از صداوسیما انتظار همکاری بیشتری در حوزه فرهنگ ایثار و شهادت
راداریم تا اقدامات انجامشده بهدرستی اطالعرسانی شود.

توسط مدیرعامل شرکت برق منطقهای خوزستان صورت گرفت ؛
اهواز -شبنم قجاوند :مدیرعامل شرکت برق منطقهای خورستان
به همراه نماینده شهرستان رامهرمز ،از پستهای برق این شهرستان
برای گذر از پیک تابستان  ۱۴۰۱بازدید کردند .محمود دشتبزرگ به
همراه ابراهیم متینیان نماینده مردم شهرستانهای رامهرمز و رامشیر
در مجلس شورای اسالمی و هرمز بهاروند فرماندار شهرستان رامهرمز
از پســتهای برق انتقال و فوق توزیع این شهرســتان بازدید کردند.
بازدید از پســت برق هرمز و بررسی اضافه کردن یک ترانس جدید و
افزایــش ظرفیت آن برای تامین برق شــهرک صنعتی مربچه یکی از
محورهای این بازدید بوده است .در ادامه از پست برق دشت الله بازدید
صــورت گرفت و چگونگی افزایش ظرفیــت آن برای تامین برق مورد

و رضا محمدیان مدیر امور بهرهبرداری ناحیه مارون نیز در این بازدید
حضور داشتند .بر اساس این گزارش ،شرکت برق منطقهای خوزستان
وظیفه تامین و انتقال برق در شــبکه انتقال و فوق توزیع در دو استان
خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی تاکید کرد؛

ضرورت فراهم آوری بسترهای تبدیل تبریز به شهر هوشمند

آذربایجان شرقی  -فالح :رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
آذربایجانشرقی بر ضرورت فراهمآوری بسترهای تبدیل تبریز به شهر
هوشمند از سوی شهرداری و اداره کل  ICTاستان تاکید کرد.
محمد فرشکاران در جلسه ســهم اداره کل  ICTدر افزایش تولید
ناخالص داخلی اســتان اظهار کرد :هدفگذاری رشــد هشت درصدی
اقتصاد موضوع جدیدی نبوده و همواره در برنامههای پنج ساله توسعه و
سیاستهای کلی نظام مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود :با توجه به شــرایط خاص کشور رشد اقتصادی در برخی
مقاطع روند کاهشــی داشــته و درآمدهای نفتــی در اکثر بخشهای
اقتصادی جای خالی رشد را پر کرده؛ اما با وجود درآمدهای نفتی هم ،به

رشد اقتصادی و  GDPمورد انتظار هیچگاه دست نیافتهایم!
فرشکاران تصریح کرد :اتکاء به خودباوری اقتصادی داخل استانها،
لحاظ نقاط قوت و بررسی چالشها و ضعفهای مناطق برای دستیابی به
رشد هشت درصدی اقتصادی کشور طرح نوینی است که دولت سیزدهم
مد نظر قرار داده؛ ما نیز در استان تالش میکنیم گامهای موثری در این
ارتباط برداریم .رئیس ســازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی
متذکر شد :همانطور که استاندار محترم نیز تاکید دارند باید با یک نقشه
راه ،برنامهریزی و متد مشخص کار را شروع کرده و پیش ببریم.
وی با اشــاره به بررسی شــاخص های کالن استان نسبت به کشور
ابراز داشــت :با توجه به مدلهای رشد تخمینهایی برآورد کردهایم و
میخواهیم بر مبنای آن نقشه راه رشد اقتصادی استان را ترسیم کنیم.
فرشــکاران خاطرنشان ســاخت :اداره کل  ICTموتور محرکه سایر
دستگاههای اســتان در نظارت ،گردش و بروزرسانی اطالعات به شمار
میرود که با تکمیل سامانه زیرساخت اطالعات مکانی( )SDIاستان در
ایفای این نقش موفق تر خواهد بود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی با اشاره به سهم

جذب سرمایه  ۱۷.5همتی حوزه خدمات برای تحقق رشد  ۷.۸درصدی
مورد نظر استان ،بر ضرورت فراهمآوری بسترهای تبدیل تبریز به شهر
هوشمند از سوی شهرداری و اداره کل  ICTاستان تاکید کرد.
در این جلسه محمد فرزاد ،مدیرکل  ICTبه ارائه گزارشی از وضعیت
پروژههای این حوزه در اســتان پرداخت و گفت :از ابتدای سال جاری
 ۱۲روستای استان از طریق شبکه ارتباطی پایدار و پرسرعت به شبکه
ملی اطالعات متصل شــده اند که  ۱۱روستا از طریق اپراتور ارتباطی
ایرانسل و یک روستا نیز از طریق اپراتور همراه اول به شبکه ملی اطالعات
دسترســی پیدا کرده اند .وی در ادامه از ایجاد «سایبر پارک» تبریز به
منظور فراهم سازی همزمان زیرســاخت مناسب ،خدمات پشتیبانی،
زیرساختهای تحلیل و جریان دیتا و ارتباطات با کیفیت باال برای تعامل
با شرکتهای تجاری ،دانش بنیان و دانشگاههای داخل و خارج از کشور
در تبریز خبر داد .فرزاد به تشــکیل مجموعه صا آذر با همکاری وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و
بخــش خصوصی و با مدیریت کالن اســتان در حوزه های خودروهای
الکترونیک ،صنایع خودرویی ،تجهیزات پزشکی و  ICTنیز اشاره کرد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران :

مشارکت مردم در بحث حفاظت بسیار تاثیرگذار است

ساری  -دهقان  :به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی
اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ســاری ،دکتر اســحاق
عطایی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری در نشست
آموزشی ،ترویجی و مشارکتی که با حضور روسای ادارات منابع طبیعی و
آبخیزداری شهرستان ها به همراه کارشناسان آموزش ،ترویج و مشارکت
های مردمی شهرستان های تابعه در محل سالن جلسات اداره کل منابع
طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری و به میزبانی اداره آموزش ،ترویج و
مشارکت های مردمی این اداره کل ،برگزار شد ،گفت :با توجه به کمبود
نیروی انسانی و امکانات موجود ،حفاظت کردن از این مواهب الهی کار
راحتی نیست لذا ما باید از حداقل امکانات ،ظرفیت و مشارکت مردم و
افراد بومی ،حداکثر بهره برداری را داشته باشیم.
عطایی با بیان این مطلب که مشارکت مردم در بحث حفاظت بسیار
تاثیرگذار اســت ،افزود :سیاست ســازمان ،باال بردن فرهنگ عمومی و
فرهنگ سازی منابع طبیعی است و در این مسیر باید از وجود همیاران
طبیعت که در سامانه و بانک اطالعات اداره آموزش ،ترویج و مشارکت
مردمی اداره کل وجود دارد ،استفاده کنیم و با یک برنامه ریزی درست و
کارشناسی ،ببینیم تا چه میزان می شود از ظرفیت و مشارکت همیاران

طبیعت در جهت حفاظت از عرصه های منابع ملی استفاده کرد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران -ساری ضمن تایید و
تاکید بر مطالب ارائه شده توسط رئیس اداره آموزش و ترویج اداره کل،
در خصوص ضرورت جذب و تقویت تشکلها و تعاونی های مرتبط با منابع
طبیعی ،پیگیری درراستای پیشرفت فیزیکی امورات ترویج و مشارکت،
جذب همیاران و استفاده واقعی از این ظرفیت موجود و پیگیری مجدانه
در انعقاد و مبادله تفاهم نامه های شهرستانی نیز اشاراتی داشته است.
دادخــواه رئیس اداره آمــوزش ،ترویج و مشــارکتهای مردمی اداره
کل منابــع طبیعی و آبخیــزداری مازندران -ســاری ،ضمن تقدیر از
زحمات یکســاله حاضرین ،به بیان امتیازات مکتسبه آیتم های مرتبط
درشهرستانها در دو سال گذشته ،چالش های پیش رو ،برنامه های سال
جدید ،انتظارات و اهداف اصلی سازمان متبوع و رویکردهای دفتر ستادی
آموزش و ترویج سازمان پرداخت.
در این نشســت آموزشی ،ترویجی و مشــارکتی که با حضور معاون
حفاظت ،فرماندهی یگان حفاظت ،مشاورمدیرکل و بازرس ،رئیس اداره
حراســت ،رئیس و معاون اداره آموزش و ترویج اداره کل منابع طبیعی
و آبخیزداری مازندران -ساری ،روسای ادارات شهرستانی و کارشناسان

اخبار

جلسه شورای اداری امور مالیاتی استان قزوین با حضور مشاور عالی رئیس
کل سازمان امور مالیاتی کشور

قزوین -خبرنگار فرصت امروز :در جریان ســفر ریاست جمهور و هیات
دولت ،جلســه شــورای اداری اداره کل امور مالیاتی اســتان قزوین با حضور
شــیرمردی مشــاور عالی و بازرس ویژه رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
برگزار شد .به گزارش روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان قزوین ،مشاور
عالی و بازرس ویژه رئیس کل در این دیدار با اشاره به نقش بسیار مهم و تعیین
کننده مالیات در تامین هزینه های دولت خاطرنشان کرد :در سالهای اخیر در
تهیه الیحه بودجه سعی میشود که سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سال قبل
افزایش داشــته تا از این طریق مالیات بتواند جایگزین درآمدهای نفتی گردد.
ازاینرو ،گسترش پایههای مالیاتی و حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت ،مورد تأکید جدی قرارگرفته است و در این میان ،موضوعاتی مانند
شناسایی منابع جدید مالیاتی ،تمکین مالیاتی و معافیتهای مالیاتی ،جلوگیری فرار مالیاتی و  ...از اهمیت زیادی در تأمین منابع مالی بودجه
برخوردار خواهد بود .وی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت :مالیات سرلوحه برنامه های اقتصادی دولت است و اقتصاددانان
و در رأس آنها مسئولین نظام مالیاتی می کوشند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی کشور ،راهکارهایی را که
موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد ،اجرائی نماید .دکتر شیرمردی افزود :نظام مالیاتی در دوره
تحولی میکوشد موانع و مشکالت پیش رو را با اتخاذ تدابیر مناسب برطرف سازد .بر این اساس ،برنامه ریزی برای مبارزه با فرار مالیاتی
و گسترش خدمات الکترونیکی از اساسی ترین محورهای برنامههای سازمان مالیاتی می باشد .در ادامه این جلسه اعضای حاضر به بیان
نقطه نظرات و پیشنهادات خود پرداختند و مشاور عالی رئیس کل نیز خاطرنشان نمود؛ تمامی موارد اعالم شده و همچنین مکاتباتی که
از سوی همکاران به اینجانب ارائه شده است به ریاست محترم سازمان انتقال و پیگیری های الزم در این زمینه صورت خواهد پذیرفت.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی خبر داد:

انعقاد قرارداد رفع تداخالت  ۲7۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان مرکزی

اراک  -فرناز امیدی :مدیر امور اراضی ســازمان جهاد کشــاورزی استان
مرکزی گفت :قرارداد رفع تداخالت  ۲۷۰هزار هکتار از اراضی کشــاورزی این
استان با اراضی ملی و طبیعی منعقد و در مرحله تصمیم گیری برای اخذ سند
تــک برگی قرار دارد .علی ابراهیمی افزود ۶۸ :هزار هکتار از اراضی کشــاورزی
اســتان مرکزی نیز در مرحله حدنگاری بوده و پس از حدنگاری هر پالک برای
انجام تطبیق و مستندسازی صدور سند ارسال می شود .وی ادامه داد :بر اساس
برنامهریزیهای انجام شــده رفع تداخالت اراضی کشــاورزی استان مرکزی با
اراضی ملی و طبیعی استان تا پایان سال  ۱۴۰۲انجام و در صورت نبود مشکل
اعتباری تا پایان دولت حدنگاری این اراضی نیز در دســتور کار ســازمان جهاد کشاورزی استان قرار دارد .مدیر امور اراضی سازمان جهاد
کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد :اجرای طرح رفع تداخالت اراضی کشاورزی با اراضی ملی با هدف صدور سند اراضی کشاورزی
استان و رفع موانع تولید انجام می شود .ابراهیمی با یادآوری ورود برخی افراد سودجو در زمینه رفع تداخالت اراضی کشاورزی گفت :اکنون
برخی افراد ســودجو با مطالبه منابع مالی از کشاورزان مدعی انجام رفع تداخالت اراضی کشاورزی با اراضی منابع طبیعی می شوند ،در
صورتی که متولی اجرای این طرح دولت است و سازمان جهاد کشاورزی به صورت رایگان اجرای این طرح را در دستور کار خود قرار داده
است .وی ادامه داد :با شناسنامه دار شدن اراضی کشاورزی مشکالت کشاورزان برای دریافت سند این اراضی رفع و زمینه انجام بررنامه ریزی
برای بهره برداری هرچه بهتر از این اراضی فراهم می شود .مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت :استان مرکزی به
عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی ،چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع تولیدات صنعتی رتبه نخست
کشور را به خود اختصاص داده است .در پایان ابراهیمی خاطرنشان کرد :این استان با وجود صنعتی بودن در زمره  ۱۰استان نخست کشور
در بخش کشاورزی است که  ۹۰هزار بهرهبردار شامل  ۲۰درصد شاغالن استان در این حوزه فعال هستند.

ارائه بیش از  94هزار نفر ساعت آموزش به کارکنان شرکت گاز گیالن

بازدید از پستهای برق شهرستان رامهرمز

نیاز پتروپاالیش ابوالفارس که در دســت احداث اســت ،مورد بررسی
قــرار گرفت .بازدید از پتروپاالیش ابوالفــارس یکی دیگر از برنامههای
مدیرعامل شــرکت برق منطقهای خوزســتان و مسئولین شهرستان
رامهرمز بوده اســت .محمود دشتبزرگ همچنین با حضور در پست
برق رامهرمز  ۱عالوه بر بررسی آمادگی شبکه ناحیه مارون برای گذر از
تابستان  ،۱۴۰۱با پرسنل این ناحیه گفتوگو و به مسائل و مشکالت
آنها رســیدگی کرد .در این برنامه دیدار و گفتوگو که تا پاسی از شب
طول کشید ،احداث دیســپاچینگ فوق توزیع ناحیه مارون در پست
برق هرمز رامهرمز نیز مورد بررسی قرار گرفت .کیومرث زمانی معاون
برنامهریزی و تحقیقات ،سید مهرداد بالدی موسوی معاون بهرهبرداری
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رشت -خبرنگار فرصت امروز :با هدف ارائه خدمات هرچه بهتر به مردم و
مشترکین ،شرکت گاز استان گیالن به کارکنان خود در سال گذشته ۹۴ ،هزار و
 3۱۴نفر ساعت آموزش داده است .به گزارش روابط عمومی گاز گیالن ،عیسی
جمال نیکویی مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت:
این میزان نسبت به سال  ۱3۹۹بیش از  5درصد رشد داشته است .وی با بیان
اینکه این دوره های آموزشــی برای بیش از  ۶هزار و  ۱۰۰نفر پرســنل رسمی،
قراردادی و پیمانکاری برگزار شده است ،گفت :انجام این آموزش ها موجب بهبود
سطح کیفی عملکرد کارکنان و ارائه خدمات به مصرف کنندگان گاز طبیعی شده
است .جمال نیکویی در خصوص موضوعات دوره های آموزشی برگزار شده اظهار داشت :تکنیک های برنامه ریزی و سازماندهی ،مدیریت
دارایی های فیزیکی ،قوانین و مقررات مالی ،مسئولیت حقوقی شرکت های دولتی و مدیران و آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری
از مهم ترین موضوعات دوره های آموزشی برگزار شده در سال  ۱۴۰۰می باشند .مدیرعامل گاز گیالن درخصوص روند برگزاری دوره های
آموزشی در دوران شیوع بیماری کرونا گفت :این شرکت با تغییر روند آموزش از حضوری به مجازی ،علیرغم شیوع ویروس کرونا در استان،
دوره های آموزشی مرتبط با پرسنل را مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته در زمان تعیین شده انجام داده است .وی در پایان با بیان اهمیت
برگزاری دوره های آموزشی درجهت بهبود مستمر عملکرد کارکنان در حوزه های مختلف اظهار داشت :افزایش سطح کیفی عملکرد کارکنان
موجب بهبود بهره وری در سازمان و به تبع افزایش رضایتمندی مهم ترین سرمایه های شرکت گاز یعنی مردم و مشترکین خواهد شد.

مدیرکل راهداری همدان:

ایمنی حمل و نقل عامل مهمی در توسعه اقتصاد کشور است

همدان -اعظمی :ایمنی از عوامل تاثیرگذار در حمل و نقل است که از یک
طرف اطمینان شــبکه حمل و نقلی کشور را باال می برد و از طرفی نیز موجب
توسعه اقتصادی می شود .به گزارش پایگاه خبری گنجینه نیوز ،مدیرکل راهداری
وحمل ونقل جاده ای همدان به مناسبت هفتم اردیبهشت روز ملی ایمنی حمل و
نقل با تاکید بر اینکه ایمنی در انواع عرصه های مختلف ،شامل حمل و نقل جاده
ای ،ریلی  ،هوایی و دریایی می شود ،افزود :به علت اهمیت ایمنی در حمل و نقل
از طرف شورای فرهنگ عمومی کشور روز  ۷اردیبهشت هر سال به نام روز ملی
ایمنی حمل و نقل نامگذاری شده است .صفر صادقی راد گفت :از آنجا که حدود
۹۰درصد حمل و نقل کاال و مسافر در کشور ما از طریق حمل و نقل جاده ای انجام می شود ،لزوم اهمیت ویژه به این بخش بیش از پیش
به نظر می رسد .وی ادامه داد :تالش همه ما باید در راستای توسعه و بهره وری بیشتر در این بخش باشد که شرط اصلی آن ایمنی است.
کاهش آمار و تلفات ناشی از تصادفات و سوانح رانندگی نیاز به تالش همه جانبه دارد
صادقی راد اظهار داشت :نامگذاری این روز در راستای ایجاد حساسیت و انتقال دغدغه در جامعه و مسئوالن و متولیان در مقوله ایمنی
و تصادفات است .وی یادآور شد :از آنجا که کاهش آمار و تلفات ناشی از تصادفات و سوانح رانندگی نیاز به تالش و برنامه ریزی همه جانبه
دستگاه های متولی قانونگذاری ،دستگاه های فرهنگی ،رسانه های جمعی ،دستگاه های اجرایی ،دستگاه های نظارتی و از سوی دیگر تمامی
استفاده کنندگان و کاربران جاده ای دارد .فرهنگ سازی و نهادینه کردن اخالق و الگوهای صحیح رانندگی کاری است که هر کسی به
سهم خود باید در جهت عزم ملی برای ارتقاء آن تالش و مشارکت کند .مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای همدان ابراز داشت :یکی
از اقدامات و کارهایی که در این روز انجام می شود برگزاری مانور روز بدون حادثه است .وی ادامه داد :تمامی دستگاه های متولی در بخش
ایمنی حمل و نقل جاده ای مانند  :پلیس راه  ،هالل احمر  ،اورژانس  ،اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای و همچنین شرکت های
خدمات امداد فنی خودرو استان در این روز با برگزاری مانور ،آمادگی خود را در راستای امدادرسانی جاده ای به عموم مردم اعالم کرده و
با همه عوامل زیر پوشش حضوری پر رنگ در محورهای ارتباطی استان خواهند داشت.

ثبت بیش از  13۲هزار تماس مشترکان آب و فاضالب استان بوشهر از
طریق سامانه 1۲۲

ترویج و مشــارکت ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ها در
محل ســالن جلســات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-
ســاری ،برگزار شد ،عملکرد یکســاله  ۱۴۰۰شهرستانها در همه آیتم
های آموزشــی و ترویجی و مشارکتی ،اعم از جذب و ثبت نام همیاران
طبیعت ،انعقاد و مبادله تفاهم نامه های شهرستانی ،همکاری و مشارکت
در برگزاری کارگاه های اطفای حریق و ترویجی با بهره برداران ،مجریان
و دست اندرکاران و ذینفعان و سایر موارد تخصصی ،ارائه و مورد بحث و
تبادل نظر قرار گرفت .درپایان ،به کلیه روسا و کارشناسان شهرستانی،
لوح تقدیر اهدا و از روســا و کارشناســان شهرستانهایی که با اقدامات
شاخص تری در جذب همیاران طبیعت درسال  ۱۴۰۰داشته اند ،تقدیر
ویژه بعمل آمد.

بوشــهر -خبرنگار فرصت امروز :سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشاره به برقراری سامانه  ۱۲۲برای رسیدگی به
مشکالت مشترکین آب و فاضالب گفت :در سال گذشته  ۱3۲هزار تماس شهروندان با سامانه  ۱۲۲برای رسیدگی به مشکالت آنان ثبت
شــده است .ابوالحســن عالی با بیان اینکه روزانه بهصورت متوسط به  3۶۲تماس پاسخ داده شده است اظهار داشت :بررسی آمار تماس
شهروندان با سامانه  ۱۲۲شرکت آب و فاضالب نشان میدهد در سه ماه نخست سال گذشته  ۲۷هزار و  ۸۹۱تماس به سامانه یاد شده
برقرار شده که این میزان در سه ماهه دوم به  ۴5هزار و  3۱۴تماس افزایش یافته است .وی با بیان اینکه در سه ماهه سوم سال گذشته
بیش از  3۱هزار تماس با سامانه  ۱۲۲ثبت شده است افزود :در سه ماهه چهارم سال  ۱۴۰۰بیش از  ۲۷هزار تماس برقرار گردیده است.
سرپرست شرکت آب و فاضالب استان بوشهر اضافه کرد :در سال گذشته ،مدیر ،کارشناسان و بازرسان دفتر ارتباط شرکت آب و فاضالب
اســتان  ۱55بازدید میدانی از محلهای گزارش شده داشتهاند .عالی با بیان اینکه استان بوشهر از سوی شرکت مهندسی شرکت آب و
فاضالب کشــور در زمینه رفع حوادث به عنوان استان برتر در سال گذشته معرفی شده است خاطر نشان کرد :به  ۹5درصدتماس های
مربوط به درخواست آب تانکری پاسخ مثبت داده شده است و آب تانکری به صورت رایگان در اختیار مشترکین قرارگرفته است .وی با
اذعان به اینکه همکاران ما به صورت  ۲۴ساعته در این مرکز در خدمت هم مردم برای رفع مشکالت هستند عنوان کرد :مرکز ارتباط با
مشترکین شرکت آب و فاضالب به منظور رفاه حال و امکان ارتباط سریع و دوسویه آنان به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی است.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
 4اشتباه رایج بازاریابی دیجیتالی
به قلم :تیفانی واگنر
نویسنده حوزه کسب و کار
مترجم :امیر آلعلی
بازاریابی دیجیتالی به بخش جدانش��دنی از تبلیغات و فروش هر کس��ب و کاری تبدیل شده است .درواقع
جهان امروز ،عرصه دیجیتال محس��وب میشود که در آن گوشیهای هوشمند به پرکاربردترین ابزار زندگی
روزمره تبدیل ش��ده است .تحت این ش��رایط اگر از فرصتهای موجود نهایت استفاده را نداشته باشید ،ابدا
شانسی حتی برای بقا نخواهید داشت .این امر در حالی است که یک مدیر باید برای حداقل  20سال آینده
کس��ب و کار خود ،برنامهریزی داش��ته باشد .در این راستا با توجه به بازار به شدت رقابتی ،حتی یک اشتباه
میتواند منجر به از دست رفتن موقعیت فعلی شود .تحت این شرایط اقدام هوشمندانه این است که منتظر
تجربه کردن و درس گرفتن از اشتباهات خودتان باشید ،موارد رایج دیگران را الگو قرار دهید .این امر باعث
خواهد شد تا در مسیر خود ،مشکالت کمتری را داشته باشید و درخشانتر ظاهر شوید .با این حال پیدا کردن
اشتباهات ،اقدامی سخت بوده و حتی پیدا کردن آنها در بین  100برند نیز زمان زیادی را از شما میگیرد و
این امر در حالی است که در بسیاری از شرایط ،دسترسی به اطالعات موردنیاز وجود ندارد .در این رابطه پس
از مصاحبه با بیش از  1000مدیر و بازاریاب که تجربه کاری باالیی را دارند ،چهار اشتباه رایج و مشترک در
بین تمامی آنها انتخاب شده است که در ادامه هر یک را برسی خواهیم کرد.
-1عدم انتخاب مخاطبان درست
در بازاریابی دیجیتال ،مخاطب هدف مسئلهای بسیار مهم است که بسیاری از برندها به خوبی آن را تعیین
نمیکنند .درواقع شما باید در ابتدا افرادی را پیدا کنید که بیش از  90درصد احتمال خرید از سوی آنها وجود
دارد .با این اقدام شما میتوانید مشتریان اول خود را بسیار سریع پیدا کنید و این امر در حالی است که نیاز
به اختصاص بودجه زیاد وجود ندارد .در کنار این مسئله نکته دیگری که باید مورد توجه قرار دهید این است
که نگاه واقعگرایانه داشته باشید .درواقع داشتن مخاطبان باال در حالی که هیچ یک از آنها خریدی را انجام
ندهند ،ابدا کاربردی نبوده و تنها از دس��ت دادن بودجه محس��وب میشود .این امر در حالی است که شما با
قدمهای هرچند کوچک ،اصولی و زنجیروار میتوانید در کوتاهترین زمان ،موفقیتهای بسیاری را کسب کنید.
در این زمینه ش��ما باید حداقل یک دلیل داش��ته باشید که مخاطب برندهای دیگر را رها کرده و جذب شما
شوند .در این زمینه برندهایی نظیر هوآوی ،استراتژی کاهش قیمت محصوالت را پیادهسازی کرده است که
باعث شد تا در بازار تکنولوژی بتوانند رشد بینظیری را تجربه نمایند .درواقع مزیت اصلی شما تعیینکننده
موضوعات و نوع محتوایی است که قصد ایجاد آن را دارید و تا زمانی که این مرحله به خوبی طی نشده باشد،
طبیعی است که تمامی تالشهای شما با تاثیر الزم همراه نشود.
-2بیتوجهی به طراحی سایت
امروزه هر کسب و کاری که برای خود سایت نداشته باشد ،بازنده خواهد بود و شانس رشد را از خود سلب
کرده اس��ت .در این زمینه قالبهای از پیش تعیین ش��ده ،جذابیت و کارایی الزم را ندارد و ش��ما طرحی را
میخواهید که کال منحصر به فرد باشد و مدل آن ،مورد تقلید سایر برندها قرار نگیرد .درواقع براساس آمارهای
جهانی شما تنها  5ثانیه زمان خواهید داشت تا نظر مخاطب را نسبت به ماندن در سایت خود جلب کنید .در
این زمینه الگوهایی نظیر مینیمالیست وجود دارد که باید تمامی آنها را بررسی کنید و مناسبترین را برای
کسب و کار خود انتخاب نمایید .در این زمینه اگر اقدامات را به فردی حرفهای با سابقه درخشان واگذار کنید،
بدون شک بهترین نتیجه را در کمترین زمان ممکن به دست خواهید آورد .در این راستا طراحی سایت تنها
یک بخش از مسیر موفقیت شما محسوب میشود .درواقع شما باید به دنبال محتواهایی کامال جذاب ،متنوع،
کاربردی و متفاوت باشید .در کنار این مسئله تداوم کار است که باعث خواهد شد حفظ مخاطب نیز امکانپذیر
باشد .درواقع با یک دید واقعگرایانه ،شما به تولید محتوا نیاز دارید تا بتوانید هر روز ،چندین محتوا را عرضه
کنید .در این زمینه فراموش نکنید که کار شما تنها شامل وبالگنویسی و محتوای متنی نبوده و الزم است
تا به انواع مختلف آن نظیر پادکست ،ویدئو ،اینفوگرافی و ...توجه داشته باشید .با این حال این امر به معنای
شروع تمامی اقدامات به یک باره نبوده و میتوانید با پیشرفت کار و در حین جلو رفتن ،موارد بیشتری را هم
اضافه کنید .به صورت کلی سرمایهگذاری کردن در این بخش ،هیچگاه شما را ناامید نخواهد کرد.
-3عدم اختصاص بودجه برای سئو
همانطور که در موارد قبل نیز ذکر شد ،بازاریابی دیجیتالی برای بقا و رشد یک کسب و کار ،کامال ضروری است.
در این راستا سئو میتواند مسیر موفقیت شما را هموارتر سازد .درواقع این بخش به قدری مهم است که برای آن،
افراد متخصص استخدام میشود .در این راستا شما نیز باید به سئو توجه کافی داشته باشید .عدم توجه به این
بخش باعث میشود تا شانس دیده شدن بسیار کمی را داشته باشید که این امر به معنای از دست رفتن تمامی
تالشهای شما خواهد بود .در این راستا آمارهای جهانی حاکی از آن است که از زمان شیوع ویروس کرونا ،بیش از
 80درصد افراد خرید خود را به صورت اینترنتی انجام میدهند که این آمار حتی در شرایط حال حاضر که اوضاع
به مراتب بهتر شده است نیز ثابت مانده و پیشبینی میشود طی سال آینده این امر به بیش از  90درصد برسد.
درواقع خرید آنالین مزیتهای بسیاری را دارد .شما میتوانید عکسها ،فیلمها و توضیحات محصول را مشاهده
کرده و حتی اقدام به مقایسه نمایید که این موارد تنها بخشی از امکانات خرید آنالین محسوب میشود .تمامی این
موارد در حالی است که شما برای خرید خود حتی نیاز ندارید که از خانه خارج شوید .تحت این شرایط بازاریابی
دیجیتالی و اقدامات موردنیاز آن ،باید در صدر هزینههای ش��رکت باشد .در این زمینه یکی از شکایتهای رایج
مدیران این است که بودجه کافی برای پرداختن درست به این مقوله را ندارند .این امر در حالی است که با بازنگری
در هزینههای شرکت و کنار گذاشتن دیگر روشهای بازاریابی که از تاثیر آنها کاسته شده است .بدون شک بودجه
الزم را حداقل برای شروع کار خواهید داشت و در این زمینه نباید از جذب سرمایهگذار نیز غافل شوید.
-4فراموش کردن بازاریابی مجدد
این امر که براساس آمارهای گذشته یک استراتژی را پیادهسازی کنید تا مشتری را بتوان بار دیگر مورد هدف
قرار داد ،تمامی اقدامی است که در روش بازاریابی مجدد مورد استفاده قرار میگیرد .درواقع شما نباید تالشهایی
که با نتیجه الزم همراه نبوده است را فراموش کنید و در این زمینه همواره میتوان با کمی تغییر ،نتایج متفاوتی
را به دست آورد .درواقع در جهان امروز داده به قدری مهم است که برخی از شرکتها برای به دست آوردن آنها
حاضر به پرداخت هزینههای کالن هستند .تحت این شرایط عدم استفاده از اطالعات رایگانی که دارید ،بدون شک
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افسانههای نادرست عرصه فروش
به قلم :شروتی کاپور
کارشناس بازاریابی و فروش
ترجمه :علی آلعلی
دنیای کس��ب و کار گاهی میتواند حسابی عجیب و حتی
حیرتانگیز به نظر برس��د .اینکه برخ��ی از برندها در تالش
برای فروش دس��ت به ه��ر کاری میزنند ،ب��ه تنهایی برای
تعجب نس��بت به روند فعالیت در دنیای فروش کافی است.
با این حال کارآفرینان فقط به این ش��یوهها اکتفا نکردهاند،
بلکه گاهی اوقات افسانههایی نیز در زمینه بازاریابی یا حتی
فروش ایجاد میکنند .این افسانهها گاهی آنقدر قدرت دارند
که کمتر کس��ی حتی ش��جاعت مقابله با آنها را به خودش
میدهد .در این مواقع بس��یاری از کارآفرینان تازه کار نیز از
همین افس��انهها پیروی کرده و به دنبال تاثیرگذاری بر روی
مشتریان با استفاده از شیوههای مورد نظر میروند.
ب��دون تردید کار یک فروش��نده در دنیای کنونی بس��یار
س��ختتر از ه��ر زمان دیگری اس��ت .دلیل ای��ن امر نجات
برندها از بحران مالی ناشی از کرونا و تالششان برای کسب
س��ود حداکثری است .این امر گاهی اوقات برای تاثیرگذاری
بر روی مخاطب هدف مش��کالت بس��یار زیادی پیش روی
کارش��ناسهای فروش قرار میدهد .اگر به این موضوع فشار
مداوم تیمهای فروش را نیز اضافه کنیم ،آن وقت دیگر پازل
مشکالت فروشندگان کامل میشود.
ش��ما به عنوان یک کارشناس فروش الزم نیست همیشه
از افسانههای متعدد در دنیای کسب و کار پیروی کنید .این
ام��ر درباره عرصه فعالیت خودتان نیز مصداق دارد .درس��ت
به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال فعالیت مناس��ب در بازار
و تاثیرگذاری بر روی مش��تریان هستید ،باید تاثیرگذاری بر
روی مشتریان را در کانون توجهتان قرار داده و در این میان
به افسانههای غیرواقعی نیز توجهی نکنید.
هدف ما در این مقاله بررس��ی برخی از افسانههای اساسی
و البت��ه غیرواقعی در دنیای کس��ب و کار اس��ت .این امر به
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف کمک کرده
و ش��رایطتان در بازار را به طور قابل مالحظهای بهینهسازی
خواهد کرد .اگر ش��ما در طول سالهای اخیر فروش پایینی
داشتهاید ،شاید زمان کنار گذاشتن برخی از افسانههای رایج
فرا رسیده باشد .این امر میتواند به شما برای تاثیرگذاری بر
روی مش��تریان کمک کرده و موقعیتتان در بازار را به طور
قاب��ل مالحظهای بهبود بخش��د .در ادامه برخی از مهمترین
افس��انهها در عرصه فروش را مورد بررسی قرار میدهیم .این
افس��انهها کمابیش در تمام حوزههای کاری وجود داش��ته و
دردسری مهم برای کارآفرینان محسوب میشود.
فرآیند سلسلهمراتبی فروش
فروش در تعامل با مش��تریان همیش��ه ش��امل مراحل و
سلسلهمراتب مشخصی نیس��ت .گاهی اوقات شما میتوانید
با یک جمله مناس��ب یا حضور در همایش��ی مرتبط با حوزه
کارتان به س��ادگی هرچه تمامتر محصوالتتان را به فروش
برس��انید .این امر برای ش��ما جذابیتهای بس��یار زیادی به
همراه داش��ته و در عین حال س��ختیهای بسیار اندکی نیز
به ش��ما تحمیل میکند .نکته مهم اینکه شما در این میان
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باید بیش از هر زمان
دیگری به دنبال حضور در موقعیتهای مناسب باشید.
برخی از بازاریاب و فروشندگان از نظر زمانشناسی وضعیت
بس��یار بدی دارند .این امر شامل فراموشی مراسمهای کاری
مهم و همچنین رویدادهای مرتبط با حوزه کسب و کارشان
است .اگر شما هم چنین وضعیتی دارید ،مواجهه با مشکالت
اساسی در دنیای کسب و کار برایتان امر تازهای نخواهد بود.
توصی��ه ما در این میان اس��تفاده از یک ج��دول یا تقویم
مناس��ب برای یادآوری دقیق رویدادهای مهم اس��ت .یادتان
باش��د فروش یک بازی رایانهای با مراحل بسیار زیاد نیست.
بنابراین شما باید آن را به سادگی پیش برده و در صورت نیاز
به راحتی تاثیرگذاری مناسب بر روی مشتریان را به ارمغان
بیاورید .این امر میتواند موقعیت شما در بازار را به طور قابل
مالحظهای تقویت کرده و ش��انستان در این میان را نیز به
شدت ارتقا دهد.
اگر هنوز هم در دور و اطراف ش��ما کارشناسهای فروشی
هستند که این امر را سلسلهمراتبی و دارای مراحل گوناگون
میدانند ،شما باید در اولین فرصت از شر آنها خالص شوید،
در غیر ای��ن صورت تاثیر منفی آنها بر روی روند فعالیتتان
ادام��هدار بوده و هرگز توانایی مقابله درس��ت با این افس��انه
نادرست را نخواهید داشت.
نیاز به محصولی عالی برای فروش
فروش��ندگان بزرگ دنیا همیش��ه محصوالتی عالی برای
عرضه به بازار نداش��تهاند .یک��ی از نکات مهم درباره کیفیت
محص��والت مربوط به وظیفه فروش��ندگان اس��ت .اگر یک
محص��ول از همه نظر بیعیب و نقص باش��د ،دیگر نیازی به
فروشندگان حرفهای برای جلب نظر مشتریان نخواهد بود .از
آنجایی که امروزه مشتریان دسترسی بسیار سادهای به انواع
ابزارهای تحلیلی و سایتهای تخصصی در دنیای محصوالت
مختلف دارند ،آشنایی با بهترین محصوالت بازار کار سختی
برای آنها خواهد بود.
دغدغه اصلی در این میان ب��رای برندهای تازه کار مطرح
میش��ود .این امر به شما فرصت بس��یار خوبی برای نمایش
مه��ارت فروشتان فراهم میکند .وقتی یک برند تازه کار در
تالش برای رقابت با دیگر کسب و کارهای بزرگ بازار است،
فروشندگان میتوانند با برجستهسازی مزایای محصول مورد
نظر نگاه مشتریان را به خودشان جلب کنند .این امر وضعیت
برند مورد نظر را در نگاه مش��تریان به طور قابل مالحظهای
تقویت خواهد کرد.
یکی از دغدغههای مهم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف از سوی برندهای تازه تاسیس مربوط به ترس از سابقه
دیگر برندها در بازار اس��ت .این امر مش��کالت برندهای تازه
کار را به طور قابل مالحظهای افزایش میدهد .بیش��ک یک
محصول باس��ابقه در بازار به س��ادگی هرچ��ه تمامتر فروش

م��یرود .با این حال اگر ش��ما به دنب��ال بازاریابی برای یک
محصول تازه باشید ،بیشک مشکالت زیادی پیش روی تان
قرار میگیرد .درست به همین دلیل باید از همان ابتدای امر
به دنبال تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به س��ادهترین شکل
ممکن باشید.
وقتی از س��ادگی حرف میزنیم ،منظور ما کنار گذاش��تن
تبلیغات بیس��ر و ته و توجه به مزایای محصوالتتان است.
شاید برند شما یک محصول ارزانتر پیش روی مشتریان قرار
میدهد شاید هم کیفیت محصول شما در عین اینکه برندی
تازه کار هستید ،با نمونههای دیگر تفاوت زیادی ندارد .در هر
ص��ورت باید تالش اصلی ش��ما تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف به بهترین ش��کل ممکن باش��د .در ای��ن میان مزایا یا
دیگر نکات مهم یک محصول نقش حاش��یهای را داش��ته و
ش��ما باید خودتان برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب
هدف از ایدههای خالقانه سود ببرید .پس از این به بعد بهانه
نداشتن محصولی عالی را کنار گذاشته و بر روی نکات دیگر
تمرکز کنید.

چرخه کامل فروش هیچ وقت کار نمیکند
اینک��ه ش��ما بعد از ف��روش ی��ک محص��ول ارتباطتان با
مش��تریان را حفظ کرده و به دنبال تکرار روند فروش باشید،
امر سختی محسوب میشود .درست به همین دلیل بسیاری
از کارآفرین��ان این نکته مهم را به طور کامل غیرواقعی تلقی
ک��رده و توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به طور
کامل از دست میدهند.
افس��انهای که در این بخش قصد بررس��یاش را داریم ،در
ارتب��اط با چرخه فروش اس��ت .این ام��ر میتواند دو معنای
متفاوت داش��ته باشد .در معنای اول نیت اصلی فروشندگان
تکرار روند فروش به همان مش��تریان س��ابق است .این امر
نیازمند تالش برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف
و حفظ ارتباط در سطحی فراتر از خرید و فروش صرف است
اینطوری شما میتوانید تواناییتان برای تاثیرگذاری بر روی
مخاطب هدف را به شدت ارتقا داده و نوعی مشتریان وفادار
برای کس��ب و کارتان فراهم کنید .نکته مهم اینکه ش��ما در
این راس��تا باید به طور مداوم از مش��اورههای حرفهای بهره
ب��رده و تالشتان برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان بهروز
رسانی شود.
نکته بعدی در مورد چرخه فروش که ارتباط بیش��تری با
معن��ای دوم دارد ،مربوط به ایج��اد ارتباط میان خرید یکی
از محص��والت با س��ایر محص��والت مکمل اس��ت .به عنوان
مثال ،اگر شرکت ش��ما لوازم جانبی لپ تاپ یا کنسولهای
ب��ازی تولید میکند ،عرضه کیبورد به ب��ازار میتواند همراه
با احس��اس نیاز برای خرید موس یا انواع هدس��ت نیز باشد.
مهارت شما به عنوان یک فروشنده برای ترغیب مشتریان به
خرید مجموعه محصوالت مرتبط با هم در این میان کلیدی
محسوب میشود .این نکته به شما در آینده کاریتان کمک
کرده و موقعیتهای بس��یار خوبی پیش رویتان قرار خواهد
داد .درست به همین دلیل همیشه برای تاثیرگذاری بر روی
مشتریان باید در تالش برای رعایت چرخه فروش باشید.
افس��انه دنیای فروش درب��اره چرخه خری��د ناتوانی اکثر
فروش��ندگان ب��رای اجرای این تکنیک اس��ت .ای��ن امر در
بلندمدت ش��مار باالیی از فروش��ندگان را به این جمعبندی
رس��انده که ف��روش کامل ی��ا رعایت چرخه ف��روش کامال
غیرممکن است .این امر میتواند برای شما دردسرهای زیادی
به همراه داشته و وضعیتتان را نیز از این رو به آن رو کند.
در دنیای واقعی کس��ب و کار برندها بارها و بارها از چرخه
فروش به خوبی اس��تفاده میکنند .این امر به ش��ما فرصت
خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان داده و تواناییتان
را نی��ز در این میان به ش��دت تقویت خواهد کرد .پس دفعه
بعد که با این افس��انه در دنیای کسب و کار رو به رو شدید،
به راحتی از کنار آن عبور کرده و مطمئن باشید که شما هم
توانایی فروش مثل دیگر کارآفرینان حرفهای در دنیا را دارید.
قیمت اهمیتی در فروش ندارد
فروش محصوالت از سوی کارشناسهای حرفهای همیشه
به سادگی امکانپذیر نیست .درست به همین دلیل بسیاری
از برندها به غیر از کیفیت محصوالت به دنبال تاثیرگذاری بر
روی مشتریان با استفاده از شیوههای دیگری نیز هستند .در
این میان میشود به سطح قیمت رقابتی اشاره کرد .این امر
به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده
و موقعیتتان در بازار را به طور قابل مالحظهای بهینهسازی
خواهد کرد.
یک��ی از باورهای غل��ط در دنیای کس��ب و کار مربوط به
کمتوجهی به س��طح قیمت اس��ت .اس��تدالل اصلی در این

میان امکان فروش باال در صورت تمرکز بر روی دیگر عوامل
مه��م درباره محصوالت برند یا ارزشهای یک کس��ب و کار
است .درست به همین دلیل بسیاری از فروشندگان در عمل
تکنیکهای مربوط به فروش را در بحثهایی جدای از قیمت
نهایی خالصه میکنند.
اگر شما در دنیای کسب و کار فقط اندکی هم تجربه داشته
باش��ید ،به خوبی از اهمیت قیمتها برای مش��تریان آگاهی
خواهید داشت .این امر به شما برای پایین نگه داشتن سطح
قیمتها و افزایش کیفیت محصوالت از س��وی دیگر کمک
میکند .این قاعده طالیی برای موفقیت در بازار ضروری بوده
و بدون آن ش��ما هرگز توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب
هدف را پیدا نخواهید کرد.
ام��روزه مش��تریان بی��ش از هر زم��ان دیگری با س��طح
قیم��ت محص��والت کار دارند .اگر قیم��ت یک محصول از
نظر مش��تریان بسیار باال باشد ،به سادگی هرچه تمامتر دور
آن را خط خواهند کش��ید .این امر میتواند برای بس��یاری
از فروش��ندگان دردسرساز شده و مسیر تاثیرگذاری بر روی
مشتریان را نیز به طور قابل مالحظهای تحت تاثیر قرار دهد.
اگر شما به دنبال فروش باال در دنیای کسب و کار هستید،
باید از همان ابتدای امر نس��بت به اهمیت س��طح قیمتها
واکنش نش��ان دهی��د ،در غیر این صورت ش��اید خیلی زود
تواناییتان برای تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب هدف
را از دس��ت داده و دیگر کمتر کسی به شما و برندتان توجه
نماید.
همیشه باید به فکر فروش بود
ف��روش مداوم در بازار ایده بس��یار جالب و هیجانانگیزی
است .اینکه یک برند در تمام طول فعالیتش با فروشندگانی
حرفهای همکاری داش��ته باشد و به طور مداوم محصوالتش
را به فروش برساند برای تمام کسب و کارها جذابیت خواهد
داش��ت .نکته مهم در این میان توجه به نکاتی فراتر از صرف
فروش اس��ت .این امر ش��امل تعامل با مشتریان و همچنین
تالش برای تبدیلشان به مشتریان وفادار برند است.
امروزه برخی از کس��ب و کارها آنقدر درگیر فروش صرف
ش��دهاند که دیگر تعامل با مشتریان را از یاد بردهاند .این امر
در بلندمدت موجب تالش بیپایان شما برای تاثیرگذاری بر
روی مشتریان شده و تواناییتان در این میان را به طور قابل
مالحظهای کاهش خواهد داد.
احتماال شما هم برندهایی با مشتریان تازه فراوان و چالش
از دس��ت دادن مشتریان وفادار دیدهاید .دلیل اصلی این امر
ناتوان��ی برای صرف نظر از فروش ب��ه مثابه مهمترین هدف
برندها در بازار اس��ت .اگر ش��ما به عنوان یک فروش��نده به
دنبال تاثیرگذاری بر روی مش��تریان هستید ،باید به غیر از
کس��ب س��ود نهایی به فکر برنامهریزی برای آینده کسب و
کارتان نیز باشید ،در غیر این صورت شاید در بازههای زمانی
کوتاه موفقیت باالیی کسب کنید ،اما در ادامه هرگز موفق به
تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطبتان نخواهید شد.
اگر ش��ما در بازار فقط به فکر فروش هس��تید ،باید همین
امروز اس��تراتژیتان را تغییر دهید ،در غیر این صورت شاید
خیلی زود رقبا از ش��ما سبقت گرفته و دیگر نتوانید در بازار
ب��رای خودتان اعتب��اری پیدا کنید .توصیه م��ا در این میان
ت�لاش برای الگوبرداری از س��ایر رقباس��ت .البته منظور ما
از رقب��ا فقط ش��امل برندهای بزرگ و موفق در بازار اس��ت.
بنابراین نباید وقت خودتان را با برندهای میانهرده تلف کرده
یا خودتان را درگیر فرآیند تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
با شیوههای قدیمی نمایید.
هر مکالمهای نیاز به دعوت به عمل ( )CTAدارد
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
به طور مداوم دنبال استفاده از دعوت به عمل هستند .این امر
شامل ارائه یک پیشنهاد مناسب یا تالش برای تاثیرگذاری بر
روی مشتریان به شیوههای متفاوت است .در این میان شما
باید همیش��ه حواستان به نحوه ساماندهی وضعیت برندتان
باش��د ،در غیر این صورت شاید در بازی دعوت به عمل گیر
ک��رده و دیگر توانای��ی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطبتان را
نداشته باشید.
گاهی اوقات برندها نیاز به تعامل س��اده با مشتریان داشته
و باید به دنبال تامین نیازهای متنوعش��ان باشند .به عنوان
مثال ،وقتی یک برند در تالش برای رسیدگی به خدمات پس
از فروش است ،دیگر نباید دعوت به عملی در پیامش داشته
باش��د .این امر فقط روند فعالیت برند م��ورد نظر را همراه با
شک و تردیدهای بیپایان خواهد کرد .توصیه ما در این میان
اختصاص دعوت به عمل برای کمپینهای بازاریابی و فعالیت
در راس��تای فروش و خدمات پ��س از آن برمبنای محوریت
نیاز و س��لیقه مشتریان اس��ت .این امر در بلندمدت به شما
برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف کمک کرده و
ماهیت برندتان را از یک بنگاه سودجو بدل به کسب و کاری
مورد اعتماد برای مشتریان تبدیل میکند.
یادتان باشد اگر همیشه خودتان را به جای مشتریان قرار
دهید ،میتوانید به س��ادهترین ش��کل ممکن از خواستهها و
نیازهای مش��تریان آگاهی پیدا کنید .این امر برای بسیاری
از بازاریابه��ای تازه کار امر بینهای��ت مهمی بوده و امکان
بهینهسازی فعالیتشان در بازار را به همراه خواهد داشت.
برونگراها بهترین فروشندگان هستند
در دورانی که فروش فقط ش��امل برقراری تماس تلفنی یا
گفت و گوهای رو در رو میش��د ،افراد برونگرا شانس بسیار
بیشتری برای تبدیل شدن به فروشندگانی حرفهای داشتند.
با این حال اکنون ماجرا به طور کامل برعکس ش��ده اس��ت،
چراک��ه دیگ��ر نه خبری از ص��رف تماس تلفن��ی در دنیای
فروش است ،نه حتی برونگراها تمایل شدیدی برای ورود به
دنیای فروش دارند .شبکههای اجتماعی امروزه حتی به افراد
درونگرا هم امکان تاثیرگذاری الزم بر روی مخاطب هدف را
داده و فرص��ت فعالیت در عرصه فروش را به آنها میدهد .با
این حساب اگر شما فرد درونگرایی محسوب میشوید ،نیازی
ب��ه نگرانی بابت نحوه تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف یا
فعالیت در این حوزه نیست.
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