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تصویبپیاپیقانونچهتبعاتیدراقتصادایراندارد؟

 آدرس عبور
از تورم مقررات

فرصت امروز: نظام مقرراتی ناکارآمد که هم دارای حجم انبوهی از قوانین اس��ت و هم مقررات آن دارای ابهام 
و پیچیدگی اس��ت، هزینه های زیادی به کسب وکارها وارد می کند. بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد، افزایش 
فس��اد، از بین رفتن ارزش قانونمداری، خدش��ه دار شدن ثبات حقوقی و کاهش انگیزه سرمایه گذاری از مهمترین 
آس��یب های نظام مقررات نجومی است. تورم قوانین و مقررات عالوه بر هزینه های معمول، هزینه های نامرئی نیز 
به دنبال دارد که دولتمردان در جریان سیاست گذاری  به آنها توجهی نمی کنند. بنابراین تخمین این هزینه ها و...
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زور مالیات به لوکس ها نمی رسد؟
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بررسیکرد
نقشتشکلهادر
تابآوریاقتصادی

از آنجا که جنگ و تنازع در بیشتر 
کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال 
آفریقا شایع اس��ت، اقتصادهای این 
کشورها معموال در شرایط شکننده 
و دش��واری ق��رار دارند ک��ه فعالیت 
اقتصادی را برای کسب وکارها در این 
کشورها دش��وار کرده است. یکی از 
مناطق��ی که فعاالن اقتصادی در آن 
با تنازعات و شرایط دشوار و شکننده 
دست به گریبان هستند، منطقه منا 
یعنی خاورمیانه و شمال آفریقاست 
که فعاالن اقتص��ادی آن برای انجام 
کس��ب وکار روزان��ه ب��ا چالش های 
مختلف عملیاتی و سیستمی مواجه 
هس��تند. در همی��ن راس��تا، بازوی 
پژوهش��ی اتاق ایران در گزارشی به 
بررس��ی »نقش تش��کل های بخش 
خصوصی در تاب آوری اقتصادی در 
شرایط شکننده و دشوار: با تمرکز بر 
خاورمیانه و شمال آفریقا« پرداخته و 
با اس��تناد به مطالعه سازمان توسعه 
و همکاری     ه��ای اقتص��ادی نش��ان 
می دهد وجود تش��کل های قدرتمند 
کس��ب وکار در خاورمیان��ه می تواند 
مانعی ج��دی در برابر ش��کنندگی 
اقتصاده��ای این بخ��ش از جهان و 
 )Resilience( قوام     بخش تاب     آوری
باش��د. در ح��ال حاض��ر، فع��االن 
کس��ب     وکار در منطق��ه خاورمیانه و 
ش��مال آفریقا با شش چالش جدی 

دست و پنجه نرم می کنند 
2که شامل »بی     ثباتی«...
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فرصت امروز: این همه کارگر کجا رفتند؟ این س��والی است 
که در سراسر اروپا به چشم می خورد. به نوشته »اکونومیست«، 
از کافه ه��ای فرانس��وی گرفته تا خدمه س��اختمانی ایرلندی، 
کارخانه های خودروس��ازی چک و مزارع ایتالیایی، کارفرمایان 
زمانی تصور می کردند که کارکنان ارزان قیمت با درخواست آنها 
در کمترین زمان ممکن احضار می شوند. اکنون به نظر می رسد 
که کارگران به سادگی ناپدید شده اند. البته کمبود پرسنل در 
هیچ بخش��ی به اندازه سفرهای هوایی آشکار و نمایان نیست. 
هفته های متمادی است که گردشگران در برخی از بزرگترین 
فرودگاه   های اروپا با صف های طوالنی و مارپیچ برای پروازهای 
خود مواجه ش��ده اند. رفتن به تعطیالت آرام هرگز تا این اندازه 
استرس زا به نظر نمی رسید. در این وضعیت اقتصادی، همه در 
اروپا می توانن��د کار پیدا کنند، اما نتیجه تنها نبود کارکنان را 

نشان می دهد.
پس از دو سال ناپایداری و عدم قطعیت ناشی از همه گیری، 
گردشگری - البته منهای چند مقصد آسیایی - بازگشته است. 
این امر برای اروپا که نیمی از مس��افران بین المللی جهان را به 
خود جذب می کند، موهبت بزرگی به ش��مار م��ی رود. با این 
حال، وضعیت برای اروپا ناخوش��ایند است. کمبود کارکنان در 
فرودگاه ها و خطوط هوایی باعث افزایش لغو پروازها شده است. 
به گفته موسسه مشاوره س��یریوم، در ماه ژوئن درست زمانی 
که استراحتگاه ها و مراکز شهرها باید پر می شدند، شرکت های 
هواپیمایی در بریتانیا، فرانس��ه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا نزدیک 

به 8 هزار پرواز را لغو کردند که تقریبا س��ه برابر رقم کنس��لی 
سال 201۹ اس��ت. لغو هر سفر منجر به داستا ن های غم انگیز 
و پ��ر از هق هق می ش��ود؛ چراک��ه مهمانی ها برای تماش��ای 
گوزن   های آلیکانته به تعویق افتاد و فرار خانواده ها به توسکانی 
لغو ش��د. سفرهای هوایی آمریکا نیز مش��کالتی دارد، اما هیچ 
چیز شبیه به خوابی نیست که بخش   هایی از اروپا را فرا گرفته 
اس��ت. البته آنهایی که پروازهای شان کنسل نشده، شاید آرزو 
می کردند که اینطور می شد. زمان انتظار در فرودگاه »اسخیپول 
آمس��تردام« در برخی از روزها در اواخر ماه مه به شش ساعت 
رس��ید که باعث شد ش��رکت هواپیمایی هلندی، رزروها را از 
مرک��ز اصل��ی خود به مدت چه��ار روز متوقف کن��د. با وجود 
تمام این نابس��امانی ها در پروازها و تهی��ه بلیت در فرودگاه ها 
به    دلیل کمبود نیروی کار، هرج و مرج اصلی در پش��ت صحنه 
اتفاق افتاده و چک کردن چمدان ها به دش��وارترین کار ممکن 
تبدیل ش��ده اس��ت. در فرودگاه اصلی پاریس، تقریبا نیمی از 
چمدان هایی که قرار بود در 2 ژوئیه صاحبان ش��ان را به مقصد 
برسانند، گم ش��دند. اتحادیه ها به مسافران هشدار داده اند که 
ممکن است هرگز لباس های خود را پیدا نکنند. یکی از اعضای 
پارلم��ان قبرس که به مدت دو روز در فرودگاه فرانکفورت گیر 
افت��اده بود، با همان لحنی که برخی آلمانی ها هنگام س��فر به 
دری��ای مدیترانه از آن اس��تفاده می کنند، از »ش��رایط جهان 
سومی« در آنجا انتقاد کرد. برخی از خرابی ها ناشی از بازگشت 
گردش��گری، سریع و غیرمنتظره است. مسافرانی که سال ها از 

تعطیالت محروم ش��ده اند، »سفر تالفی« در پیش گرفته اند و 
آنچ��ه از پس اندازهای ش��ان در دوران همه گیری باقی مانده را 
از بین می برند. اگرچه انتظار می رفت که جنگ در حاشیه این 
ق��اره، می��زان تقاضا را کاهش دهد؛ در ع��وض، با پایین آمدن 
ارزش یورو و رس��یدن آن به حد دالر آمریکا، انبوهی از یورو به 
سمت اروپا سرازیر شد و رستوران های یونانی و سواحل بالتیک 

در مقابل آن مقاومت خود را از دست داد.
با توج��ه به این هج��وم مس��افران، فرودگاه ها بای��د آماده 
می ش��دند، چراکه پیش بینی تعداد مسافران در یک روز معین 
ب��ا توجه به اینکه آنها از قبل بلیت را خری��داری کرده اند، کار 
سخت و پیچیده ای نیست. اما روسای هوانوردی ماه هاست که 
از دشواری اس��تخدام کارکنان شاکی هستند. تسریع در روند 
عملیات زمانبر اس��ت؛ زیرا امنیت فرودگاه باید بررسی شود و 
خدم��ه کابین آموزش ببینند. حتی اعتصاباتی در بس��یاری از 
فرودگاه های خطوط هوایی آغاز شد. کارگران مسافرتی که در 
هفته های اخیر کار را ترک کردند شامل خلبانان اسکاندیناوی، 
کارکن��ان امنیت��ی آلمانی، آتش نش��انان فرودگاه فرانس��وی، 
نظافتچی های هلندی، خدمه کابین بلژیکی و کنترل کنندگان 

ترافیک هوایی ایتالیایی بودند.
اعتصابات منعکس کننده این درخواس��ت کارگران است که 
دس��تمزدها با حجم باالی گردشگران و تورم فزاینده مطابقت 
داشته باش��د، اما مش��کالت فرودگاه ها صرفا نتیجه مشکالت 
کارگران محلی نیست، بلکه بسیار فراتر از آن است و کارگران 

اروپای��ی در حال حاضر دس��ت برتر را دارند. ن��رخ بیکاری در 
منطقه ی��ورو با 6.6 درصد به پایین ترین س��طح خود از زمان 
راه ان��دازی ارز واحد در دو دهه پیش رس��یده اس��ت. برخی از 
مکان ها دیگر نمی توانند کارگرانی از همه جا داشته باشند؛ نرخ 
بیکاری در آلمان 2.8 درصد اس��ت. زمانی می توانس��ت با وارد 
کردن انبوهی از لهستانی ها یا بلغاری ها کمبود نیرو را برطرف 
کن��د، اما این دیگر ج��واب نمی دهد. لهس��تانی ها و بلغاری ها 
اکنون مش��اغل خوب زیادی در خانه پیدا کرده اند. آلمان برای 
ترک ها مج��وز کار صادر می کند تا در عوض چمدان های خود 
را جابه جا کنند. این امر باعث ش��ده اس��ت تا هرگونه بی میلی 
برای ورود مهاجران غیر اتحادیه اروپا کنار گذاش��ته شود. اروپا 
اکنون تقریبا همه افرادی را که مایل و قادر به کار هس��تند در 
داخل مرزهای خود به کار می گیرد. برخی ممکن اس��ت گمان 
کنند که دولت های رفاهی در اروپا، س��خاوتمندانه به بسیاری 
از اروپایی ها اجازه می دهند از وظایف خود ش��انه خالی کنند. 
»استعفای بزرگ« در سال گذشته در بین افرادی بود که قبال 
شاغل بودند. با این حال، به نظر نمی رسد که این مورد صحیح 
باش��د؛ زیرا  درصد بیش��تری از افراد 15 تا 64 ساله در منطقه 
یورو نس��بت به قبل از قرنطینه ش��غل دارند. جسیکا هیندز از 
کپیتال اکونومیکس خاطرنشان می کند که نیروی کار اتحادیه 
اروپ��ا، برخالف نیروی کار بریتانیا یا آمری��کا، اکنون بزرگتر از 
قبل از همه گیری است. مشکل در این است که بسیاری از آنها 

گزینه های بهتری نسبت به مشاغل قبلی خود دارند.

این س��وال مطرح می ش��ود که همه آنها کج��ا رفته اند؟ به 
گ��زارش »بلومبرگ«، تیم کالرک، رئیس ش��رکت هواپیمایی 
امارات به این موضوع فکر کرد و پاس��خ ای��ن بود: »به آمازون 
رفتند.« به نظر می رس��د که رس��یدگی به بس��ته های تجارت 
الکترونی��ک ب��ا دس��تمزد مناس��ب در حین گ��وش دادن به 
پادکست ها که در س��اعت 5 صبح به مقصد می رسد و تنها از 
مسافران می پرسد که آیا مایعاتی در چمدان خود دارند یا خیر، 

شغل بهتری به شمار می رود.
اروپا با توجه به قوانین س��فت و سخت کار و رشد بی سابقه 
خود در دهه های اخیر، اغلب با مش��کل داش��تن مشاغل زیاد 
مواجه نش��ده اس��ت، اما در حال حاضر این یک مشکل است. 
کمب��ود نیروی کار قابل مش��اهده در فرودگاه ه��ا و خانه های 
مراقب��ت، هتل ها و س��ایر مکان هایی که نیاز ب��ه تعداد زیادی 
پرس��نل غیر ماهر دارند نیز در حال رخ دادن اس��ت. برخی از 
کارگران ممکن اس��ت ش��اهد افزایش حقوق باش��ند، اگرچه 
بس��یاری از شرکت هایی که به نیروی کار ارزان متکی هستند، 
می گویند که توانایی پرداخت بیشتر را ندارند. در همین حال، 
اتحادیه هایی که معموال برای افزایش دس��تمزد دائما چانه زنی 
می کنند، نگران این هستند که انجام این کار در شرایط موجود 
ممکن است تورم را افزایش دهد. شاید با کاهش سرعت اقتصاد 
اروپا، بازار کار دوباره دچار کسادی شود. افزایش شدید قیمت 
ان��رژی در هفته های گذش��ته و همچنین ظهور مجدد کووید، 

شرایط را بدتر کرده است.

دموکرات ها باید بیدار ش��وند و از افراط و تفریط دست 
بردارند. به نوشته »اکونومیست«، دستاورد منحصر به فرد 
جو بای��دن تا این مرحله از دوران ریاس��ت جمهوری اش، 
این است که کمترین میزان محبوبیت را در میان روسای 
جمهور آمریکا از دهه 1۹50 داش��ته است. حتی در میان 
دموکرات ه��ا 67 درص��د معتقدند اقتص��اد ضعیف عمل 
می کند، 78 درصد فکر می کنند کشور در مسیر اشتباهی 
پی��ش می رود و 64 درص��د خواهان نام��زد دیگری برای 

انتخابات ریاست جمهوری در سال 2024 هستند.
جو بایدن با وعده ش��فای روح ملت آمریکا به ریاس��ت 
جمهوری رس��ید، اما 18 ماه بعد چیز زیادی برای نش��ان 
دادن تالش هایش ندارد. تورم حس��ن شهرت او را تضعیف 
کرده است. تالش کاخ س��فید برای بسیج دولت از جمله 
الیحه ای موسوم به »بهتر بسازیم« در کنگره متوقف شده 
اس��ت. دموکرات ها خود را برای شکس��ت های سنگین در 
انتخاب��ات می��ان دوره ای م��اه نوامبر آم��اده می کنند که 
می تواند جاه طلبی های باقیمانده دموکرات ها را نابود کند. 
مسابقه برگشت پیرساالرانه در سال 2024 می تواند منجر 
به بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید شود. »اکونومیست« 
معتقد اس��ت که دموکراس��ی آمریکا نیاز به اصالح فوری 
دارد. بیش��تر اعضای حزب جمهوری خواه کنگره از تالش 

ترامپ برای دزدیدن انتخابات گذش��ته حمایت کرده اند و 
در صورت بازگشت کنترل جمهوری خواهان به کنگره آن 
را به عنوان پاداش ش��ان در نظ��ر خواهند گرفت. تا زمانی 
که آنه��ا از نفوذ ترامپ حمایت می کنن��د، این اصالح در 
دموکراسی از سوی جمهوری خواهان اتفاق نخواهد افتاد.

بنابراین دموکرات ها خ��ود را تنها نگهبانان باقیمانده از 
سیستم سیاسی آمریکا می دانند. کشور به احزابی نیاز دارد 
که واقعا نماینده رأی دهندگان باشند که تعداد کمی از آنها 
به افراط گرایان تعل��ق دارند. با این وجود، دموکرات ها هم 
طعمه فعاالن خود ش��ده اند. ایده های حاش��یه ای در میان 
لفاظی های دموکرات ها رخنه کرده اس��ت که در تابستان 
2020 با طرح هایی چون جنبش��ی ب��رای کاهش بودجه 
پلی��س، لغو قوانین مهاجرتی و طرد س��رمایه داری به اوج 
خود رس��ید. اگر دموکرات ها با افراطی ترین ایده های شان 
معرفی ش��وند، برگ برنده ای در جنگ فرهنگی به دست 
ح��زب مخالف خواهن��د داد که هنوز نتوانس��ته خود را از 
س��می که دونال��د ترامپ را برای مقام ریاس��ت جمهوری 

نامناسب می کند، پاک کند.
دموکرات ها ش��روع به اصالح این موضوع کرده اند، ولی به 
کندی پیش می روند. این مسئله می تواند به این دلیل باشد 
که برخی از آنها مش��کالت را به گردن دیگ��ران می اندازند؛ 

مانند زمانی که کاخ س��فید برای افزایش قیمت ها انگش��ت 
خود را به سمت والدیمیر پوتین می گیرد یا بدبینی که میان 
سیاستمداران جمهوری خواه و رسانههای محافظهکار وجود 
دارد. حزب دموکرات باید افس��انه هایی را که به آرمان گرایان 
قدرت می دهد، کنار بزند. یکی اینکه ائتالف رنگین کمانی از 
رأی دهندگان ناراضی و ترقی خواه تنها در انتظار سازماندهی 
ب��رای ایجاد ی��ک انق��الب اجتماع��ی اس��ت. در حالی که 
حقیقت این اس��ت که کس��انی که رأی نمی دهند از لحاظ 
سیاس��ی بی تفاوت هس��تند و زیاد لیبرال نیستند. برخی از 
رأی دهندگان سیاه پوست، اسپانیایی تبار و طبقه کارگر ممکن 
اس��ت به یکدیگر به عنوان رقیب ن��گاه کنند یا دیدگاه های 

محافظه کارانه  ای درباره نژاد، مهاجرت و جرم داشته باشند.
افس��انه دیگر این اس��ت که پیروزی ب��ر رأی دهندگان 
میانه رو ضرورتی ندارد؛ چراکه بخت دموکرات ها با اصالحات 
ساختاری عمده در دموکراسی آمریکا نجات خواهد یافت. 
قانون اساس��ی، مجلس س��نا و کالج انتخاباتی را به سمت 
مناطق روستایی آمریکا متمایل کرده و از دموکرات ها دور 
می  کند. برخی از اعضای حزب، رویای اس��تفاده از اکثریت 
کنگره را برای تغییر نمایندگی در واشنگتن به سمت آرای 
عمومی از طریق اضاف��ه کردن ایالت ها به اتحادیه، اصالح 
قانون اساسی یا پر کردن دادگاه عالی در سر می پرورانند. با 

این وجود، حتی در زمانی بهتر هم شانس کمی برای اتفاق 
افتادن آن وجود دارد. بزرگترین افس��انه اما این اس��ت که 
مواضع ترقی خواهانه حزب، پایه ها را تقویت می کند و تنها 
برای طرف مقابل ناخوشایند است، اما انتخابات سال 2021 
فرمانداری در ویریجینیا را در نظر بگیرید. پس از رأی دادن 
به نفع بایدن در سال 2020، رأی دهندگان یک جمهوری 
خواه را انتخاب کردند که شعار انتخاباتی او حذف »نظریه 
انتقادی ن��ژاد« از م��دارس آمریکا بود. خب��ر خوب اما این 
است که دموکرات ها از اوج ترقی خواهی بازگشته اند. سال 
گذشته مینیاپولیس رفراندوم برای کاهش بودجه پلیس را 
شکست داد و نیویورک یک رئیس پلیس سابق را به عنوان 
شهردار انتخاب کرد. همه این دالیل از سوی رأی دهندگان 
غیرسفیدپوست حمایت شدند که ش��امل آمریکایی های 
آفریقایی تبار در مینیاپولیس هم می ش��ود. دموکرات های 
برجسته ای که در ایالت های عرصه رقابت فعالیت می کنند 
نیز از لفاظی هایی که در سال 2020 حزب را شیفته کرده 

بود، دوری می کنند.
با این وج��ود، دموکرات ها باید س��ریع تر حرکت کنند. 
بعضی اوقات به نظر می رس��د جو بای��دن با نکات ظریف، 
خ��ود را از بدترین نظرات حزب��ش جدا می کند. او باید در 
دف��اع از ایده هایی که غیر بحث برانگیز بوده اند، رس��اتر و 

واضح تر باشد. افزایش جرم غیرقابل قبول است و برای مهار 
آن به نیروی پلیس نیاز است. مهاجرت قانونی بهتر از نوع 
غیرقانونی آن اس��ت و مرزها باید امن نگه داش��ته شوند. 
مطالعه نژادپرستی به برنامه درسی مدارس تعلق دارد؛ در 
حالی که عدالت اجتماعی اینطور نیست. برای دموکرات ها 
افسوس خوردن از اطالعات ناکافی جمهوری خواهان کافی 
نیست، آنها باید با این مسئله مواجه شوند که خود در بند 

افراط و تفریط خودشان هستند.
حرکت به سمت میانه روی نه تنها یک تاکتیک سیاسی 
زیرکانه است، بلکه می تواند آغازی برای درمان دموکراسی 
آمریکایی باش��د. خطرات نمی توانند از این بیشتر باشند. 
حزب جمهوری خواه تسلیم تحقیر ترامپ برای حاکمیت 
قانون و نتیجه واقعی انتخابات ش��ده اس��ت. تا زمانی که 
رئیس جمهور س��ابق برای پس گرفتن شغل خود در سال 
2024 تالش خواهد کرد، بازگش��ت جمه��وری خواهان 
چیزی جز شکست در انتخابات نخواهد بود و این مسئله به 
نوبه خود مستلزم پایان روشن تری بر انحراف ایدئولوژیکی 
اس��ت که دموکرات ها را به خطر می اندازد. ایس��تادگی در 
مقابل آرمان گرایان چپ مستلزم ایستادگی است؛ ولی اگر 
رئیس جمهور آمریکا به راستی می خواهد روح ملت خود را 

نجات دهد، باید با روح حزب خود شروع کند.

دموکراسیآمریکابهاصالحفورینیازدارد
آشفتگیدراردوگاهدموکراتها



گزارش»اکونومیست«ازبحرانتوریسمدرعصرپساکرونا

مسافرهست،خدمهنیست

ایدههایتولیدمحتوادریوتیوببرایبرندها
تولید محتوا در یوتیوب فقط مخصوص اینفلوئنسرها یا یوتیوبرهای حرفه ای نیست. گاهی اوقات افراد عادی 
نیز با تولید محتوا در این فضا امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر آنها را پیدا می کنند. این امر 
می تواند به طور قابل مالحظه ای وضعیت شما در بازار را بهبود بخشیده و حتی شما را به منبع درآمدی مناسبی 
نیز برس��اند. نکته مهم در این میان تمایل بس��یاری از برندها نس��بت به حضور در یوتیوب است. این امر برای 
آنها نه تنها از نظر درآمدزایی دارای اهمیت اس��ت، بلکه نکته ای بی نهایت مهم برای جلب نظر مخاطب هدف 
نیز محس��وب می ش��ود. این روزها کسب و کارها در تمام شبکه های اجتماعی مورد عالقه کاربران حضور قابل 
مالحظه ای دارند. با این حساب یوتیوب نیز به دلیل محبوبیت فراوانش در این میان گزینه ای منحصر به فرد 
محسوب می شود.  اگر شما در کسب و کارتان به دنبال حضور در یوتیوب هستید، اوضاع تان با دیگر پلتفرم ها...



فرصت امروز: نظام مقرراتی ناکارآمد که هم دارای حجم انبوهی از قوانین 
اس��ت و هم مقررات آن دارای ابهام و پیچیدگی اس��ت، هزینه های زیادی 
به کسب وکارها وارد می کند. بزرگ شدن بخش غیررسمی اقتصاد، افزایش 
فس��اد، از بین رفتن ارزش قانونمداری، خدش��ه دار شدن ثبات حقوقی و 
کاهش انگیزه سرمایه گذاری از مهمترین آسیب های نظام مقررات نجومی 
اس��ت. تورم قوانین و مقررات ع��الوه بر هزینه های معم��ول، هزینه های 
نامرئی نیز به دنبال دارد که دولتمردان در جریان سیاس��ت گذاری  به آنها 
توجهی نمی کنند. بنابراین تخمین این هزینه ها و اثرگذاری هر تصمیم بر 

کسب وکارها پیش از تصویب، الزم است.
در همین راستا، نهاد پژوهشی مجلس به سیاست گذاران توصیه کرده که 
در تصوی��ب هر قانون جدید، به تبعات این کار برای فعالیت های اقتصادی 
توج��ه کنند؛ چراکه مقررات به ش��کلی گس��ترده و در ابع��اد مختلف بر 
کسب وکارها اثر می   گذارند. ارزیابی اثر قانون و مقرره جدید بر فعالیت های 
اقتصادی، رهیافتی اس��ت که به عقیده کارشناس��ان مرکز پژوهش   ها، در 
س��ال های اخیر در فضای سیاس��ت گذاری عمومی کشور بدان بی   توجهی 
شده و اثرات سوئی بر بخش تولید و تجارت داشته است. بدیهی   ترین نتیجه 
تصوی��ب و ابالغ پ��ی در پی قانون برای کش��ور در بخش اقتصاد، تحمیل 
هزین��ه به بنگاه های اقتص��ادی فعال و عالقه مندان به ایجاد کس��ب وکار 
اس��ت؛ موضوعی که به شکل گس��ترده بر جهت   گیری سرمایه گذاران اثر 
داشته است. نگاهی به وضعیت کشور نشان می دهد که تاثیر تورم مقررات 
بر وضعیت ش��اخص   های کالن نظیر تشکیل س��رمایه، دریافت مجوزهای 
تاس��یس و پروانه   ه��ای بهره   برداری چگون��ه بوده اس��ت. بنابراین یکی از 
مهمترین تدابیری که برای ارتقای کیفیت قانون در اکثر کشورها عملیاتی 

شده، ارزیابی تاثیرات قانون، پیش و پس از تصویب هر قانون است.
زیرپوستتورمقوانینومقررات

ارزیاب��ی تاثی��ر هر مصوبه )قانون ی��ا مقررات( در قال��ب دو نوع ارزیابی 
معطوف به آینده )پیشینی( و معطوف به گذشته )پسینی( انجام می شود. 
گزارش مرکز پژوهش ها بر ارزیابی نوع اول متمرکز است و شواهد جالبی 
از اثرات قانون گذاری بر کسب وکارها ارائه می کند. اثرات قوانین از دو مسیر 
مستقیم و غیرمستقیم بر کسب وکارها فشار وارد می کند. هزینه مستقیم 
قوانین تازه برای کسب وکارها، گسترش کاغذبازی است؛ در حالی که هزینه 
غیرمس��تقیم آن از مجرای کاهش قدرت تخریب خالق در اقتصاد و افت 
بهره   وری، نوآوری و خالقیت بنگاه ها، اثر خود را نشان می دهد. هرچند این 
گزارش بر اثرات جانبی نیز تاکید دارد، اما ضربه اصلی دستگاه چاپ مقرره 
از مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم بر کسب وکارها اثر می   گذارد. بنابراین 
می توان گفت که تورم قوانین بر امروز و آینده رونق تولید، اثر منفی دارد. 
در نتیجه بهتر اس��ت چه در دولت و چه در مجلس پیش از اینکه قانونی 
تصویب شود، نسبت به ارزیابی اثرات آن اقدام شود؛ اثراتی که عمدتا دامان 

کسب وکارهای کوچک را خواهد گرفت.

در ادام��ه این گزارش با اش��اره به نتایج س��وء تصوی��ب قوانین، برمبنای 
گروه   های اثرپذیر به دس��ته   بندی 16 ضرر ناش��ی از تورم در مقررات   گذاری 
پرداخته ش��ده که در سطحی گسترده بر کس��ب وکارها، مصرف کنندگان، 
دولت و دیگر گروه   ها فشار وارد می کند. هرگونه ارزیابی تاثیر اقتصادی قانون، 
پیش از تصویب قانون منوط به در اختیار داشتن برآوردی از بار مقرراتی آن، 
به معنای هزینه   های تبعیت از آن برای کسب وکارهاس��ت. مرحله دشوار در 
ارزیابی بار مقررات و به طور کلی، ارزیابی تاثیرات پیشینی قانون، کّمی   سازی 
داده   ها برای ارائه به سیاس��ت گذاران اس��ت. مخاطبان گزارش   های ارزیابی 
پیش از هر چیز، در انتظار اطالع از نتایج کّمی برای مقایسه و تصمیم گیری 
هس��تند و چنانکه گزارش   ه��ای ارزیابی فاقد این محتوا باش��ند، جذابیتی 
برای شان نخواهند داشت. مش��ارکت در مقررات   گذاری در قالب ارزیابی بار 
مقررات در برخی کشورهای توسعه یافته، توسط تشکل های فعاالن اقتصادی 
صورت می گیرد. پیش��نهادی که در این گزارش درخصوص نحوه مشارکت 
فعاالن اقتصادی در ارزیابی تاثیرات پیش��ینی اقتصادی قانون ارائه ش��ده، 
ارزیابی لوایح و طرح   ها توسط اتاق های بازرگانی در قالب گزارش   هایی است 
که طبق قانون باید به ش��ورای گفت وگو، کمیته موضوع ماده 12 و کمیته 
حمایت از کس��ب وکار ارائه شوند. مقررات اقتصادی عمدتا هزینه هایی برای 
کس��ب وکارها دارند و یکی از مهمترین کارها ب��رای ارزیابی تاثیر هر قانون 

پیش از تصویب، برآورد و تخمین هزینه   های آن برای کسب وکارهاست.
هزینههایقانونوانواعآنها

بار اداری مقررات، یکی از انواع مهم بارهای هر مقرره اس��ت و به عنوان 
مزاحم و مخل برای کسب وکارها تلقی می شود. بین بار مقررات از یکسو و 
دس��ت و پاگیر بودن مقررات از سوی دیگر، رابطه مستقیمی برقرار است. 
آنچ��ه در دس��ت و پاگیر بودن مقررات محوری��ت دارد، هزینه   های عمدتا 
اداری مس��تقیم و غیرمس��تقیم اجرای مقررات است. هزینه   های مستقیم 
شامل هزینه   هایی است که صرف تشریفات و کاغذبازی   های موردنیاز برای 
رعایت مقررات می ش��ود. هزینه   های غیرمستقیم زمانی به وجود می   آیند 
ک��ه مقررات،     بهره   وری و نوآوری فعالیت   ه��ای کارآفرینی را کاهش دهد. 
در مجم��وع،    هزینه های وضع هرگونه مقررات را می توان در چهار دس��ته 
هزینه های مس��تقیم، غیرمس��تقیم، اتفاق��ی و جانبی دس��ته بندی کرد. 
هزینه های مس��تقیم، هزینه هایی اس��ت که مردم به طور مستقیم بر اثر 
تبعیت از مقررات می پردازند. از جمله هزینه هایی که دولت در اجرای این 
مقررات متحمل می شود می   توان به خرید تجهیزات و امکانات جدید برای 
تبعیت از اجرای مقررات، استخدام نیروی کاری جدید برای اجرای مقررات، 
استخدام مشاوران و کارشناسان جدید،    اعمال تغییرات در الگوهای تولیدی 

توسط مقررات و افزایش هزینه های تولید اشاره کرد.
هزینه های غیرمس��تفیم نیز هزینه هایی اس��ت که معموال پنهان بوده و 
در کن��ار هزینه های مس��تقیم و اصل��ی بروز می کند؛ مانن��د آلودگی های 
محیط زیس��تی بر اثر تولید کاالها یا اتالف وقت در حمل ونقل. تصویب هر 

مقرره می تواند آثاری ناخواسته و محاسبه نشده به دنبال داشته باشد که به 
آنها آثار خارجی گفته می شود. این آثار خارجی گاهی هزینه هایی است که 
برخی اعضای جامعه متحمل می شوند یا مزایایی است که عاید آنها می شود، 
ام��ا طرفین معامله یا آنهایی که در مراح��ل مختلف تولید و توزیع دخیل 
هستند، این تبعات خارجی عملکرد خود را محاسبه نکرده اند؛ مثال تصویب 
قانونی درخصوص اخذ مالیات برای راه   اندازی کس��ب وکارهای اینترنتی و 
دیجیتال برای افرادی که در صدد راه   اندازی چنین کسب وکارهایی بوده   اند، 
هزینه محس��وب می شود؛ در حالی که برای اشخاصی که پیش از تصویب 
چنین مقرره   ای به راه   اندازی کسب وکار خود اقدام کرده بودند، به دلیل مانع 
برای ورود رقبای جدید، مزیت محسوب می شود. با اینکه در تحلیل هزینه-

فایده عمدتا هزینه   های معمول و جاری ناش��ی از مقررات   گذاری محاسبه 
می ش��ود، ممکن است هزینه   های اتفاقی و استثنایی، یعنی هزینه   هایی که 
فقط یک بار پرداخت می   شوند نیز بروز کند که آنها نیز باید جداگانه محاسبه 
شوند. از آن سو، هزینه های مشترک هزینه   های ناشی از اقدام مقررات   گذاری 
است که به صورت توأمان بر کسب وکارها و بنگاه ها، مصرف کنندگان، دولت 

و دیگر گروه   ها تحمیل می شود.
تجربیاتجهانیاصالحقوانین

نباید بدون توجه به آنچه در نتیجه هر قانون به جامعه، اقتصاد و محیط 
عمومی تحمیل می شود، به تصویب و ابالغ قوانین جدید پرداخت. ارزیابی 
تاثیرات با اس��تفاده از روش برآورد هزینه-فایده نشان می دهد این برآورد 
فایده می   تواند ش��امل زنجیره   ای طوالنی از اس��تدالل   هایی باشد که علوم 
پایه را به آثار سالمتی و برآورد مالی این آثار مرتبط می کند. البته برآورد 
هزینه   ه��ا و همچنین تخمین اینکه چگونه یک سیاس��ت مقررات   گذاری، 
بخش   های مختل��ف جمعیت را تحت تاثیر قرار خواهد داد، کامال دش��وار 
اس��ت. تجربیات جهانی نش��ان می دهد هزینه تبعیت از مقررات، یکی از 
بارهای اصلی اس��ت که باید در هر مورد مقررات   گذاری مدنظر قرار گیرد. 
از س��وی دیگر، هزینه   های مقررات بر بنگاه   های خرد،    کوچک و متوس��ط 
به مراتب تاثیراتی ش��دیدتر از بنگاه   های بزرگ دارد. در برخی کشورهای 
پیشرو در اصالح نظام مقررات   گذاری، برای ارزیابی تاثیرات مقررات به ویژه 
بر بنگاه های کوچک و متوس��ط،  س��ازوکارهایی طراحی شده است؛ مثال 
دولتمردان آلمانی، هزینه   های تبعیت را به نحو پیشینی محاسبه و آنها را 
در مصوبات بعدی راستی   آزمایی می کنند. در آمریکا نیز انعطاف   پذیری در 
مقررات   گذاری در سال 1۹80 به تصویب رسید که طی آن، همه نهادهای 
مقررات گ��ذار ملزم به ارزیابی صریح و دقیق تاثیرات مقررات بر بنگاه   های 
کوچک اقتصادی ش��ده اند. سازمان ها باید نش��ان می دادند که چگونه به 
نیازهای شرکت های کوچک در طول فرآیند مقررات   گذاری توجه کرده و 
در الزامات گزارش   دهی یا پذیرش یا جداول زمانی برای بنگاه   های کوچک، 
اولویت قائل می   شوند. این قانون، نقش مهمی در کاهش بار مقررات برای 

بنگاه   های کوچک ایفا کرد.

تصویبپیاپیقانونچهتبعاتیدراقتصادایراندارد؟

آدرس عبور از تورم مقررات

بس��ته جدید وزارت راه و شهرسازی در پنج محور برای کمک به اقشار 
اجاره نشین ارائه شده که تعیین سقف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن 
پرداخت کمک ودیعه مس��کن، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار 
دادن دهک ه��ای اول تا س��وم در پرداخت وام ودیعه و ارائه مش��وق های 
تس��هیالتی و مالیاتی به موجرانی که مصوبات دولت را رعایت می کنند، از 
جمله آنهاست. به گزارش ایسنا، بازار اجاره مطابق معمول سال های گذشته 
با ورود به پیک جابه جایی دچار التهاب شده است. در خردادماه امسال نرخ 
رشد سالیانه اجاره در تهران 46 درصد و در کل کشور 51 درصد بود. طبق 
آمار اردیبهشت نیز اجاره هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران به طور 

متوسط 126 هزار و ۹00 تومان است.
دولت در صدد ساماندهی بازار مسکن و اجاره برآمده و »بسته پیشنهادی 
ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها« را با پنج محور طراحی کرده است که 
شامل تعیین س��قف برای قراردادهای اجاره، دائمی شدن پرداخت کمک 
ودیعه مسکن در هر سال، تسهیل وثایق بانکی وام اجاره، اولویت قرار دادن 
دهک های اول تا سوم در پرداخت وام ودیعه و ارائه مشوق های تسهیالتی 
و مالیات��ی به موجرانی ک��ه مصوبات دولت را رعایت می کنند، می ش��ود. 
البته اقدامات دو س��ال گذش��ته نتوانسته آنچنان که باید و شاید منجر به 
ساماندهی بازار اجاره شود. این برنامه ها شامل دو مورد بود که جنس یکی 
از آنها دس��توری و دیگری تسهیالتی بود. دولت انعقاد قراردادهای تمدید 
اجاره با افزایش بیش از 25 درصد را ممنوع کرد و از سوی دیگر، پرداخت 
وام کمک ودیعه مس��کن را به تصویب رس��اند که البته به تعداد کمی از 

مستاجران رسید.
دولت به تدریج بر آن ش��د تا ایرادات بسته های تشویقی خود را اصالح 

کند. در س��ال جاری دولت و مجلس برنامه هایی مش��ابه را برای کاستن 
از التهابات بازار اجاره در دس��تور کار قرار دادند. دولت در جلس��ه س��ران 
قوا بس��ته پیش��نهادی خود در این زمینه را به تصویب رساند. مجلس نیز 
طرح اجاره داری حرفه ای را در دس��تور کار قرار داد و برای بررسی بیشتر 
به کمیس��یون عمران ارجاع داد. ساخت واحدهای استیجاری با همکاری 
شهرداری ها و بخش خصوصی یکی از مهمترین محورهای این طرح است.
در روزهای اخیر وزارت راه و شهرسازی برای دومین بار در سال جاری، 
بسته ای را رونمایی کرد که جزییات آن توسط مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن 
وزارت راه و شهرس��ازی تشریح ش��د. آنطور که پروانه اصالنی بیان کرده، 
اولین بخش درخصوص پرداخت تسهیالت کمک ودیعه مسکن است که 
هر ساله بانک مرکزی با اعالم وزارت راه و شهرسازی،  مکلف است نسبت 
به اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن اقدام و شرایطی را فراهم کند تا 
متقاضیان بس��ته به تمایل خود درخواس��ت پرداخت ماهیانه اصل و سود 
را داشته باش��ند یا فقط سود را بپردازند. به گفته اصالنی، در صورت دوم 
بازپرداخت اصل ودیعه باید در پایان سال صورت گیرد و متقاضی طی بازه 
زمانی یک ساله ودیعه را از سیستم بانکی قرض می گیرد و در پایان سال 

قرض را بازمی گرداند و فقط سود را می پردازد.
او تسهیل وثایق را یکی دیگر از بندهای این مصوبه برشمرد و افزود: بانک 
مرکزی مکلف است حتما در راستای تسهیل وثایقی که به سبب وام ودیعه 
از مردم دریافت می کند، گام بردارد و بر این امر تاکید شد اگر برگه سهام 
عدالت یا کارت یارانه افراد برای اقس��اط متقاضی کافی اس��ت، اخذ وثیقه 

دیگری از جمله سفته و چک ممنوع است.
وی س��ومین بخش از مصوبه »بسته پیشنهادی ساماندهی بازار مسکن 

و اج��اره بها« را اولویت بندی معرفی متقاضیان برای اخذ وام ودیعه خواند 
و گفت: مقرر ش��ده وزارت راه و شهرسازی براساس شاخص هایی همچون 
تعداد افراد خانواده، زوج های جوان، افراد تحت پوش��ش نهادهای حمایتی 
و دهک های یک تا س��ه درآمدی را از طریق سامانه طرح های حمایتی به 
سیستم بانکی معرفی کند. به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه 
و شهرسازی، یکی دیگر از محورهای این بسته پیشنهادی، بسته تشویقی 
موجرین در راس��تای رعایت قوانین در حوزه تعیین سقف برای اجاره بها 
است که امروز نیز موضوع تعیین سقف اجاره 25 درصدی برای پایتخت و 
سقف 20 درصدی برای سایر شهرها مطرح است که توسط سران سه قوه 
به تصویب رسید است. در صورتی که موجرانی این امر را رعایت یا به انعقاد 
قراردادهای بلندمدت اجاره که بیش از دو سال است، اقدام کنند، برای آنان 

بسته تشویقی در نظر گرفته می شود.
صحبت های اصالنی در حالی است که در سال های قبل عنوان می شد 
اج��اره بها در برخی موارد تا 80 درصد هزین��ه خانوارها در تهران را به 
خود اختصاص می ده��د. در حال حاضر بعضی کارشناس��ان می گویند 
که این رقم به 100 درصد رس��یده. یعنی تمامی درآمد یک خانواده به 
اج��اره اختصاص می یابد. متغیرهای بیرونی و درونی همچون نرخ تورم، 
انتظارات تورمی، رش��د نقدینگی، نرخ س��ود تس��هیالت بانکی و میزان 
ساخت و ساز بر بازار مسکن تاثیرگذار است و اجاره  بها به عنوان تابعی 
از بازار مس��کن را تحت تاثیر قرار می دهد. در این ش��رایط بس��یاری از 
مستاجران با مش��کالت عدیده ای مواجه شده اند. فروش خودرو و حتی 
اثاثیه خانه به منظور فراهم کردن ودیعه و کوچ طبقاتی از تبعات رش��د 

قیمت ها در بازار اجاره است.

جزییاتبستهجدیدحمایتازمستاجران

نگاه

بازویپژوهشیاتاقایرانبررسیکرد
نقشتشکلهادرتابآوریاقتصادی

از آنجا که جنگ و تنازع در بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 
ش��ایع است، اقتصادهای این کش��ورها معموال در شرایط شکننده و دشواری قرار 
دارند که فعالیت اقتصادی را برای کسب وکارها در این کشورها دشوار کرده است. 
یکی از مناطقی که فعاالن اقتصادی در آن با تنازعات و شرایط دشوار و شکننده 
دس��ت به گریبان هس��تند، منطقه منا یعنی خاورمیانه و ش��مال آفریقاست که 
فعاالن اقتصادی آن برای انجام کسب وکار روزانه با چالش های مختلف عملیاتی و 

سیستمی مواجه هستند.
در همین راس��تا، بازوی پژوهش��ی اتاق ایران در گزارش��ی به بررس��ی »نقش 
تشکل های بخش خصوصی در تاب آوری اقتصادی در شرایط شکننده و دشوار: با 
تمرکز بر خاورمیانه و شمال آفریقا« پرداخته و با استناد به مطالعه سازمان توسعه 
و همکاری     های اقتصادی نشان می دهد وجود تشکل های قدرتمند کسب وکار در 
خاورمیانه می تواند مانعی جدی در برابر شکنندگی اقتصادهای این بخش از جهان 
و قوام     بخش تاب     آوری )Resilience( باشد. در حال حاضر، فعاالن کسب     وکار در 
منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با شش چالش جدی دست و پنجه نرم می کنند 
که ش��امل »بی     ثباتی«، »فس��اد«، »نامطمئن بودن ش��بکه تامین برق«، »موانع 
تجاری«، »کمبود نیروی کار آموزش دیده« و »عدم دسترسی بنگاه ها به کانال     های 
مالی رسمی« است. چالش     هایی که طبق گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، با 
مکانیزم هایی نظیر جنگ و منازعات داخلی تشدید می شود؛ در نتیجه بنگاه های 
اقتصادی در این منطقه توان فعالیت ندارند. با این حال همانطور که اش��اره شد، 
وجود تشکل های قدرتمند کسب وکار در خاورمیانه می تواند مانعی جدی در برابر 
ش��کنندگی اقتصادهای این منطقه و افزایش تاب آوری آنها باش��د. این تشکل     ها 
از طری��ق چانه زنی و اعمال فش��ار بر دولت و ظرفیت     س��ازی در بخش خصوصی 
می توانند زمین بازی را که عموما به نفع دولت است، متعادل کرده یا حتی به نفع 
بخش خصوص��ی تغییر دهند. رویدادی که منجر به فرصت های درآمدی جدیدی 
برای گروه های محروم و در نهایت کاهش نابرابری می شود. با وجود چنین فوایدی 

اما مسیر تشکل     سازی در این منطقه بنا به دالیلی چندان هموار نیست.
براس��اس این گزارش، در ش��رایطی که اقتصاد با شرایطی مانند جنگ و تنازع 
روبه رو باشد، این چالش ها تشدید می شوند و همه بنگاه ها توان فعالیت در چنین 
ش��رایط دش��واری را ندارند. در نتیجه در این کشورها، اقتصاد اغلب تحت سلطه 
خانواده های حاکم یا تحت کنترل دولت است. چالش دیگر به مسئله عدم اعتماد 
بین دولت و کس��ب وکارها بازمی گردد که در این اقتصادها گاهی مردم دولت ها را 
غارتگر می دانند. معدود کارآفرینان این کشورها معموال تمایلی به همکاری ندارند. 
بنگاه های کوچک و متوسط که به صورت خانوادگی اداره می شوند در این اقتصادها 
فراوان هستند و ظرفیت دولت برای طراحی و نظارت بر مقررات کسب وکار محدود 
است. وجود چنین محدودیت هایی، ظرفیت اقتصاد این منطقه را محدود ساخته 
و این مسئولیت را بر دوش سیاست گذاران و تشکل های کسب وکار گذاشته که به 
این موانع رسیدگی کنند. توصیه های ارائه شده در این گزارش، رهنمودهای مهمی 
درباره چگونگی اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی از طریق ایجاد تش��کل های 
کس��ب وکار قوی، مؤث��ر و پایدار ارائه می کند که به تاب آوری اقتصادی کش��ورها 
در ش��رایط ش��کننده و متأثر از تعارض کمک می کند. در این راستا، تشکل های 
کسب وکار می توانند از طریق چانه زنی و اعمال فشار بر دولت و ظرفیت سازی در 
بخش خصوصی، به مس��اوی تر س��اختن زمین بازی و ایجاد فرصت های درآمدی 
جدی��د برای گروه های محروم و در نهایت، کاهش نابرابری کمک کنند. تجربیات 
کش��ورهای موریس، زامبیا و زیمبابوه نشان می دهد که روابط مولد دولت-بخش 
خصوصی اغلب در زمان هایی ایجاد شده است که تشکل های کسب وکار قوی ظاهر 
ش��ده اند و به خوبی بخش خصوصی را نمایندگی کرده اند و البته در طول زمان به 

تقویت پیوندهای خود با دولت پرداخته اند.
برخالف تصور سنتی که تشکل ها را نهادهایی به دنبال رانت می بیند، تجربیات 
زیادی وجود دارند که نشان می دهند تشکل ها، نقش مثبتی در اجرای سیاست های 
صنعتی داشته اند. برای نمونه می توان از تشکل تولیدکنندگان پوشاک ترکیه یاد 
ک��رد که هدف از ایج��اد آن، برقراری نوع��ی توازن در نظام س��همیه بندی برای 
ش��رکت های تولیدی کوچک تر بوده اس��ت. نمونه دیگر، مورد بنگالدش است که 
نش��ان می دهد چگونه تشکل های کسب وکار در قامت گروه های صنعتی اثربخش 
ظاهر ش��ده اند و منافع صنعت خود را تعقی��ب کرده اند. به عنوان مثال در زامبیا، 
تقویت تعامل تش��کل ها با دولت حدودا افزایش 40 درصدی بهره وری بنگاه های 
عضو تش��کل ها را به همراه داشته است که این امر به طور عمده به پرکاربردترین 
کارکرد تشکل های کسب وکار یعنی اعمال فشار و چانه زنی با دولت بازمی گردد. در 
زامبیا، اتیوپی و آفریقای جنوبی که عضویت فعاالن اقتصادی در تشکل های تجاری 
نس��بتا باالس��ت، چانه زنی و فش��ار به دولت و احصای اطالعات در مورد مقررات 
دولتی، دو مورد از مهمترین خدمات ارائه ش��ده توس��ط تش��کل های کسب وکار 
هس��تند. همچنین کمک به برابری جنسیتی در قالب حمایت از کسب وکارهای 
تحت مالکیت زنان، فراهم س��اختن فرصت کار شایسته و رشد اقتصادی، ارتقای 
صنعت، نوآوری و زیرس��اخت ها از طریق کمک به ش��نیده شدن صدای نهادهای 
کوچک تر، از موارد دیگری هستند که تشکل ها می توانند در اقتصادهای شکننده 

به خوبی در آنها ایفای نقش کنند و به تاب آوری اقتصادی بینجامند.
اصوال تعامل و گفت وگوی تشکل     ها با دولت در کشورهای درحال توسعه و به     ویژه 
در شرایط ش��کننده و متأثر از درگیری، بدون چالش نیست. بدین ترتیب برخی 
از عوامل می توانند حتی مانع ش��کل     گیری خود تشکل     ها شوند. این عوامل شامل 
نبود اعتماد بین ذی نفعان، فقدان ذهنیت تش��کل محور، میزان تخصیص منابع و 
ساختار و ماهیت بخش خصوصی است. بنابراین نبود اعتماد بین بنگاه ها از یک سو 
و بی��ن بخش خصوصی و دولت از س��وی دیگر، یکی از چالش     های ش��کل     گیری 
نقش     آفرینی تشکل     هاست؛ زیرا باید بین تمام ذی نفعان اعتماد حاکم شود. در این 
بین، خیریه     ها و سازمان های مردم     نهاد می توانند به عنوان پلی در این زمینه مطرح 
باشند. فقدان ذهنیت تشکل     محور، مانع بعدی نقش     آفرینی مثبت تشکل     هاست. در 
کشورهای درحال توسعه، ذهنیت کمک محور بر ذهنیت تشکل محور غالب است 
که این ذهنیت کارآمد نیس��ت. از آنجا که ذهنیت کمک محور همانند ماهی دادن 
به جای یاد دادن ماهیگیری اس��ت، اغلب نمی تواند موثر واقع ش��ود؛ زیرا به جای 
تمرکز بر فعالیت های تشکلی سازنده، بر سهم     خواهی     های مفرط متمرکز است، اما 
عامل دیگری که نقش     آفرینی تش��کل     ها را تحت          الشعاع قرار می     دهد، میزان عالقه 
تشکل     ها به اختصاص منابع خود برای ایفای نقش فعال در سیاست گذاری     هاست؛ 
زیرا این نوع فعالیت     ها برخالف سایر فعالیت های خدمات     رسانی، درآمدزایی برای 
تشکل     ها ندارد و به طور مستقیم به استقالل و پایداری آنها کمک نمی کند. ساختار 

و ماهیت بخش خصوصی نیز مانع چهارم است.
در مجموع، برآیند این گزارش نشان می دهد که دولت ها باید فرآیند گفت وگوی 
دولت-بخش خصوصی را به دست بگیرند و مشارکت طیف گسترده     ای از ذی نفعان 
بخش خصوصی را بطلبند. مش��ارکت بنگاه های کوچک و متوسط در این فرآیند 
به ویژه برای رشد اقتصادی همه     جانبه و ایجاد فرصت های درآمدی و اشتغال     زایی 
بس��یار مهم اس��ت. س��ازمان های اهداکننده کمک     های مالی نیز می توانند نقش 
حمایتی بسیار مهمی در همه این زمینه     ها ایفا کنند، اما باید مراقب باشند که از 
ترویج وابستگی به کمک و خطرات تشکل های ناپایدار اجتناب کنند. سازمان های 
اهداکننده کمک     های مالی می توانند همچنین از ظرفیت     سازی ساختاری تشکل     ها 

و توسعه خدمات     رسانی به اعضا حمایت کنند.
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فرصت امروز: گزارش بازوی پژوهش��ی بانک مرکزی نش��ان می دهد که 
رشد شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی ادامه دارد. این شاخص به 
دلیل داشتن نیمی از وزن شرکت های صنعتی می تواند به عنوان شاخص 
پیش نگ��ر، وضعیت آینده تولید را ترس��یم نماید. آنطور که پژوهش��کده 
پولی و بانکی گزارش داده اس��ت، رشد شاخص تولید صنعتی شرکت های 
بورسی در خردادماه نیز ادامه پیدا کرد و پس از آنکه رشد این شاخص در 
اردیبهشت به محدوده صفر درصد رسید، در خردادماه 1401 به رقم 2.6 
درصد افزایش یافت. عامل اصلی رش��د پیش نگر تولید در این گزارش، به 
رش��د قابل توجه شاخص تولید صنعت خودرو و مثبت شدن رشد صنعت 
محصوالت ش��یمیایی در این ماه نس��بت داده شده است که باعث مثبت 
شدن رشد ش��اخص تولید صنعتی شد. به نظر می رسد کاهش موجودی 
انبار در ماه های اردیبهش��ت و خرداد می تواند محرک رش��د مثبت تولید 
صنعتی در ادامه س��ال باش��د. بنابراین در صورتی که موانع جدی سمت 
عرض��ه نظیر محدودیت در تامین خ��وراک و انرژی واحدهای تولیدی رخ 
ندهد، می توان انتظار داشت که روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی در 

ماه های پیش رو نیز ادامه پیدا کند.
در این گزارش همچنین وضعیت س��ودآوری ش��رکت های بورس��ی در 
بازه های شش ماهه، ۹ ماهه و 12 ماهه سال گذشته بررسی شد و نتایج آن 
نش��ان می دهد که سود اسمی 484 شرکت بورسی در سال 1400 حدود 
43 درصد بیش��تر از سال قبل بوده است. دو صنعت محصوالت شیمیایی 
و فلزات اساسی که صادرات محور هستند، بیشترین رشد سودآوری را در 
این س��ال داشتند و همچنین مجموع س��ود شرکت های فعال در صنعت 
خودروس��ازی همانند س��ال های قبل، منفی بوده و در صنعت محصوالت 

غذایی این رقم اگرچه مثبت ولی کمتر از سال قبل بوده است.
رشدپیشنگرتولیددرخرداد

گزارش ش��اخص تولید صنعتی با تکیه بر اطالعات شرکت های بورسی، 
مدت هاس��ت که به صورت ماهانه از س��وی بازوی پژوهشی بانک مرکزی 
منتشر می شود و براساس آن، بیش از 280 شرکت صنعتی پذیرفته  شده 
در بورس اوراق بهادار و فرابورس به طور ماهانه گزارش تولید خود را منتشر 
می کنند. آمارها حکایت از آن دارند که این شرکت ها بیش از نیمی از تولید 
کشور را در اختیار دارند و بر همین اساس می توان با اتکا به اعداد و ارقام 
منتشرشده، روند تغییرات تولید صنعتی کشور را رصد کرد. به موازات این 
گزارش، وزارت صمت نیز تالش می کند با انتشار آمارهای تولید در صنایع 

منتخب، از وضعیت صنایع ایران گزارش دهد و نشان دهد که کدام رشته 
فعالیت های صنعتی از سودآوری و رشد تولید مناسب تری برخوردار بوده 
و کدامی��ک افت تولید را تجرب��ه کرده اند. البته نقطه تمایز گزارش وزارت 
صمت با گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی در این اس��ت که گزارش های 
اعالم شده از سوی بورس، متمرکز بر شرکت های صنعتی پذیرفته شده در 
بورس است، اما گزارش وزارت صمت لزوما چنین فضایی را دنبال نمی کند 
و ممکن است آمارگیری ها حتی از شرکت هایی انجام شود که لزوما عضو 

بورس نیستند.
حاال در جدیدترین گزارشی که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی از 
روند تولید صنعتی منتشر کرده، شاخص تولید صنعتی شرکت های بورسی 
در خردادماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 2.6 درصد رشد داشته 
اس��ت. از آنجا که رقم شاخص تولید صنعتی در اردیبهشت به حدود صفر 
درصد رس��ید، این رش��د پیش نگر تولید در خرداد را می توان به استارت 

مثبت صنعت در سال 1401 تعبیر کرد.
براساس آمارها، بعد از کاهش قابل توجه تولید صنعتی در نیمه دوم سال 
13۹7 و ابتدای س��ال 13۹8، رش��د تولید صنعتی از فصل چهارم 13۹8 
روند صعودی به خود گرفت و این روند صعودی تا خردادماه 1400 ادامه 
داشت، ولی رشد آن در فصل تابستان متوقف شد و در تیرماه و مردادماه به 
رقم 3.1 درصد و  صفر درصد رسید، اما در پاییز مجددا روند رشد شاخص 
تولید صنعتی نزولی ش��د و رشد شاخص در ماه های پاییز )نسبت به سال 
قب��ل( به بازه منفی یک تا صفر درصد رس��ید. در دی و بهمن ماه 1400 
نیز رشد شاخص تولید صنعتی به ترتیب به منفی 0.1 درصد و منفی 0.7 
درصد رس��ید و س��پس در ادامه روند نزولی مالیم شاخص تولید صنعتی 
شرکت های بورسی، این شاخص در اسفندماه نزدیک به 1.2 درصد کاهش 
یافت. نهایتا پس از کاهش بیش از 5 درصدی ش��اخص تولید صنعتی در 
فروردین ماه امسال، روند رشد این شاخص در دو ماه اردیبهشت و خرداد 
صعودی ش��د و در اردیبهشت ماه به نزدیک صفر درصد و در خردادماه به 

مثبت 2.6 درصد رسید.
ارتباطصنعتومحدودیتمالی

در بخش دیگر این گزارش، رابطه محدودیت مالی و رشد تولید صنعتی 
بررسی شده است. در اقتصاد ایران همواره محدودیت نقدینگی در صنایع 
از جمله مهمترین مش��کالت تولید برشمرده شده است. البته محدودیت 
مال��ی برای همه ش��رکت ها به یک اندازه نیس��ت و در برخی ش��رکت ها 

شدیدتر و در برخی شرکت ها نیز کمرنگ تر است. در این راستا، شرکت ها 
براساس شاخص محدودیت مالی به دو گروه با محدودیت مالی شدید و با 
محدودیت مالی خفیف تقسیم شده و سپس روند رشد تولید این دو گروه 
با هم مقایسه شده است. نتایج این مقایسه نشان می دهد در بازه هایی که 
رشد ش��رکت های با محدودیت مالی بیشتر پایین تر است، می توان گفت 
که فش��ار محدودیت مالی بر رشد تولید بیشتر از سایر دوره هاست. در دو 
س��ال اخیر تقریبا در تمام دوره ها )به جز فروردین ماه 13۹۹ که ش��وک 
کرونا تغییرات تولید را توضیح می دهد( رش��د شرکت هایی که محدودیت 
مالی شدیدتری داشتند کمتر از رشد سایر شرکت ها بوده است. در برخی 
برهه ه��ای زمانی مانند خ��رداد تا آذرماه 13۹8 و آب��ان تا دی ماه 13۹۹ 
این محدودیت اثر ش��دیدتری بر رش��د تولید داشته اس��ت، اما از ابتدای 
س��ال 1400 تا خردادماه 1401 )به جز معدود ماه هایی( رش��د دو گروه 
از ش��رکت ها با توجه به محدودیت مالی بس��یار نزدیک به هم بوده است. 
بنابرای��ن از ابتدای فروردین 1400 تاکن��ون محدودیت مالی، تغییرات و 

نوسانات تولید را به طور معناداری تحت تاثیر قرار نداده است.
برآیند این گزارش نش��ان می دهد که رش��د قابل توجه شاخص تولید 
صنعت خودرو )حدود 18 درصد( و مثبت ش��دن رشد صنعت محصوالت 
ش��یمیایی در خردادماه از مهمترین تحوالت اثرگذار بر مثبت شدن رشد 
ش��اخص تولید صنعتی اس��ت؛ به طوری که پس از چند دوره رشد منفی 
شاخص تولید محصوالت شیمیایی، رشد این شاخص در خردادماه نسبت 
به مدت مش��ابه سال گذش��ته مثبت ش��د. همچنین در ادامه روند رو به 
رش��د تولید در صنعت خودروسازی، رشد این صنعت در خردادماه مجددا 
دورقمی ش��د و به حدود 18 درصد رس��ید. رش��د تولید شاخص صنعت 
خودروسازی و قطعات و صنعت ماشین آالت و تجهیزات نیز در خردادماه 
نسبت به سال قبل، بیشترین رشد را در بین صنایع داشته است. در این ماه 
همچنین صنعت محصوالت غذایی و کانی های غیرفلزی رشد منفی قابل 
توجهی داشته و این در حالی است که رشد این صنایع در اردیبهشت ماه 
نیز منفی بوده است. به نظر می رسد کاهش موجودی انبار در اردیبهشت 
که در خرداد نیز ادامه پیدا کرد، می تواند محرک رشد مثبت تولید صنعتی 
در دوره های آینده باش��د. بنابراین ادامه روند رش��د مثبت شاخص تولید 
صنعتی در ماه های پیش رو، در صورتی که موانع جدی سمت عرضه )مانند 
محدودیت در تامین خوراک و انرژی واحدهای تولیدی( اتفاق نیفتد، دور 

از انتظار نخواهد بود.

روندرشدشاخصتولیدصنعتیشرکتهایبورسیادامهدارد

استارت مثبت صنعت در 1401

رئیس کل بانک مرکزی به تازگی از انتش��ار اوراق گواهی سپرده عام 
خب��ر داد. احتماال این اوراق، ابزار جدیدی برای بانک  هاس��ت تا بتوانند 
منابع بیش��تری جذب کنند؛ چراکه نرخ سود سپرده های عادی بانک  ها 
که از طرف بانک مرکزی تعیین  ش��ده است، کفاف تامین منابع بانک  ها 
را نمی  ده��د. به این ترتی��ب، بانک  ها می  توانند به جذب منابع بیش��تر 
امیدوار ش��وند؛ چراکه نرخ س��ود این اوراق گواهی س��پرده از نرخ سود 

سپرده های بانکی باالتر است.
علی صالح  آبادی در نشس��ت دوره  ای که هفته گذشته با مدیران عامل 
شبکه بانکی کشور داشت، از تصویب ضوابط انتشار اوراق گواهی سپرده 
عام توس��ط بانک  ها در ش��ورای عالی بورس خبر داد و گفت که ضوابط 
مربوط به عرضه اولیه و معامالت ثانویه گواهی س��پرده عام با هماهنگی 
بانک مرکزی به تصویب شورای عالی بورس رسیده است. به گفته رئیس 
کل بانک مرکزی، این ابزار امکان مناسبی برای تجهیز منابع در اختیار 
بانک  ه��ا می  گذارد و امکان انتش��ار و معامله آن در بازار س��رمایه وجود 
خواهد داش��ت. انتشار این خبر توسط رئیس کل بانک مرکزی می  تواند 
نشانه ادامه روند کمبود منابع بانک  ها باشد. در واقع، به نظر می  رسد که 
سیاس��ت گذار پولی می  خواهد با انتشار این اوراق گواهی سپرده، دست 
بانک  ها برای تامین منابع را بازتر کند؛ چراکه س��قف نرخ س��ودی که از 
طرف بانک مرکزی برای س��پرده های بانکی اعالم ش��ده نتوانسته است 
جذابیتی برای س��پرده  گذاران ایجاد کند و به همین دلیل جذب منابع 

برای بانک  ها دشوارتر شده است.
از طرف دیگر به  دلیل وجود تورم باال در اقتصاد کشور، سپرده  گذاران 

ترجی��ح می  دهند که در بازارهایی با نرخ بازدهی باالتر س��رمایه   گذاری 
کنند. از آنجا که این اوراق گواهی س��پرده سود ثابت و تضمینی دارند، 
ریسک هایی که در سایر بازارها وجود دارد برای این اوراق مطرح نیست 
و از ای��ن نظر س��پرده  گذاری در این بازار برای افرادی که اهل ریس��ک 
نیس��تند، منطقی تر به نظر می  رسد؛ مخصوصا اینکه نرخ سود این اوراق 
از نرخ س��ود س��پرده های عادی بانک  ها باالتر اس��ت. بنابراین می  تواند 
جذابیت بیش��تری برای سپرده  گذاران ایجاد کند و از طرفی بانک  ها نیز 

می  توانند منابع بیشتری جذب کنند.
اما این موضوع چه تاثیری بر بازار س��رمایه خواهد داشت؟ گروهی از 
کارشناس��ان معتقدند این ابزار به زیان بورس خواهد ش��د؛ زیرا افراد را 
به س��رمایه گذاری در اوراق گواهی سپرده عام تشویق می کند و عمال به 
زیان بخش های صنعت و... در بورس خواهد ش��د، اما در مقابل، گروهی 
دیگر ب��ر این باورند که با انج��ام معامالت این اوراق در بازار س��رمایه، 
ابزار ه��ای مالی ب��ورس متنوع تر و به راهکاری برای کاهش ریس��ک در 
بازار س��رمایه تبدیل می ش��ود. گواهی س��پرده عام از مدت ها پیش در 
ش��بکه بانکی از طریق افتتاح سپرده های مدت دار در حال انتشار است. 
گواهی سپرده عام، اوراق بهاداری است که عمدتا بانک ها در ازای افتتاح 
سپرده های بانکی منتش��ر می کنند. بانک ها در ازای افتتاح یک حساب 
سپرده گذاری می توانند گواهی س��پرده عام منتشر کنند. نکته مهم اما 
این است که گواهی سپرده عام یک اوراق بهادار قابل انتقال به دیگران 
اس��ت که قابلیت معامله در بازار ثانویه یا بازار سرمایه را نیز دارد. مدت 
و س��ود علی الحساب این س��پرده ها متناسب با سایر س��پرده ها تعیین 

می شود. این نوع گواهی را همچنین سازمان ها هم می توانند برای تأمین 
بخشی از هزینه های مالی شان، با مجوز بانک مرکزی منتشر کنند. ناشر 
این اوراق همچنین متعهد می شود اصل و سود این اوراق را در سررسید 
مش��خص پرداخت کند. از گواهی سپرده عام در بانک ها عمدتا به عنوان 
منبعی برای پرداخت تس��هیالت و همین طور تامین کس��ری نقدینگی 
استفاده می شود. در حال حاضر انتشار این اوراق بخش مهمی از فعالیت 
بانک ها را به خود اختصاص داده است. حاال اما آنطور که رئیس کل بانک 
مرکزی خبر داده اس��ت، هم ضوابط انتش��ار این اوراق در شبکه بانکی 
تغیی��ر کرده و هم قرار اس��ت معامالت ثانویه آن در بازار س��رمایه آغاز 
ش��ود. علی صالح آبادی البته اش��اره ای به جزییات ضوابط جدید انتشار 
این نوع اوراق نکرده اما تأکید کرده است که ضوابط مربوط به معامالت 
ثانویه گواهی سپرده عام نیز در شورای بورس تصویب شده و به  معنای 
آن اس��ت که از این پس این ابزار مال��ی امکان معامله در بورس را پیدا 
خواه��د کرد. هن��وز از جزییات و نحوه معامالت ای��ن اوراق اطالعی در 
دس��ت نیست، اما به نظر می رس��د که بانک مرکزی در تالش است در 
گام نخس��ت از این طریق به تامین منابع مالی در اختیار بانک ها کمک 
کن��د؛ زیرا به گفت��ه رئیس کل بانک مرکزی، این ابزار امکان مناس��بی 
برای تجهیز منابع در اختیار بانک ها قرار می دهد. صالح آبادی همچنین 
مشخص نکرده اس��ت که سررسید این اوراق و نرخ بهره پایه این اوراق 
در سررس��ید های مختلف چقدر اس��ت. با این حال، برخی گمانه زنی ها 
حاکی از آن اس��ت که بانک مرکزی در تالش است انتشار این اوراق در 

سررسید های بلندمدت امکان پذیر شود.

معامالتگواهیسپردهعامبهبازارسرمایهکمکمیکند؟

ابزارمالیجدیددرتاالرشیشهای

بانکنامه

تااواسطتیرماهامسال
سودبینبانکیاز21درصدگذشت

جدول تغییرات نرخ س��ود بین بانکی نشان می دهد که نرخ سود 
در این بازار از 20.36 درصد در ابتدای سال جاری به 21.14 درصد 
در اواسط تیرماه رسیده است. به گزارش ایسنا، نرخ بهره بین بانکی 
به عنوان یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول به نرخ های س��ود 
یا بهره در س��ایر بازارها جهت می دهد که در واقع این نرخ، قیمت 
ذخایر بانک هاس��ت و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاه مدت 
اع��م از روزانه یا هفتگی، دچار کس��ری ذخایر می ش��وند، از س��ایر 

بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند.
کارشناس��ان، افزایش س��ود بین بانکی را عامل مهمی برای مهار 
ت��ورم و کاهش انتظارات تورم��ی می دانند، اما ش��رط آن را تداوم 
افزایش های چش��مگیر نرخ س��ود در بازار بین بانکی بیان می کنند 
که این موضوع به سیاس��ت های بانک مرکزی وابسته است؛ زیرا به 
اعتقاد آنها، سیاس��ت انبس��اطی بانک مرکزی مانع از روند صعودی 
نرخ س��ود در بازار بین بانکی می ش��ود و در پ��ی آن نیز تاثیری در 
کاهش یا مهار تورم نخواهد داش��ت. اینکه چگونه افزایش نرخ بهره 
بی��ن بانکی به کاهش تورم ختم می ش��ود، بدین صورت اس��ت که 
افزایش این نرخ، افزایش س��ود س��پرده ها و اوراق دولتی را در پی 
خواهد داش��ت که این امر، مردم را به س��پرده گذاری در بانک ها و 
خرید اوراق دولتی تش��ویق می کند و به اعتقاد کارشناسان موجب 
می ش��ود که مردم به س��مت س��رمایه گذاری در بازارهای طال، ارز، 
خودرو و ... نروند ت��ا این موضوع، تقاضا برای خرید این دارایی ها و 
قیمت آنها را کاهش  دهد و بدین ترتیب با کاهش انتظارات تورمی، 

تورم نیز کنترل شود.
بررس��ی روند س��ود بین بانکی از ابتدای امس��ال تا بیست و سوم 
تیرماه نش��ان می دهد که نرخ این سود از 20.36 درصد به 21.14 
درصد رس��یده است. تغییرات جدول نرخ بازار بین بانکی بیانگر این 
اس��ت که این نرخ در اولین ماه س��ال جاری معادل 20.36 درصد 
ب��وده و در انتهای فروردین ماه به 20.2۹ درصد رس��یده اس��ت. در 
دومین ماه امس��ال نیز سود بین بانکی 20.36 درصد بود و آخرین 
رقم��ی که از این نرخ در انتهای اردیبهش��ت ماه به ثبت رس��یده، 

20.57 درصد است.

در2هفتهگذشته
4هزارنفروامودیعهمسکنگرفتند

به گفته معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی، در دو هفته گذش��ته 
17 هزار پرونده برای دریافت وام ودیعه مسکن تشکیل شده و بیش 
از 4 ه��زار متقاضی نیز این تس��هیالت را دریاف��ت کرده اند. مهدی 
صحابی با بیان اینکه طبق مصوبه ش��ورای پول و اعتبار، س��قف وام 
ودیعه مس��کن برای متقاضیان ش��هر ته��ران 100 میلیون تومان، 
کالنشهرها 70 میلیون تومان و سایر شهرها 40 میلیون تومان مقرر 
ش��ده است، افزود: بانک مرکزی پس از مصوبه شورای پول و اعتبار 
سهمیه بانکی و اس��تانی را به همراه دستورالعمل نحوه پرداخت به 
سیستم بانکی ابالغ کرد. بر این اساس متقاضیان دریافت تسهیالت 
با مراجعه به س��امانه وزارت راه و شهرس��ازی و ارائه اجاره نامه کد 
رهگیری دار رس��می مربوط به س��ال 1401 ثبت نام اولیه را انجام 
می دهن��د. به گفته وی، از دیگر ش��رایط دریافت تس��هیالت ودیعه 
مس��کن، متأهل بودن متقاضی اس��ت. همچنین برای بانوان مجرد، 
شرط سنی 35 سال به باال و برای آقایان مجرد نیز شرط سنی 45 
سال به باال تعیین شده است. طبق اعالم معاون اداره اعتبارات بانک 
مرکزی، از ابتدای امس��ال تاکنون 147 هزار فقره وام فرزندآوری به 
مبل��غ 58 هزار و 721 میلیارد ریال و 255 هزار فقره وام ازدواج به 

مبلغ 347 هزار و 602 میلیارد ریال پرداخت شده است.

139میلیونآگهیدرسالگذشتهمنتشرشد
پرتکرارترینکلماتدردیوار

اپلیکیشن دیوار، گزارش عملکرد سال گذشته خود را منتشر کرد 
که نش��ان می دهد پراید پرتکرارترین کلمه جست وجو شده در این 
اپلیکیش��ن بوده است. پراید بیش از 2.5 میلیون بار در دیوار آگهی 
ش��ده و تعداد جس��ت وجوی کلمه پراید ۹.5 برابر تعداد پرایدهای 
آگهی ش��ده در دیوار بوده اس��ت. بر همین اساس، در سال گذشته 
21 میلیون و 800 هزار کاربر در دیوار آگهی منتشر کرده اند. طبق 
اعالم دیوار، در س��ال گذشته یک کاربر معمولی یعنی غیر از کسب 
وکارها، بیش از 42 هزار آگهی در دسته امالک منتشر کرده است.

آمار آگهی های منتشرش��ده در س��ال 1400 در اپلیکیشن دیوار 
با 8 درصد رش��د به 13۹ میلیون و 700 هزار آگهی رس��یده است. 
در شهریورماه س��ال گذشته بیشترین تعداد آگهی در دیوار منتشر 
ش��ده و پس از این ماه نیز ماه های آبان و بهمن پرآگهی ترین ماه ها 
بوده اند. رکود تعداد آگهی منتشرش��ده روزانه متعلق به روز نخست 
اس��فندماه و با بیش از 522 هزار آگهی اس��ت. در س��ال گذش��ته 
همچنین 6 میلیون و 700 هزار آگهی به طور روزانه در معرض دید 
کاربران قرار گرفته اس��ت. بی��ش از 30 میلیون و 300 هزار آگهی 
از مجموع��ه بیش از 130 میلیون آگهی در دیوار، در ش��هر تهران 
منتش��ر شده اس��ت. این تعداد 2.1 برابر آگهی های منتشرشده در 

شهر مشهد است که در رتبه دوم قرار می گیرد.
دس��ته خانه و آشپزخانه با س��هم 24 درصدی از کل آگهی های 
منتشرش��ده، در رتبه نخست در 10 دس��ته بندی دیوار قرار گرفته 
اس��ت. در سال گذشته سهم امالک از مجموع آگهی ها 16 درصد و 
س��هم سرگرمی و فراغت 13 درصد اعالم شده است. دیوار می گوید 
در سال گذش��ته 86  درصد از آگهی ها به طور رایگان منتشر شده 
و این تعداد نس��بت به سال قبل از آن، 16 درصد رشد کرده است. 
تعداد گوشی هایی که اپلیکیشن دیوار را در سال 1400 باز کرده اند، 
به 53 میلیون و 100 هزار گوش��ی رس��یده است. این رقم در سال 
13۹۹ بال��غ بر 44 میلیون و 100 هزار گوش��ی گزارش ش��ده بود. 
گزارش دیوار از عملکرد این برنامه در سال گذشته نشان می دهد به 
طور روزانه 10 میلیون و 100 هزار تلفن هوشمند برنامه دیوار را باز 
کرده اند. این رقم در سال 13۹۹ بالغ بر 7 میلیون و 200 هزار تلفن 
هوش��مند بود. همچنین آمار ماهانه تلفن های هوشمندی که برنامه 
دیوار را در س��ال گذش��ته باز کرده اند، با 30 درصد رشد نسبت به 
سال 13۹۹، به 22 میلیون و 200 هزار گوشی موبایل رسیده است.
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مدیرعاملشرکتبورستهرانخبرداد
یکاپراتورتلفنهمراهدرراهبورس

مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران از بورس��ی شدن 
ی��ک اپراتور تلفن هم��راه خبر داد. محمود گ��ودرزی با تاکید بر 
اینکه فرآیند پذیرش ش��رکت های مختلف��ی در بورس تهران در 
حال طی شدن است به ایسنا، گفت: چند شرکت نیز آماده عرضه 
اولیه هستند که از جمله آنها می توان به هلدینگ تدبیر و سیمان 
اردستان اشاره کرد. همچنین قصد داریم یک اپراتور بزرگ را وارد 
بازار سرمایه کنیم. امیدواریم ایرانسل و سایر شرکت ها با همکاری 
سازمان بورس پذیرش شوند. البته ممکن است یکسری مشکالت 
وجود داش��ته باشد اما با قول مس��اعدی که هیأت مدیره سازمان 

بورس دادند، مسیر برای پذیرش شرکت ها هموار می شود.
او با تاکید بر اینکه عرضه اولیه در بازار متناسب با شرایط بازار 
خواهد بود، افزود: از سوی بورس تهران آمادگی کامل برای عرضه 
وجود دارد. اگر ش��رایط بازار مناس��ب باشد شرکت های بزرگتری 

هم عرضه خواهند شد.

آخرینخبرهاازواگذاریسهامخودروسازان
خودروسازانباالخرهواگذارمیشوند؟

فرآیند ارزش گذاری دارایی های دو خودروساز بزرگ کشور این 
هفته از س��وی کارشناسان رسمی دادگس��تری به پایان می رسد 
و عم��ال همه مراحل الزم برای واگذاری س��هام این دو ش��رکت 
مهیا می ش��ود. وزیر صمت با اعالم این خبر گفته است که بعد از 
طی شدن فرآیند ارزش گذاری، دولت سهام خود را به طور کامل 
واگذار می کند. پیش از این، رئیس جمهور در فرمان هشت گانه ای 
برای احیای صنعت خودروسازی از وزیران وزارت صمت و اقتصاد 
و دارای��ی خواس��ته بود تا پایان ش��هریورماه تمام س��هام دولتی 

ایران خودرو و سایپا واگذار و این دو شرکت خصوصی شوند.
واگذاری سهام خودروسازان به استناد مصوبه 5 اردیبهشت ماه 
1401 هی��أت واگذاری به  ترتیب مع��ادل 5.72 درصد و 17.31 
درصد از س��هام متعلق به دولت )س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنایع ایران( در ش��رکت های ایران خودرو و س��ایپا در فهرس��ت 
شرکت های مشمول واگذاری سال 1401 این سازمان قرار گرفت. 
پیش از ای��ن وزیر صمت در اظهاراتی عنوان کرده بود که منظور 
از واگذاری سهام خودروس��ازان، سهام تودلی این شرکت هاست؛ 
حال آنکه رئیس س��ازمان خصوصی سازی اخیرا گفته است که در 
کنار س��هام تودلی، باقی مانده سهام دولت در ایران  خودرو و سایپا 
نیز واگذار خواهد ش��د. با توجه به اظهارات یادش��ده، نکته ای که 
در ای��ن زمینه م��ورد توجه قرار می گیرد، ارزش یابی دو ش��رکت 

خودروساز است.
حسین قربان زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی حدود 20 روز 
قب��ل در نامه  ای به وزیر صنع��ت، معدن و تجارت تاکید کرده بود 
که »س��هام باقی مانده دولت در این دو ش��رکت بس��یار ارزنده و 
طالیی اس��ت و به ط��ور قطع برای واگ��ذاری آن به  صورت بلوکی 
بای��د ارزش مدیریتی این س��هام نیز ارزش  گذاری و لحاظ ش��ود 
که مطابق برآوردهای اولیه با محاس��به اضافه ارزش بلوکی سهام 
دولت قیمت پایه این بلوک  ها بس��یار بیش��تر از قیمت های فعلی 
روی تابلو خواهد بود.« قربان زاده در بخش دیگر این نامه نوش��ته 
بود: »از س��وی دیگر، فروش سهام تودلی این شرکت ها اخیرا در 
دس��تور کار وزارت صمت قرار گرفته است؛ این در حالی است که 
می  توان س��هام باقی مانده دولت و سهام تودلی این شرکت ها را با 
هم به   ص��ورت بلوک واحد عرضه کرد ت��ا ارزندگی آن هم حفظ 

شود.«
به این ترتیب مطابق اظهارات رئیس س��ازمان خصوصی سازی، 
اگر قرار بر فروش سهام دولتی به قیمت مناسب در این دو شرکت 
است، ابتدا باید قیمت سهام آنها افزایش یابد. به اعتقاد کارشناسان، 
برای افزایش قیمت سهام خودروسازان در قدم اول، عرضه خودرو 
در ب��ورس  کاال باید تحقق یابد و در قدم دوم، آزادس��ازی قیمت 
می  تواند به رش��د ارزش سهام دولتی خودروسازان منجر شود. به 
این ترتیب به نظر می رس��د که موافقت وزارت صمت با بورس��ی 
ش��دن خودرو در راستای خصوصی س��ازی دو شرکت خودروساز 

بزرگ کشور صورت گرفته است.
ام��ا همانط��ور ک��ه در ابتدای گ��زارش اش��اره ش��د، در کنار 
دولت، برخ��ی از مقامات عالی رتبه نیز بر واگذاری س��هام دولتی 
خودروس��ازان تاکید دارند. در دولت دوازدهم، شورای هماهنگی 
اقتصادی س��ران س��ه  قوه با واگذاری س��هام دولتی خودروسازان 
موافق��ت کرده بود؛ این در ش��رایطی اس��ت که ش��ورای نگهبان 
ب��ا فروش س��هام دولت در قالب طرح س��اماندهی صنعت خودرو 
موافقت نکرد و آن را به مجلس بازگرداند. حاال اراده جمعی برای 
این واگذاری صورت گرفته که از دو منظر قابل بررسی است. وجه 
اول می تواند تامین نقدینگی مناس��ب برای دولت از مسیر فروش 
سهام خودروس��ازان باشد. در حال حاضر، بسیاری از شرکت های 
دولتی در لیس��ت سازمان خصوصی سازی برای فروش و واگذاری 
س��هام قرار دارند. این در ش��رایطی است که ش��ورای هماهنگی 
اقتصادی س��ران س��ه  قوه نیز با اوج گیری تحریم ها و با توجه به 
ش��رایط نامناس��ب و بی ثباتی در اقتصاد کشور، دولت دوازدهم را 
برای تامین نقدینگی ملزم به فروش س��هام خودروس��ازان کرده 
بود. حاال نیز می توان فروش س��هام در ش��رایط کنونی را از منظر 
الزام به تامین نقدینگی دولت س��یزدهم مورد بررس��ی قرار داد. 
وجه دیگر فروش سهام می تواند رهایی دولت از صنعت پردردسر 

خودرو باشد.
آنچه مشخص است، دولت در صنعت خودرو به بن بست رسیده 
اس��ت؛ از یکسو قادر به تخصیص تسهیالت و وام به این شرکت ها 
نیس��ت و از س��وی دیگر با توجه به تبعات اجتماع��ی، راضی به 
افزای��ش قیمت خودرو نیس��ت و در این زمینه رضایت ندارد. این 
در ش��رایطی اس��ت که خودروس��ازان برای تداوم تولید، نیازمند 
نقدینگی مناسب هستند. زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور 
در پایان سال 1400 حدود 100  هزار میلیارد تومان برآورد شده 
اس��ت. این میزان زیان س��بب از دس��ت رفتن بخش عمده  ای از 
نقدینگی شده و ابرچالش بدهی معوق به قطعه  سازان را به وجود 
آورده اس��ت. عامل اصلی این اتفاق نیز قیمت گذاری دس��توری و 

غیرکارشناسانه خودرو در سال های گذشته است.

بورسنامه

فرص��ت امروز: هفته های متمادی اس��ت که بازار س��رمایه رنگ رونق 
به خود ندیده اس��ت و همزمان ارزش معامالت خرد س��هام به س��طح 
کمتر از 2 هزار میلیارد تومان نزول کرده اس��ت. پس از آنکه ش��اخص 
کل ب��ورس تهران در آخرین روزهای اردیبهش��ت ماه به مرز کانال یک 
میلیون و 600 هزار واحد رس��ید، حاال هفته های متوالی اس��ت که در 
یک مس��یر نزولی و روند پلکانی، کاهش ارتفاع داده اس��ت، تا آنجا که 
در ابتدای هفته گذش��ته سطح حمایتی یک میلیون و 500 هزار واحد 
را هم از دس��ت داد. بدین ترتیب، یک هفته رکودی دیگر هم س��پری 
شد و در جریان معامالت هفته ای که گذشت، شاخص کل بورس 0.84 
درصد و ش��اخص کل فرابورس 1.63 واحد کاه��ش ارتفاع دادند تا در 
مجموع ش��اهد کاهش 0.۹۹ درصدی ش��اخص کل س��هام باشیم. در 
ای��ن هفته همچنین رون��د خروج پول حقیقی از تاالر شیش��ه ای ادامه 
یاف��ت و در مجم��وع هفتگی یک ه��زار و 770 میلی��ارد تومان دیگر از 
جریان معامالت س��هام خارج ش��د. البته در آخرین روز معامالتی هفته 
گذش��ته چند خبر امیدبخش باعث ش��د تا سمت و سوی شاخص ها در 
تاالر شیشه ای صعودی ش��ود. گزارش های سه ماهه برخی از شرکت ها 
)پاالیشی ها( در کنار تصویب عرضه خودرو در بورس کاال توسط شورای 
عال��ی بورس با هماهنگی وزارت صمت موجب ش��د تا با تحریک تقاضا 
در برخی از س��هام خودرویی شاهد رشد 0.44 درصدی ارتفاع شاخص 
کل بورس در معامالت این روز باش��یم. در ادامه این روند نوس��انی و در 
اولین روز معامالتی این هفته نیز ش��اخص کل بورس تهران با 10 هزار 
واحد کاهش به پسروی در کانال 1.4 میلیونی ادامه داد و تا سطح یک 

میلیون و 480 هزار واحد عقب رفت.
ازخریددرسقفتافروشدرکف

روزه��ای رکودی بورس تهران کماکان ادام��ه دارد و با وجود دمیدن 
برخ��ی بارقه های امید در تاالر شیش��ه ای نظیر گزارش های س��ه ماهه 
شرکت ها، اما همچنان وضعیت رکودی بر بورس حاکم است. یک فعال 
بازار س��رمایه درباره پیش بینی س��مت و س��وی آینده این بازار به سنا 
می گوید: روزهای تکراری و فرسایشی بازار سهام ادامه دارد، اما باید این 
موضوع را در نظر بگیرید که هیچ روندی پایدار نیست و در اوج ناامیدی 
بازگشت روند صورت می گیرد. به عقیده الناز جمالی، بازار سهام در یک 
بالتکلیفی به س��ر می برد که این بالتکلیفی با نگاه به ادوار رکودی بازار 
و همچنین اهرم های تاثیرگذار بر بازار سهام نویدبخش روزهای متعادل 

و مثبت بازار اس��ت. همچنین در ش��رایط فعلی، حرکت لیدرهای بازار 
در حمایت از ش��اخص کل نشان از حمایت نامحس��وس در بازار سهام 
دارد. البته یک نکته  بس��یار مهم ک��ه در اغلب تحلیل ها به آن پرداخته 
نمی شود، ارزش فیزیکی ش��رکت های موجود در بازار است؛ به عبارتی، 
بازار س��رمایه اگرچه در ظاهر فقط متکی به گردش نقدینگی و عرضه و 

تقاضا است، اما مهمترین رکن آن، وجود فیزیکی خود شرکت هاست.
او با بیان اینکه چه بخواهیم و چه نخواهیم هر یک از ما س��هامداران 
صاحب بخش��ی از این ش��رکت ها هستیم و اگر ارزش س��هام ما به هر 
طریق��ی پایین آمده، خود ش��رکت ها یا دارایی ما هنوز س��ر جای خود 
هستند و نیست و نابود نش��ده اند، توضیح می دهد: همین تفاوت اصلی 
بازار س��رمایه با سایر بازارهای موازی اس��ت. بدترین حالت ممکن این 
اس��ت که عده ای بتوانند س��هام ش��رکت ها را در باالترین قیمت  به ما 
بفروش��ند و در پایین تری��ن قیمت از ما بخرند. این زیان مش��هودترین 
و آزاردهنده تری��ن زیانی اس��ت که یک س��رمایه گذار می تواند متحمل 
ش��ود. وقتی گزارش های ماهانه و فصلی اغلب شرکت ها حکایت از رشد 
سودآوری آنها دارد، پس سهام ما هم ناگفته ارزنده تر شده است و کلید 
ماجرا اتحاد سهامداران حقیقی است. همچنین کلید سهامداری موفق، 

در دست شرکت هایی است که ارزش ذاتی و بنیادی باال دارند.
مدیر مش��اور سرمایه گذاری پاداش سرمایه در پایان با تاکید بر اینکه 
امروز وقت خریدن س��هام است و نه فرصت فروش آن، می افزاید: اگر از 
این زاویه به بازار نگاه کنیم که با وجود ش��رایط فعلی چرخ شرکت های 
حاض��ر در بازار س��رمایه همچنان می چرخد، پس ام��روز وقت خریدن 
س��هام اس��ت و نه فرصت فروش آن. از این رو بدون  شک اگر ما عرضه 
نکنیم، قیمت سهم باال می رود و حقوقی هم در این شرایط عرضه کند، 
فقط س��هم خود را از دس��ت داده اس��ت. عوامل مهمی از جمله نوسان 
قیم��ت نفت برن��ت و کامودیتی ها،  افزایش ن��رخ دالر و ثبات در کانال 
30 هزار تومانی در کنار فاصله قیمت ارز نیما و َس��نا و همچنین اخبار 
سیاس��ی که در محوریت برجام در حال چرخش اس��ت بازار سهام را با 
ابهام روبه رو کرده در نتیجه اغلب سهامداران در نقش فروشنده در بازار 
حض��ور دارند، ولی با توجه به قرار گرفت��ن در فصل مجامع، پیش بینی 

می شود بازار سهام روند متعادل و مثبتی را طی کند.
عقبگرددرکانال1.4میلیونواحدی

پس از آنکه ش��اخص کل بورس تهران پس از درجا زدن های متعدد 

باالخره در اولین روز معامالتی هفته گذشته سطح حمایتی یک میلیون 
و 500 هزار واحد را از دست داد، در آخرین روز معامالتی هفته با رشد 
6 هزار واحدی سبزپوش شد تا با ایستادن در ارتفاع یک میلیون و 4۹0 
ه��زار واحد، امیدها برای بازگش��ت به کان��ال 1.5 میلیون واحدی قوت 
بگیرد؛ اتفاقی که البته در معامالت نخستین روز کاری هفته جاری رخ 

نداد و رنگ قرمز همچنان مهمان تابلوی معامالت بورس است.
در جریان معامالت روز شنبه 25 تیرماه، شاخص کل بورس با کاهش 
یک هزار و 2 واحدی به رقم یک میلیون و 480 هزار واحد و ش��اخص 
هم وزن با یک هزار و 435 واحد کاهش به رقم 405 هزار و 576 واحد 
رس��ید. در این روز بیش از 5 میلیارد و 408 میلیون س��هم، حق تقدم 
و اوراق به��ادار به ارزش 30 ه��زار و 270 میلیارد ریال در بورس اوراق 
بهادار تهران دادوس��تد ش��د. ش��اخص بازار اول، کاه��ش 8 هزار و 14 
واحدی و ش��اخص ب��ازار دوم، کاهش 18 ه��زار و 44 واحدی را تجربه 
کردند. شرکت س��رمایه گذاری دارویی تامین با 355 واحد، پتروشیمی 
پردیس ب��ا 251 واحد، پاالی��ش نفت بندرعباس ب��ا 242 واحد، گروه 
دارویی برکت با 176 واحد و پالیش نفت تبریز با 13۹ واحد بیش��ترین 
تاثیر مثبت را بر رش��د شاخص کل داشتند. در سمت مقابل نیز شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان با یک هزار و 740 واحد، صنایع پتروشیمی خلیج 
ف��ارس با یک هزار و 3۹0 واحد، ملی صنایع م��س ایران با یک هزار و 
342 واح��د، معدنی و صنعتی چادرملو با 707 واحد و س��رمایه گذاری 
نف��ت و گاز و پتروش��یمی تامین ب��ا 610 واحد با تاثیر منفی بر رش��د 
شاخص همراه ش��دند. گروه فرآورده های نفتی با 2۹ هزار و 74 معامله 
به ارزش 3 هزار و 2۹۹ میلیارد ریال در صدر گروه های بورسی نشست.
در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با کاهش 55.۹8 
واح��دی به رقم 1۹ هزار و 751 واحد رس��ید. در این ب��ازار بیش از 2 
میلیارد و 648 میلیون س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 186 
هزار و ۹05 میلیارد ریال دادوس��تد شد. ش��رکت پاالیش نفت الوان با 
14.41 واحد، پلیمر آریاساس��ول ب��ا 8.67 واحد، داروس��ازی دانا با 7 
واحد، تولید برق عس��لویه مپن��ا با 5.71 واحد و پخ��ش البرز با 4.16 
واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. همچنین شرکت 
پتروش��یمی زاگ��رس با 24 واحد، صنعتی و معدن��ی مینو با 8.6 واحد، 
پتروش��یمی تندگویان با 7.3 واحد، فرابورس ای��ران با 6 واحد و فوالد 
هرمزگان جنوب با 5.4 واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص همراه شدند.

گزارشهای3ماههشرکتها،بورسرانجاتمیدهد؟

پشت چراغ قرمز بورس تهران

مالی��ات از خانه و خودروهای لوکس، پایه های جدیدی در نظام مالیاتی 
ایران هس��تند که در این زمین��ه، انتقاداتی از پایین بودن نرخ های تعیین 
ش��ده تا کند بودن روند اخذ مالیات به این دو پایه و سازمان امور مالیاتی 
مطرح ش��ده است. به گزارش ایسنا، در سال های اخیر اخذ مالیات از خانه 
و خودروهای لوکس وارد نظام مالیاتی کشور شده است که براساس قانون 
بودجه، خانه های باالی 10 میلیارد تومان و خودروهای باالی یک میلیارد 

تومان مشمول مالیات شدند. 
از زم��ان تصوی��ب این ارقام ب��رای اخذ مالیات از ای��ن خانه و خودروها 
تاکنون، همواره یکی از موضوعات انتقادی مهمی که از سوی کارشناسان 
مط��رح می ش��ود، پایین بودن نرخ های تعیین ش��ده برای ای��ن خانه ها و 
خودروهاس��ت که به اعتقاد آنها، این نرخ ها همه لوکس نشین ها را در تور 
مالیات قرار نمی دهد.  اما به این نکته کارشناسی توجه نشده بود تا اینکه 
ارقام ثبت ش��ده از مالیات های اخذ از این دو پایه مالیاتی نش��ان داد که 
مالی��ات قابل توجهی تاکنون از خانه و خودروهای لوکس دریافت نش��ده 
است. به طوری که از 12 هزار و 500 واحد مسکونی لوکس شناسایی شده 
در سال گذشته، معادل 200 میلیون تومان مالیات گرفته شد و در دو ماهه 
س��ال جاری نیز فقط 27 میلیون و 400 هزار تومان از این خانه ها مالیات 
دریافت شده اس��ت. البته اوضاع مالیات گرفتن از خودروهای گران قیمت 
به نسبت خانه های لوکس بهتر است، چنانکه آمارها نشان می دهد حدود 
50 تا 60 میلیارد تومان مالیات از محل خودروهای لوکس شناسایی شده 
در سال گذشته وصول شده است. در دو ماهه نخست امسال نیز معادل 5 
میلیارد و 55 میلیون و ۹00 هزار تومان از محل مالیات بر انواع خودروهای 
سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت مالیات 
اخذ ش��ده اس��ت. از س��وی دیگر، گزارش تفریغ بودجه در دو ماهه سال 

جاری نش��ان می دهد که کمترین تحقق به ردیف ه��ای درآمدی مالیات 
بر واحدهای مس��کونی لوکس، خودروهای لوکس با صفر درصد اختصاص 

یافته است.
در ش��رایطی که روند کند اخذ مالیات از لوکس نش��ین ها به خصوص 
صاحبان خانه های گران قیمت، صدای بسیاری از مسئوالن و مجلسی ها 
را بلن��د کرده بود، وزی��ر اقتصاد نیز از نبود ضمان��ت اجرایی برای اخذ 
مالیات از خانه های لوکس گله کرد و خواس��تار کمک مجلس به منظور 
تعیین ضمانت اجرایی برای اخذ این مالیات ش��د. طبق گفته احس��ان 
خاندوزی، تا زمانی که صاحب خانه لوکس��ی که شناس��ایی شده است، 
قص��د خری��د و فروش نداش��ته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حس��اب 
مالیات��ی نباش��د، نمی توان از وی مالیات گرف��ت؛ یعنی اگر فردی قصد 
فروش خانه خود را نداش��ته باش��د، ابزاری برای وصول آن وجود دارد. 
ای��ن اظهارات خاندوزی در حالی اس��ت که براس��اس اع��الم مدیرکل 
دفت��ر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی، در راس��تای اخذ مالیات از 
خانه های لوکس و مطالبه حق دولت، کسانی که نسبت به پرداخت این 
مالیات اقدام نکنند، طبق مقررات ماده 218 قانون مالیات های مستقیم 
اموال ش��ان برای وصول مالیات با رعایت مقررات قانونی مربوطه توقیف 

خواهد شد.
بر همین اس��اس، جهانگی��ر رحیمی مدیرکل دفت��ر طراحی و تحلیل 
فرآینده��ای مالیاتی درباره انتقادات مطرح ش��ده درباره مالیات از خانه و 
خودروهای لوک��س می گوید: این قبیل انتقادات غیرمنطقی اس��ت؛ زیرا 
سازمان امور مالیاتی باید به مشموالن این مالیات فرصت اعتراض نسبت به 
مالیات تعیین شده بدهد و نباید مشموالن هر مالیاتی که سازمان تعیین 
می کند را در مدت کوتاهی پرداخت کنند. اگر به این سمت برویم، باز هم 

س��ازمان امور مالیاتی مورد انتقاد قرار می گیرد که چرا بدون دادن مهلت 
و امکان اعتراض، مشموالن را تحت فشار قرار می دهد؟ به گفته رحیمی، 
اولین س��ال اجرا و اخ��ذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس اس��ت و در 
مقایسه با سایر پایه های مالیاتی که سالیان سال است در حال اجرا هستند، 
نباید برخورد با مش��موالن آن با باقی مالیات ها یکسان باشد بلکه باید در 

جامعه نسبت به این مالیات فرهنگ سازی شکل بگیرد تا نهادینه شود.
این مقام مسئول در سازمان مالیاتی تاکید کرد که در زمان نقل و انتقال 
این واحدهای مسکونی حتما مالیات وصول می شود و در کل، مالیاتی است 
که دیر و زود دارد اما س��وخت و سوز ندارد و باید برای وصول این مالیات 
صبر کرد. او همچنین در پایان افزود: کسانی که مالیات خانه و خودروهای 
لوکس را نپرداخته اند، در سامانه بدهکاران مالیاتی ثبت شده اند و برای آنها 
برگه مالیاتی صادر ش��ده است. نرخ مالیات ساالنه خانه های لوکس نیز به 

شرح ذیل است:
1-نسبت به مازاد 10 میلیارد تا 15 میلیارد تومان؛ یک در هزار
2-نسبت به مازاد 15 میلیارد تا 25 میلیارد تومان؛ دو در هزار
3-نسبت به مازاد 25 میلیارد تا 40 میلیارد تومان؛ سه در هزار

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

همچنین نرخ مالیات ساالنه مجموع ارزش روز انواع خودروهای سواری 
و وانت دو کابین به شرح زیر است:

1-تا مبلغ 1.5 میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان معادل 1درصد 
2-تا مبلغ 3 میلیارد تومان نسبت به مازاد 1.5 میلیارد تومان معادل 2درصد 

3-تا مبلغ 4.5 میلیارد نسبت به مازاد 3میلیارد تومان معادل 3درصد 
4-نسبت به مازاد 4.5 میلیارد معادل 4درصد.

زورمالیاتبهلوکسهانمیرسد؟
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بهقلم:پتیجانسون
روانشناس و نویسنده حوزه موفقیت

مترجم: امیر آل علی

بدون شک یکی از بحران های عصر حاضر این است که بسیاری از افراد 
رضایت کافی از زندگی خود ندارند. درواقع به عقیده آنها 24 ساعت شبانه 
روز، زمان کمی برای زندگی محس��وب می ش��ود و بیش��تر آن به شغل و 
اقدامات��ی که مورد عالقه آنها نیس��ت، اختص��اص دارد. نتایج جدیدترین 
تحقیقات روانشناسی حاکی از آن است که اگر افراد از زندگی خود رضایت 
نداشته باشند، امید به زندگی و تمایل به پیشرفت نیز در آنها کاهش شدید 
را پیدا می کند. به همین خاطر نیز ضروری است تا سریعا از این وضعیت 
خارج شوید. درواقع بس��یاری از افراد تمام زندگی خود را بدون پیشرفت 
شغلی و رشد شخصی خاصی سپری می کنند که مهمترین دلیل آن، عدم 
لذت بردن از زندگی محس��وب می ش��ود. در این زمینه تنها مطرح کردن 
مش��ل کافی نبوده و الزم اس��ت تا راهکارهایی ارائه شود تا افراد به کمک 
آن بتوانند از این وضعیت خارج ش��وند که در ادامه برخی از این موارد را 

بررسی خواهیم کرد. 
1-افکارخودراکنترلکنید

افکار تاثیر مس��تقیم در وضعیت شما دارد. در جهان امروز نیز به صورت 
م��داوم ب��ا اطالعات و اخبار مختلف مواجه هس��تیم که ای��ن امر می تواند 
وضعیت روحی ش��ما را دس��تخوش تغییر کند. برای مثال براس��اس یک 
تحقیق جهان��ی، افرادی که به صورت م��داوم در معرض اخبار منفی قرار 
دارند، وضعیت روحی بس��یار بدی را پیدا می کنند و جالب این اس��ت که 
احتمال وضوع اتفاقات مثبت در زندگی آنها نیز کاهش پیدا خواهد کرد. به 
همین خاطر بسیار مهم است که نسبت به ورودی های ذهن خود وسواس 
باالیی را داش��ته باش��ید. در این رابطه می توانید از گروه های خبری خارج 
ش��وید و تنها خالصه اخبار مهم در ح��وزه کاری و یا حوزه هایی که به آن 
عالقه دارید را مطالعه کنید. در این زمینه هر س��ه روز یک بار، برای چک 
کردن اخبار کافی خواهد بود. چنین اقدامی باعث خواهد ش��د که حداقل 
یک ساعت زمان برای پرداختن به اقدامات مثبتی نظیر ورزش کردن داشته 
باشید که در روحیه شما تاثیر بسزایی را دارد. به صورت خالصه شما باید 
خود را از اخبار منفی دور نگه دارید و از قدرت کلمات غافل نشوید. درواقع 
دور شدن از افرادی که به صورت مداوم حرف های منفی می زنند هم اقدامی 
بسیار مهم خواهد بود. این امر که با خودتان مهربان باشید و مسئولیت در 

برابر ورودی های مغز خود احساس کنید، بسیار مهم خواهد بود. 
2-چنداقدامرابهصورتهمزمانانجامدهید

برای این امر که از زندگی خود لذت ببرید، الزم است تا زمان بیشتری 
برای پرداختن به اقدامات مورد عالقه، اس��تراحت و به صورت کلی تفریح 
کردن داش��ته باشید. بدون شک این اقدام زمانی امکان پذیر است که شما 
زمان کافی را در اختیار داش��ته باش��ید. در این راستا انجام کارها در زمان 
کمتر، موردی بسیار مهم بوده و برای این امر فعالیت چندگانه، یک راهکار 
اساسی محسوب می شود. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه نمایید 
این اس��ت که فعالیت های ش��ما در این بخش نباید به تمرکز باالیی نیاز 
داشته باشد. برای مثال می توانید در حین چک کردن ایمیل ها، یک تماس 
کاری هم انجام دهید. چنین فعالیتی بدون ش��ک در روزهای اول سخت 
به نظر خواهد رس��ید. با این حال با کمی تمرین بدون شک می توانید به 
مهارت کافی دست پیدا کنید. با یک جست و جوی ساده نیز به فهرست 
کاملی از فعالیت های مناسب چندفعالیتی، دست پیدا خواهید کرد. در کنار 
این اقدام، توصیه می ش��ود که مهارت های خود را نیز ارتقا دهید. این امر 
باعث می شود که سایر فعالیت ها را نیز بتوانید در مدت زمان کمتری انجام 
دهید. خوشبختانه امروزه تکنولوژی به حدی پیشرفت کرده است که حتی 

در یوتیوب می توانید انواع ترفندها را پیدا کنید. 
3-روتینراجدیبگیرید

درواقع وجود نظم باعث خواهد شد تا حس لذت از زندگی خود را داشته 
باش��ید. در این زمینه یک روتین درست، می تواند تاثیر بسزایی را داشته 
باشد. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه نمایید این است که همواره 
سعی کنید که برنامه روزانه خود را رعایت کنید. برای مثال بیدار شدن در 

یک زمان مشخص، نخستین گام محسوب می شود. تحت این شرایط شما 
می توانید برای تمامی دقایق روز خود برنامه داشته و حداقل به 80 درصد 
از فعالیت های مورد عالقه خود در طول ش��بانه روز برس��ید. در این رابطه 
فراموش نکنید که گزینه های ش��ما برای انجام فعالیت ها و تفریح کردن، 
بسیار متنوع بوده و حتی بدون کار کردن و اختصاص کل زندگی خود به 
تفریح، عمال نمی توانید همه آنها را داش��ته باشید. به همین خاطر بسیار 
مهم اس��ت که انتخاب های درستی را انجام دهید. در این زمینه حتی اگر 
تاکنون تفریحات مورد عالقه خود را پیدا نکرده اید، نباید شتاب زده رفتار 
کنید. درواقع می توانید لیس��ت خود را در هر زمانی که خواس��تید، تغییر 
دهید. در نهایت روتین باعث خواهد ش��د تا عادت هایی شکل گیرد که به 

زندگی شما معنا خواهد داد. 
4-الهامبخشخودتانباشید

درواقع اش��تباه بزرگ و در عین حال رایج بس��یاری از افراد این اس��ت 
که برای خودش��ان به دنبال یک قهرمان هس��تند و سعی می کنند که تا 
ح��د امکان از وی تقلی��د نمایند. این امر در حالی اس��ت که افراد موفق، 
الگوهای تک��راری ندارند و تالش می کنند ک��ه عادت هایی مطابق با نیاز 
و خواس��ته های خود را داش��ته باش��ند که با توجه به تفاوت های افراد با 
یکدیگر، طبیعی اس��ت که بهترین مورد برای ش��ما نباشد. در این زمینه 
توصیه می شود که ویژگی های مثبت و منفی خود را یادداشت کرده و وارد 
یک رقابت با گذش��ته خود شوید. این امر باعث می شود که هر روز تالش 
کنید که از دیروز خودتان بهتر باشید. با این اقدام بدون شک پس از یک 
سال، زندگی خود را به مراتب لذت بخش تر و معنادارتر حس خواهید کرد. 

درواقع تغییرات بزرگ از اقدامات کوچک به وجود می آید. 
5-محدودیت30دقیقهایبرایحضوردراینترنتداشتهباشید

درواقع اینترنت و خصوصا شبکه های اجتماعی، به علت فضای نامحدود 
و متنوع��ی که دارند. اف��راد را بیش از حد درگیر خود کرده اس��ت و این 
امر باعث می ش��ود که عمال زمان کمتری برای پرداختن به اقدامات مهم 
در زندگی خود داش��ته باش��ید. در این زمینه آمارها حاکی از آن اس��ت 
که به صورت متوس��ط هر فرد بیش از ش��ش س��اعت از زمان شبانه روز 
خود را به اینترنت اختصاص می دهد و نکته جالب این است که این افراد 
از ع��دم وجود زمان در زندگی خود ب��رای تفریح کردن و اقدامات مهمی 
نظیر ورزش و افزایش مهارت ها، گله مند هس��تند. در این راستا شما باید 
زمان حضور خود در اینترنت را به دو س��اعت کاهش دهید. در این راستا 
اس��تفاده از برنامه هایی که محدودیت زمانی ایجاد می کنند، بس��یار مهم 
است. برای مثال این امر که بدانید بعد از نیم ساعت اتصال شما به اینترنت 
متوقف خواهد شد، باعث می شود تا هدف دارتر از آن استفاده کنید. نتایج 
تحقیقات روانشناس حاکی از آن است که حضور بیش از حد در شبکه های 
اجتماعی، تاثیر منفی در سالمت روحی افراد دارد. در این رابطه می توانید 
از زمانی که از این اقدام صرفه جویی می ش��ود، برای بهبود ارتباط خود با 
کارمندان، دوس��تان و خانواده اس��تفاده کنید که بدون شک تاثیر بهتری 
در روحیه شما در مقایسه با حضور مداوم در شبکه های اجتماعی خواهد 
داشت. درواقع ارتباطات باعث می شود تا روحیه شما به مراتب بهتر شود و 
فرصت تفریح بیشتری را هم داشته باشید. برای مثال داشتن دوستانی که 
اهل سفر هستند، باعث خواهد شد تا تمایل به این اقدام نیز در بین شما 

افزایش چشمگیری را داشته باشد. 
6-اولویت را خودتان بدانید 

درواقع بس��یاری از افراد خود را بیش از حد درگیر مشکالت دیگران 
می کنند. این امر می تواند از یک اظهارنظر س��اده تا درگیر شدن کامل 
را ش��امل ش��ود. بدون ش��ک چنین الگوی رفتاری باعث خواهد شد تا 
زمان کمتری برای پرداختن به خودتان داش��ته باش��ید. درواقع ش��ما 
بای��د به صورت مداوم وضعیت خود را بررس��ی ک��رده و همواره تالش 
کنید تا از س��المت روح و جس��م خود محافظت نمایید. در این زمینه 
قدرت نه گفتن، به ش��ما کمک می کند تا زندگی به مراتب ش��ادتری را 
داش��ته باش��ید. درواقع برای لذت بردن از زندگی، شاد بودن یک نکته 
کلیدی محس��وب می ش��ود. در این راس��تا هنگامی که در رابطه با هر 
موردی اولویت خودتان باش��ید، بدون ش��ک احساس خستگی، اذیت و 
ناراحتی کمتری را هم خواهید داشت. درواقع نباید اجازه دهید که افراد 
انتظارات خود را از شما داشته باشند. این امر اگرچه ممکن است باعث 

ش��ود که در حال حاضر حتی دوس��تان خود را از دست بدهید، با این 
حال این وضعیت کام��ال موقتی بوده و در نهایت دایره روابط به مراتب 

بهتری را خواهید داشت. 
7-هرروزیکاقدامبرایاهدافبزرگخودانجامدهید

یک مورد منفی دیگر این است که افراد به اهداف بزرگ خود فکر کرده و 
تصور می کنند که رسیدن به آن غیرممکن است. بدون شک بدون داشتن 
هدف بزرگ در زندگی، لذت کافی را نخواهید برد و تنها زندگی را سپری 
می کنید. در این زمینه ش��ما باید اهداف بزرگ خود را به موارد کوچک تر 
تقسیم کنید. برای مثال اگر می خواهید که بهترین کارمند شرکت باشید، 
در ابتدا الزم است تا موارد منفی در کار خود و نیازهای موجود را شناسایی 
ک��رده و هر روز در زمین��ه مهارت های خود گامی برداری��د. این امر باعث 
می شود که پس از گذشت زمانی، شما به هدف خود که در ابتدا غیرممکن 
به نظر می رسید، دست پیدا کنید. درواقع یک نکته منفی این است که افراد 
عجله زیادی در رابطه با هر مورد دارند. این امر باعث می ش��ود که از طی 
کردن مسیر طبیعی، دور بمانند. در این زمینه تنها کافی است که هر روز 
حتی یک قدم کوچک را برای هدف اصلی خود بردارید. با این اقدام ش��ما 
مشاهده خواهید کرد که در مسیر رشد هستید و این امر دلگرم کننده است. 
8-ازتستآیادر2هفتهدیگرنیزمهماست؟استفادهکنید

برای این امر که موارد مهم در زندگی خود را شناسایی کنید، انجام یک 
تست ساده بسیار کاربردی خواهد بود. بر این اساس شما تنها کافی است 
که موارد مهم را مورد توجه قرار داده و سایرین را کنار بگذارید و درواقع با 
توجه به این امر که گزینه های انتخابی افراد بسیار متنوع است. الزم است 

تا اولویت داش��ته باشید. در این زمینه شما می توانید از این تاکتیک برای 
احساس��ات خود نیز اس��تفاده کنید. برای مثال اگر حس امروز شما تا دو 

هفته آینده پایدار نماند، نباید به آن توجه داشته باشید. 
9-بااعضایخانوادهخودتماسبگیرید

از دیگر اقداماتی که می توانید انجام دهید این اس��ت که در زمان هایی 
که فشار کار بیش از حد را احساس می کنید و روحیه شما در حال منفی 
شدن است، با فردی از خانواده خود تماس بگیرید و سعی کنید که تا حد 
امکان مکالمه طوالنی داشته باشید. در این زمینه شما تنها به تماس با یک 
نفر محدود نیستید. با این حال بهتر است که اولویت شما، مهمترین فرد 
زندگی باشد. روانشناس ها در این رابطه معتقدند که ارتباط مداوم داشتن 
با افرادی که به آنها بیش��ترین وابستگی را دارید، برای سالمت روح افراد 

یک اقدام الزامی است. 
10-قبلازخوابگوشیتلفنهمراهراکناربگذارید

یکی از عادت های منفی بس��یاری از افراد این اس��ت که قبل از خواب 
اقدام به چک کردن گوش��ی تلفن همراه خود می کنند که در این زمینه 
ش��بکه های اجتماعی، باالترین درصد را به خود اختصاص می دهد. با این 
حال این اقدام باعث می ش��ود که شما با اختالل در خواب مواجه شوید و 
در نهایت نتوانید خوابی باکیفیت را داشته باشید. به همین خاطر توصیه 
می ش��ود که قبل از دراز کش��یدن، گوش��ی همراه خود را کنار گذاشته و 
در صورتی که احس��اس خواب آلودگی ندارید، مطالعه همراه با نور شمع، 

بهترین گزینه خواهد بود. 
success.com:منبع

10 گام ایجاد حس لذت از زندگی
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اخبار

ارزیابی عملکرد سه ماهه شهرداری بندر بوشهر
سه انتصاب در شهرداری

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: در نشست شورای اداری شهرداری بندر 
بوشهری ضمن ارزیابی عملکرد سه ماهه مجموعه، سه مدیر جدید معارفه شدند. 
به گزارش واحد خبر و رسانه مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر 
بوشهر، در این نشست مدیران بخش های مختلف در توضیحاتی عملکرد سه ماهه 
خود را تشــریح و راهکار و پیشنهاداتی را با هدف پیشبرد هر چه سریع تر امور 
به شهردار  بندر بوشهر ارائه کردند. در این نشست امیر حسین احمدپور توسط 
حسین حیدری شهردار بندر بوشهر به عنوان مدیر جدید مدیریت ارتباطات و 
امور بین الملل شــهرداری بندر بوشهر معارفه شد.در این آیین همچنین سید 

مهدی هاشــمی به عنوان مدیر پایانه مســافربری شهرداری بندر بوشهر و مصطفی شمسا به عنوان سرپرست مدیریت پیشگیری و رفع 
تخلفات شهری شهرداری بوشهر معارفه گردیدند  همچنین به پاس عملکرد قابل قبول و رضایت بخش سازمان مدیریت پسماند، از فرشید 
کارمزد رئیس سازمان مدیریت پسماند با اهداء لوح از سوی شهردار بندر بوشهر تقدیر شد. حسین حیدری شهردار بندر بوشهر نیز در جمع 

بندی پایانی نشست شورای اداری خواست تا مدیران با تالش جهادی و انقالبی زمینه رضایت هر چه بیشتر شهروندان را فراهم کنند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسالمی از پست استان 
گیالن بازدید و با کارکنان دیدار و گفتگو کرد.

رشت- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، 
محمدرضا احمدی ســنگری با اشاره به اهمیت جایگاه پست در جامعه و نقش 
اساسی آن در عرصه ارتباطات اظهار داشت: » باوجود فناوری های های جدید، 
پست همچنان نقشی انکار ناپذیر در زندگی مردم ایفا می کند و با ایجاد سرویس 
های نوین در بستر تجارت الکترونیک موجب افزایش و ارتقاء خدمات به کسب 
و کارهای اینترنتی و رضایت مشتریان شده است.« نماینده مردم رشت و خمام 
در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: »استفاده گسترده مردم از ظرفیت ها و 

خدمات پستی، افزایش بهره وری و کاهش ترددهای غیر ضروری را به همراه دارد.« دبیر کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مجلس 
شورای اسالمی ضمن استقبال از راه اندازی سیستم سورتینگ هوشمند در مرکز تجزیه مبادالت پست گیالن افزود: »در این راستا آمادگی 
داریم تا با همکاری مجمع نمایندگان برای جذب اعتبارات الزم اقدام نمائیم.«  در ادامه محمد حسین هوشنگی، سرپرست اداره کل پست 

استان گیالن گزارشی از وضعیت عملکرد پست استان ارائه کرد .

بررسی آخرین وضعیت کرونا در مازندران؛  
رامسر قرمز شد/افزایش مناطق پرخطر در استان

ساری - دهقان : بر اساس آخرین اطالع رسانی رنگ بندی کرونایی مناطق 
مختلف کشــور از سوی مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت، از 
۲۴ تیر ماه در مازندران رامسر قرمز شد، شهرستان های گلوگاه، بابل، بابلسر و 
فریدونکنار همچنان در وضعیت آبی قرار دارند ، شهرستان های جویبار، سیمرغ، 
قائمشــهر و محمودآباد نارنجی شدند و مابقی شهرســتان ها در وضعیت زرد 

کرونایی قرار گرفتند. ۱ شهرستان قرمز، ۴ شهرستان نارنجی، ۱۳ شهرستان زرد، ۴ شهرستان آبی
 وضعیت رنگ بندی کرونایی شهرستان  های استان مازندران:

 وضعیت قرمز: رامسر
 وضعیت نارنجی:

جویبار، سیمرغ، قائمشهر و محمودآباد
  وضعیت زرد :

 بهشهر، نکا، میاندورود،  ساری، سوادکوه ، سوادکوه شمالی، آمل، نور، نوشهر، چالوس، کالردشت، عباس آباد و تنکابن
 وضعیت آبی :

 گلوگاه، بابل، بابلسر و فریدونکنار
 تکمیل واکسیناسیون، ماسک زدن، استقرار تهویه مناسب در اماکن سربسته، رعایت و مراقبت بهداشتی به ویژه در تجمعات الزامی است.

67 دانشجوی دانشکده بهداشت قزوین، دانش آموخته شدند
قزویــن- خبرنگار فرصت امــروز: ناهید ســاوه، کارشــناس روابط 
عمومی دانشــکده بهداشــت قزوین از برگزاری آیین دانــش آموختگی 67 
دانشجوی ورودی 97 این دانشکده خبر داد. وی افزود: این دانشجویان، شامل: 
50 دانش آموخته دختر و ۱7 پسر، در رشته های مهندسی بهداشت حرفه ای، 
مهندسی بهداشت محیط، بهداشت عمومی و مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 
تحصیل کرده اند. ساوه گفت: ابتدا دانشجویان، بر مزار شهدای گمنام، واقع در 
محوطه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، حضور یافتند و ضمن ادای احترام به مقام 
واالی آنان و همچنین قرائت زیارت نامه شهدا، شنونده سخنان حجت االسالم 

والمسلمین دکتر حسین حیدری، مسؤول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین شدند. وی اظهار کرد که آیین 
دانش آموختگی نیز در سالن اجتماعات شهید بابایی دانشکده پزشکی، با خیر مقدم دکتر رزاق محمودی، رییس دانشکده بهداشت آغاز 
شد، سپس، دکتر سید مجتبی سیدصادقی، رییس دفتر رییس دانشگاه و جانشین وی در این برنامه، نکاتی را رهتوشه دانشجویان کرد. 
به گفته ساوه، دکتر جالل رحمانی، معاون بهداشت دانشگاه نیز در سخنانی از دانشجویان به دلیل همکاری در دوران همه گیری ویروس 
کرونا قدردانی کرد. همچنین تجلیل از دانشجویان برتر پژوهشی و فرهنگی و همچنین اهدای لوح به کلیه دانشجویان و قرائت سوگندنامه 
و اجرای موسیقی از دیگر برنامه های این مراسم بود. این برنامه، روز ۱۴ تیر ۱۴0۱ برگزار شد. یادآور می شود، در دانشکده بهداشت، در 

حال حاضر ۴۱0 دانشجو در حال تحصیل هستند.

    برنامه های هفته بهزیستی در ایالم اعالم شد
ایالم-هدی منصوری:مدیر کل بهزیستی ایالم برنامه های هفته بهزیستی در این استان را تشریح کرد. به گفته »حسین نورعلیوند«، 
به همین مناسبت ویژه برنامه های مختلفی پیش بینی شده که در طول هفته  بهزیستی در مناطق مختلف استان اجرا خواهند شد. وی 
ادای احترام و غبارروبی مزار شهدا، سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه، برپایی میز خدمت در پایگاه های نماز جمعه، رایگان شدن 
خدمات توانبخشی و مشاوره برای عموم، دیدار با مسئوالن استان، اطالع رسانی خدمات و عملکرد بهزیستی در رسانه ها، حضور در برنامه 
های صدا و ســیما، نشست خبری، بازدید از مراکز بهزیستی و منازل مددجویان، تقدیر از مددجویان، افراد دارای معلولیت موفق و زنان 
سرپرست خانوار، تقدیر از افراد خیر، افتتاح طرح های اشتغال و مسکن و مانور اورژانس اجتماعی را از جمله این برنامه ها عنوان کرد.وی از 
برگزاری همایش برترین های بهزیستی استان ایالم در نخستین روز هفته بهزیستی خبر داد و گفت: در این برنامه عالوه بر تقدیر از چهره 
های موفق مددجویان در طول یکسال گذشته، واگذاری جهیزیه اهدایی بنیاد احسان و وسایل کمک توانبخشی خیر نیک اندیش نیز انجام 
و از پوستر پنجمین سوگواره ملی عکس مسیر سبز نیز رونمایی خواهد شد. وی همچنین با ذکر اینکه در هفته بهزیستی امسال ۲۳۴ 
طرح مسکن و اشتغال مددجویان افتتاح می شوند، افزود: از این تعداد ۱۴ مورد واحد مسکونی و ۲۲0 مورد نیز طرح های اشتغال بوده که 
در طول هفته بهزیستی افتتاح و راه اندازی خواهند شد.نورعلیوند افتتاح نمایشگاه توانمندیهای جامعه هدف بهزیستی، اجرای برنامه های 
فرهنگی و ورزشی ویژه کارکنان و جامعه هدف، جنگ شادی، برگزاری دوره های اموزشی مختلف، اعزام  گروه جهادی به مناطق روستایی 
و برگزاری جشن هفته بهزیستی در مراکز دولتی و غیر دولتی را از دیگر برنامه های هفته بهزیستی برشمرد.  لغایت ۳۱ تیرماه امسال به 

عنوان هفته بهزیستی با شعار شروعی دوباره برای بهتر زیستن نامگذاری شده است.

بازدید مدیرعامل گاز گلستان از شرایط احداث ایستگاه ترکیبی روستای 
افرا تخته

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: علی طالبی مدیرعامل شرکت گازاستان گلستان به همراه محمد رضا قنبریان مدیر امورمهندسی واجرای 
طرحها وصالح روشنی رئیس خدمات فنی و مهندسی به منظور بررسی زمین خریداری شده و جانمایی محل احداث ساختمان و نصب ایستگاه  
ترکیبی TBS- CPS گاز روستای افراتخته علی آباد کتول  از این منطقه بازدید کردند.دراین بازدید پس از بررسی شرایط منطقه، وضعیت 
زمین خریداری شده وجانمایی محل احداث ساختمان، محوطه سازی و نصب ایستگاه تقلیل فشارگازو حفاظت از زنگ، رهنمود های الزم 
ارائه شده و مقرر نمود هرچه سریعتر نسبت به عملیات اجرایی آن اقدام شود. در همین راستا صالح روشنی رئیس خدمات فنی و مهندسی گاز 
گلستان به تشریح جزئیات انجام این پروژه پرداخت و گفت: با همکاری دهیاری روستای افراتخته و همراهی امور حقوقی شرکت زمین احداث 
ایستگاه ترکیبی روستا با مساحتی حدود ۲00 متر مربع تحصیل شد و طی بازدید از منطقه با حضور مدیرعامل شرکت در خصوص خاک 
برداری، جانمایی و تعیین نوع آرایش، چیدمان و طراحی ایستگاه با توجه به کوهستانی و شیبدار بودن قطعه مورد نظر تصمیم گیری شد.وی 
با بیان اینکه اهالی روستای افراتخته علی آبادکتول ازنعمت گاز بهره مند می باشند افزود: درهمین راستا به منظور پایداری و تقویت جریان گاز 
روستای مذکور، پس از بررسی های انجام شده برنامه احداث ساختمان ونصب ایستگاه ترکیبی در دستورکاراین شرکت قرار گرفت و در شرف 
طراحی ومرحله انتخاب پیمانکار قرار دارد.روشنی اظهارداشت: ظرفیت ایستگاه مذکور ۱000 متر مکعب می باشد و به محض انتخاب پیمانکار 

، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد وانشاء ا... با فراهم بودن شرایط، احداث و نصب ایستگاه برابر برنامه تعیین شده به اتمام خواهد رسید.

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی 
حفاری ایران گفت: ســازندگان و شــرکت های دانش بنیان می توانند 
ســاالنه ۳0 هزار میلیارد ریال کاال، قطعــات و تجهیزات مورد نیاز این 

شرکت را تامین نمایند.
دکتر حمید رضا گلپایگانی در نشست هم اندیشی تولید دانش بنیان 
و صنعت حفاری در اهواز ضمن خیر مقدم و تبریک دهه امامت و والیت 
به مدعوین، افزود: ما از تعامل، هم افزایی و همکاری با شرکت های دانش 
بنیان اســتقبال می کنیم. وی با اشاره به برنامه های توسعه ای صنعت 
نفت اظهار کرد: افق صنعت حفاری به طور کامل روشن و سازندگان و 
شرکت های دانش بنیان با این چشم انداز و فعالیت بیش از  70 دکل 
حفاری ملکی و برخوردار از تجهیزات خدمات یکپارچه فنی و تخصصی، 
با هم افزایی و ایجاد کنسرسیوم تا ده ها  سال، فعالیت خود را تضمین 
و از همین رو با عقد قراردادهای بلندمدت زمینه استقالل و خودکفایی 
کشور همسو با سیاست هاي اقتصاد مقاومتی را مهیا نمایند. گلپایگانی 
گفت: ملی حفاری شــرکتی تابع صنعت نفت، خودگردان و از بودجه و 
اعتبارات دولت استفاده نمی کند و از محل درآمدهای خود هزینه های 
جاری و سرمایه ای خود را تامین و پرداخت می کند. مدیرعامل شرکت 
ملــی حفاری ایران با این توضیح که تا قبل از پیروزی انقالب ، صنعت 
حفاری ۱00 درصد وابسته به کشورهای غربی و توسط آنان مدیریت می 
شــد، افزود: این شرکت با تکیه بر متخصصان و کارشناسان داخلی و با 

همیاری سازندگان و صنعتگران ایرانی، موفق شد عالوه بر تحقق برنامه 
های شرکت ملی نفت ایران ، دانش فنی حفاری را در کشور بومی و 70 
درصد نیازهای این صنعت را  از نظر قطعات و تجهیزات،  ساخت داخل 
نماید. وی با اشاره به اینکه ما پیشقراول حمایت از ساخت داخل هستیم 
و ریســک کار را می پذیریم و بدنبال کار کیفی هســتیم،  اظهارکرد: 
اولویت اصلی ما این است که نیازهای این صنعت را به طور کامل بومی 
سازی کنیم و در این ارتباط موضوع آموزش و  پرورش نیروهای فنی و 
متخصص در اولویت برنامه ها است و در همین ارتباط  ایجاد هنرستان 
صنعت حفاری را در دست پیگیری داریم. گلپایگانی با بیان اینکه مناسب 
است نشست های هم اندیشی در زمینه تولید دانش بنیان به طور مستمر 

از سوی دستگاه های اجرایی، شرکت ها، مراکز علمی و پژوهشی، بانک 
ها و ... به صورت دوره ای برگزار شود ، اظهار کرد: با توجه به وجود صنایع 
نفت، نیرو، حفاری و پتروشیمی در خوزستان ، پیشنهاد ما به مسئوالن 
اســتان، ایجاد ستاد توسعه دانش بنیان در استانداری است و همچنین 

ایجاد زیست بوم فناورانه بومی در استان مورد تاکید جدی می باشد.
رئیس هیئت مدیره شــرکت ملی حفاری ایران نقشه راه شرکت در 
سند تحول را حذف فرآیند های فساد زا، افزایش بهره وری و پاسخگویی 
به نیاز های صنعت نفت عنوان کرد و گفت: اعتقاد و باور داریم گردش 
مته در کشور می بایست به پشتوانه کاالی ایرانی باشد از این رو درگاه 
ورود سازندگان و شرکت های دانش بنیان به شرکت،  مدیریت پژوهش، 
فناوری و مهندسی ســاخت است و ازسوی دیگر آسان سازی و اصالح 
قوانین به منظور شتاب  بخشیدن به کار شرکت های دانش بنیان یک 

ضرورت است.
مدیرعامل شــرکت ملی حفاری ایران ضمــن قدردانی از همکاران 
تالشــگر عملیاتی که در شرایط سخت آب و هوایی و گرمای 60 درجه 
مشــغول کار و تالش هستند،  گفت: کار در شرکت ملی حفاری ایران 
جهادی و تعطیلی ندارد و در تمام روزهایی که بنا به شرایط گرما و گرد 
و غبار ادارات اســتان تعطیل می شود مدیران و کارکنان عملیاتی این 
شــرکت تمام وقت در محل کار و در مناطقی که دستگاه های حفاری 

استقرار دارند انجام وظیفه می کنند.

اردبیل- خبرنگار فرصت امروز: مدیر عامل شــرکت گاز استان 
اردبیل از مصــرف 8۲۴ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در بخش های 

مختلف اعم از خانگی، عمومی و صنعتی طی سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل، میر سعید سید 
متین؛ مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در خصوص مصرف بی رویه 
با بیان اینکه میزان مصرف گاز طبیعی در کشور 6 برابر بیشتر از سرانه 
مصرف جهانی می باشــد ؛ توضیح داد: فرهنگ سازی مهم ترین راهکار 
برای کوتاه مدت اســت و با آن می توانیــم صرفه جویی باالیی در بخش 

خانگی ایجاد کنیم.
سید متین حجم گسترده ای از مصرف گاز طبیعی را ناشی از توسعه 
روزافزون شبکه های گاز و جذب مشترکین جدید دانسته و می افزاید 
: مصرف گاز در استان در سال های اخیر با توجه به توسعه شبکه گاز و 
جذب مشترکین جدید ، افزایش داشته و هرسال نیز به میزان مصرف به 
ویژه در فصل زمستان افزوده می شود که این مهم بایستی با ارایه الگوهای 

بهینه مصرف، فرهنگسازی استفاده ایمن از گاز طبیعی ، مدیریت شود 
تا بتوانیم بنحو احسن از فرصت ایجاد شده در راستای تحقق شعار سال 
جدید بهره بگیریم. وی مصرف هشتصد و ۲۴ میلیون متر مکعبی گاز 
طبیعی در اســتان طی سه ماهه سالجاری را بیشــتر از استانداردهای 

مصارف جهانی عنوان نمود و اظهار داشــت:  از کل گاز مصرف شده در 
اســتان، ۴6۴ میلیون متر مکعب مربوط به مصرف خانگی و صنعتی و 
۳60 میلیون متر مکعب گاز نیز از سوی نیروگاه سیکل ترکیبی اردبیل 
مصرف شده اســت. وی در ادامه درخصوص رشــد میزان مصرف گاز 
طبیعی توضیح داد و گفت : این میزان مصرف گاز طبیعی در استان 8 
درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته که بخش خانگی 
و صنعتی با 98 میلیون متر مکعب رشد و بخش نیروگاه سیکل ترکیبی 

اردبیل با ۳6  میلیون متر مکعب کاهش مصرف گاز مواجه بوده است.
در پایان مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل تامین مستمر و پایدار 
گاز طبیعی را نیازمند مشــارکت مشترکین در رعایت الگوهای مصرف 
برشــمرد و تصریح کرد: افزایش تعداد مشترکان گاز در روند رو به رشد 
مصرف گاز طبیعی تاثیر داشته است، اما قطعا با رعایت الگوهای بهینه 
مصرف گاز طبیعی و رعایت دمای رفاه می توانیم در مصرف گاز طبیعی 

صرفه جویی کنیم. 

رشت- خبرنگار فرصت امروز: در آئینی که به مناسبت دهه امامت 
و والیت در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن برگزار 
شد ؛ کورش باالدست ، ضمن تبریک این ایام و اشاره به رشد 75 درصدی 
ورود مسافران به استان در تعطیالت عید قربان ، توزیع روزانه بنزین را در 
استان نزدیک به پنج میلیون لیتر عنوان کرد . به گزارش روابط عمومی 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقــه گیالن ؛ مدیر منطقه 
همچنین  با تقدیر از تــالش بی وقفه کارکنان در ایام تعطیالت افزود : 
»  این میزان توزیع سوخت که تقریباً دو برابر میزان مصرف در روزهای 
عادی است ، با تالش شبانه روزی کارکنان عملیاتی و پشتیبانی ستادی 
شــرکت انجام شده و قابل سپاسگزاری اســت . « این آئین با محوریت 
تقدیراز چهار بازنشســته سال جاری شرکت ؛ بهروز فریزاد  با  ۳۴ سال 
و 6 ماه ، سیدمحسن حســینی روزبهانی با ۳۲ سال و 7 ماه ، رجبعلی 
قریب دوستکوهی ۳7 سال و 5 ماه وعلی اکبر نوروزیفر با ۳6 سال و ۱۱ 

ماه خدمت و تقدیر از برگزیدگان مرحله نیمه نهائی بیســت و پنجمین 
دوره مسابقات سراسری قرآن و نهج البالغه پاالیش و پخش ، ظهر امروز 
در ســتاد شرکت برگزار شــد . کورش باالدست ، مدیر منطقه گیالن ، 

بازنشستگان را سرمایه های سازمان دانست و افزود : » تالش شبانه روزی 
کارکنانی که امروز به مرحله بازنشستگی نائل آمده اند در زمانی که قلت 
تجهیزات ، نیرو ، امکانات رفاهی و آموزشی و... وجود داشت ؛ در حافظه 
تاریخی شــرکت و همکاران ثبت خواهد شد . «   وی همچنین ضمن 
تبریک به برگزیده دوره نیمه نهائی مسابقات سراسری قرآن و نهج البالغه 
پاالیش و پخش ، علیرضا حبیبی که موفق به کسب رتبه اول در رشته 
نهج البالغه شد ؛ گفت : » خوشا به حال خانواده هایی که چنین فرزندانی 
پرورش داده اند ، زیرا محشور شدن با قرآن و نهج البالغه موجب عاقبت 
به خیری هم در دنیا و هم در آخرت خواهد شــد . « در این آئین حجه 
االســالم شوقی ، امام جماعت ســتاد نیز با گرامیداشت عیدین قربان و 
غدیر گفت : » ما باید نسبت به حقوق اهل بیت معرفت داشته باشیم و 
بــه عبارتی دیگر باید وقتی که نماز ،قرآن و یا زیارت نامه می خوانیم با 
اعتقاد کامل باشد زیرا که اجر و ثواب آن برابر است با هزار بار انجام آن . «

اراک -  فرناز امیدی: رئیس ســتاد احیای غدیر استان مرکزی در 
نشســت خبری با اصحاب رسانه  اظهارداشــت: با توجه به اینکه، برای 
شــادکردن مردم و جامعه با عنوان اهل بیت)ع( کم کاری شــده است، 

جشن غدیر در اراک به عنوان مولفه هویتی به کشور معرفی می شود.
علی عزیزی افزود: برنامه های امسال عید غدیر، ترویجی و تبلیغی است 

و قصد داریم مردم را با ابعاد مختلف فرهنگ غدیر آشنا کنیم.
وی ادامه داد: این ستاد از سال گذشته فعالیت خود را با هدف ترویج 
فرهنگ غدیر در اراک آغاز کرده و بیش از 80 هزار نفر سال گذشته از 

برنامه های آن استفاده کرده اند.
رئیس ستاد احیا غدیر اســتان مرکزی گفت: این نمایش بزرگ در 
پهنه یک هزار و 600 مترمربع خاکریزی دکور با سن، طراحی و قطعه 
ای از روستا ســاخته شده است. عزیزی افزود: این نمایش میدانی ۲۲ 
تا ۳۱ تیرماه از ســاعت ۱9 تا ۲۱ در ورزشگاه امام خمینی)ره( اراک به 
صورت رایگان برای عالقمندان اجرا می شود. وی در ادامه بیان داشت: 

در آیین جشن غدیر از ۴0 مجموعه کار فرهنگی و بیش از چند هیات 
ورزشی اســتفاده خواهد شد. عزیزی گفت: امسال با کمک هیات های 
مذهبی، ســپاه روح اهلل اســتان، کانون های فرهنگی، مجموعه های 
مذهبی، شورای شهر و شــهرداری اراک و مساعدت استاندار مرکزی 

به مدت ۱0 شب مراسم جشن به مناسبت غدیر برگزار می شود. رئیس 
ســتاد احیا غدیر استان مرکزی با بیان اینکه در جریان سازی فرهنگ 
غدیر از عناصر مهم اجتماعی همچون کودکان، نوجوانان و بانوان نباید 
غفلــت کرد، اظهار کرد: بانوان و کــودکان از جمله مخاطبان اصلی ما 
هستند که برای آنان برنامه های ویژه در نظر گرفته شده است. غرفه های 
مختلفی برای این آیین با محورهای تعریف شــده در نظر گرفته شده 
اســت. عزیزی از برپایی موکب های غدیری در استان خبر داد و گفت: 
واقعه غدیر و فرهنگ سازی این امر در استان یکی از اولویت های ستاد 
اســت، چراکه قصد داریم این فرهنگ برای مردم شهر اراک همچون 
برنامه »یوم العباس)ع(« اســتان زنجان و عزاداری منحصربه فرد مردم 
آذربایجان، به مؤلفه هویتی تبدیل شــود. برگــزاری بیش از یک  دهه 
جشــن ویژه غدیر در کمتر نقطه ای اتفــاق می افتد و قطعا این برنامه 
می تواند به عنوان رویداد مهم فرهنگی مذهبی در استان مطرح و الگویی 

برای سایر استان ها باشد.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در نشست هم اندیشی تولید دانش بنیان و صنعت حفاری

 سازندگان و شرکت های دانش بنیان می توانند ساالنه 30 هزار میلیارد  ریال 
کاال و قطعات مورد نیاز این شرکت را تامین کنند

در سه ماهه نخست سالجاری صورت پذیرفت:

مصرف بیش از  800 میلیون مترمکعب گاز طبیعي در استان اردبیل 

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در آئین دهه امامت و والیت : 

درتعطیالت اخیر روزانه نزدیک به پنج میلیون لیتر بنزین در استان توزیع شد

رئیس ستاد احیای غدیر استان مرکزی گفت:

جشن غدیر در اراک به عنوان مولفه هویتی به کشور معرفی می شود

قم- خبرنگار فرصت امروز: به منظــور اجرای دقیق اطالعیه ها 
ودســتورالعمل ها، اعضای گروه معین شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران از ناحیه مرکزی، تأسیسات انبار نفت و مجاری عرضه منطقه 

قم طی ۲ روز بازید نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
قم، رییس گروه معین در جلسه جمع بندی بازدید که با حضور اعضای 
این گروه، مدیر و مســوولین منطقه برگزار گردید؛ ارزیابی نهایی از این 

بازدید در مجموع مطلوب دانست.
در ابتدای جلسه ســید محمود طاهری مدیر منطقه، ضمن خوش 
آمدگویی و خیر مقدم به معین کنندگان به سرپرستی رضا کشاورزی و 
همچنین تبریک بازنشستگی جواد علیزادگان رئیس ایمنی, آتشنشانی و 
محیط زیست و آرزوی سالمتی برای ایشان وخانواده محترمشان  گفت: 
از زحمات و خدمات شما همکار گرامی که بهترین سالهای عمر خود را 
در راه ارتقاء اهداف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، سپری نموده 
اید صمیمانه تشکر می نمایم وامیدوارم از تجربه، خرد و آگاهی جنابعالی 

که در طول این سالیان گذشته حاصل شده است، کمال استفاده بعمل 
آید. در ادامه جلسه گزارش عملکرد ۳ ساله منطقه در قالب پاورپوینت 
ارائــه و معاونین و روســای واحدها، مواردی از چالش ها، مشــکالت و 
پیشنهادات را مطرح نموده وسپس هر یک از اعضاء گروه معین به طرح 
گزارش و نتیجه بازدید های خود پرداختند و به نکات مورد نظر جهت 

اطالع همکاران واحدهای مربوطه اشاره کردند.
کشاورزی مشاور مدیرعامل و رئیس گروه معین حوزه ۲ عملیات ستاد 
در این رابطه گفت: اینجانب حامل پیام عرض خدا قوت و خسته نباشید 
از طرف مدیر عامل خدمت شــما همکاران هستم و تأکید ایشان را بر 

رویکرد جدید گروه معین به حاضرین ابالغ می نمایم.
وی هدف گروه معین را دیدار چهره به چهره با مدیران و دیگر کارکنان 
به منظور آشنایی با مشکالت در حوزه فعالیت هر واحد شخص ذکر کرد 
و افزود ارزیابی های انجام شــده در هر حوزه ای مثبت بوده و این باعث 
افتخار است که بعنوان اولین قدم، منطقه ای انتخاب شده است که  ما 
بتوانیم عالوه بر بحث شناسایی مشــکالت، چالش ها و تعامالت الزم، 

بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه )س( را نیز زیارت نماییم .
رئیس گروه معین - بحث حصول اطمینان از صحت عملکرد عملیات 
فنی و مالی و بررسی میدانی این مسائل را از وظایف اصلی گروه معین 
ذکر کرد و ادامه داد: از اهداف گروه معین، شناسایی نفرات توانمند و پر 

تالش در هر منطقه می باشد.

در راستای اجرای صحیح دستورالعمل های جاری شرکت انجام شد؛

بازدید گروه معین اصلی ستاد از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم
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تولید محتوا در یوتیوب فقط مخصوص اینفلوئنسرها یا 
یوتیوبرهای حرفه ای نیست. گاهی اوقات افراد عادی نیز با 
تولید محتوا در این فضا امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف و جلب نظر آنها را پیدا می کنند. این امر می تواند به 
طور قابل مالحظه ای وضعیت شما در بازار را بهبود بخشیده 
و حتی شما را به منبع درآمدی مناسبی نیز برساند. نکته 
مهم در این میان تمایل بسیاری از برندها نسبت به حضور 
در یوتیوب است. این امر برای آنها نه تنها از نظر درآمدزایی 
دارای اهمیت است، بلکه نکته ای بی نهایت مهم برای جلب 
نظر مخاطب هدف نیز محسوب می شود. این روزها کسب 
و کارها در تمام ش��بکه های اجتماعی مورد عالقه کاربران 
حضور قابل مالحظه ای دارند. با این حساب یوتیوب نیز به 
دلیل محبوبیت فراوانش در این میان گزینه ای منحصر به 

فرد محسوب می شود. 
اگر ش��ما در کسب و کارتان به دنبال حضور در یوتیوب 
هستید، اوضاع تان با دیگر پلتفرم ها فرق دارد. در یوتیوب 
فق��ط محتوای ویدئویی اهمیت داش��ته و کاربران به غیر 
از این محتوا به دیگر نمونه ها کمترین توجهی نیز نش��ان 
نمی دهند. چنین امری می تواند برای شما بی نهایت جذاب 
ب��وده و کارتان را نیز به طور چش��مگیری توس��عه دهد. 
بی ش��ک وقتی برندها برای اولین ب��ار وارد فضای یوتیوب 
می ش��وند، تا مدتی گیج خواهند بود. با این حال شما باید 
خیل��ی زود کنترل اوضاع را به دس��ت گرفت��ه و به دنبال 
تولید محتوا براس��اس مقیاس ها یا نیازه��ای این پلتفرم 
باش��ید، در غیر این صورت ش��اید کمتر شانس و فرصتی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان قرار 

گیرد. 
ه��دف اصل��ی در این مقال��ه مرور برخ��ی از مهمترین 
نکات برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شیوه ای 
حرفه ای با اس��تفاده از تولید محتوا در یوتیوب است. برند 
شما در این صورت می تواند فروش باال یا دست کم افزایش 
قابل مالحظه تع��داد کاربرانش را تضمین نماید. در ادامه 
برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی دقیق 
قرار خواهیم داد. این طوری ش��ما همیشه ایده های عالی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش رو خواهید 

داشت.
آشناییباتیمهایشرکت

مش��تریان در سراس��ر دنیا همیش��ه به دنبال اطالعات 
تازه از برندها هس��تند. اینکه شما از یک برند آشنا خرید 
کنید، همیش��ه احساس بی نهایت بهتری به شما می دهد. 
درس��ت به همین خاطر برخی از برندها برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به طور مداوم به دنبال اس��تفاده از 
ش��یوه هایی برای آشناس��ازی آنها با خود هستند. یکی از 
ایده های مناس��ب برای تولید محتوا در یوتیوب بر همین 
اس��اس دنبال می شود. ش��ما می توانید به سادگی هرچه 
تمام ت��ر ب��رای اثرگذاری بر روی مخاطب هدف به س��راغ 
اعضای تیم شرکت تان رفته و ویدئویی صمیمانه با حضور 
آنها ضبط کنید. این امر ش��اید در نگاه نخست برای شما 
بسیار س��اده به نظر برسد، اما تاثیرگذاری بسیار خوبی بر 
روی مخاطب هدف به همراه خواهد داشت. به این ترتیب 
بدون نیاز به استفاده از سناریوی مشخص یا حتی زحمت 
فراوان نظر کارب��ران را به برندتان جلب خواهید کرد. این 
امر در بلندمدت ش��ما را به سوی عملکردی بهتر در بازار 

هدایت می کند. 
یادتان باشد در بازار رقبای بسیار زیادی برای شما وجود 
دارد. این امر به معنای ضرورت تاثیرگذاری سریع و فوری 
بر روی مخاطب هدف اس��ت. وقتی مشتریان برند شما و 
کارمندان شان را به خوبی مورد شناسایی قرار دهند، دیگر 
نیازی به نگرانی نسبت به تضمین شدن فروش تان نخواهد 
بود. به هر حال هرچه کاربران بیشتر برند شما را شناخته 

باشند، خرید بیشتری نیز خواهند داشت. 
نمایشپشتصحنهکسبوکار

ه��ر برن��دی در ط��ول روز کارهای بس��یار زی��ادی را 

س��اماندهی کرده و تیم های مختلف ب��رای ارائه خدمات 
عالی به مش��تریان تمام تالش ش��ان را می کنن��د. در این 
بین اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به ش��یوه ای حرفه ای و اس��تاندارد هس��تید، باید همیشه 
راهکارهای خالقانه را در نظر بگیرید. یکی از این راهکارها 
ب��رای تولید محت��وا در یوتیوب مربوط به نمایش پش��ت 
صحنه کس��ب و کار اس��ت. این امر می تواند همیشه برای 
کارب��ران جذابیت الزم را به همراه داش��ته و اوضاع تان در 

عرصه کسب و کار را نیز بهبود بخشد. 
یادتان باشد ش��ما در نمایش پشت صحنه کسب و کار 
قرار نیس��ت به معنای واقعی کلمه یک مستند پیش روی 
مخاط��ب قرار دهید. به همین خاط��ر اندکی گپ و گفت 
ب��ا دیگر کاربران را نیز چاش��نی کارتان ک��رده و به دنبال 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف باشید، در غیر 
این صورت اوضاع تان به طور قابل مالحظه ای به هم خواهد 

ریخت. وقتی ش��ما به دنبال تولید مس��تند باشید، دامنه 
مخاطب تان کم می ش��ود. با این حال ویدئوهای خنده دار 
با اندکی چاش��نی طنز که اتفاقا پش��ت صحنه برندتان را 
نشان می دهد، همیشه تاثیرگذاری بهتری بر روی مخاطب 

هدف خواهد داشت. 
تورویدئوییدفتریاخانه

بس��یاری از اعضای ش��رکت صبح تا عص��ر را در دفتر 
مرکزی س��پری کرده و س��پس به خانه های شان می روند. 
این امر در نگاه نخس��ت یک روند کامال س��اده از زندگی 
اداری را ش��کل می ده��د. ب��ا این حال ش��ما می توانید از 
همین زندگی اداری ساده موضوعی جذاب برای ویدئوهای 
بازاریابی تان بس��ازید. توصیه م��ا در این میان تالش برای 
استفاده از ایده های بسیار ساده است. مثل اینکه در طول 
یک روز دوربین را همراه کارمندی بفرستید و از تک تک 
لحظات و ساعت های کاری اش فیلم بگیرید. در پایان روز 
نیز می توانید بخش های جذاب این ویدئو چند س��اعته را 
در یوتیوب بارگذاری کنید. البته ویدئو نهایی ش��ما برای 
یوتیوب باید خیلی کوتاه تر از این حرف ها باشد. با این حال 

ایده کلی به قوت خودش باقی خواهد ماند. 
همانطور که ش��ما می توانید بس��یار راحت تور ویدئویی 
درب��اره دفتر کار تهیه کنید، ام��کان همراهی با مدیران یا 
کارمندان ش��رکت در خانه ش��ان نیز وج��ود دارد. این امر 
می تواند به مشتریان شما چشم انداز بسیار دقیقی از نحوه 
زندگی و فعالیت کارمندان شما بدهد. در این صورت دیگر 
نیازی به نگرانی نسبت به هماهنگی و تعامل مناسب میان 

اعضای شرکت با مشتریان نخواهد بود. 
آموزشاستفادهازمحصوالت

برخ��ی از محصوالت نی��از به راهنمای اس��تفاده دارند. 
ای��ن امر برای کاربران و مش��تریان اهمیت بس��یار زیادی 

داش��ته و اعتبار برندها را مشخص می س��ازد. اگر شما به 
دنبال تاثیرگ��ذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف تان در 
یوتیوب هستید، یکی از ایده های عالی و ارزان قیمت تهیه 
و بارگذاری ویدئوهای آموزشی است. البته شما قرار نیست 
آموزش های خیلی س��ختی برای کاربران در نظر بگیرید. 
همین که شیوه استفاده از محصوالت تان را به زبانی ساده 
بیان کنید، کافی خواهد بود. اینطوری می توانید به خوبی 
کاربران را به سوی استفاده بیشتر از محصوالت تان هدایت 

کرده و شانس تان در این میان را نیز تقویت نمایید. 
ام��روزه بس��یاری از برنده��ا ب��رای کم��ک ک��ردن به 
مشتریان ش��ان در عم��ل از اس��تراتژی تولی��د ویدئوهای 
آموزش��ی سود می برند. یادتان باش��د ویدئوهای شما باید 
بسیار کوتاه و ساده باشد. همچنین هرگز سراغ آموزش های 
غیرمرتبط با حوزه کاری تان نروید. هرچه باش��د شما یک 
کانال عادی یا مربوط به عرصه سرگرمی ندارید. در عوض 

این کانال هویت برند ش��ما را نشان می دهد. پس همیشه 
فق��ط کار حرفه ای تان را در این میان دنبال کنید، در غیر 
این صورت ش��اید خیلی زود با مشکالت زیادی در عرصه 
بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی مخاط��ب هدف رو به رو 

شوید. 
ویدئوهایآموزشیعمومی

گاهی اوقات فعالیت برخی از برندها به طور گسترده ای 
ب��رای مش��تریان عجیب به نظر می رس��د. مث��ال کارکرد 
توربین های بادی را در نظر بگیرید. اگر یک برند به دنبال 
جلب نظر مردم برای س��رمایه گذاری ب��ر روی کار مربوط 
به نصب توربین های بادی باش��د، نکته مهم در این میان 
ایجاد اعتماد در آنهاست. بدون تردید مردم همین طوری 
بی دلیل سرمایه ش��ان را به شما نخواهند سپرد. درست به 
همین خاطر شما باید به خوبی کارتان را برای آنها توضیح 
دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز شانس کافی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نکنید. این امر 
می تواند برای شما دردسرهای زیادی به همراه داشته باشد. 
با این حال تا زمانی که توضیحات ش��ما به مشتریان ساده 
و همه فهم باش��د، دردس��رهای زیادی پیش روی تان قرار 
نمی گیرد. نکته مهم در این راستا تالش برای ساده سازی 
تعریف ه��ای ش��ما در عرصه کس��ب و کار اس��ت. یادتان 
باش��د امروزه شما قرار نیس��ت کارتان را با رمز و راز پیش 
ببرید. بنابراین توضیح دقیق نحوه کار ش��رکت و عملکرد 

محصوالت اصلی آن ضروری خواهد بود. 
بدون ش��ک بسیاری از مردم در صورتی که آموزش های 
درست درباره کارهای پیچیده دیده باشند، به خوبی تمایل 
برای همکاری با ش��ما را خواهند داش��ت. البته کار ش��ما 
همیش��ه پیچیده نیست. درست به همین دلیل می توانید 

کارتان را بسیار ساده و بدون دردسر دنبال کنید. 
ضبط ویدئوهای آموزشی مبنی بر تشریح نحوه فعالیت 
برند می تواند برای ش��ما امری جالب محس��وب شود. این 
نکته ش��ما را در کانون توجه مشتریان قرار داده و کارتان 
را بی نهایت ساده تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. درست 
به همین دلیل شما باید همیشه برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان به خوبی کارتان در این بخش را مدیریت کنید. 
یوتیوب در این میان به شما امکان ارائه توضیحات در قالب 
ویدئوهای کوتاه و جذاب را می دهد. هرچه باشد این روزها 
تاثیرگذاری فرمت ویدئو خیلی بیش��تر از سایر فرمت های 

محتوایی است. 
تولیدویدئوهایمشارکتی

مش��ارکت ب��ا دیگران ش��اید برای خیلی ه��ا عجیب یا 
ترس��ناک باش��د، اما در عرصه بازاریابی می تواند به ش��ما 
فرصت های بسیار خوبی بدهد. درست به همین دلیل باید 
به طور مداوم کارتان در این راس��تا را مورد ارزیابی دقیق 
ق��رار داده و آن را اصالح کنید، در غیر این صورت ش��اید 
خیلی زود کاربران دیگر حرف شنوی کافی از شما نداشته 
باشند. اعتبار یک برند همیشه بستگی به همکارانش دارد. 
درست به همین خاطر اگر شما همکاری نزدیکی با دیگر 
برندها نداش��ته باشید، کم کم مش��تریان به کارتان شک 

خواهند کرد. 
همکاری با برندهای دیگر می تواند در قالب های بس��یار 
متنوعی صورت گیرد. این امر به ش��ما کمک شایانی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف ک��رده و اوضاع تان را 
نی��ز به خوبی دگرگون می کند. یادتان باش��د ش��ما برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف فرصت های زیادی 
پیش رو ندارید. درست به همین دلیل اگر به دنبال بهبود 

اوضاع تان هس��تید، باید کارتان را به خوبی مدیریت کرده 
و اوضاع تان را نیز بهبود بخش��ید. استفاده از ویدئوهایی با 
حضور دیگر برندها می تواند اوضاع اعتبار ش��ما در بازار را 
به طور قابل مالحظه ای تغییر دهد. این امر به شما فرصت 
طالیی برای نمایش اعتبار برندتان در بازار می دهد. درست 
ب��ه همین دلیل اگر به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به شیوه ای استاندارد هستید، به جای اینکه خودتان 
را بی نهایت خسته کنید دنبال همکارهای مناسب باشید. 

همکاری شما با دیگر برندها می تواند به شما کمک های 
بس��یار زیادی نماید. این ام��ر وضعیت تان را به نحوه قابل 
مالحظه ای بهبود بخشیده و شانس تان در بازار را نیز بهبود 
می بخشد. شاید این امر در نگاه نخست بسیار ساده به نظر 
برسد، اما یادتان باشد شما قرار نیست با رقبای مستقیم یا 
برندهای خیلی بزرگ همکاری داشته باشید. پس همیشه 
به دنبال برندهایی با زنجیره مش��تریان مشترک و از همه 

مهمتر در حد و اندازه خودتان باشید. 
تولیدویدئوهایسریالی

گاهی اوقات ایده های مورد نظر ش��ما برای تولید محتوا 
در قال��ب یک ویدئو کوتاه یا میان مدت توانایی اجرا ندارد. 
در ای��ن صورت بس��یاری از برندها یا بی خیال ایده ش��ان 
می شوند یا ریسک انتش��ار یک ویدئو خیلی طوالنی را به 
ج��ان خواهند خرید. توصیه ما در ای��ن میان تالش برای 
اس��تفاده از راهکارهای جایگزین اس��ت. یکی از ایده های 
مناس��ب در این می��ان تولید ویدئوهای س��ریالی خواهد 
بود. این امر به شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف داده و اوضاع ت��ان را نیز به خوبی 

بهینه سازی خواهد کرد. 
یک��ی از بهتری��ن مثال ه��ا در زمینه تولی��د ویدئوهای 
س��ریالی در شبکه های اجتماعی و به ویژه یوتیوب مربوط 
به لگو اس��ت. این برند به طور مداوم در یوتیوب قس��مت 
های تازه ای از س��ریال لگو را بارگذاری می کند. شاید این 
سریال از نظر فنی و هنری ارزش زیادی نداشته باشد، اما 
دس��ت کم طرفداران این محص��ول را کنار هم جمع کرده 
و ام��کان تاثیرگذاری ویژه ای ب��ر روی آنها فراهم می کند. 
چنین نکته ای برای برنده��ا بی نهایت مهم بوده و فرصت 

بهینه سازی اوضاع را به آنها خواهد داد. 
یادتان باش��د در دنیای بازاریابی ایده های خوب همیشه 
طرفدار دارند. درس��ت ب��ه همین خاطر ش��ما باید برای 
تاثیرگذاری بهین��ه بر روی مخاطب ه��دف گاهی اوقات 
به فکر اس��تفاده از ویدئوهای س��ریالی نیز باشید. چنین 
امری ش��ما را به خوبی در کان��ون توجه کاربران قرار داده 

و اوضاع تان را نیز بهبود خواهد بخشید. 
برگزاریرویدادهایزنده

برگ��زاری یا حتی پوش��ش رویدادهای زن��ده در قالب 
یوتیوب می تواند ایده بس��یار خوبی باشد. این امر به شما 
فرصت قابل مالحظه ای برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف داده و نظر کاربران را به برندتان جلب خواهد کرد. 
یادتان باشد شما قرار نیست از هر رویداد یا پدیده ای الیو 
بگذارید. در عوض باید فقط س��راغ ایده های طالیی رفته 
و ش��انس تان در این حوزه ها را امتحان کنید، در غیر این 
صورت ش��اید هرگ��ز فرصتی برای بهب��ود اوضاع تان پیدا 
نکرده و به طور مداوم شرایط تان سخت تر از گذشته شود. 
رویدادهای س��االنه به ط��ور معمول ای��ده خوبی برای 
پوش��ش در قالب یوتیوب اس��ت. در زمانی که همه گیری 
کرونا شدت زیادی داش��ت، بسیاری از برندها مراسم های 
ساالنه ش��ان را ب��ه طور کامال آنالی��ن و در یوتیوب دنبال 
کردند. خوشبختانه این روزها شرایط شما خیلی عجیب یا 
پیچیده نیست. درست به همین خاطر می توانید به سادگی 
هرچ��ه تمام تر کارتان را دنبال کرده و به س��راغ ایده های 

ساده تر بروید. 
توصیه ما در این بخش برگزاری حضوری مراس��م های 
برند و سپس پوشش زنده اش از طریق یوتیوب است. البته 
ش��ما نباید در این کار خیلی زیاده روی کنید، در غیر این 
صورت کاربران دیگر توجه الزم را به ش��ما نش��ان نداده و 
اوضاع تان نی��ز به طور قابل مالحظه ای بدت��ر از هر زمان 

دیگری می شود. 
برگزاریوبینار

وبیناره��ا به ط��ور معم��ول در میان بس��یاری از مردم 
جذابی��ت خاص خودش را دارد. دلی��ل این امر نیز تمایل 
مردم برای ش��رکت در وبینارها در مقایسه با دردسرهای 
حضور در سمینارهای معمولی است. شما می توانید از این 

نکته به خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
اس��تفاده کرده و ش��انس تان در بازار را ب��ه طور تصاعدی 
افزایش دهید. این امر شاید در نگاه نخست بسیار عجیب 
به نظر برس��د، اما در صورتی که به خوبی از س��وی ش��ما 
دنبال ش��ود، تاثیرگذاری بسیار خوبی بر روی مخاطب تان 

به همراه خواهد داشت. 
یادتان باشد در دنیای امروز برخی از برندها به طور قابل 
مالحظه ای در تالش برای بهبود اوضاع ش��ان هستند. در 
این میان برگزاری وبینار اگر با همراه افراد حرفه ای صورت 
گیرد، وضعیت شما را خیلی زود از این رو به آن رو خواهد 
کرد. توصیه ما نیز در این میان دعوت از افراد حرفه ای برای 
وبینارتان است. در این صورت شما می توانید به ساده ترین 
ش��کل ممکن تاثیرگذاری الزم ب��ر روی مخاطب هدف را 

ایجاد کرده و فرصت تان در بازار را نیز ارتقا بخشید. 
یکی از موانع س��نتی در بازار مربوط به نحوه اس��تفاده 
از وبینارهاست. ش��ما باید پیش از برگزاری مراسم تان به 
خوبی آن را برای مخاطب هدف توضیح دهید. در غیر این 
صورت ش��اید کمتر کسی توانایی استفاده از وبینار شما را 
پیدا کرده و در عمل مشکالت تان در بازار بی نهایت بیشتر 
ش��ود. این امر نکته بی نهایت مهمی در عرصه کسب و کار 
خواهد بود. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید خودتان را 
برای آن آماده کرده و شانس تان در این میان را نیز توسعه 
دهید، در غیر این صورت هرگز شانس مناسبی برای بهبود 

اوضاع تان پیدا نمی کنید. 
مصاحبههایکاری

مصاحبه های کاری فقط ش��امل دعوت از چند خبرنگار 
و گفت وگوی زنده تلویزیونی نیست. این روزها بسیاری از 
برندها برای جلب نظر مخاطب هدف شان اقدام به استفاده 
از ظرفیت ش��بکه های اجتماعی برای مصاحبه می کنند. 
در این صورت ش��ما می توانید به خوبی ش��انس تان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف را امتحان کرده و در 
این میان اوضاع تان را بهبود بخش��ید. یادتان نرود در بازار 
بس��یاری از برندها به طور مداوم دنبال فرصت های طالیی 
برای جلب نظر کاربران هستند. با این حساب یک مصاحبه 
س��اده با اندکی س��واالت چالش برانگی��ز می تواند ایده ای 

بی نهایت تاثیرگذار محسوب شود. 
طراحیویدئویپادکست

ویدئوی پادکس��ت یکی از الگوبرداری های بسیار موفق 
ب��رای تاثیرگ��ذاری ب��ر روی کاربران در عرص��ه بازاریابی 
محس��وب می شود. امروزه بسیاری از برندها به طور منظم 
ویدئوی پادکست برای کاربران تهیه می کنند. این محتواها 
معموال به طور س��ریالی در یوتیوب منتش��ر می ش��ود. از 
نظر فنی ویدئوی پادکس��ت دقیقا همان ویدئوهای عادی 
است. با این تفاوت که کاربران به جای گوش دادن به این 
پادکست می توانند به طور همزمان آن را تماشا نیز نمایند. 
بنابراین ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف با 
اس��تفاده از این ش��یوه در عمل محدودیت خاصی ندارید. 
همچنین می توانید به یک فضای دلپذیر نظر کاربران تان را 
نیز به خوبی جلب کنید. این امر برای شما جذابیت بسیار 

زیادی به همراه خواهد داشت. 
یادتان باش��د ویدئوی پادکست ها به طور معمول فضای 
بی نهای��ت خودمانی دارد. پس ش��ما قرار نیس��ت در این 
ویدئوها فضای رس��می یا اداری را بازتولید کنید. درس��ت 
به همین خاطر بای��د اندکی کار را صمیمانه تر پیش برده 
و ماهیت ویدئوی تان را برای کاربران جذاب کنید، در غیر 
این صورت شاید کمتر کسی به سراغ پادکست شما آمده 

یا از آن استقبال کند. 
ویدئوهایپرسشوپاسخ

ویدئوهای پرسش و پاس��خ جذابیت بسیار زیادی برای 
تمام آدم ها دارد. این ویدئوها به ش��ما امکان تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف را داده و اوضاع تان را نیز به خوبی 
مدیری��ت خواهد کرد. ب��دون تردید مش��تریان از برندها 
همیشه سوال دارند. اگر شما فرصت کافی برای طرح سوال 
به کاربران  دهید، ش��انس تان در این میان به شدت بهبود 
پیدا می کند. اینطوری ش��ما می توانید کارتان را به خوبی 
مدیریت کرده و مطمئن ش��وید تمام مش��تریان از شما و 
عملکردتان در بازار رضایت حداکثری دارند. یادتان باش��د 
در عرصه کسب و کار گاهی اوقات مشتریان سواالت شان 
را به طور مستقیم مطرح نمی کنند. این امر می تواند ناشی 
از احس��اس خجالت باشد. درست به همین دلیل شما در 
ویدئوهای الیو باید به طور مش��خص از کاربران برای طرح 

سوال دعوت کنید. 
گاهی اوقات نیز ش��ما خودتان برخی از سواالت رایج در 
میان کاربران را شناسایی می کنید. در این صورت می توانید 
به خوبی این س��واالت را پاس��خ داده و خیال بس��یاری از 
کارب��ران را از ای��ن بابت راحت کنید. ای��ن امر نه تنها کار 
مش��تریان را ساده می کند، بلکه محبوبیت شما در بازار را 
نی��ز بی نهایت افزایش خواهد داد. یادتان باش��د در دنیای 
امروز برخی از برندها به طور مداوم مشتریان شان را مورد 
بی توجهی قرار می دهند. همین امر نیز موجبات ناتوانی شان 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به همراه دارد. 
بنابراین شما باید همیشه کارتان را با تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف دنبال ک��رده و به دنبال تاثیرگذاری بهینه 
بر روی مخاطب تان باش��ید، در غیر این صورت اوضاع تان 
همیش��ه در مرز خطرناکی باقی مانده و ش��اید هیچ وقت 
فرصت تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب تان را پیدا هم 
نکنید. بی شک تولید محتوا در یوتیوب کار ساده ای نیست. 
درست به همین دلیل اس��تفاده از ایده های دقیق در این 
می��ان اهمیت زیادی خواهد داش��ت. ایده های مورد بحث 
در این مقاله برای ش��روع کار ش��ما بسیار مناسب به نظر 
می رسد. درس��ت به همین خاطر شما باید به طور مداوم 
کارتان در این راس��تا را با استفاده از ایده های دقیق شروع 
کنید. ایده های مورد بحث در این مقاله نیز شروع مناسبی 

برای کارتان خواهد بود. 
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