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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

شاخص مدیران خرید چگونه در دی ماه سقوط کرد؟

تولید
در منگنه تورم

فرصت امروز: چالش بی گازی در زمستان، ترمز اقتصاد را کشید و شاخص مدیران خرید، سقوط کم سابقه ای را 
در دی مــاه تجربه کرد. افزایش تورم، تنش ارزی، ناتوانی تقاضا به اضافه چالش کمبود انرژی واحدهای تولیدی از 
جمله دالیلی اســت که بازوی پژوهشی اتاق ایران در تشریح چرایی سقوط شامخ دی ماه بدان اشاره کرده است. 
سقوط شامخ کل اقتصاد ایران به رقم 41.8 واحد، از رکود کم سابقه فعالیت های اقتصادی در دی ماه حکایت دارد. 
این عدد کمترین مقدار شاخص در طول تاریخ استخراج آن در ایران است. در حقیقت، عالئم بروز رکود تورمی که 
پیشــتر در گزارش های شامخ از ابتدای پاییز به چشم می خورد، در دی ماه با ابعاد بزرگ تری ظهور کرده و خبر...

قیمت هر متر خانه در تهران به 52 میلیون تومان رسید

اوج گیری تورم مسکن در زمستان
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واگذاری شرکت های دولتی در بودجه سال آینده با بیش برآوردی همراه است

تنگنای واگذاری در متن بودجه

8

مدیریتوکسبوکار

نگـــاه
الگوی فراغت ایرانیان چه 

تغییری کرد؟
شیفت فراغت به 
خانه و فضای مجازی

نگاهی به الگوی فراغت در جامعه 
ایرانی نشــان می دهد کــه خانواده 
همچنان در محوریت گذران اوقات 
فراغــت قــرار دارد. با ایــن وجود، 
الگوی فراغت در جامعه ایرانی تغییر 
کرده و روند تغییرات نســلی باعث 
پررنگ شــدن فراغت با دوستان و 
فراغت های مدرنی شده که کمتر با 
خانواده اتفاق می افتد. از سوی دیگر، 
فراغت در فضای واقعی، جای خود را 
به فراغت در دنیای مجازی به ویژه 
در نسل جوان داده است. همچنین 
الگوی فراغــت منفعل در خانه طی 
سال های گذشــته گسترش زیادی 
پیدا کرده که دربــاره چرایی رواج 
این الگــوی فراغت در جامعه ایرانی 
باید به موانع شــکل گیری الگوهای 
دیگر توجه کرد. مثال یکی از موانع، 
الگوی اشتغال رایج در جامعه است 
که زمان فراغت بهینه را به حداقل 
می رساند. افزایش هزینه های زندگی 
نیــز جایی بــرای هزینــه فراغت 
باقی نگذاشته اســت؛ به طوری که 
در حــال حاضــر، فراغت هایی که 
کمترین هزینه را دارند، مورد اقبال 

خانواده های ایرانی هستند. 
نهاد پژوهشی مجلس در گزارش 
»ارزیابی وضعیت فراغت در خانواده 
ایرانــی« می گوید، فراغت به معنای 
گذران وقت با اختیــار فرد و بدون 

وجــود اجبــار یکــی از 
2جلوه های سبک...
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فرصت امروز: ســیزدهمین دوره جایزه ملــی مدیریت مالی ایران، 
هفته گذشــته به  همت انجمن مدیریت مالی ایران در ســالن اجالس 
ســران برگزار شد. در این مراسم که با حضور مسئوالن، صاحب نظران 
و نمایندگان شــرکت های برگزیده برگزار شد، »دکتر مجید قاسمی«، 
مدیرعامــل بانک  پاســارگاد و رئیس انجمن مدیریــت مالی ایران به 
بررسی چالش های سرمایه گذاری در ایران و لزوم تخصیص منابع مالی 
به بخش هــای مولد اقتصاد پرداخت. او در ابتدای صحبت های خود به 
فرمایش هــای مقام معظم رهبری )مدظله العالــی( در دیدار با فعاالن 
اقتصادی و کارآفرینان اشــاره کرد کــه از آن جمله می توان ضرورت 
داشتن رشد اقتصادی، رشد مستمر و سریع و لزوم جبران عقب ماندگی 
ایجادشــده در دهه 90 را که جان مایه این رشــد سرمایه گذاری است، 
مــورد توجه قرار داد. »قاســمی« با تأکید بر بحث بهــره وری و لزوم 
حضور جوانان صاحب نظر در صحنه، افزایش ثروت در اقتصاد به  دلیل 
مبهم بودن ســاختار جمعیتی آینده کشــور را موضوعی مورد اهمیت 
دانســت و ضمن بررسی وضعیت سرمایه گذاری در کشور گفت: »طی 
سال های اخیر روند »تشکیل ســرمایه ثابت ناخالص داخلی«، عموما 
نزولی بوده است که حکایت از کوچک ترشدن ظرفیت اقتصاد ملی دارد 
و مّضر برای درون زایی رشد و توسعه اقتصادی. بررسی تراز پرداخت های 
کشور، حکایت از منفی بودن خالص حساب سرمایه و بخشی از خروج 

سرمایه های کشور طی سال های اخیر دارد.«
رئیس انجمن مدیریت مالی ایران به مقایســه کشــورها براســاس 
شــاخص سهولت کسب و کار در سال 2020 پرداخت و با اشاره به رتبه 
127 کشور در این رتبه بندی، افزود: »این رتبه براساس اطالعات بانک 
جهانی اعالم شده است و بررسی روند این اطالعات بیانگر این موضوع 
است که متاسفانه از ســال 2018 تا 2020 شرایط نامناسب تر شده و 
باید راهکاری برای آن اندیشــید. در »شاخص عملکرد رقابتی صنعت« 
که از سال 1990 توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد اندازه گیری 
می شود و تخصص گرایی در بخش های صنعتی و تغییرهای ساختاری 
نتیجه بخش را شــکل می دهد، رتبه کشــور 55 اعالم شده که از سال 
2018 بهبود یافته است و امکان اصالح بیشتر این شاخص با مدیریت 
بهتر وجود دارد. این شاخص، نقش صنعت در رفاه عمومی و رشد پایدار 
بلندمدت را تعیین می کند.« به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، او 
سپس به موضوع »سرمایه گذاری« در اسناد باالدستی کشور پرداخت و 
با اشاره به فرمایش های مقام معظم رهبری )مدظله العالی( درخصوص 
اهمیت سرمایه گذاری های مولد و اینکه ایشان سرمایه گذاری در کارهای 
تولیدی را بهترین حسنه و صدقه می دانند، ادامه داد: »دستیابی به نتایج 
کوتاه مدت در چارچوب برنامه بلندمدت راهبردی امکان پذیر است که 
خوشبختانه این موضوع در مراکز علمی در حال پیگیری است.« هدایت 
اعتبارات به  ســمت بخش های مولد به  منظور تقویت تولید ملّی، ایجاد 
اشــتغال و کاهش تورم، ایجاد مانع در راه انتقال اعتبارات به  ســمت 
فعالیت های غیرمولد و ســوداگرانه، تأمین امنیت کامل سرمایه گذاری 
و محافظت از ســرمایه فعاالن اقتصادی، ایجاد جذابیت سرمایه گذاری 
برای بخش خصوصی و معرفی فرصت های سرمایه گذاری به این بخش ، 
شفاف سازی اطالعات اقتصادی برای همگان و جلوگیری از ویژه خواری 
گروهی خاص و اســتفاده از منابع مالی و ثروت جامعه برای پیشرفت، 
کارآفرینــی و راه اندازی جریــان اقتصادی کشــور از دیگر محورهای 
صحبت های »قاســمی« بود. به گفته مدیرعامل بانک پاســارگاد، »در 
اســناد فرادستی سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی، دو بحث وجود 

دارد، یکی ترویج فرهنگ جهادی در ایجاد ارزش افزوده در تولید ثروت، 
بهره وری و کارآفرینی است و بحث دیگر اصالح و تقویت همه جانبه نظام 
مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در 
اقتصاد ملی و پیشــگامی در تقویت بخش مالی. در بحث سیاست های 
کلی نظام در بخش امنیت اقتصادی، توجه به حمایت از سرمایه گذاری و 

کارآفرینی از راه های قانونی و مشروع بسیار بااهمیت است.«
وی در ادامه سیاست های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه گذاری 
و سیاســت های کلــی برنامه هفتم توســعه را نیز مورد بررســی قرار 
داد و با اشــاره به چالش های ســرمایه گذاری در ایران افزود: »یکی از 
چالش های سرمایه گذاری در ایران، کمبود منابع مالی و بلندمدت بودن 
دوره بازگشــت ســرمایه فعالیت های تولیدی است که  کمک ابزارهای 
کوتاه مدت مالی نمی تواند پاســخگو باشــد. باالبودن هزینه های مالی 
ناشی از تورم باال و ناتوانی بخش خصوصی برای ایجاد بنگاه های بزرگ 
تولیدی، محدودیت های شدید جذب سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد، 
جذابیت باالی فعالیت های سوداگرانه، ارزی و مسکن، بی ثبات و غیرقابل 
پیش بینــی بودن و ضمانت اجرای انــدك قوانین و مقرره های ناظر به 
تولید و ســرمایه گذاری در ایران )ضعف حاکمیت قانون(، بی ثباتی در 
نرخ ارز و سطح عمومی قیمت ها )رکود تورمی مزمن( که منجر به باال 
رفتن بهای تمام شــده نهاده های تولید و کاهش بازدهی سرمایه گذاری 
می شود، غیراقتصادی شدن برخی از خطوط تولید به  دلیل سود کالن 
فروش مواد اولیه ارزان و رانتی در بازار آزاد یا صادرات آنها به کشورهای 
دیگر، فقدان راهبرد توسعه صنعتی و جهت گیری در حمایت ها، اعمال 
محدودیــت  برای صدور مجوز به کســب وکارهای جدیــد، عدم ثبات 
امنیت سرمایه گذاری، مشکل های ناشــی از تحریم ها و اثر آن بر ورود 
فناوری های نو به کشور، محیط کسب وکار نامطلوب و پایین بودن رتبه 
کشور در شاخص سهولت کسب وکار، پایین بودن توان مالی و مدیریتی 
بخــش خصوصی در ایجــاد و اداره بنگاه های تولیــدی بزرگ مقیاس 
)تجربه عمدتا ناموفق خصوصی سازی در کشور( نیز از چالش های دیگر 

سرمایه گذاری در ایران است.«
»قاسمی« در مورد چالش های بانک ها در تأمین مالی از طریق اعطای 
تســهیالت نیز گفت: »نسبت تســهیالت غیرجاری به کل تسهیالت 
)NPL( در بانک های کره جنوبی، کمترین و در کانادا، فرانسه، ترکیه، 
امارات، ایتالیا و ایران بیشــتر است. وضع هند در این حوزه از ایران هم 
نامناسب تر اســت که یکی از دالیل آن، وجود محدودیت هاست. چون 
تسهیالتی که بانک ها می دهند به موقع برنمی گردد و این باعث می شود 
توان حمایت از سرمایه گذاری ها محدود شود. بنابراین مواردی از جمله 
عدم امــکان نظارت مطلــوب بانک ها بر رصد تســهیالت، فقدان بعضا 
شــفافیت مالی متقاضیان، افزایش هزینه های مالی، تأمین مالی ناشی 
از حجم عظیم مطالبات غیرجاری بانک ها، رکود تورمی مزمن و مصرف 
تسهیالت در امور غیرمصوب بانک ها از دیگر چالش های سرمایه گذاری 

در کشور است.«
مدیرعامل بانک پاســارگاد همچنین نگاه دولتــی به بانک ها و الزام 
بانک ها به اعطای تســهیالت تکلیفی، ناکارآمدی قوانین و مقرره ها در 
برخــورد اثربخش با بدهکاران و اخاللگــران نظام بانکی، طوالنی بودن 
فرآیندهــای قانونی و ضرورت روزآمدســازی ســند تحــول قضایی، 
عدم تناســب نرخ ســود و وجه التزام با نرخ تورم، عدم تناسب ریسک 
اعتباری مشتری با نرخ سود تسهیالت اعطایی به ایشان، سیاست های 
نادرســت ارزی که منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی و در نتیجه 

ناتوانی فعاالن اقتصادی در بازپرداخت بدهی های ارزی می شــود را از 
دیگر چالش های ســرمایه گذاری عنوان کــرد. او درباره لزوم تخصیص 
منابــع مالی به بخش های مولد اقتصاد توضیــح داد: »اگر ما دو گزینه 
خلق اعتبار برای سرمایه گذاری و خلق اعتبار برای مصرف و سفته بازی 
با نتیجه تورم بدون رشد اقتصادی با نتیجه تورم دارایی ها و بحران های 
بانکی را در پیش رو داشــته باشیم و بخواهیم از این دو یکی را انتخاب 
کنیم، قطعا اولی باعث ایجاد رشــد اقتصادی و اشــتغال خواهد شد. 
بنابرایــن خلــق اعتبار مولد در مقابــل خلق اعتبــار نامولد، ضرورت 
حرکت منابع مالی به  ســمت بخش مولد را افزایش می دهد و استفاده 
از سیاســت های هدایت های اعتبار در این زمینه راهگشا است و هدف 

اصلی کنترل کمی و کیفی اعتبارات است.«
»قاسمی« با بیان اینکه ایده اصلی برنامه هدایت اعتبار، جهت دهی 
اعتبارات شبکه بانکی از طریق سازوکارهای عمدتا بازارمحور )برخالف 
تســهیالت تکلیفی( به بخش  های مولد و جلوگیری از تخصیص منابع 
به بخش های نامولد )خرید دارایی ها، ســفته بازی در بخش های مالی، 
مســکن، ارز و...( اســت، گفت: »در ماده 8 قانون عملیات بانکی بدون 
ربا به این نکته اشاره شده است که سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت 
حقوقی بانک ها بالمانع اســت، اما یک شرط را برای آن قائل می شود؛ 
اینکه بانک در کارهای زائد و تشــریفاتی وارد نشــود. سیاست هدایت 
اعتبار برای اولین بار از سوی بانک مرکزی آلمان در سال 1912 اتفاق 
افتاد و در ادامه توسط فدرال رزرو آمریکا در دهه 1920 به اجرا درآمد، 
اما بیشــترین اثر خود را در تاریخ اقتصادی، زمانی به جا گذاشــت که 
توسط بانک های مرکزی کشورهای شرق آسیا به ویژه ژاپن، کره جنوبی 
و چین به کار گرفته شــد و منجر به شکل گیری چنان رشد اقتصادی  
شــد که بانک جهانی در گزارش سال 1993 خود، از سازوکار دخالت 
دولت در تخصیص اعتبار، به  عنوان عامل اصلی معجزه اقتصادی شرق 
آســیا یاد کرد.« وی ادامه داد: »سیاست هدایت اعتبار، مراحل تکاملی 
خود را در کشور ژاپن طی کرده است که با دقت در آن به مجموعه ای 
تحت عنوان »کی رتســو« می رســیم؛ یعنی گروه های شــرکتی نظیر 
میتسوبیشی، میتســویی و سومیتومو که عموما حول بانک های بزرگ 
سازماندهی شدند. ژاپن از یک الگوی منحصربه فرد برای رشد اقتصادی 
خود استفاده کرده که نســبت به اقتصادهای سنتی کشورهای غربی 
که مبتنی بر بازار بودند، برتری داشــته است. مزیت کلیدی این الگو، 
سازمان و ساختار نظام بانکی این کشور، ایجاد »بانک های تجاری بزرگ 

و قدرتمند« و پیاده سازی »نظام مبتنی بر بانک اصلی« است.«
مدیرعامل بانک پاســارگاد با اشــاره به اینکه ما در کشورمان دائما 
درباره تســهیالت صحبت می کنیم؛ در حالی که منابع محدود است، 
افزود: »منابعی که در اختیار بانک ها قرار دارد، منابعی است که مثال یک 
بازنشسته آموزش و پرورش روی 30 میلیون یا 40 میلیون تومان حقوق 
بازنشستگی اش حساب باز کرده است و او هم باید منتفع شود. نتیجه 
این می شود که بانک ها با سیاست های اعطای اعتبار با نرخ 18 درصد و 
سیاست های جذب سپرده با نرخ 20 درصد زیانده می شوند و از چرخه 
فعالیت می افتند. خوشبختانه در همین روزها بانک مرکزی تجدیدنظر 
جدی در این ارتباط و اصالح سیاســت های پولی انجام داده است.« به 
گفته »قاسمی«، »تجربه چین در موضوع هدایت اعتبار نسبت به سایر 
کشــورها تجربه پخته تری است؛ چراکه در سال 1978 شروع کردند و 
گروه های تجاری بزرگ در اقتصاد با زنجیره  های متعددی، سیاست های 
صنعتی خود را از بنگاه های کوچک و متوسط رهبری کردند و فهمیدند 

که نباید از بنگاه های کوچک شــروع کننــد و باید این بنگاه ها را ذیل 
بنگاه های بزرگ تعریف کنند و منابع را به  سمت کارهای صنعتی بزرگ 
ببرند و بنگاه های کوچک هم عرضه کننده کاال و خدمات به بنگاه های 

بزرگ باشند.«
او با بیان اینکه »سیاســت هدایت اعتبار در هر کشوری با توجه به 
شــرایط، ظرفیت ها و محدودیت های آن کشور طراحی شده و ویژگی 
مشترك همه آنها، تمهید سازوکاری برای حصول اطمینان از تخصیص 
منابع مالی کشور به بخش های مولد و اولویت دار اقتصاد است«، گفت: 
»راهکارهای پیشــنهادی ما برای اقتصــاد خودمان، تعیین بخش های 
اولویت دار در قالب راهبرد توســعه صنعتی کشور مبتنی بر ظرفیت ها 
و محدودیت های کشــور، اصول آمایش ســرزمین و توسعه فناورانه، 
نیاز به تدوین سیاســت هدایت اعتبار با هدف هدایت سرمایه به سوی 
فعالیت هــای مولد و اولویــت دار اقتصاد، نیاز به مدیریت روند رشــد 
نقدینگی در کشور و تنظیم سیاســت های مبتنی بر گردش منابع به 
 ســمت بخش تولید به  جای سیاست های مبتنی بر کنترل دارایی های 
بانک ها، تمرکز سیاست هدایت اعتبار بر اعطای تسهیالت به طرح های 
کالن ملــی و بنگاه های بزرگ مقیاس تولیدی جهت ایجاد زنجیره های 
ارزش مولد و تأمین اشتغال و نیازهای مالی بنگاه های کوچک و متوسط 
در بخش های مختلف اقتصادی توسط طرح های ملی و بنگاه های بزرگ، 
اتخاذ سیاســت هایی برای کاهش جذابیــت فعالیت های غیرضروری 
و تجملــی و جلوگیری از انتقال منابع به بخش های غیرمولد اســت.« 
رئیس انجمن مدیریت مالی ایران ادامه داد: »تمهید چارچوب انگیزشی 
کارآمد برای تشویق بانک ها به مصرف منابع خود در بخش های مولد و 
واقعی اقتصاد، عدم اجبار بانک ها به اعطای تسهیالت تکلیفی، استفاده از 
ظرفیت سرمایه گذاری مستقیم و مشارکت حقوقی بانک ها، استفاده از 
توان مالی و مدیریتی بانک ها در ایجاد بنگاه های بزرگ مقیاس، افزایش 
نظارت کارآمد بــر مصرف منابع، باالرفتن میزان شــفافیت اطالعات 
میان بانک ها و شرکت ها، تســهیل دسترسی بخش های مولد اقتصاد 
به منابع، حمایت بانک ها از شــرکت ها در شرایط بحرانی و جلوگیری 
از ورشکســتگی  آنها و کاهش مطالبات غیرجاری، از دیگر راهکارهای 

پیشنهادی است.«
»دکتر مجید قاســمی« همچنین در حاشیه این مراسم در پاسخ به 
سوال یکی از خبرنگاران بازار سرمایه درخصوص سرمایه گذاری گفت: 
»بحث ســرمایه گذاری یکی از مباحث پایه، اولیه و اساسی است. این 
موضوع یکی از دغدغه ها و نگرانی های مقام معظم رهبری نیز می باشد 
و در جلســه ای که در تاریخ دهم بهمن ماه با حضور کارآفرینان برگزار 
شد، به آن اشــاره فرمودند. با این حال در سال های متمادی متأسفانه 
روند تشکیل سرمایه در سطح ملی منفی بوده که این موضوع پیامدهای 
بسیار جدی به  دنبال خواهد داشت و می بایست هرچه زودتر اقداماتی 
در این خصوص انجام شــود و یک برنامه ریزی مناســب برای رشــد 
اقتصادی سریع و مستمر تدوین شود. در سیاست های کلی برنامه هفتم 
بر رشد 8درصدی اقتصاد در سال تأکید شده است. خوشبختانه بانک ها 
در سال های اخیر توانسته اند نقشی جدی در زمینه سرمایه گذاری ها و 
حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بنگاه های ســرمایه گذار ایفا کنند. 
ایجاد بنگاه های بزرگ، یکی از موضوع های بســیار مهم است؛ زیرا این 
بنگاه های بزرگ می توانند پاسخگوی نیازها و همچنین متقاضی خدمات 
و کاالهای بنگاه های کوچک تر باشند. بنگاه ها ی بزرگ می توانند باعث 
افزایش بهره وری و رشد اقتصادی شوند و زمینه رشد خود را نیز فراهم 

کنند.«
او در پاســخ به ســوال دیگری درخصوص اصالحات بانکی و اینکه 
زمینه ساز  ســرمایه گذاری های دیگر و تقویت بنگاه های دیگر می شود، 
توضیح داد: »سیاســت های کنونی بانک ها نیز سرمایه گذاری، حمایت 
از بخــش  خصوصی و ایجاد بنگاه های اقتصــادی و کمک به مدیریت 
آنهاست. این موضوع برای بانک ها یک پایه اساسی و اصلی است. بنابراین 
سیاست های پولی، جان مایه نقش بانک ها است که توسط بانک مرکزی 
و قوانین باالدستی طراحی شــده است. در بند نهم سیاست های کلی 
اقتصاد مقاومتی، یکی از موضوع های مطرح شده، اصالح و تقویت نظام 
مالی است و در آن به نقش بانک ها و بیمه ها برای هدایت فعالیت های 
مالی به سمت پشتیبانی و تقویت بخش واقعی اقتصاد اشاره شده است. 
امیدواریم دستورالعمل ها هرچه بیشتر با این سیاست ها منطبق و مشوق 

سرمایه گذاری بانک ها و سایر نهادهای مالی از جمله بیمه ها باشد.«
»قاســمی« در مورد ناترازی بانک ها و اختالل به وجود آمده به دلیل 
این موضوع در پرداخت تســهیالت و تقویــت بانک ها نیز گفت: »باید 
هماهنگی بین سیاست های غیرپولی در بخش مالی مثل سیاست های 
بودجه ای با سیاســت های بانکی داشته باشیم، زمانی که در یک بخش، 
بودجه سنگین و اثر گذار با نگاه ســلطه مالی در کشور اتفاق می افتد، 
همه نهاد های مالی از جمله بانک ها در این راســتا دچار اختالالتی در 
تأمین منابع می شوند. آنچه که امیدواریم در سیاست های جدید بانک 
مرکزی در ابتدای کار و پذیرش مســئولیت ریاســت محترم کل مورد 
توجه قرار گیرد، این است که برنامه منسجمی برای سیاست های پولی 
و جذب پس اندازها داشــته باشیم که تا اینجا هم تقریبا عنایت  جدی 
توسط ریاست کل جدید بانک مرکزی انجام شده و قابل مشاهده است. 
در جلســه روز گذشته شــورای پول و اعتبار هم که بنا بر پیگیری و 
درخواست بانک مرکزی به  ویژه ریاست کل محترم جدید تشکیل شده 
است، سیاست های جدیدی مصوب گردید و امیدواریم این سیاست ها 
بتواند به تشــکیل پس اندازها و نهایتا تبدیل این پس اندازها به سرمایه 

ملی منجر شود.«
مدیرعامل بانک پاسارگاد در پاسخ به این سوال که در صورت اصالح 
این روند، آیا می توان گفت که در بحث بازار ســرمایه و سرمایه گذاری 
کالن بین بازارها، توزیع ســرمایه به صورت متوازن و درســت شــکل 
خواهد گرفت، توضیح داد: آنچه که مسلم است، این است که ما باید با 
اتــکا به فعالیت های مالِی مردمی، این مقوله را پیش بریم؛ یعنی طبق 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی بند یک کــه درخصوص تعریف 
نقش برای آحاد جامعه است، بانک و بورس را مهمترین پایگاه ها برای 
مشارکت مردم قرار دهیم. بانک ها برای تجمیع منابع و حتی مدیریت 
منابع در ســرمایه گذاری ها و بورس هم به  عنــوان یک مأمن و پایگاه 
برای جلب اعتماد و توسعه نقش مردمی در نظر گرفته می شود. طبیعتا 
وقتی بخواهیم پروژه های بزرگ ایجاد کنیم، ممکن است سرمایه گذاری 
بانک ها به  تنهایی کفایت نکند که قاعدتا در اینجا باید ســرمایه مردم 
مســتقیم وارد شــود. اگر بخواهیم مثالی از شــرکت های سهامی عام 
بزنیم، مانند هلدینگ صنایع معدنی میدکو که وارد بورس شده و اولین 
هلدینگی بوده که با مجوز رسمی بورس شروع به کار کرده و حدود 55 
هزار نفر سهامدار مستقیم و حدود 1.5 میلیون نفر سهامدار غیرمستقیم 
را به خود اختصاص داده است. به همین دلیل است که عرض می کنم 
بورس و بانک اگر با هم همسو شوند، می توانیم امیدوار باشیم مشارکت 

مردمی را هم با خود به همراه  آورند.«

دکتر مجید قاسمی در سیزدهمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران بررسی کرد

چالش های سرمایه گذاری در ایران

بزرگترین اشتباهات مالی کسب و کارهای کوچک
کسب سود هدف نهایی است که همه کارآفرینان را دور یک میز گردهم می آورد. خب اگر پای درآمدزایی یا 
سود نبود، کمتر کسی زحمت حضور در بازار را به جان می خرید. از این نظر کارآفرینان مثل ورزشکارانی هستند 
که همه سعی و تالش شان برای بردن جایزه قهرمانی است و اهدافی مثل خوشحال کردن هواداران در پله  های 
بعدی قرار دارد. البته این وســط کارآفرینان همیشه سودهای کالن به جیب نمی زنند؛ چراکه اشتباهات مالی 

همیشه در کمین هستند تا دسترنج چندین و چند سال یک شرکت را به باد دهند. 
مــا در روزنامه فرصت امروز معتقدیم خیلی از کارآفرینان آنقدر درگیــر طراحی محصول، بازاریابی و روابط 
عمومی هستند که دیگر جایی برای حساب و کتاب باقی نمی گذارند. درست در همین شرایط اشتباهات مالی 
تبدیل به تله هایی وسوسه کننده می شود. آن وقت با یک اشتباه کوچک کل تالش های قبلی تان دوِد هوا خواهد...



فرصت امروز: در الیحه بودجه ســال آینــده، 106 هزار میلیارد تومان 
درآمد از محل واگذاری شــرکت های دولتی پیش بینی شده است که به 
اعتقاد بازوی کارشناســی مجلس، با بیش برآوردی همراه اســت و تحقق 
آن کامال بعید به نظر می رسد. بر همین اساس، مرکز پژوهش ها پیشنهاد 
می کند که منابع حاصل از واگذاری در الیحه بودجه سال 1402 کاهش 
یافته و حداکثر 40 هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شود. جالب 
آنکه مرکز پژوهش ها پیشتر در گزارش های کارشناسی خود بر قابل تحقق 
نبودن این واگذاری ها در بودجه ســال 1401 نیز تاکید کرده بود و آن را 
مورد نقد قرار داده بود؛ انتقاداتی که همچنان به قوت خود باقی اســت و 
بر دومین بودجه دولت سیزدهم نیز وارد است. به عقیده کارشناسان این 
نهاد پژوهشی، تحقق منابع 1060 هزار میلیارد ریالي در نظر گرفته شده 
از محل واگذاري ها در الیحه بودجه سال 1402 با تردیدهاي مهمي مواجه 
است؛ به طوری که تحقق آن کامال بعید به نظر می رسد. بر همین اساس 
پیشنهاد می شود که منابع حاصل از واگذاری در الیحه بودجه سال 1402 
کاهش یافته و حداکثر 400 هزار میلیارد ریال برای آن در نظر گرفته شود.
با فرض انجام این واگذاری صرفا از طریق سازمان خصوصی سازی تنها 
حــدود 270 هزار میلیارد ریال از رقم 1060 هزار میلیارد ریال که مربوط 
به اقســاط واگذاری هلدینگ خلیج فارس است، به صورت قطعی محقق 
خواهد شــد. اگر مجموع اقساط سایر واگذاری های سال قبل را حدود 10 
هزار میلیارد ریــال در نظر بگیریم، در مجموع به عدد 280 هزار میلیارد 
ریال می رسیم؛ یعنی از رقم 1060 هزار میلیارد ریال مندرج در متن الیحه 
بودجه ســال آینده تنها 280 هزار میلیارد ریال آن )حدود 26 درصد( با 

قطعیت محقق خواهد شد.
منابع محقق نشدنی بودجه 1402

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشــی به »بررسی الیحه بودجه سال 
1402 کل کشــور« از منظر »خصوصی ســازی« پرداخته و نســبت به 
بیش برآوردی منابع پیش بینی شده حاصل از واگذاری  شرکت های دولتی 
در بودجه سال آینده انتقاد کرده است. مرکز پژوهش ها در این گزارش با 
بررســی ارقام درج شده در بودجه سال آینده و تطبیق آن با واگذاری های 
قابل پیش بینی و ســناریو های احتمالی می گوید که تحقق این بخش از 
بودجه 1402 بعید به نظر می رســد. بر این اساس در الیحه بودجه سال 
1402 معادل 106 هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکت های 

دولتی پیش بینی شــده اســت. این عدد در بودجه ســال 1401 بیش از 
71 هــزار میلیارد تومان پیش بینی شــده بود که در 9 ماه ابتدای ســال 
1401حــدود 33 هزار میلیارد تومان از آن محقق شــده بود. با این حال 
باید توجه داشــت که عمده این 33 هزار میلیارد تومان به پیش پرداخت 
واگــذاری 12 درصدی هلدینگ خلیج فارس بازمی گــردد. این در حالی 
اســت که پیش بینی ها از تحقق منابع پیش بینی شــده حاصل از فروش 
شــرکت های دولتی در بودجه 1402 بعیدتر به نظر می رســد. بر همین 
اساس در حالی 106 هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیش بینی شده 
که واگذاری های در دستور کار در سازمان خصوصی سازی به مراتب کمتر 
است؛ به طوری که تنها دو قســط 13.5 هزار میلیارد تومانی از واگذاری 
هلدینگ خلیج فارس و حدود هزار میلیارد تومان از واگذاری های سال های 
قبل به طور قطعی وصول خواهد شــد که در مجموع به 28  هزار میلیارد 
تومان می رســد. این بدان معناســت که تحقق منابع پیش بینی شده در 
بودجه مستلزم دریافت 80 هزار میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش 
شرکت های دولتی اســت. در صورتی که پیش پرداخت این واگذاری ها را 
50 درصد در نظر بگیریم، تنها 160 هزار میلیارد تومان واگذاری طی سال  
آینده نیاز اســت تا این کسری جبران شود؛ امری که به  شدت بعید و دور 

از واقعیت به نظر می رسد.
باید توجه داشــت با توجه به فروش باقیمانده سهام دولت در هلدینگ 
خلیج فارس در ســال جاری، محدودیت  های حقوقی برای فروش برخی 
دیگر از باقی مانده ســهام دولت مانند توثیق بخشی از سهام قابل فروش و 
همچنین در نظر گرفتن بخشــی از سهام بورسی متعلق به دولت در سال 
جاری برای اعطا به بخشــی از جاماندگان سهام عدالت مانند سهام دولت 
در بانک های صادرات، ملت و تجارت، کشــتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
و هلدینگ خلیج فارس، سهام بورســی در دسترس برای فروش محدود 
است و تحقق رقم های پیش بینی شده از محل فروش سهام بورسی بسیار 
بعید به نظر رســیده و فروش سهام غیربورسی نیز به  دلیل مسائل متعدد 
نظارتی و قیمتگذاری و... به مراتب از فروش سهام بورسی مشکل تر است. 
این موضوع، تحقق درآمدهای پیش بینی شــده را به  شدت دور از واقعیت 

نشان می دهد.
تمرکز دولت صرفا بر فروش است

جالب آنکه مرکز پژوهش ها پیشــتر در گزارش های کارشناسی بودجه 

ســال 1401 نیز بر ایــن مطلب تاکید کرده و هشــدار داده بود. حال به 
نظر می رســد این انتقادات برای واگذاری های پیش بینی شــده در بودجه 
1402 نیز وارد است. انتقاد به بیش برآوردی منابع، به عدم توجه به الزامات 
چارچوب مدیریت دارایی و مولدسازی و تمرکز صرف بر فروش تاکید دارد. 
به نظر می رســد مولدسازی در سال های اخیر در حد یک واژه روی کاغذ 
باقی مانده و سیاســتگذار صرفا فروش اموال را دنبال کرده است. به عالوه 
زیرساخت های مدیریت دارایی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. انتقاد 
بعــدی بر عدم تمرکز در سیاســتگذاری، برنامه ریزی و عملیات فروش و 
مولدسازی تاکید دارد؛ یعنی فروش و مولدسازی اموال به  صورت پراکنده 
و بدون حضور موثر یک نهاد مولدساز مرکزی انجام گرفته است. در پایان 
باید تاکید کرد که درآمدزایی پایدار از اموال دولتی، مســتلزم نقشه راه و 
سازوکار مشــخص و عملیاتی است که صرف درج احکام در لوایح بودجه 
نمی توانــد این نیاز را به  طور کامل برطرف کند. به ویژه در بخش امالك و 
مستغالت، مدیریت متمرکز می تواند پیش نیازهای فعالیت های تخصصی 
و به کارگیری روش های مختلف در جهت ارزش افزایی را به ترتیبی فراهم 
آورد که به هیچ وجه در حالت فروش پراکنده ممکن نیست. عالوه بر این، 
در حالت متمرکز می توان کماکان از ســازوکارهای بازگشت عواید برای 
جلب همکاری دستگاه ها استفاده کرد. بنابراین همچنان ضعف مشهودی 

در نگاه تخصصی به مدیریت اموال دولت وجود دارد.
بــا وجود این می توان از ظرفیت بودجه برای درج احکامی اســتفاده 
کرد که پایه های مدیریت دارایی های دولت و مولدسازی آنها را استقرار 
بخشد تا عالوه بر حرکت به سمت درآمد پایدار از اموال به جای فروش 
و درآمــد یکجا، کاهش هزینه های اداری و نگهداری نیز محقق شــود. 
باید اذعان کــرد تا زمانی که الزامات قانونــی دال بر مدیریت متمرکز 
دارایی های دولت مهیا نشود، نمی توان انتظار پیشرفت های چشمگیر در 
عملکرد این بخش علی الخصوص مولدسازی امالك و مستغالت داشت. 
برنامه ریزی بــرای ارائه طرح یا الیحه مدیریت امــوال بخش عمومی، 
منوط کردن فروش پراکنده و مولد ســازی جزئی امــوال در بودجه به 
تاییــد وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایجاد زمینه دسترســی عموم به 
اطالعات و صدور مجوز فعالیت صندوق ها یا شرکت های دولتی در حوزه 
اراضی و مستغالت از جمله پیشنهادهای سیاستی است که می تواند در 

دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.

واگذاری شرکت های دولتی در بودجه سال آینده با بیش برآوردی همراه است

تنگنای واگذاری در متن بودجه

گزارش مرکز آمار ایران از تحوالت بازار مســکن شهر تهران در دی ماه 
1401 نشــان دهنده تورم ماهانه 9 درصدی مسکن است که باالترین نرخ 
تورم مسکن در سال 1401 محسوب می شود. تورم ماهانه مسکن در دی 
ماه در حالی اوج گرفته که میانگین تورم ماهانه در 9 ماهه امسال به 3.6 
درصد می رسد. متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در شهر تهران در اولین 
ماه از فصل زمستان به 52 میلیون و 800  هزار تومان رسیده که نسبت به 

ماه قبل، رشد 9 درصدی را نشان می دهد.
طبق اعالم مرکز آمار ایران، نرخ تورم ساالنه آپارتمان های مسکونی شهر 
تهران در دی ماه امسال به 40.6 درصد رسیده است که نسبت به همین 
اطالع در ماه قبل )بــا رقم 37.1 درصد(، حدود 3.5 واحد درصد افزایش 
داشته است. منظور از نرخ تورم ساالنه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص 
قیمت در یک ســال منتهی به ماه جاری نســبت به شاخص دوره مشابه 
سال قبل است. در دی ماه 1401، شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی 
شهر تهران به عدد 191.4 رســیده که نسبت به ماه قبل )174.3(، 9.8 
درصد افزایش داشته است. منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل بوده که در دی ماه امسال تورم ماهانه 
قیمت آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 9.8 درصد رسیده است. تورم 
ماهانه دی ماه در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل )4.1 درصد(، بالغ بر 
5.7 واحد درصد افزایش داشته است. همچنین تورم نقطه به نقطه قیمت 
آپارتمان های مســکونی شهر تهران در دی ماه به 66 درصد رسیده که در 
مقایســه با ماه قبل )رقم 52.1 درصد در آذرماه(، 13.9 واحد درصد رشد 
داشته است. منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت 

نسبت به ماه مشابه سال قبل است. 
در دی ماه امسال متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان های مسکونی 
فروش رفته در شــهر تهران به ترتیب به 54 میلیون و 926 هزار تومان و 
52 میلیون و 779 هزار تومان رسیده است. منطقه یک تهران با متوسط 

وزنــی قیمت 111 میلیون و 862 هزار تومان بیشــترین و منطقه 18 با 
متوسط وزنی قیمت 27 میلیون و 884 هزار تومان کمترین قیمت را در 

بین مناطق بیست ودوگانه شهر تهران در این ماه داشته اند.
گزارش مرکز آمار همچنین از رشــد 3 درصدی حجم معامالت خرید 
مســکن و رســیدن حجم معامالت خرید در دی ماه بــه رقم 12  هزار و 
139 واحد مسکونی حکایت دارد. اعداد و ارقامی که نشانگر افزایش حجم 
معامالت مســکن در دی ماه است. به نظر می رسد نگرانی از تشدید تورم 
در بازار مسکن از سمت خریداران مصرفی و همچنین انتظار از بابت رشد 
بیشتر قیمت ها از سمت ســرمایه گذاران تحت تاثیر نوسان ارزی، موجب 
رشد حجم معامالت مسکن در ماه گذشته شده است. هنوز گزارش بانک 
مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر تهران در دی ماه 1401 منتشر نشده 

است.
اوج گیری تورم ماهانه مسکن در حالی است که طرح مالیات بر عایدی 
سرمایه در دســتور کار نمایندگان مجلس قرار دارد. کلیات این طرح در 
پنجم خردادماه 1400 به تصویب مجلس رســید و برای بررسی مجدد به 
کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. ســپس در اوایل دی ماه 1401 به صحن 
علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد آن نیز 
برای بررسی بیشتر به کمیســیون اقتصادی ارجاع شد. مالیات بر عایدی 
سرمایه )CGT( مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه التفاوت قیمت 

فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می آید.
در همین زمینه، یک کارشناس اقتصادی به »ایسنا« می گوید: زمانی که 
دولت ها می خواهند تورم را کنترل کنند، سیاســت های انقباضی در پیش 
می گیرند و در این شــرایط، نرخ مالیــات بخش های غیرتولیدی از جمله 
ســوداگری بازارهای مســکن، طال و ارز را باال می برند. با این کار، حجم 
نقدینگی را کنترل می کنند و تورم را کاهش می دهند. به گفته »مرتضی 
دلخوش«،  اگر تعداد خرید و فروش کاالیی بیش از حد باشد، در آن بخش 

تورم ایجاد می شود. در ایران کاالهایی مثل مسکن، خودرو، طال و ارز دچار 
این معضل شده اند. کشورهای توسعه یافته برای کنترل بازارهای غیرمولد 
مثل مســکن، مالیات بر عایدی ســرمایه را وضع کرده اند که در ایران نیز 
باید اجرا شود. در عین حال باید مراقبت کنیم تا مالیات بر عایدی سرمایه 
نتیجه  معکوس ندهد و خودش به عاملی برای تورم تبدیل نشــود. ممکن 
است فروشندگان، میزان مالیاتی که بر مسکن تحمیل شده را موقع فروش 
در نظــر بگیرند و مبلغ مالیات را به خریــدار فوروارد کنند. قانونگذار باید 

سازوکاری برای جلوگیری از این اقدام بیندیشد.
او با بیان اینکه طول دوره تملک باید در مالیات لحاظ شــود، درباره 
نحوه  محاســبه  مالیات برای ســازندگان توضیح می دهــد: با توجه به 
ســنواتی که خانه ای در اختیار یک فــرد قرار دارد، نرخ مالیات آن باید 
تعدیل شــود. بدین صورت که هرچه مــدت زمان خرید تا فروش خانه 
بیشــتر شــود، مالیات کمتری به آن تعلق بگیرد. به نظرم می توان به 
سازندگان مســکن تا سه سال تنفس مالیاتی داد و بیش از آن منطقی 
نیست؛ زیرا اگر زمان بیشــتری در اختیار سازندگان قرار گیرد، ممکن 
است ماهیت فعالیت آنها به سفته بازی و سوداگری سوق پیدا کند. نکته  
دیگر به تعریف انبوه ســازی برمی گردد. مثال بگوییم معافیت مالیاتی به 
ســازنده ای تعلق می گیرد که تعداد زیادی واحد بســازد. هرچه تعداد 
واحدها بیشــتر و مدت زمان نگهداری کمتر شود، مالیات کمتری تعلق 

بگیرد یا معاف از مالیات شود.
»دلخوش« با اشــاره به مســئله  تورم می افزاید: تورم، مالیات پنهان از 
مردمی اســت که عامل آن نیستند، پس نباید آنها را تنبیه مالیاتی کرد. 
مثال کســی که ســال قبل آپارتمانی را 2 میلیارد تومان خریده و امسال 
قیمت آن تحت تاثیر تورم به 3 میلیارد تومان رســیده نباید مالیات یک 
میلیارد تومان اضافی را بپردازد، اما مالیات مازاد بر یک میلیارد تومان که 

در واقع سود اضافه است را پرداخت کند.

قیمت هر متر خانه در تهران به 52 میلیون تومان رسید

اوج گیری تورم مسکن در زمستان

نگاه

الگوی فراغت ایرانیان چه تغییری کرد؟
شیفت فراغت به خانه و فضای مجازی

نگاهی به الگوی فراغت در جامعه ایرانی نشان می دهد که خانواده همچنان 
در محوریت گذران اوقات فراغت قرار دارد. با این وجود، الگوی فراغت در جامعه 
ایرانی تغییر کرده و روند تغییرات نسلی باعث پررنگ شدن فراغت با دوستان و 
فراغت های مدرنی شده که کمتر با خانواده اتفاق می افتد. از سوی دیگر، فراغت 
در فضــای واقعی، جای خود را به فراغت در دنیای مجازی به ویژه در نســل 
جوان داده است. همچنین الگوی فراغت منفعل در خانه طی سال های گذشته 
گســترش زیادی پیدا کرده که درباره چرایی رواج این الگوی فراغت در جامعه 
ایرانی باید به موانع شــکل گیری الگوهای دیگر توجه کرد. مثال یکی از موانع، 
الگوی اشتغال رایج در جامعه است که زمان فراغت بهینه را به حداقل می رساند. 
افزایش هزینه های زندگی نیز جایی برای هزینه فراغت باقی نگذاشته است؛ به 
طــوری که در حال حاضر، فراغت هایی که کمترین هزینه را دارند، مورد اقبال 

خانواده های ایرانی هستند. 
نهاد پژوهشی مجلس در گزارش »ارزیابی وضعیت فراغت در خانواده ایرانی« 
می گویــد، فراغت به معنای گذران وقت با اختیار فرد و بدون وجود اجبار یکی 
از جلوه های ســبک زندگی در جامعه است که الگوی آن می تواند نشان دهنده 
بخشی از سبک زندگی افراد در جامعه باشد. بررسی نسبت هزینه های فراغتی 
به هزینه های غیرخوراکی خانوارهای ایرانی نشان می دهد در سال های گذشته 
این هزینه به صورت معناداری کاهش یافته است. به عبارت دیگر، هزینه های 
اساسی زندگی ایرانیان بر اثر تورم افزایش یافته و هزینه مربوط به گذران اوقات 

فراغت جای خود را به اولویت های اساسی تر زندگی داده است.
در تعریف فراغت، سه جهت گیری مشترك وجود دارد؛ اول اینکه از آنچه باید 
انجام گیرد، متمایز می شــود. فراغت از قلمرو ضرورت جدا می شود. دوم اینکه 
فراغت انتخابی آزادانه اســت که نسبی بوده و مطلق نیست. سوم اینکه انگیزه 
انتخاب نوع فراغت عمدتا درونی اســت. به همین دلیل می توان گفت فراغت 
ترکیبی از دالیل مشــارکت و مزایای پیش بینی شده است. از مجموع مقوالت 
مطرح شده چنین به نظر می رسد که فراغت فعالیتی است که در ابتدا به صرف 
خودش انتخاب می شود. آنچه فعالیتی را به فراغت تبدیل می کند تعریفی است 
که فراغتگر به آن می دهد و در هر صورت از حالت ذهنی محض فراتر اســت. 
با آنکه آزادی در انتخاب فعالیت های فراغتی نسبی است، ولی می تواند چیزی 
فراتر از یک احساس محض باشد. به این دلیل جهتدار و متضمن تصمیم گیری 

واقعی است.
طبق ارزیابی مرکز پژوهش ها، میانگیــن زمان فراغت هر ایرانی حدود 4.2 
ســاعت در روز است که البته این میزان به تناسب نوع فعالیت افراد )شاغل یا 
بیکار(، ســن، میزان تحصیالت، تجرد و تاهل، جنسیت، میزان درآمد خانوار و 
سطح توسعه یافتگی محل سکونت دستخوش تغییر می شود. البته نرخ اوقات 
فراغت، مســئله اساسی در موضوع فراغت نیســت، بلکه کیفیت گذران اوقات 
فراغت در درجه اهمیت باالتری قراردارد. برای مثال، مقایسه نرخ اوقات فراغت 
در ایران و دیگر کشــورها بیانگر آن است که زمان فراغت در ایران نرخ پایینی 
نــدارد؛ با این حال، زمانی که بحث کیفیت اوقات فراغت به میان می آید، اوضاع 

تغییر می کند.
بررســی الگوی گذران اوقات فراغت در ایران نشان می دهد که فراغت های 
خانه محور و منفعل رو  به رشــد بوده است؛ به طوری که استراحت در منزل به 
عنوان منفعل ترین فراغت، در بازه زمانی حدودا 40 ساله با رشد 610 درصدی 
مواجه شده است. نکته مهم دیگر در مورد فراغت های مورد اقبال  در خانواده ها، 
فراغت هایی اســت که کمترین هزینه را داشته باشــد؛ به گونه  ای که در کنار 
اســتراحت در منزل، تماشای تلویزیون و معاشرت با اقوام نیز درصد باالیی به 
خود اختصاص داده است. بررسی جایگاه هزینه های فراغتی در هزینه - درآمد 
خانوار نیز نشــان می دهد که فراغت پایین ترین جایــگاه را به خود اختصاص 
داده است. در نتیجه می توان گفت یکی از دالیل مهم خانه محور بودن فراغت، 
هزینه های فعالیت های فراغتی اســت کــه در اولویت هــای اول خانواده قرار 

نمی گیرد.
یکی از موضوعات مهم در مسئله فراغت، الگوهای اشتغال در جامعه است؛ به 
گونه ای که اشتغال در جامعه، مانعی برای فراغت به حساب می آید. این موضوع 
هم برای مردان که حجم باالی شــاغالن رســمی در سطح جامعه را تشکیل 
می دهنــد و هم در مورد زنان که حجم باالی اشــتغال بــه کار خانگی دارند، 
قابل ذکر است. دلیل مسئله این است که الگوی اشتغال در جامعه، توجه کمتری 
به دیگر الزامات زندگی خانوادگی داشته و اقتصادمحور تنظیم شده است. نکته 
مهم در فراغت، بنا شدن آن بر خالقیت فردی بدون هرگونه اجبار است. فراغت 
زمانی برای رشــد عرصه های علمی و فرهنگی نیز به حساب می آید؛ چراکه در 
این زمان، فرد آزادانه به دنبــال عالیق خود در عرصه های مختلف می رود. به 
همین دلیل، برنامه ریزی شــغلی باید به گونه ای باشد که افراد امکان پرداختن 
به عالیق خود را داشــته باشند. از سوی دیگر با توجه به رشد صنایع خالق در 
اقتصاد کشــورها، توجه به زمان فراغت در راستای تقویت این صنعت نیز حائز 
اهمیت است. در نهایت می توان گفت که برنامه ریزی با الگوی اشتغال در امتداد 
فراغت، فرصت توســعه در عرصه های مختلف را ایجاد می کند. البته الزمه این 
موضوع، تامین زیرساخت ها و بستر های الزم در جهت فراغت سالم و هدفمند 
اســت. در آسیب شناسی فعالیت های اوقات فراغت، کمرنگ بودن نقش ورزش 
در فهرست فعالیت های فراغتی، پایین بودن سرانه مطالعه در ایران، رشد زمان 
برنامه های ماهواره ای و پررنگ شدن فضای مجازی در پر کردن اوقات فراغت از 

لحاظ گذران وقت در ایران گزارش شده است.
در سال های اخیر، الگوی فراغت منفعل فردی در حال تغییر به الگوی فراغت 
فعال فردی است و روند فراغت منفعل بودن و تاثیرپذیری از ابزارهای فراغتی 
جهانی از ویژگی های اصلی الگوی فراغت در ایران اســت. تعیین متولی واحد 
و مشــخص برای راهبری و هدایت موضوع فراغــت، محوریت دادن به خانوار 
در برنامه ریزی فراغــت، توجه به جنبه آموزش و مهارت آموزی در برنامه ریزی 
فراغت، نیازســنجی فعالیت های فراغتی برای هر استان، از اهم پیشنهادهای 
اجرایی در راســتای گذران مطلوب اوقات فراغت در جامعه ایرانی است. اولین 
پیمایشــی که در آن موضوع اوقات فراغت بررسی شد، مربوط به سال 1353 
اســت که در میان 4420 نفر افراد باالی 15 سال سراسر کشور انجام شد. در 
این بررسی گوش دادن به رادیو، معاشرت با اقوام و آشنایان و تماشای تلویزیون 
و مطالعه، اولویت های اول گذران اوقات بودند که با توجه به دسترسی محدود 
خانواده ها به تلویزیون در سال بررسی، در اولویت بودن آن حائز اهمیت است. 
پیمایش بعدی در سال 1357 انجام شد و انواع فعالیت های گذران اوقات فراغت 
را بررسی کرد؛ به طوری که تماشای تلویزیون، استراحت در خانه و معاشرت با 
اقوام و دوستان در اولویت انتخاب افراد برای گذران اوقات فراغت قرار داشتند. 
از سوی دیگر رفتن به قهوه خانه، شرکت در انجمن ها و گروه ها و رفتن به سینما، 
سه اولویت آخر گذران اوقات فراغت افراد بوده است. آخرین پیمایش انجام شده 
در این زمینه مربوط به ســال 1395 اســت. در این پیمایش نیز استراحت در 
خانه، تماشــای تلویزیون و معاشرت با اقوام و دوســتان به عنوان سه اولویت 
نخســت چگونگی گذران اوقات فراغت بیان شده اند. به همین دلیل است که 
می توان گفت، غالب رفتار فراغتی افراد از الگوی فراغت منفعل پیروی می کند.
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فرصت امروز: چالش بی گازی در زمستان، ترمز اقتصاد را کشید و شاخص 
مدیران خرید، ســقوط کم سابقه ای را در دی ماه تجربه کرد. افزایش تورم، 
تنش ارزی، ناتوانی تقاضا به اضافه چالش کمبود انرژی واحدهای تولیدی از 
جمله دالیلی است که بازوی پژوهشی اتاق ایران در تشریح چرایی سقوط 
شامخ دی ماه بدان اشــاره کرده است. سقوط شامخ کل اقتصاد ایران به 
رقم 41.8 واحد، از رکود کم سابقه فعالیت های اقتصادی در دی ماه حکایت 
دارد. این عدد کمترین مقدار شاخص در طول تاریخ استخراج آن در ایران 
است. در حقیقت، عالئم بروز رکود تورمی که پیشتر در گزارش های شامخ 
از ابتدای پاییز به چشم می خورد، در دی ماه با ابعاد بزرگ تری ظهور کرده 
و خبر از تعمیق شرایط رکودی کسب وکارهای مختلف اقتصاد ایران نسبت 

به ماه گذشته داده است.
در دو ماه گذشته، واگرایی بین شامخ کل اقتصاد و شامخ بخش صنعت 
در نواحی پایین و باالی 50 مشهود بود و بررسی ها نشان می داد که با ادامه 
وضعیت رکودی در صنایع مختلف، احتمال ورود شــامخ صنعت به ناحیه 
زیر 50 و ایجاد همگرایی بین شامخ کل و شامخ صنعت در این ناحیه وجود 
دارد که در دی ماه این موضوع محقق شــد. از نظر مدیران خرید، وضعیت 
عمومی محیط کســب وکار در آبان  و آذر نســبت به ماه قبل، تنزل یافته 
بود، اما شــدت تنزل وضعیت کسب وکارها در دی ماه افزایش یافته است. 
اگر مجموعه عوامل مؤثر بر وضعیت کســب وکارها را به دو دسته عوامل 
اقتصادی-سیاســی در خارج و داخل اقتصاد ایران تقسیم کنیم، »افزایش 
تورم«، »تنش ارزی«، »ناتوانی تقاضا« و »کمبود انرژی« در بعد داخلی و 
»شرایط رکودی اقتصاد جهانی«، »تداوم جنگ روسیه و اوکراین«، »تورم 
انرژی« و... در بعد خارجی موجب تعمیق رکود در فضای کسب وکارها در 

دی ماه شده اند.
زنگ خطر از شامخ دی ماه

شامخ  دی ماه از وخیم تر شدن وضعیت صنایع نسبت به ماه های گذشته 
حکایت دارد؛ به گونه ای که هیچ کدام از صنایع افزایش در تولید را گزارش 
نکرده اند و فقط شــامخ ســه گروه باالی 50 واحد قرار گرفته است. اگر 
مجموعه عوامل مؤثر بر وضعیت کســب وکارها در دی ماه را به دو دســته 
عوامل اقتصادی-سیاسی در خارج و داخل اقتصاد ایران تقسیم کنیم، در 
بعد خارجی عوامل متعددی بر بازارهای جهانی تأثیرگذار بوده اند. اقتصاد 
جهانی همچنان با ریســک های مؤثری مواجه است. ریسک ورود اقتصاد 
 pmi ایاالت  متحده به شرایط رکودی کماکان وجود داشته به گونه ای که

صنعتی ایاالت  متحده در دســامبر نســبت به نوامبر 2022 از رقم 49 به 
48.4 کاهش یافته است. همچنین شواهد حاکی از آن است که وضعیت 
اقتصــاد چین همچنان به تعداد بیماران و تلفات کووید بســتگی دارد. با 
نزدیک شدن به تعطیالت سال نو قمری در چین، شاخص مدیران خرید 
چین در ماه پایانی 2022 نسبت به ماه قبل تنزل داشته و از 48.9 به 47 

کاهش یافته است.
دو موضوع جنگ در اوکراین و تورم انرژی در منطقه یورو نیز شــرایط 
تورمــی را رقم زده، اما با کنترل قیمت انرژی و بازگشــت به قیمت های 
قبــل از جنگ در ماه پایانی ســال 2022، پیش بینی ها افق بهتری برای 
اقتصاد اروپا در سال جدید میالدی را به تصویر کشیدند. در اولین روزهای 
2023، قیمت نفت و برخی فلزات از قبیل مس از قیمت روزهای نخست 
ســال 2022 پایین تر بود. در دی ماه قیمت نفت به  عنوان یک عامل مؤثر 
بــر اقتصاد جهانی کماکان در بازه 80 تا 90 دالر در نوســان بود. افزایش 
درگیری ها در خاك اوکراین، تصویب بســته نهم تحریم های اتحادیه اروپا 
علیه روسیه، تهدید روسیه مبنی بر کاهش 700 هزار بشکه ای فرآورده های 
نفتی عرضه شــده به بازارهای اروپایی از دیگر عوامــل مؤثر بر بازارهای 

جهانی در این ماه بوده اند.
در بعد داخلی اما عوامل مؤثرتری موجب تعمیق رکود در کسب وکارها 
شــده اند. کماکان جهش قیمت ارز از عوامل مؤثر بر کسب وکارها بوده، به 
طوری که افزایش بهای مواد اولیه به میزان بیشــتری نســبت به گذشته 
گزارش شــده اســت. قطعی گاز واحدهای صنعتی و کمبود انرژی نیز بر 
فعالیت صنایع مختلف اثرگذار بوده است. در دی ماه اخبار قطعی گاز و برق 
برخی شهرك های صنعتی منتشر شد. کاهش در موجودی انبار محصوالت 
توسط بخش عمده ای از صنایع گزارش شد که می تواند به دلیل دشواری 
در تأمین مواد اولیه باشد. از سوی دیگر، افت تقاضای مؤثر به دلیل افزایش 
نرخ تورم دی ماه و کاهش قدرت خرید خانوارها نیز باعث رکود کم ســابقه 
در کســب وکارها شده است. مصوبه دولت مبنی بر عرضه 100 درصد ارز 
صادرکنندگان محصوالت فلزی، پتروشیمیایی و معدنی نیز بر نگرانی های 

مدیران خرید این صنایع بزرگ دامن زده است.
وضعیت نگران کننده تولید

در دی ماه پس از ســه ماه مقاومت ســرانجام شامخ صنعت وارد ناحیه 
کمتر از 50 و با شــامخ کل همگرا شد. شــامخ صنعت در دی ماه با ثبت 
عدد 45.60 حاکی از تنزل قابل توجه در وضعیت کســب وکارهای صنایع 

مختلف است. این عدد نســبت به ماه گذشته )51.69( افت قابل توجهی 
را تجربه کرده اســت. شــامخ صنعت در مؤلفه مقدار تولید تنزل زیادی 
را نشــان می دهد )39.63(. در بخش فــروش نیز وضعیت وخیم گزارش 
شده )37.40( و صنایع مختلف در صادرات نیز با افت قابل توجهی روبه رو 
بوده اند )44.67(. میزان سفارشات جدید کاهش یافته )44.19(، سرعت 
انجام و تحویل سفارشــات بهبود یافتــه )53.09( و موجودی مواد اولیه 
نیز کاهش نشــان می دهد )43.31(. همچنین افزایش بســیار شدید در 
بهای مواد اولیه گزارش شده )87.66( که نسبت به ماه گذشته نیز شدت 
یافته است )83.29( موضوعی که از مهمترین مسائلی پیش روی فعاالن 

اقتصادی است.
افزایش شدید قیمت مواد اولیه در تمام ماه های سال 1401 از سوی 
مدیران خرید گزارش شــده که براساس شواهد موجود به میزان زیادی 
ناشــی از افزایش نرخ ارز و انتظــارات تورمی موجود درخصوص قیمت 
ارز و مواد اولیه اســت. کاهش در میزان مصرف حامل های انرژی، اتفاق 
نادری است که از سال 1398 گزارش نشده است )48.20(. این موضوع 
به دلیل قطعی گاز و برق مصرفی واحد های تولیدی در دی ماه رخ داده 
اســت. طبق اعالم مدیــران خرید، واحدهای تولیــدی و صنعتی با دو 
موضوع کاهش تقاضا و فروش و افزایش هزینه تولید مواجه شده اند که 
وضعیت درآمد و هزینه شــرکت ها را به  شدت تحت تأثیر قرار می دهد. 
همچنیــن اســتخدام و به کارگیری نیروی کار در دی مــاه بدون تغییر 

گزارش شده است )50.71(.
در مجموع، ارقام پنج مؤلفه اصلی شــامخ کل، حاکی از کاهش شدید 
میزان تولیــد محصوالت )39.48(، کاهش زیاد ســرعت انجام و تحویل 
سفارشــات )43.35( علی رغم افت قابل مالحظه میزان سفارشات جدید 
)40.82(، کاهــش قابل توجــه در موجودی مواد اولیه خریداری شــده 
)39.54( و کاهش به کارگیری نیروی کار )46.62( اســت. مدیران خرید 
در دی ماه همچنین افزایش شــدید بهای مــواد اولیه )85.26( را گزارش 
کرده اند که در ماه های قبل نیز قویا گزارش شده بود. همچنین شاهد افت 
فروش محصوالت )43.31( و کاهش میزان صادرات )45.74( نیز هستیم. 
افزایش بهای مواد اولیه که در ســال جاری توسط مدیران خرید گزارش 
شــده و از دالیل اصلی تشدید تورم در ماه های اخیر بوده و همچنین افت 
تولیــد در بخش ها و صنایع مختلف در دی ماه، شــواهد الزم برای تأیید 

فرضیه تشدید شرایط رکود تورمی را فراهم می کند.

شاخص مدیران خرید چگونه در دی ماه سقوط کرد؟

تولید در منگنه تورم

در هفته منتهی به نیمه زمستان، دو بازار از سه بازار مهم، رشد نرخ سود 
را تجربه کردند. در بازار اولیه نرخ سود رکورد چهارساله را به همراه داشته 
و نرخ بهره بین بانکی در قله دوســال اخیر قرار گرفته اســت. به گزارش 
»اکوایران«، در هر هفته سه بازار مهم رصد می شود؛ بازارهایی که تغییرات 
معامالت در آنها به همراه نوســان نرخ سود می تواند بر متغیرهای کالن 
اقتصادی تاثیرگذار باشد. مهمترین شاخص کالن اقتصادی در این ارزیابی، 
تورم است. در همین رابطه، دولت به منظور درآمدزایی غیرتورمی خود در 
بازارهای مالی، اقدام به فــروش اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه می کند. 
هرچه که دولت در این بازارها اوراق بیشــتری بفروشد به عقیده برخی ها، 
بیشتر به سود اقتصاد کشور است؛ چراکه عمدتا اقتصاددانان این مسیر را 

روشی غیرتورمی در درآمدهای دولت می دانند.
اوراق این معامالت یا در بازار پول فروخته می شــود یا در بازار سرمایه. 
بانک ها که یکی از مهمترین مشــتریان این دســته از معامالت هستند، 
می توانند با وثیقه اوراق در بازار باز از بانک مرکزی اســتقراض پول کنند. 
در هفته های اخیر، وزارت اقتصاد نرخ سود را به سطح بی سابقه ای رسانده، 
اما همچنان سطح معامالت پایین بوده است. این در حالی است که بانک 
مرکزی مسیر نرخ سود در بازار باز را همچنان ثابت نگه داشته است. بررسی 
بازارهای مالی نشــان می دهد درجه نرخ سود در بازار بین بانکی با وجود 
ثبات نرخ سود در بازار باز به سطح باالیی رسیده که برخی تحلیلگران آن را 
نتیجه تغییر در سیاست بانک مرکزی در قبال این شاخص می دانند. برخی 
معتقدند به منظور بهبود اوضاع تورمی در شرایط کسری پایدار بانکی در 
هفته های اخیر، نیاز است که نرخ بهره بین بانکی در کشور ترقی پیدا کند. 

این در حالی است که فعاالن بورسی نظری مغایر با این شاخص دارند.
در نهایت عمده تحلیل های آماری از وضعیت بازارهای مالی نشان دهنده 
رشد نرخ سود در اکثر بازارهای منتهی به نیمه بهمن ماه است. در همین 
رابطه، درجه نرخ سود در بازاهای مالی منتهی به نیمه زمستان امسال باال 
رفته است. در این بازارها که عموما مشتمل به سه بازار مهم است، بارزترین 
رکوردزنی در نرخ بهره بین بانکی قابل مشــاهده است. در ادامه بازار اولیه 

اوراق بدهی دولتی نیز رکورددار نرخ سود در هفته های اخیر بوده است.
در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی، دولت اوراق خود را به مشتریان عرضه 
می کند و معامله گران در این بازار متناســب با ویژگی اوراق عرضه شــده 
اقدام به مشــارکت در این معامالت می کننــد. در همین رابطه داده های 
بانک مرکزی در این هفته نشــان می دهد بانک ها تنها مشتریان اوراق در 
این بــازار بوده اند و مجموعا در این معامالت 380 میلیارد تومان اوراق از 
دولت خریداری کرده اند. این در حالی اســت که نرخ سود موثر در هفته 
اخیــر معادل با 23.8 درصد بوده و باالترین میزان را در هفته های متوالی 
بازار اولیه در چهار سال اخیر ثبت کرده است. طبق آمارهای ثبت شده در 
حراج ســی و هفتم، تنها اوراق خریداری شده اراد 122 بوده که نرخ سود 
23.8 درصدی داشته است. بانک های خریدار اوراق می توانند از این دارایی 
خود در بازار باز بهره مند شده و از بانک مرکزی استقراض نقدینگی کنند.

در هفته منتهی به 11 بهمن ماه امســال، حجم تزریق پول در بازار باز 
همچنان فراتر از مرز 100 هزار میلیارد تومان بوده و در سطح باالیی رقم 
خورده است. این رقم طبق داده های بانک مرکزی در حراج چهل و هفتم 
بازار باز معادل با 105 همت رقم خورده است. این استقراض در هر هفته 

همراه با نرخ سودی است که بانک مرکزی آن را تعیین می کند. در همین 
رابطه در حراج اخیر، نرخ سود در بازار باز برابر با 21 درصد به ثبت رسیده 
است. این شاخص اکنون برای چهارمین ماه متوالی ثابت مانده و تغییری 
نداشته است. البته نرخ بهره بین بانکی جهشی قابل توجه را در این هفته 

ثبت کرده و به باالترین سطح دو ساله خود رسیده است.
در نیمه بهمن ماه امســال، بانک مرکزی عالوه بر ســطح باالی تزریق 
پــول در بازار باز، حجم تزریق در بازار بین بانکی را نیز ارتقا داده اســت. 
در همین رابطه داده های بانک مرکزی نشان می دهند در این هفته حجم 
تزریق پول در بازار شــبانه 19 همت بوده که تقریبا بیشترین سطح را در 
دو ماه اخیر داشته اســت. در این بازار بانک مرکزی معامالت کوتاه مدت 
بانک ها را ســاماندهی می کند و نرخ ســود مداخله بانک مرکزی در این 
معامالت 22 درصدی است. نرخ بهره بین بانکی از طریق میانگین موزون 
دادوستد بانک های دارای مازاد و دارای کسری صورت گرفته و در هر هفته 
روندی مشــخص را از خود برجای می گذارد. این نرخ را عمده تحلیلگران 
از شاخص های مهم اقتصاد می دانند و آن را در عالمت دهی به تورم، موثر 
قلمداد می کنند. نرخی که اکنون با ثبت 21.17 درصد در قله دو ســاله 

ایستاده و باالترین سطح را در این مقطع داشته است.
برخی کارشناسان معتقدند پایین بودن نرخ بهره در شرایطی که تزریق 
پول در بازارهای بین بانکی در سطح باالیی قرار دارد، می تواند موجب تورم 
شــود. از همین رو، رشــد نرخ بهره در این بازار را در نتیجه کنترل تورم، 
امری مهم قلمداد می کنند. در سوی مقابل، فعاالن بازار سرمایه قرار داشته 

و باال رفتن نرخ را در افت شاخص بورس دخیل می دانند.

رکوردزنی نرخ سود در دوسوم بازارها

خبرنامه

رشد دوباره قیمت سکه و طال
سکه 24 میلیون تومان شد 

قیمت ســکه بار دیگر به کانال 24 میلیون تومان بازگشــت و با رشــد 
حدود نیم میلیونی در روز دوشــنبه با رقم 24 میلیون و 50 هزار تومان به 
فروش رســید. هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در سومین روز هفته 
با 450 هزار تومان افزایش نســبت به روز قبل با قیمت 24  میلیون و 50 
هزار تومان معامله شد. براساس نرخ های اعالمی اتحادیه صنف فروشندگان 
و ســازندگان طال، جواهر، نقره و ســکه تهران، سکه تمام بهار آزادی طرح 
قدیم نیز با رشد 450 هزار تومانی نسبت به روز قبل، با قیمت 22 میلیون 
و 550 هزار تومان خرید و فروش شــد. همچنین نیم سکه با رشد کمتر از 
100 هزار تومان به 14 میلیون و 100 هزار تومان و ربع  ســکه با 50 هزار 
تومان افزایش به 9 میلیون و 100 هزار تومان رســید. سکه یک گرمی نیز 
بدون تغییر قیمت در همان رقم 4میلیون و 900 هزار تومان باقی ماند. در 
بازار طال نرخ هر گرم طالی 18 عیار، 2 میلیون و 93 هزار تومان و قیمت 
هر مثقال طال، 9 میلیون و 70 هزار تومان تعیین شــد. بهای هر اُنس طال 

در بازارهای جهانی، یک  هزار و 872 دالر و 42 سنت اعالم شد.
همچنین نرخ هر اســکناس دالر آمریکا در صرافی های بانکی 30 هزار و 
693 تومان و هر یورو 33 هزار و 142 تومان معامله شــد؛ بنابراین قیمت 
دالر نســبت به روز قبــل، ثابت و قیمت یورو، 57 تومان کاهش داشــت. 
نــرخ خرید هر اســکناس دالر در بانک ها و صرافی هــای بانکی 30 هزار و 
416 تومــان و نرخ فروش آن 30 هزار و 693 تومان اســت. نرخ خرید هر 
اســکناس یورو 32 هزار و 844 تومان و نرخ فــروش آن 33 هزار و 142 

تومان اعالم شد.

پادشاه رمزارزها در کانال 22 هزار دالر
بیت کوین سقوط کرد

تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین در معامالت روز گذشته نشان می دهد 
که یک روند نزولی از همان ابتدای جلسه معامالتی در جریان بوده و پس 
از رســیدن به باالترین سطح در 23 هزار و 460 دالر، بیت کوین به  طور 
مداوم در حال کاهش بوده و در حال حاضر در سطح 22هزار دالر معامله 
می شود. رمزارز محبوب در 24 ساعت گذشته بیش از 2.35 درصد ارزش 

خود را از دست داده است.
به گزارش کریپتو، در حال حاضر بازار منفی آشــکار شــده است؛ پس 
از کاهش قیمت بیت کوین از روند نزولی که در چند روز گذشــته وجود 
داشــت، حجم کل معامالت برای بیت کوین نزدیک به 442 میلیون دالر 
است. این دارایی دیجیتال با توجه به ارزش بازار، جایگاه اول را در فهرست 
ارزهای دیجیتال ارزش بازار سکه به خود اختصاص داده است. همچنین 
خروجی شــدیدی از صرافی ها وجود دارد که می تواند نشان دهنده فشار 
فروش بیشــتر در آینده نزدیک باشــد. تجزیه و تحلیل یک روزه قیمت 
بیت کوین نشان می دهد که از ابتدای معامالت دیروز، قیمت بیت کوین در 
روند نزولی بوده زیرا شــرایط بازار نزولی شده است. قیمت طی چند روز 
گذشته در تالش برای خروج از سطح مقاومتی 23هزار و460 دالری بوده 

و در نتیجه توکن شروع به کاهش کرده است.
نمودار فنی یک روزه قیمت بیت کوین نشــان دهنده روند نزولی برای 
آینده اســت. بیت کوین در حال حاضر زیر میانگین متحرك روزانه 50 و 
100 معامله می شود. شاخص ار اس ای )RSI( یا شاخص قدرت نسبی 
بیت کوین در 75.52 قرار دارد که نشان دهنده روند تلفیقی قیمت است. به 
 طور کلی، تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین نشان می دهد که اگر خریداران 
به زودی وارد عمل نشــوند، انتظار می رود روند نزولی قیمت ها ادامه یابد. 
در حال حاضر، هیچ نشــانه ای از بازگشــت مجدد وجود ندارد. بنابراین 
معامله گران باید محتاط و مراقب هرگونه تغییر احتمالی در احساسات بازار 
باشند. گاوها اگر می خواهند قیمت ها را باالتر ببرند، باید جای پای محکمی 

باالتر از سطح مقاومت 23هزار و 460 دالری ایجاد کنند.
مجموع ارزش بــازار جهانی ارزهای دیجیتالــی در حال حاضر 1.06 
تریلیون دالر برآورد می شود که این رقم نسبت به روز قبل، 1.98 درصد 
کمتر شده است. در حال حاضر، 41.53 درصد کل بازار ارزهای دیجیتال 
در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز 0.03 درصد کاهش داشته است. 
حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در 24 ســاعت گذشته 48.65 میلیارد 
دالر است که 25.92 درصد افزایش داشته است. حجم کل در امور مالی 
غیرمتمرکز در حال حاضر 5.30 میلیارد دالر اســت که 10.90 درصد از 
کل حجم 24 ســاعته بازار ارزهای دیجیتال است. حجم تمام سکه های 
پایدار اکنون 42.18 میلیارد دالر است که 86.70 درصد از کل حجم 24 

ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

صندوق بین المللی پول:
اقتصاد چین نیازمند اصالحات است

صندوق بین المللی پول )IMF( معتقد است که اقتصاد چین در حال 
بازگشت است، اما پکن باید سیاست کنونی خود را تغییر و اجازه دهد 
تا شرکت های دولتی و خصوصی افزایش یابند. به گزارش اکونومیک، 
مقامات صندوق بین المللی پول می گویند که اقتصاد شماره دو جهان با 
وجود بازگشت از کووید-19 هنوز با پتانسیل کامل خود عمل نمی کند. 
این مقامات در یک کنفرانس خبری آنالین که با آغاز ارزیابی ســاالنه 
اقتصــاد چین همراه بود، به خبرنگاران گفتند: اصالحات ســاختاری 

کلیدی باید دوباره تسریع شود تا رشد بالقوه چین افزایش یابد.
صندوق بین المللی پول در گزارش خود از چین برای مدیریت اولیه 
این بیماری همه گیر قدردانی اما تاکید کرد: عواملی که رشد اقتصادی 
را در سال 2022 به میزان قابل توجهی کاهش دادند، می توانند عملکرد 
اقتصادی امســال را نیز مختل کنند، مگر اینکه به درستی مورد توجه 
قرار گیرند. بخش بیمار امالك و مســتغالت چین، کاهش جمعیت، 
کاهش رشــد بهره وری و عدم اطمینان در مــورد احتمال ظهور انواع 
جدید کووید از جمله دالیل نگرانی محســوب می شــوند که در این 

گزارش ذکر شده است.
طبق آخرین پیش بینی های این صندوق که در 31 ژانویه منتشــر 
شد، دومین اقتصاد بزرگ جهان امسال 5.2 درصد رشد خواهد کرد که 
در مقابل ســه درصد در سال 2022 قرار دارد. این بدترین وضعیت در 
نزدیک به نیم قرن گذشته  بدون در نظر گرفتن رشد 2.2 درصدی در 
زمان کووید است. »توماس هلبلینگ«، معاون بخش آسیا و اقیانوسیه 
صندوق هشــدار داد که حمایت ارائه شــده در سال 2022 منقضی 
می شود و صندوق بین المللی پول به چین توصیه می کند که با تغییر 
ترکیب هزینه ها به ســمت خانوارها، »موضع مالی خنثی« اتخاذ کند؛ 

زیرا اقتصاد چین هنوز زیر پتانسیل خود فعالیت می کند.

3اقتصاد امروز سه شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
18 بهمن 1401
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یک کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد
رونق سفته بازی با قیمت دستوری

موج تازه ریزش شــاخص ها در بازار ســهام با انتشــار اطالعیه شورای 
رقابت ادامه دارد و این در حالی اســت که کارشناسان و اهالی بازار سهام 
نســبت به بازگشت قیمتگذاری دستوری و توقف عرضه خودرو در بورس 
کاال انتقاد دارند. در همین زمینه، یک کارشــناس بازار ســرمایه معتقد 
است: قیمتگذاری دســتوری در صنایع باعث شده است که شرکت ها به 
ارزان فروشــی مجبور شوند و این یعنی فردی که سهام می خرد بر دارایی 
تحت تملک خود کنترلی ندارد که نتیجه آن نیز خروج پول و ورود آن به 

بازارهای سفته بازی است.
»امیر جعفری« در رابطه با علت خروج پول افراد حقیقی از بازار سرمایه 
به »بورسان« می گوید: از ابتدای بهمن ماه تاکنون بیش از 8 هزار میلیارد 
تومان خروج پول از ســمت کدهای حقیقی را در معامالت بورس تهران 
شاهد بودیم. او به دو برش زمانی از بورس تهران که طی هفته گذشته، دو 
روی متفاوت از خود را به نمایش گذاشــت، اشاره می کند و می افزاید: در 
برش اول، بازار به دلیل شــرایط تورمی ایجادشده و رشد نرخ دالر در بازار 
آزاد، روندی صعودی به خود گرفته بود و تمام سرمایه گذاران و سهامداران 
بازار امیدوار بودند که با جهش قیمت ارز، بازار سرمایه هم رشد خواهد کرد. 
بنابراین، ورود نقدینگی و حرکت به سمت بازار سرمایه و سهام شرکت های 
کوچک و بزرگ اتفاق افتاده و شــاهد بازدهی 25 تا 30 درصدی کل بازار 
بودیم. در برش دوم نیز شاهد بازاری سرخ رنگ با خروج پول های سنگین 

به دلیل حواشی ایجاد شده در صنعت خودرو بودیم.
این کارشناس بازار سرمایه ادامه می دهد: طی سالیان گذشته به دلیل 
رفتارهای دولت و سیاســتگذاران به عنوان بازیگر اصلی بازار سهام، هر از 
گاهی اتفاقاتی خاص رخ می دهد که به خروج پول از بورس منجر می شود 
و این در حالی است که دولت در دیگر بازارها چنین کنترلی ندارد و همین 
موضوع به کوچ سرمایه از بورس به بازارهای سفته بازی می انجامد. به اعتقاد 
»جعفری«، به دلیل اتفاقات رخ داده، بورس تهران اکنون در بین بازارهای 
مختلف، کمترین قیمت دالری را دارد که این موضوع و ارزندگی سهام در 
قیمت های کنونی می تواند دلیلی برای خرید ســهام باشد، اما به هرحال 

حواشی موجود در بازار سهام نیز در دیگر بازارها دیده نمی شود.
وی در انتها با اشــاره به عقب ماندگی بورس نســبت به بازارهای دیگر 
می گوید: در بازه زمانی سه سال گذشته از سال 99 تاکنون، شرایط بازارها 
نشــان داده اســت که بورس تهران از رقبای خود جامانده و این موضوع 
دالیل متعددی را پشت سر خود دارد که می توان به سیاست های اقتصادی 
نادرســت و خلق الساعه کشور اشاره کرد. بورس به دلیل پلتفرمی که دارد 
بسیار سریع به این موضوعات واکنش داده و با خروج پول همراه می شود. 
رفتار دولت در بورس و قیمتگذاری دستوری در صنایع باعث شده است که 
شرکت ها به ارزان فروشی مجبور شوند و این یعنی فردی که سهام می خرد 
بــر دارایی تحت تملک خود کنترلی ندارد که نتیجه آن نیز خروج پول و 

ورود آن به بازارهای سفته بازی است.

نایب رئیس شورای رقابت:
قیمت خودرو واقعی می شود

با وجود واکنش منفی بورس و انتقاد کارشناسان، اعضای شورای رقابت 
از دســتورالعمل خود دفاع می کنند؛ چنانکه نایب رئیس شورای رقابت از 
ادامه فعالیت سامانه یکپارچه فروش خودرو خبر داده و می گوید: در دوران 
گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه ای برای عرضه محصوالت تولیدی 
خودروســازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم شورای 
رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش بینی شده است، اما به معنای 
تایید قرعه کشــی نیست؛ این ســامانه صرفا ابزاری است که خودروهای 

تولیدی به مصرف کننده واقعی عرضه شود.
»محمود دودانگه« با تاکید بر اینکه بازار خودرو قرار است در چارچوب 
مصوبه شــورای رقابت تنظیم شود، به »ایســنا« می گوید: با بررسی های 
انجام شــده شــورای رقابت بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده است؛ 
بنابراین طبق بند 5 ماده 58 قانون سیاســت های اصل 44 قانون اساسی 
باید دســتورالعمل تنظیم بازار خودرو در این مورد تدوین و اجرایی شود. 
این دستورالعمل چند محور دارد، یکی از این محورها، واقعی شدن قیمت 
خودروها اســت. در واقع، قیمت بسیاری از خودروهای تولیدی بنگاه های 
خودروســاز واقعی نیست و پایین تر از قیمت تمام شده است، بنابراین قرار 
است قیمت خودروها واقعی شــود که این مهم می تواند به خودروسازان 
کمک کند و زیان آنها را پوشش دهد. یعنی شورای رقابت نه تنها معتقد 
است خودروسازها نباید زیان کنند بلکه بر این باور است که این شرکت ها 
حتما باید سودده باشند. این پیام واضح از سوی شورای رقابت اعالم شده 
است و این شورا نمی خواهد قیمتگذاری دستوری که به زیان خودروسازان 
اســت تداوم داشته باشد. این موضوع می تواند به خودروسازان کمک کند 
که بتوانند تولید خود را افزایش دهند، سرمایه گذاری جدید داشته باشند و 

محصوالت جدید ارائه کنند.
»دودانگه« با اشــاره به عرضه خــودرو در بورس کاال و معامله خودرو با 
قیمت پایین تر از بازار ادامه می دهد: بازار خودرو دو طرف دارد. یک طرف 
عرضه یک طرف تقاضا؛ فروش خودرو در بورس کاال منافع طرف عرضه را 
بیشینه می کند، ولی آیا منافع مصرف کنندگان مورد توجه قرار می گیرد؟ 
فرض کنید قیمت تمام شده به اضافه ســود برای یک خودرو 100 واحد 
است، اگر خودروساز مجاز باشد در فرآیندی حراج گونه خودرو را با قیمت 

200 واحد عرضه کند، منافع مصرف کننده چگونه تامین می شود؟
این عضو شــورای رقابت با تاکید بر اینکه قیمت خودرو در بازار واقعی 
نیســت، می افزایــد: قیمت هایی که در بازار اســت به دلیــل تقاضاهای 
سفته گرایانه، واقعی نیست. اگر در بازار تقاضای واقعی باشد و عرضه به حد 
کافی رخ دهد، خودرویی با قیمت تمام شــده 100 واحد نباید 200 واحد 
به دست مصرف کننده برسد. موضوع مهم برای شورای رقابت این است که 
یک فضای رقابتی در بازار شکل بگیرد و هم منافع تولیدکننده حفظ شود 

و هم منافع مصرف کننده.
او در پاســخ به اینکه با توجه به اینکه وزارت صمت از حذف ســامانه 
یکپارچه خبر داده بود چرا در دستورالعمل شورا باز هم به تداوم این سامانه 
اشــاره شده است؟ می گوید: پیش بینی شورا این است که با تداوم تولید و 
عرضه خودروسازان و همچنین انجام واردات و اعمال ضوابطی برای طرف 
تقاضا، میزان تقاضاها واقعی می شود و نیازی به قرعه کشی نخواهد بود، اما 
در دوران گذار از وضعیت فعلی نیاز است سامانه ای برای عرضه محصوالت 
تولیدی خودروسازان وجود داشته باشد. این سامانه در چارچوب تصمیم 
شورای رقابت، سامانه فروش یکپارچه خودرو پیش بینی شده است اما به 
معنای تایید قرعه کشی نیست؛ صرفا ابزاری است که خودروهای تولیدی به 

مصرف کننده واقعی عرضه شود.

بورسنامه

فرصت امروز: به نظر می رســد حواشی عرضه خودروی بورسی حاال حاالها 
دست از سر تاالر شیشه ای برنمی دارد. پس از آنکه در چند هفته گذشته شاهد 
تاثیر جســته و گریخته توقف عرضه خــودرو در بورس کاال بودیم، در ابتدای 
هفته جاری، شــورای رقابت آب پاکی را روی دست همه ریخت و با ابالغ یک 
دستورالعمل هفت بندی، نماگرهای بورسی ریزش قابل توجهی را در معامالت 
روز یکشنبه تجربه کردند. خروج پول حقیقی نیز نسبت به روزهای معامالتی 
قبل حدودا چند برابر شد و 765 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد 
تا برای یازدهمین روز معامالتی متوالی، ســهامداران خرد راه خروج از بازار را 
در پیش گرفته باشند. از ابتدای بهمن ماه به طور متوسط، روزانه 622 میلیارد 
تومان از ســوی این گروه از بازیگران از بازار سهام خارج شده است. البته این 
اولین باری نیست که سایه قیمتگذاری دستوری بر سر بورس تهران سنگینی 
می کنــد و التهاب می آفریند. به نظر می رســد هر از چند گاهی باید شــاهد 
شوك های ناگهانی بازار سهام در واکنش به تصمیمات مقطعی سیاستگذاران 
باشیم. سیاست های غیراصولی و متناقضی که بیش از پیش بر تنور نااطمینانی 

در تاالر شیشه ای می دمد و سهامداران خرد را از بازار سهام فراری می دهد.
این روند منفی در دومین روز معامالتی هفته نیز ادامه یافت و هرچند پنج 
نمادی که بیشترین اثر مثبت را روی شاخص کل داشتند با ورود پول حقوقی 
مواجه شدند، اما در نهایت نتوانستند شاخص را سبزپوش کنند. بدین ترتیب، 
معامالت بورس تهران در روز دوشنبه با تداوم ریزش شاخص ها  و خروج پول 
حقیقی همراه شــد و نماگر اصلی با افت 0.15 درصدی به سطح یک میلیون 
و 537 هــزار واحد و نماگر هم وزن با افــت 0.82 درصدی به تراز 476 هزار 

واحد رسید.
نماگرهای بورسی درجا زدند

در جریان معامالت روز دوشنبه 17 بهمن ماه، شاخص کل بورس تهران با 
2 هزار و 319 واحد )0.15 درصد( کاهش به ارتفاع یک میلیون و 537 هزار 
واحد رسید و شاخص هم وزن با افت 3 هزار و 916 واحدی )0.82 درصد( در 
سطح 476 هزار و 251 واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس نیز قرمزپوش شد 
و بــا کاهش 117 واحدی، رقم 19 هــزار و 920 واحد را نمایش داد. با اینکه 
در نیمه دوم معامالت دوشنبه، ریزش شاخص ها متوقف شد، اما بازار توان باال 
کشــیدن شاخص ها را نداشت. در پایان معامالت  روز گذشته، 243 نماد رشد 
قیمت و 408 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 37 درصد بازار رشد 
قیمت داشتند و 63 درصد بازار افت قیمت را تجربه کردند. ارزش خالص تغییر 
مالکیت حقوقی به حقیقی بازار برای دوازدهمین روز متوالی منفی شد و 370 
میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شــد. بیشترین خروج پول حقیقی 
به سهام وبملت )بانک ملت( اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی 
به حقوقی آن 106 میلیارد تومان بود. فملی نیز دومین رتبه خروج را داشت 
و پس از آن، نمادهای وتجارت، فوالد و شــپنا بیشترین خروج پول حقیقی را 
ثبت کردند. در سوی دیگر، ثجنوب بیشترین ورود پول حقیقی را ثبت کرد و 

نمادهای اردستان، غدانه و غدیس در رتبه های بعدی ایستادند.
گروه خودرو و ساخت قطعات همانند روز یکشنبه قرمزترین گروه بازار شد. 
ریزش گروه خودرویی  بازار پس از انتشــار اطالعیه شــورای رقابت شروع شد 
و بــرای دومین روز تداوم داشــت، اما دیگر گروه لیــدر ریالی بازار؛ بانک ها و 
مؤسسات اعتباری سبزپوش شد. ریزش خودرویی ها در شرایطی تکرار شد که 
»مجید عشقی«، رئیس سازمان بورس اعالم کرده که عرضه خودرو در بورس 
کاال تداوم خواهد داشــت. بنابراین به نظر می رســد ریزش بازار فقط به خاطر 
عرضه نشــدن خودرو در بورس کاال نیســت، بلکه واکنش بازار به مداخالت 
دستوری و تصمیمات خلق الساعه دستگاه هاست. سیاستگذاری متناقض نمایی 
که ریســک های بازار را افزایش داده است. بنابراین ریزش بورس در معامالت 
دیروز را می توان بی توجهی بازار به وعده رئیس سازمان بورس نیز تعبیر کرد.

نمادهای میدکو، شپدیس، وپاسار و فارس بیشترین تأثیر را در افت شاخص 
کل و در مقابل نمادهای فملی، فوالد، وبملت، شــپنا و وتجارت بیشترین اثر 
مثبت را بر شــاخص داشتند. پنج نمادی که بیشترین اثر مثبت را بر شاخص 
داشــتند با ورود پول حقوقی مواجه بودند، اما در نهایت نتوانستند شاخص را 
سبزپوش کنند. در فرابورس نیز نمادهای بپاس، آریا و زاگرس بیشترین تأثیر 
کاهنده را و نمادهای وملل، فروژ و شــرانل بیشترین اثر فزاینده را بر شاخص 

داشتند.
تداوم خروج پول حقیقی

در معامالت روز دوشــنبه، 64 نماد صف خرید داشتند و 105 نماد با صف 
فروش مواجه شدند. ارزش صف های خرید با رشد 88 درصدی به 333 میلیارد 
تومان رسید و ارزش صف های فروش نیز با 22 درصد کاهش به 785 میلیارد 
تومان رسید. در پایان معامالت نیز نماد اردستان )شرکت سیمان اردستان( با 
صف خرید 73 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. 
پس از اردســتان، نمادهای غدیس )شرکت پاکدیس( و غدانه )شرکت کپنبه 

و دانه های روغنی خراسان( بیشترین صف خرید را داشتند. از سوی دیگر در 
پایان معامالت دوشنبه بیشترین صف فروش به نماد میهن اختصاص داشت 
و پس از میهن، نمادهای پخش، وآذر، آباد و حآفرین بیشــترین صف فروش 

را داشتند.
ارزش معامالت کل بازار سهام به 237 هزار و 845 میلیارد تومان رسید. 
ارزش معامالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 230 هزار و 718 میلیارد تومان 
بود که 97 درصد از ارزش کل معامالت بازار را در این روز شامل می شود. 
ارزش معامالت خرد سهام نیز با کاهش 17 درصدی به نسبت روز یکشنبه 
به رقم 4 هزار و 560 میلیارد تومان رســید. خروج پول حقیقی نیز ادامه 
یافت و 370 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شــد. در معامالت 

روز دوشنبه نماد وبملت )بانک ملت( بیشترین ارزش معامالت بازار سهام 
را به خود اختصاص داد کــه ارزش معامالت آن 237 میلیارد تومان بود. 
پس از وبملت نیز ثجنوب بیشــترین ارزش معامالت را داشت و خگستر 
رتبه ســوم بیشترین ارزش معامالت را به خود اختصاص داد و پس از آن 
دو نماد وســاخت و وتجارت در رتبه های بعدی بیشترین ارزش معامالت 
قرار گرفتند. همچنین در جدول حجم معامالت نیز سهام وبملت با تعداد 
713 میلیون و 653 هزار و 705 ســهم در صدر قرار گرفته است. دی در 
رتبه دوم بیشــترین حجم معامالت بازار قرار گرفت و رتبه سوم به شستا 
رســید. دو نماد وساخت و وتجارت نیز در رتبه های بعدی بیشترین حجم 

معامالت بازار جای داشتند.

زور حقوقی ها به شاخص بورس نرسید

روز قرمز تاالر شیشه ای
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سهم باالی لوازم بهداشتی و آرایشی در 
کاالهای قاچاق 

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اعالم کرد حجم 
بسیاری از کاالهای قاچاق کشف شده مربوط به لوازم بهداشتی و آرایشی 
است که منهدم یا بازصادرات می شود. این در حالی است که 85 درصد از 
این محصوالت قاچاق در داخل کشور عرضه می شود که باید با راه اندازی 
ســامانه های الکترونیکی جلوی ســهم عظیمی از آنها را بگیریم. سید 
عبدالمجید اجتهادی در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت قاچاق 
لوازم بهداشتی و آرایشی قاچاق که در اختیار سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی قرار می گیرد، اظهار کرد: براساس آخرین آمارهای موجود 
ســاالنه حدود 12.5 میلیارد دالر کاالی قاچاق در کشور کشف می شود، 
اما حجم متنابهی به حساب نمی آید، چراکه طبق گزارش مسئوالن ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز به طور متوسط ساالنه حدود 5درصد کاالهای 
قاچاق کشف و ضبط می شود. وی افزود: حتی اگر تصور کنیم 10 تا 15 
درصد لوازم بهداشــتی و آرایشی وارد شده به کشور که قاچاق هستند، 
کشف می شود باز هم 85 درصد از آنها در داخل کشور عرضه می شوند. 
بنابراین باید با راه اندازی سامانه های الکترونیکی جلوی سهم عظیمی از آنها 
را بگیریم. مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به 
اینکه درصد بسیار زیادی از کاالهای قاچاق کشف شده، لوازم بهداشتی و 
آرایشــی است، ادامه داد: در مورد لوازم آرایشی و بهداشتی که به صورت 
غیرقانونی وارد کشور می شود باید گفت که این کاالهای مکشوفه به هیچ 
وجه از طریق مزایده ها در داخل عرضه نمی شود بلکه انهدام یا بازصادرات 
می شوند. اجتهادی اعالم کرد: طبق نظر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
حدود 5 درصد کاالهای قاچاق کشف می شوند که البته خودشان به این 
مسئله انتقاد دارند، اما برنامه های جدیدی برای برخورد با کاالی قاچاق 
در ســطح عرضه وجود دارد و قرارگاه مبارزه با قاچاق در سطح عرضه به 
همین دلیل راه اندازی شده اســت. وی افزود: در زمینه مبارزه با قاچاق 
باید محیط عرضه را ناامن کنیم و اگر نمی توان مانند موبایل و دیگر لوازم 
الکترونیکی از ظرفیت های نرم افزاری برای جلوگیری از قاچاق آن استفاده 
کرد. باید برخورد با کاالهای قاچاقی مانند لوازم آرایشــی و بهداشتی را 
در ســطح عرضه ادامه داد. مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال 
تملیکی تاکید کرد: همانطور که مقام معظم رهبری در این زمینه تاکیدات 
ویژه ای داشتند که جنس قاچاق را باید تا داخل مغازه ها دنبال کرد؛ اگر این 
اتفاق بیفتد واردکننده ای که کاالی قاچاق به کشور می آورد، محیط عرضه 

برایش ناامن شده و دست از این کار می کشد.

پلیس برای نداشتن »طرح ترافیک« جریمه نمی کند
 مسئولیت اخذ هرگونه جریمه با شهرداری است

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گفت پلیس برای نداشتن »طرح 
ترافیک« هیچ گونــه جریمه ای را برای خودرو ها اعمال نمی کند. به 
گزارش تســنیم، ســردار کمال هادیانفر رئیس پلیس راهنمایی و 
رانندگی دیروز در حاشیه افتتاح مرکز پاسخگویی راهور و در جمع 
خبرنگاران درباره حذف 2 درصد افزایش عوارض خودرو ها و اعمال 
جریمه توســط پلیس راهور اظهار کرد: در ســال های گذشته بنابر 
شکایتی که در دیوان عدالت کشور مطرح شد، تصمیم بر این شد تا 
شهروندان یا عوارض خودرو های خود را پرداخت یا جریمه بدهند.

رئیــس پلیــس راهور فراجا با اشــاره بــه رأی صــادره به نفع 
شــهرداری ها افزود: بنابر رأی صادرشــده و پیگیری های شهرداری 
برای کســب درآمد بیشتر از طریق جذب عوارض ورود به محدوده 

طرح ترافیک رأی را به نفع آنها صادر و عوارض را قانونی کردند.
وی در ادامه گفت: خودرو هایی که بدون مجوز وارد محدوده طرح 
می شوند باید عوارض پرداخت و جریمه هم از سوی خود شهرداری 
اعمال می شــود و بنابراین دلیلی بــرای اعمال جریمه وجود ندارد، 
اما اگر در بحث عوارض تجدیدنظر شــده و یا به مبلغ جریمه اضافه 

و اصالحات انجام شود، ما نیز به وظیفه خود عمل خواهیم کرد.

نماگربازارسهام

با انتشار تصمیم اخیر شورای رقابت برای تنظیم بازار خودروهای 
سواری، کالف قیمتگذاری خودرو پیچیده تر شد.

به گزارش مردم فردا، شــورای رقابت با بیان اینکه بازار تمامی 
خودروهای سواری شــامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی 
در کشور انحصاری اســت، این خودروها را مشمول دستورالعمل 
شــورای رقابت دانسته اســت. بر این اســاس، مدل قیمتگذاری 
خودرو که پیشتر در این شورا مبنی بر هزینه تمام شده به اضافه 
ضریبی از تورم بخشی، بهره وری و کیفیت بود، تغییر کرده است. 
به طور خالصه، در صورتی که تفاوت قیمت خودروها )بدون لحاظ 
کردن هزینه های مصرف کننده( با خودروی مشابه خارجی بیشتر 

از 15 درصد باشــد، این خودروها اجــازه افزایش قیمت نخواهند 
داشت. منظور از خودروهای مشــابه خارجی نیز میانگین قیمت 
حداقل ســه خودروی خارجی هم رده از نظــر کالس، کیفیت و 
استانداردهاســت که توســط شــورای رقابت یا وزارت صمت با 
استفاده از ظرفیت نهادهای حرفه ای داخلی یا حسب مورد مراجع 
خارجی مبنا قرار خواهد گرفت. با این حال مهدی طغیانی، عضو 
ناظر مجلس در شورای رقابت اظهار کرد: اعضای ناظر مجلس در 
شورای رقابت مخالف شدید مصوبه این شورا درباره دستورالعمل 
عرضه خودرو هستند و مبانی این تصمیم را قابل قبول نمی دانند. 
بــه گفته وی مبانی نظــری این مصوبه محل ایراد اســت و باید 

درباره چگونگی اعمال اصالحات  یا اعتراض به این مصوبه، قانون 
را اصالح کنیم یا استفســاریه دهیم؛ باید قانون مربوط به شورای 
رقابت در مجلس اصالح شــود. به گزارش خراســان، این تصمیم 
شــورای رقابت در حالی منتشر شــده که به نظر می رسد عرضه 
خودرو در بورس کاال را که مورد حمایت وزارت اقتصاد و شورای 
عالی بورس اســت به طور تلویحی رد می کند؛ روشــی که پیشتر 
نتایج مثبتی را برای بازکردن قفل تولید و همچنین افت نســبی 
قیمت ها در بازار به همراه داشــت. با این حال، به نظر می رسد در 
روزهای آینده اختالفات بر ســر این تصمیم شــورای رقابت وارد 

مراحل جدیدی شود.

کالف قیمتگذاری خودرو پیچیده تر شد

دستورالعمل جدید شورای رقابت وقتی سخت گیرانه به  نظر می رسد که 
بدانیم دوباره سراغ محدودیت فروش خودرو های ثبت نامی رفته اند و انتقال 
امتیاز و حقوق ناشــی از خرید خودرو، به اشخاص ثالث را حتی در قالب 

وکالتی و فروش حواله ممنوع اعالم کرده اند.
دســتورالعمل جدید شورای رقابت، برای فروش خودرو 9 شرط تعیین 
کرده اســت. تقریبا همه آنها را پیــش از این هم تجربه کرده بودیم. تنها 
موردی که به ممنوعیت فروش خودرو های واگذارشده در قالب »در رهن 
ماندن سند خودرو« اشاره دارد، چند ماهی نادیده گرفته شد، اما از حاال به  
بعد خریداران خودرو در طرح های فروش فوری و پیش فروش باید بدانند 
حداقل از نظر قانونی قادر نیســتند تا مدتی مشــخص، نسبت به فروش 
خودرو تحویلــی اقدام کنند. تعیین تکلیف رقم واریزی به حســاب های 
وکالتی و مسدودشدن موجودی حساب متقاضیان به اندازه قیمت خودرو 
از دیگر مواردی اســت که در دستورالعمل جدید شورای رقابت گنجانده 
شــده. البته هنوز با یک ابهام بزرگ به نام فروش خودرو در بورس روبه رو 
هستیم که ظاهرا قرار شده روز سه شنبه 18 بهمن درباره آن تصمیم گیری 

شود. چیز هایی که تا اینجا می دانیم از این قرار است:
دستورالعمل جدید شورای رقابت چه می گوید؟

به گزارش فرارو، دســتورالعمل جدید شــورای رقابت تاکید دارد مانند 
گذشــته فروش خودرو به متقاضیانی مجاز است که حداقل 18 سال سن 
داشته باشند. داشــتن گواهینامه رانندگی برای متقاضیان خرید خودرو 
الزامی شــناخته شــده و متقاضیانی که ظرف 48 ماه گذشته، موفق به 
خرید از خودروســازان شده اند نیز همچنان از گردونه رقابت کنار گذاشته 
می شوند. این بند به  طور خاص افرادی را مورد اشاره قرار می دهد که طی 
48 مــاه پیش از فروش خودرو، یک فاکتور خورو نزد شــرکت های ایران 
خودرو و سایپا به نام آنها صادر شده باشد. محدودیت این بخش برای دیگر 
شرکت های خودروســازی معادل 24 ماه خواهد بود. اگر در این مدت از 
کارخانه خودرو خریداری کرده باشید، دیگر امکان ثبت نام و خرید خودرو 

را تا پایان دوره محدودیت نخواهید داشت.
دستورالعمل جدید شورای رقابت به یک محدودیت مهمتر اشاره دارد؛ 
متقاضیانی که همین االن دارای پالك انتظامی فعال هستند، نمی توانند 

برای خرید خودرو ثبت نام کنند. این یکی واقعا کار را ســخت می کند، اما 
اگر کســی بخواهد قوانین را دور بزند، می تواند ماشین را به مراکز تعویض 
پالك ببرد و به یکی از اطرافیان یا اعضای خانواده منتقل کند. چیزی که 
قرار اســت این گروه رندان را متوقف کند و اسباب زحمت شان شود، چیز 

دیگری است.
دستورالعمل جدید شورای رقابت وقتی سخت گیرانه به  نظر می رسد که 
بدانیم دوباره سراغ محدودیت فروش خودرو های ثبت نامی و تحویل شده 
با قیمت دولتی رفته اند. در بند 5 می خوانیم، انتقال امتیاز و حقوق ناشی 
از خرید خودرو، به اشخاص ثالث )حتی به صورت وکالتی( و فروش حواله 
خودرو به صورت وکالتی ممنوع اســت. عرضه کننده خودرو موظف شده 
روش هایی بازدارنده برای جلوگیری از انتقال سند خودرو به دیگران را برای 
حداقل یک ســال پیش بینی کند. این یعنی اگر ماشین به اسم تان درآمد، 
نمی توانید آن را واگذار کنید و سودی به جیب بزنید. متاسفانه روش هایی 
که قبال برای این کار پیش بینی شده بود، تا حدود زیادی ناکارآمد بودند و 

باید دید این مرتبه قرار است چه چاره ای اندیشیده شود.

آخرین جزییات درباره دستورالعمل شورای رقابت 

 تکلیف عرضه خودرو چیست؟
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نویسنده: علی آل علی
بازاریابــی غیرمســتقیم )Indirect Marketing( چند وقتی هســت 
حسابی روی بورس است و همه دنبال آشنایی بیشتر با آن هستند. از آنجایی 
که کارآفرینان عالقه بی پایانی به شــاخ و برگ دادن به موضوعات مختلف 
دارند، بازاریابی غیرمســتقیم هم این وســط با تعریف های عجیب و غریبی 
مواجه شده است. به طوری که حتی بازاریاب هایی با تجربه چند ساله در این 

حوزه هم دیگر فرق بین تعریف های درست و اشتباه را متوجه نمی شوند. 
ما در روزنامه فرصت امروز بازاریابی را به دو دســته کلی تقسیم می کنیم. 
دسته اول بازاریابی مستقیم نام دارد. در این الگو مارکترها هدف شان فقط و 
فقط فروش بیشتر است. معیار نهایی برای ارزیابی موفقیت هم توانایی هر تیم 
برای کسب فروش های بیشتر خواهد بود. در این میان بازاریابی غیرمستقیم 
به جای تاکید بر روی فروش صرف به دنبال ســرمایه گذاری بلندمدت رفته 
اســت. مثال تولید محتوا در یوتیوب را در نظر بگیرید. بی شــک هدف هیچ 
تیم بازاریابی از فعالیت در یوتیوب فروش مســتقیم نیســت. در عوض آنها 
بــا جلب نظر کاربران و تولید محتوای جــذاب به مرور جا پای خود در بازار 
را محکم می کنند.  همانطور که می شــود حدس زد، بازاریابی غیرمستقیم 
فقط مخصوص بازاریاب های باحوصله است؛ چراکه عجله در این مدل اصال 
جواب نمی دهد. در عوض اگر شــما فقط به فکر فروش نیســتید و تعامل 
عمیق با مشتریان برای تان مهم است، بازاریابی غیرمستقیم گزینه ای است 

که نمی توانید دست رد بدان بزنید. 
هدف ما در این مقاله کامال روشن است؛ ما قصد داریم بازاریابی غیرمستقیم 
را زیر ذره بین ببریم تا تکلیف شما با آن مثل روز روشن شود. پس منتظر چه 

هستید؟ زود آماده شوید تا ماجراجویی مان را آغاز کنیم. 
انواع بازاریابی غیرمستقیم

وقتی درباره بازاریابی غیرمســتقیم حرف می زنیم، اول از همه چه چیزی 
به ذهن تان می رســد؟ شــاید به یاد فیلم هایی با تم مخفی کاری بیفتید که 
قهرمــان قصه اصال نباید اجازه دهد دیگران از نیت اصلی اش مطلع شــوند. 
بی شــک این طرز برداشــت بیش از اندازه پلیسی است که جایی در دنیای 
کسب و کار داشته باشــد. به همین خاطر ما در روزنامه فرصت امروز اصال 

آن را قبول نداریم. 
بازاریابی غیرمســتقیم در ساده ترین شکل به تالش های بی وقفه تیم های 
بازاریابــی برای تعامل با مخاطب هدف اشــاره دارد. اینجا خبری از فروش 
نیســت، بلکه هدف اصلی آشنایی بیشتر مخاطب هدف با برند و ارزش های 
آن اســت. پس طبیعی است که بازاریاب ها خیلی بابت فروش بیشتر تحت 
فشار نباشند. بی شک این خبر خیلی خوبی برای آن دسته از بازاریاب هاست 
که ســال های سال در انتظار رهایی از شــر نمودارهای فروش بوده اند. البته 
نباید فکر کنید اینجا خبری از بازخواست تان از طرف مدیران نیست؛ چراکه 

معیارهای مربوط به تعامل با کاربران هم کم نیستند!
اجازه دهید با همین مقدمه جزئی سراغ اصل مطلب برویم و انواع بازاریابی 
غیرمستقیم را با هم مرور کنیم. خب هرچه باشد اینجا کالس درس نیست 

که همش از تعاریف کامال نظری دم بزنیم.
روابط عمومی

روابط عمومی حوزه ای اســت که ذهنیت مشتریان درباره برندها را شکل 
می دهد. در عصر ارتباطات کســب و کارهایی که توانایی تعامل مناســب با 
مخاطب شــان را نداشته باشند، دیر یا زود به تاریخ خواهند پیوست. شما را 
نمی دانم، ولی من که موقع خرید از یک برند حتی تصورش را هم نمی کنم 
شــاید تیم روابط عمومی آن پاسخگوی سواالت من نباشد. شاید فکر کنید 
چنین انتظاری خیلی بیش از اندازه است اما در دنیای امروز برندی که نتواند 
انتظارات باالی مشتریان را برآورده کند، هیچ شانسی در ماراتن کارآفرینی 

نخواهد داشت. 
از آنجایی که بازاریابی غیرمســتقیم بر روی تالش بــرای تعامل بهتر با 
مشتریان استوار است، روابط عمومی یکی از ابزارهای عالی برای آن خواهد 
بود. شما با استفاده از این ابزار به ساده ترین شکل ممکن ذهنیت مشتریان 
را مدیریت کرده و بدون معطلی سواالت شان را جواب می دهید. خب وقتی 
مشتریان همیشه سه سوت به شما دسترسی داشته باشند، مگر دلیلی برای 

امتحان بقیه برندها برای شان باقی می ماند؟
مدیریت سئو

سئو به ویرایش محتوای سایت برای کسب رتبه های برتر در گوگل اشاره 
دارد. این استراتژی که از سال ها قبل مورد توجه بازاریاب ها قرار گرفته تقریبا 
جایی به غیر از گوگل کاربرد ندارد؛ چراکه بقیه موتورهای جســت وجو یا از 
رده خارج شــده اند یا در برابر گوگل حرفی برای گفتن ندارند. ماجرا جالب 

شد، نه؟
کاربران وقتی کلیدواژه ای را در گوگل ســرچ می کنند، با انواع و اقســام 
جواب ها رو به رو خواهند شــد. شــاید فکر کنید ترتیب لینک ها در چنین 
مواقعی کامال تصادفی اســت، اما مدیران گــوگل الگوریتم خاصی برای این 
وضعیت دارند. بر این اســاس فقط صفحاتی که عالوه بر اشاره به کلیدواژه 
مورد استفاده کاربران توانایی جلب رضایت آنها را دارند، رتبه های برتر را به 

چنگ می آورند. 
اگر ســری به سایت برندهای مختلف زده باشید، معموال فروش مستقیم 
کمتر در دستور کارشان قرار دارد. در عوض راهنمایی مشتریان برای استفاده 
از خدمات مختلف یا حتی معرفی بخش های مختلف شرکت ایده های بهتری 
محسوب می شود. اینطوری شما بعدا موقع خرید دستپاچه نشده و انتخابی 

درست خواهید داشت. 
شبکه های اجتماعی

پلتفرم های آنالینی مثل گوگل چند سالی هست امکان خرید مستقیم را به 
کاربران می دهد، با این حال هنوز هم هدف اصلی کسب و کارها از حضور در 
اینستاگرام فروش مستقیم نیست. در عوض نمایش ویژگی های محصوالت، 
تعامل با مخاطب هدف و همچنین ارائه خدمات مشــتری مهمترین اهداف 

برندها از حضور در شبکه های اجتماعی محسوب می شود. 
شــاید فکر کنید هیچ برندی آنقدر ساده لوح نیست که فقط برای معرفی 
خودش در شــبکه های اجتماعی حضور داشته باشد. در این صورت باید از 
شــما بخواهیم یک دور اکانت رسمی برندهای بزرگ صنعت فست فود در 
توئیتر یا اینســتاگرام را زیر و رو کنید. در این اکانت ها شما هر نوع محتوای 
ســرگرم کننده یا آموزشــی پیدا می کنید و حتی یک مورد پســت مربوط 
به فروش جلوی پای تان ســبز نخواهد شــد. فکر می کنم حاال دیگر دلیل 
دسته بندی شبکه های اجتماعی به عنوان زیرمجموعه بازاریابی غیرمستقیم 

را فهمیده باشید، مگر نه؟
مزایا و معایب بازاریابی غیرمستقیم: به وقت حساب و کتاب!

حاال که با سه تا از مهمترین ابزارها در بازاریابی غیرمستقیم آشنا شدید، 
نوبتی هم باشــد باید ســری به مزایا و معایب این شیوه بزنیم. هرچه باشد 

بازاریاب هــای حرفه ای همینطور الکی بی گدار به آب نمی زنند. پس در این 
بخش هم با ما همراه باشید تا تکلیف نهایی را مشخص کنیم. 
مزیت اول: آشنایی بهتر مشتریان با برند

اولیــن ویژگی جذاب و وسوســه کننده بازاریابی غیرمســتقیم مربوط به 
آشنایی بهتر مشتریان با برند است. اجازه دهید ماجرا را طور دیگری توضیح 
دهیم: تا حاال چند بار بعد از خرید بابت انتخاب تان پشیمان شده اید؟ احتماال 
این سوال کلی خاطره تلخ را در ذهن تان زنده کرده است. خب در این صورت 
شــما تنها نیستید؛ چراکه کلی آدم دیگر نیز در چهارگوشه دنیا تجربه های 

مشابهی داشته اند. 
اغلب اوقات مشــتریان موقع خرید با تردیدهای جدی رو به رو می شوند. 
همان طور که یک نویسنده برای ادامه داستانش سناریوهای زیادی پیش رو 
دارد، مشــتریان هم گزینه های بی نهایت متنوعی برای خرید دم دست شان 
خواهد بود. نکته مهم در این میان انتخاب یک الگوی درســت و حســابی 

اســت برای مقایسه محصوالت با هم اســت. این الگو می تواند در بازاریابی 
غیرمســتقیم تامین شود. به این صورت که شــما با تولید محتوا و معرفی 

برندتان به مشتریان کار آنها برای خرید را ساده خواهید کرد. 
مزیت دوم: خداحافظی با اعمال فشار بر مشتریان

گاهی اوقــات بازاریاب ها آنقدر روی فروش بیشــتر تاکید دارند که اصل 

مطلب را فراموش می کنند. اگر قرار بود مارکتینگ فقط در فروش بیشــتر 
خالصه شــود، اصال دلیلی برای ایجاد یک تیم مجزا از فروش وجود نداشت. 
این دقیقا همان نکته ای اســت که بازاریابی غیرمســتقیم روی آن دســت 

می گذارد. 
یادتان باشــد شــما اصال نباید برای فروش محصوالت تان روی مشتریان 
فشــاری اعمال کنید. وگرنه اوضاع از کنترل تان خارج خواهد شد. در عوض 
کارهایی مثل توجه به دغدغه های مشتریان یا گفت وگوهای صمیمانه با آنها 
تاثیر بهتری بر روی تصمیم شان برای خرید خواهد داشت. بهترین ابزار هم 
در این میان بازاریابی غیرمستقیم است؛ چراکه درست سر موقع به داد کسب 

و کارتان می رسد. 
نقطه ضعف اول: نیاز به زمان زیاد

بازاریابی غیرمستقیم یک استراتژی تر و تمیز نیست که امروز اجرا کنید 
و فردا نتایجش شگفت زده تان کند. به همین خاطر خیلی از بازاریاب ها عمال 
دور آن را خط می کشند. اگر شما هم حوصله سرمایه گذاری های بلندمدت را 
ندارید، باید همین حاال دور این استراتژی را خط بکشید. وگرنه اعصاب خود 

و کارمندان تان را حسابی ُخرد خواهید کرد. 
خیلی وقت ها بازاریاب ها به گمان اینکه از پس بازاریابی غیرمســتقیم در 
زمانــی کوتاه برمی آیند، وارد این حوزه می شــوند. با این حال نهایتا چیزی 
به غیر از شکست نصیب شــان نخواهد شد. این وسط هم فقط کلی ُغر سر 
همکاران شان می زنند. توصیه ما در این بخش کامال روشن است. اگر صبرتان 

کم است، اصال دور و بر بازاریابی غیرمستقیم آفتابی هم نشوید. 
نقطه ضعف دوم: چالش ارزیابی کمپین ها

بازاریابی غیرمستقیم تا وقتی که پای ارزیابی نتایج وسط نباشد، جذاب ترین 
الگوی دنیا محســوب می شــود. با این حال کافی است کمی درباره ارزیابی 
کمپین فکر کنید تا اوضاع کمی پیچیده گردد. راستش را بخواهید، بازاریابی 
مستقیم با تاکید بر روی فروش بیشتر شاید حرص خیلی ها را دربیاورد، اما 
دست کم معیار خوبی برای ارزیابی اوضاع دست بازاریاب ها می دهد. از طرف 
دیگر در بازاریابی غیرمســتقیم همیشه رضایت مشتریان لحاظ می گردد. با 
این حال الزاما خبری از کار بی دردسر بازاریاب ها نخواهد بود. به همین خاطر 

گاهی اوقات بازاریاب ها این الگو را فاکتور می گیرند. 
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اخبار

رکورد انتقال گاز در استان های شمالی کشور شکسته شد؛
انتقال بیش از 98 میلیون متر مکعب گاز در روز در منطقه 9 عملیات 

انتقال گاز
ســاری - دهقان : مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از انتقال بیش از 98 
میلیون متر مکعــب گاز در روز در این منطقه عملیاتی خبــر داد. به گزارش 
خبرنگار روزنامــه تیرنگ به نقل روابط عمومی منطقه انتقال گاز، محی الدین 
مفخمی، با اشاره به سرمای بی سابقه در کشور و در پی آن برودت هوا و کاهش 
محسوس دما، اظهار کرد: باالترین جریان عبوری گاز توسط ایستگاه های تقویت 
فشار گاز رشت و رامسر به میزان 24.3 و 16.9 میلیون متر مکعب در این منطقه 
عملیاتی به ثبت رسیده است. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز از شکسته شدن 
رکورد حجم گاز در اســتان های شمالی خبر داد و خاطرنشان کرد: در روزهای 

اخیر حجم گاز انتقالی در منطقه به بیش از 98.12 میلیون متر مکعب در روز رسید که  تا کنون در این منطقه عملیاتی این حجم گاز 
در طول یک روز بی سابقه بوده است. وی به همسان سازی و باالنس فشار شبکه و یکنواخت سازی ورودی و مصرف اشاره کرد و افزود: 
حجم گاز منتقل شده توسط منطقه در سال جاری 17 میلیارد متر مکعب بوده و اکنون نیز گاز در خطوط لوله گاز در شمال کشور به 
صورت پایدار در جریان است. مفخمی ضمن قدردانی از تالش های تمامی کارکنان ستادی و عملیاتی منطقه و مردم استان های شمالی 
در صرفه جویی گاز، خاطرنشان کرد: مصرف صحیح و تداوم صرفه جویی، جهت پایداری گاز بسیار کمک کننده است و انتظار می رود تا با 
همکاری و همدلی و در راستای انجام مسئولیت اجتماعی با مصرف بهینه این نعمت خدادادی، بدون قطعی گاز از فصل سرما عبور کنیم.

 بهره برداری از 54 پروژه مخابراتی در ایام دهه مبارک فجر امسال 
در استان بوشهر

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: 54 پروژه مخابراتی دردهه مبارک فجر در 
استان بوشهر به بهره برداری می رسد . به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات 
منطقه بوشهر ، علی مهرپویا مدیر مخابرات منطقه  با اعالم خبر بهره برداری از 
54 پروژه مخابراتی در ایام مبارک فجر امسال در استان افزود : این پروژه ها با 
اعتباری بالغ بر 142 میلیارد تومان آماده بهره برداری شده است . مدیر مخابرات 
منطقه بوشهر با تاکید بر اینکه پروژه های انجام شده موجب ارتقاء بیشتر کیفیت 
شبکه مخابراتی استان خواهد شد افزود : طرحهای مربوط به احداث سایتهای 
جدید تلفن همراه جهت پوشــش شبکه سیار در شهرها و روستاهای استان ، 

ارتقاء تکنولوژی ســایتهای موبایل اســتان به  3G و  4G ، واگذاری تلفن ثابت و ADSL به متقاضیان ، گسترش شبکه فیبر نوری در 
مسیرهای روستایی ، شهری و بین شهری و همچنین ایجاد بستر الزم جهت افزایش پهنای باند مصرفی مشتریان خانگی و تجاری می 
باشد. شایان ذکر است: کلنگ زنی 14 پروژه مخابراتی در ایام مبارک فجر در سطح استان صورت می پذیرد که  این پروژه ها با اعتباری 
بالغ بر  31 میلیارد تومان می باشد . وی توسعه مخابرات استان را مستمر دانست و گفت : تامین ارتباطات مخابراتی در کلیه نقاط استان 
اعم از بهسازی ، نوسازی و ایجاد زیرساختهای مخابراتی از اولویت کاری ماست تا بتوانیم خدمات و سرویسهای مناسب شهروندان را واگذار 

و رضایت حداکثری مشتریان را جلب نماییم.

بازدید مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان از شبکه برق ناحیه 
کهگیلویه و بویراحمد

اهواز - شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با 
هدف بررســی وضعیت شبکه برق و دیدار با پرسنل، از امور بهره برداری ناحیه 
کهگیلویه و بویراحمد بازدید کرد. محمود دشت بزرگ در یک بازدید 2 روزه از 
امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد وضعیت شبکه انتقال و فوق توزیع 
این استان را بررسی و با کارکنان این ناحیه نیز به گفت و گو نشست. هدف از این 
ســفر بررسی وضعیت شبکه با توجه به شرایط آب و هوایی استان کهگیلویه و 
بویراحمد و شنیدن مسائل و دغدغه های کارکنان این ناحیه بوده است. محمود 
دشت بزرگ در این سفر از پست  132 کیلوولت باشت، پست های 132 کیلوولت 

مختار، بهمن و پســت 4۰۰ کیلوولت در یاســوج و پست های برق چرام و دهدشت در شهرستان کهگیلویه بازدید کرد و وضعیت شبکه 
و اقداماتی که الزم اســت برای حفظ پایداری شــبکه انجام شود، را مورد بررسی قرار داد. وی با اشاره به شرایط آب و هوایی کهگیلویه و 
بویراحمد و لزوم حفظ پایداری شبکه برق انتقال و فوق توزیع، خواستار اتخاذ تدابیر الزم در این زمینه شد و از کارکنان این ناحیه خواست 
که با بازدید های مداوم از پســت های برق و خطوط، اجازه بروز حادثه را در شبکه ندهند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در 
این سفر همچنین پای صحبت های کارکنان ناحیه بهره برداری کهگیلویه و بویراحمد نشست و مسائل و مشکالت آنها را مورد بررسی قرار 
داد و از برنامه ریزی برای حل این مسائل سخن گفت. مسعود رضازاده مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد نیز در این بازدید 
گزارشی از وضعیت شبکه برق استان که منجر به پایداری آن در برف و باران شدید شد ارائه کرد و پیشنهادات الزم برای توسعه شبکه برق 
این ناحیه را نیز تشریح کرد . بر اساس این گزارش، امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد یکی از نواحی 1۰ گانه امور بهره برداری 

شرکت برق منطقه ای خوزستان است.

در دهه مبارک فجر امسال افتتاح خواهد شد: 
۱5 پروژه عمرانی در بخش آب و فاضالب استان قزوین

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان قزوین همزمان با فرا رسیدن دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی شکوهمند 
انقالب اسالمی، 15 پروژه ی عمرانی آب آشامیدنی در مناطق شهری و روستایی 
استان به بهره برداری خواهد رسید به گزارش روابط عمومی، داراب بیرنوندی با 
اعالم این مطلب افزود: برای اجرای پروژه های مذکور 25۰ میلیارد ریال هزینه 
شده است. وی تعداد پروژه های افتتاحی در هر یک از حوزه های شهرستانی را 
نیز شامل قزوین پنج پروژه، آبیک یک پروژه، البرز دو پروژه، تاکستان دو پروژه، 
بویین زهرا چهار پروژه و در شهرستان آوج یک پروژه برشمرد. به گفته بیرنوندی، 

شرکت آب و فاضالب استان قزوین در شرایط سخت اقتصادی و تحریمی کشور پروژه های متنوعی اعم از 225۰ مترمکعب مخزن، 18 
کیومتر خط انتقال و شبکه، حفر و تجهیز دو حلقه چاه، دو باب ایستگاه پمپاژ، نصب آب شرین کن، بهبود فرایند تصفیه فاضالب خام در 
تاکستان و قشالق آبیک و بهره برداری از سامانه یکپارچه GIS اطالعات مکانی را افتتاح و به بهره برداری می رساند. این مقام مسئول در 
پایان ضمن قدردانی از مسئولین کشوری و استانی برای نگاه ویژه و حمایت از صنعت آب و فاضالب استان، بر اهمیت مدیریت مصرف آب 

آشامیدنی برای جلوگیری از کم آبی تاکید کرد.

افتتاح و رونمایی از 9 پروژه ی اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت 
حوادث ایالم در دهه ی فجر

 ایالم-هدی منصوری:دکتر علیمرادی گفت: در دهه ی فجر سال جاری ، در جهت گسترش خدمات اورژانس 115 در استان ایالم 
، 6 پروژه ی عمرانی در شهرســتان های ایالم ، چرداول ، هلیالن ، ســیروان ، ملکشــاهی و چوار افتتاح می شود. وی افزود : در این ایام 
ساختمان پایگاه جاده ای گله زرد با مساحت 12۰ متر و ساختمان پایگاه شهری چوار با مساحت 11۰ متر به بهره برداری خواهد رسید. 
رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث ایالم گفت : از دیگر پروژه های این دهه ، افتتاح پایگاه شهری توحید هلیالن ، پایگاه 
جاده ای آسمان آباد چرداول ، پایگاه جاده ای شهرک جمهوری سیروان و پایگاه جاده ای چشمه پهن ملکشاهی است. دکتر علیمرادی 
در ادامه از شروع بکار مجدد اورژانس هوایی و رونمایی از اولین موتورالنس ایالم خبر داد و گفت : در این راستا یک فروند بالگرد جدید و 
یک دستگاه آمبوالنس موتوری به استان اختصاص خواهد یافت. رونمایی از دومین اتوالنس )اتوبوس آمبوالنس( ایالم از دیگر برنامه های 

این مدیریت در روزهای آتی خواهد بود.

افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 7۲ پروژه شرکت آب منطقه ای گلستان در 
دهه فجر ۱4۰۱

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای گلســتان از افتتاح و آغاز عملیات اجرایی 72 پروژه شرکت آب 
منطقه ای طی دهه فجر امسال با اعتبار  3616 میلیارد ریال خبر داد.مهندس سید محسن حسینی اظهار کرد:  1۰ پروژه قابل افتتاح  با 
اعتبار 286 میلیارد ریال و 62 پروژه آغاز عملیات اجرائی با اعتبار 333۰ میلیارد ریال پروژه های دهه فجر شرکت آب منطقه ای استان 
است.وی با بیان اینکه در پروژه های دهه فجر امسال نسبت به سال 14۰۰ ، رشد 176 درصدی اعتبارات را شاهد هستیم ، گفت: از این 
پروژه ها، 4 پروژه در بخش عرضه آب شرب، 8 پروژه در بخش تامین آب )سد سازی( ، 34 پروژه در بخش بهبود و بهره برداری و حفاظت 
منابع آب و 26 پروژه نیز در بخش مهندسی رودخانه و سواحل است.  مهندس حسینی بیان کرد: افزایش 145 لیتر بر ثانیه تامین آب 
شرب در استان، 34 پروژه مرمت و بهسازی تاسیسات آبی، 4۰ کیلومتر الیروبی رودخانه ها و انهار، 14۰ متر دیواره سازی و تثبیت بستر 
رودخانه ها و 12 هکتار آزادسازی و رفع تجاوز به بستر و حریم رودخانه از نتایج اجرای پروژه های افتتاحی و کلنگ زنی این شرکت در 

دهه فجر سال جاری است.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز: معــاون وزیر صمت 
خواســتار توجه به اولویت ها در قراردادهای ســرمایه گذاری و نحوه ی 
سوددهی آن ها شد و افزود: درآمد و هزینه ها باید متناسب با یک دیگر 
باشد تا روند خدمات رسانی به صنایع معدنی مستقر با مشکل مواجه 

نشود.
وجیه اهلل جعفری، رئیس هیات عامل  ســازمان ایمیدرو با حضور در 
هرمزگان و در جلسه با مدیران و معاونان منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس گفت: اشــتغال زایی اولویت ماست و باید 
فضای تولید و توســعه در حوزه صنایع معدنی را با تامین زیرساخت ها 

مهیا کنیم.
وی افزود: تامین زیرساخت ها به معنای عدم توجه به بازگشت سرمایه 

دولتی نیست و باید منافع دولت را نیز مد نظر قرار دهیم
جعفــری تاکید کرد: باید منطقه ویژه خلیج فارس را به صورت ویژه 
تقویت کنیم چرا که این منطقه ظرفیت های صادراتی بی نظیری دارد و 

بسیار می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
وی خواستار توجه به اولویت ها در قراردادهای سرمایه گذاری و نحوه ی 
سوددهی آن ها و همچنین نقش این پروژه ها در چشم انداز کوتاه مدت و 
بلند مدت ایمیدرو شد و افزود: درآمد و هزینه ها باید متناسب با یک دیگر 

باشد تا روند خدمات رسانی با مشکل مواجه نشود.
معاون وزیر بیان داشــت: آماده ایم تا در روش اجرای پروژه ها و بستن 
قراردادها انعطاف های الزم را داشــته باشــیم و مدیــران منطقه ویژه 
اقتصادی خلیج فارس هم این اختیارات را برای تسهیل سرمایه گذاری 

دارا هستند.
وی تاکید کرد: پروژه های پیشین باید با قدرت تمام پیگیری و تکمیل 
شوند چرا که دغدغه ما ارائه خدمات است و مهم نیست چه کسی یک 

پروژه را آغاز کرده است.

در ادامه کامران داســتانی، سرپرســت منطقه ویژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلزی خلیج فارس بیان داشت: توسعه در منطقه ویژه اقتصادی 

خلیج فارس آغاز شده است و ما ادامه دهنده ی این راه خواهیم بود.
وی اضافه کرد: ســایت توسعه منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس دو 
هزار و 5۰۰ هکتار است که حدود هزار هکتار آن به سرمایه گذاران حوزه 
فوالد، پتروشیمی، سرب، روی، آلومینیوم ،فرو سیلیس ،پودر گچ و تولید 

ورق های ضد زنگ و... واگذار شده است.
وی میزان سرمایه گذاری این طرح های توسعه ای را 13 میلیون دالر 
عنــوان کرد و افزود: این پروژه ها حدود هفت هزار و 9۰۰ نفر اشــتغال 

ایجاد خواهد کرد.
داستانی خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی 9 شرکت در سایت توسعه 
فعالیت اجرایی دارند و سایر شرکت ها در مرحله انجام مطالعات و سایر 

اقدامات ابتدایی هستند.
وی در پایان اظهار داشــت: در ســال 14۰۰ حدود سه هزار و 5۰۰ 
میلیارد تومان از سوی ایمیدرو به توسعه ی منطقه ویژه اقتصادی خلیج 
فارس اختصاص داده شد که در پی آن هزار میلیارد تومان پروژه تعریف 
شد اما برای تسریع در پروژه هایی که آگهی های مناقصه آن متوقف شده 

است، باید چاره اندیشی شود.

اهواز - شــبنم قجاوند: مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای 
خوزستان از سنکرون موفقیت آمیز واحد گازی نیروگاه سیکل ترکیبی 

دوکوهه اندیمشک به شبکه سراسری خبر داد.
محمود دشــت بزرگ بیان کرد: واحــد گازی 3۰7 مگاواتی نیروگاه 

ســیکل ترکیبی دوکوهه اندیمشک جمعه شــب )7 بهمن( به صورت 
موفقیت آمیز به شبکه سراسری سنکرون و متصل شد.

وی با بیان اینکه نیروگاه سیکل ترکیبی دوکوهه اندیمشک در مجموع 
451 مگاوات ظرفیت دارد و واحد بخار آن با 144 مگاوات در سال های 
آتی وارد مدار خواهد شد، افزود: این نیروگاه از نوع کالس f با راندمان باال 

و آخرین تکنولوژی روز دنیا توسط گروه مپنا احداث شده است.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان با بیان اینکه این پروژه 
یکی از طرح های مصوب شبکه برق استان بوده است، تصریح کرد: بعد 
از سنکرون موفقیت آمیز این نیروگاه به شبکه سراسری، سرویس نهایی 
نیروگاه انجام و به شبکه برق منطقه ای خوزستان متصل خواهد شد و در 

پیک تابستان 14۰2 در مدار خواهد بود.
دشت بزرگ اضافه کرد: نیروگاه دوکوهه اندیمشک باعث بهبود افت 
ولتاژ شمال خوزستان خواهد شد و آرایش و پایداری شبکه برق در این 
منطقه را که چالش هایی در این زمینه داشت برطرف می کند و در حالت 
کلی تر باعث افزایش تولید و در نتیجه پایداری شــبکه برق خوزستان 
می شود. وی اظهار کرد: برای اتصال این نیروگاه به شبکه برق خوزستان 
پیش از این پست برق 23۰ کیلوولت سبزآب اندیمشک و خط 2 مداره 
نیروگاه به این پســت برق و خط 2 مداره نیروگاه به خطوط شــوش و 
هفت تپه، توسط برق منطقه ای خوزستان احداث شد ه اند تا برق تولیدی 

نیروگاه را به شبکه تزریق کنند.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مهدی پری زاد یکی از برگزیدگان و 
شرکت کنندگان در بخش نهایی مسابقات قرآن کریم است که میزبانی 

آن در بخش معارفی به قم واگذار شده است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه استان قم، مهدی 
پریزاد گفت: بنده متولد ســال 1361 در شهرستان کرمانشاه هستم و 

حافظ کل قرآن کریم می باشم.
وی افزود: در ســال 1379 در دانشــگاه شــیراز رشته ی مهندسی 
کامپیوتر قبول شــدم. تحصیالت خودم را تا مقطع کارشناســی ارشد 
همین رشته ادامه دادم. دارای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم )معادل 
لیسانس الهیات( می باشم و به لطف الهی مدرک داوری وقف و ابتدا از 
سازمان دارالقرآن کریم و همچنین از سازمان اوقاف را دارم. توفیق انس 
با قرآن و آشنایی با ادعیه ی صحیفه ی سجادیه را که به فرموده ی امام 

خمینی )ره( قرآن صاعد می باشد، دارم.
ایــن حافظ قرآن بیــان کرد: بحمداهلل به لطف دعــای پدر و مادر و 
مومنین مســجد محلــه ی الهیه در کرمانشــاه و همچنین تاییدات و 

پشتیبانی های بی شائبه و همیشگی همسرم توفیق حضور در این عرصه 
را بصورت مداوم)شرکت در مسابقات و برگزاری کالسها و جلسات تفسیر 

و حفظ و بیان معارف دینی( داشته ام.
پری زاد بیان کرد: مردم به مثابه ی فرموده ی امام علی بن موســی 
الرضا)علیه آالف و التحیه و الثناء( "لو علموا محاسن کالمنا التبعونا"، هر 
زمان معارف دین به خوبی مطرح شده و در عمل اساتید قرآنی و دینی 
نمود داشــته، عالقمندی خودشان را به قرآن، نهج البالغه و صحیفه ی 
سجادیه نشان داده اند. وی گفت: مسابقات قرآن و معارف اسالمی و در 
واقــع قهرمان پروری در این عرصه نماد اهمیت مردم به مباحث دینی 
بوده و افزایش و کاهش مشارکت در مسابقات در سالیان مختلف تاییدی 
بر این امر هست. هر موقع خیرین و دولت در این زمینه پشتیبانی کرده 
اند مسابقات شور و شوق بیشتری داشته است. وی در خصوص راه های 
پیشــرفت و بهبود کیفیت مســابقات قرآن کریم نیز بیان کرد: یکی از 
پیشنهادات مهم برای افزایش شور و شوق مسابقات، افزایش تعداد افراد 
جهت تشویق در هر مرحله، برگزاری جلسات تخصصی تالوت و حفظ 

قرآن، ایجاد کرســی های تالوت و تفســیر قرآن در مساجد و برگزاری 
مسابقات در سطح مساجد محالت مختلف علی الخصوص در شهرستانها 
از موقوفات قرآنی هست و همچنین حمایت از جلسات خانگی قرآن و 
معــارف دین. که بحمداهلل در زمانهایی این امر مورد توجه قرار گرفته و 
نتایج آن کامال مشخص گردیده است. چهل و پنجمین دوره مسابقات 
کشوری قرآن کریم در بخش معارف قرآن کریم، نهج البالغه و صحیفه 
سجادیه به میزبانی شهر مقدس قم از هشتم تا یازدهم 14۰1 در سالن 

همایش امامزاده شاه سید علی علیه السالم برگزار شد.

اراک- فرناز امیدی:  همزمــان با پنجمین روز از دهه فجر،  بهره 
برداری و عملیات اجرایی 63 طرح عمرانی و اقتصادی در شهرســتان 
تفرش آغاز شــد که از تعداد طرح یاد شــده، 6۰ طرح، عمرانی و ســه 

طرح، اقتصادی است.
فرزاد مخلص االئمه، استاندارمرکزی 16 بهمن ماه در جریان سفر به 
شهرســتان تفرش که همزمان با ایام دهه فجر انجام شد، بیان داشت: 
دولت تالش دارد تمامی مردم کشــور بویژه مناطق محروم از امکانات 
و دســتاوردهای انقالب بهره مند شــده و عقب افتادگی ها با سرعت 

جبران شوند.
وی ادامه داد: حرکت دولت سیزدهم در مسیر خدمت رسانی به مردم 

و رفع عقب افتادگی ها یک روز هم توقف و تعطیلی ندارد.
استاندار مرکزی با بیان اینکه هیچ کشوری از نظر اقتصادی توان این 
را ندارد که گاز طبیعی را به نقاط مختلف کشور منتقل کند، گفت: به 

برکت انقالب اسالمی اکنون 98 درصد مردم کشور از نعمت گاز طبیعی 
برخوردار هستند و 24۰ میلیارد متر مکعب گاز امسال در کشور مصرف 

شده  است.
فرزاد مخلص االئمه افزود: 7۰ درصد این میزان گاز در فصل زمستان 

و 3۰ درصد در فصل های دیگر در بخش خانگی مصرف شده است.
وی ادامه داد: عملیات اجرایی طرح 462 واحدی نهضت ملی مسکن 
و بهره برداری از طرح 72 واحدی نهضت ملی در شهرستان تفرش نیز 
آغاز شد که اجرای این طرح ها نقش مهمی در تامین مسکن مردم این 

شهرستان دارد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: طرح گازرسانی به روستای فرسمانه، 
طرح بهارستان مرتبط با شرکت برق استان، تعریض معابر و اصالح جاده 

های روستایی و جاده های فرعی نیز به بهره برداری رسید.
مخلص االئمه افزود: حجم طرح هایی که امســال در تفرش به بهره 
برداری رسید نسبت به پارسال از نظر اعتباری 12۰ درصد رشد داشته 

است.
ولی اهلل بیات نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای 
اسالمی نیز با اشاره به طرح های افتتاحی دهه فجر در این حوزه انتخابیه 
گفت: با روندی که پیش می رود در آینده نزدیک محرومیت از این منطقه 
برداشته می شود. به زودی مشکالت روستای وایمند نیز که مشکل گاز و 

راه و آب دارد با اقداماتی که دولت انجام می دهد رفع می شود.
محمد رضایی فرمانــدار تفرش نیز در این آیین اظهار کرد: با اجرای 
طرح های هفته دولت، 555 نفر اشتغال در شهرستان تفرش ایجاد شده 

است.
ادامــه داد: 63 طرح دهه فجر با اعتباری بالغ بر 122 میلیارد تومان 
امســال در شهرســتان تفرش به بهره برداری رسید یا عملیات اجرایی 

آنها آغاز شد.
فرماندار تفرش گفت: بهره برداری از 72 واحد مسکونی طرح نهضت 
ملی مســکن همزمان با دهه فجر در این شهرستان آغاز شد و عملیات 

اجرایی 462 طرح نیز آغاز شده  است.
وی ادامه داد: در جریان سفر استاندار مرکزی به تفرش، بهره برداری 
از اینترنت همراه اول روســتاهای کندج، ابره در و سفیدشبان از توابع 

شهرستان تفرش با اعتباری بالغ بر 6۰ میلیارد ریال آغاز شد.
بهره برداری از طرح ساخت راه روستایی جالیر- فرسمانه شهرستان 
تفرش به طول پنج کیلومتر، با اعتباری بالغ بر 1۰۰ میلیارد ریال و طرح 
گازرسانی به روســتای فرسمانه با اعتباری بالغ بر پنج میلیارد تومان ، 
هفت کیلومتر لوله گذاری، 7۰ فقره انشــعاب گذاری با حضور استاندار 
مرکزی به بهره برداری رسید که با بهره برداری از این طرح 9۰ خانوار از 

مزایای طرح بهره مند می شوند.

معاون وزیر صمت: 

توجه به اولویت ها با هدف استمرار خدمات رسانی به صنایع تولیدی

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد:

نیروگاه دوکوهه اندیمشک به شبکه برق سنکرون شد

آشنایی با برگزیدگان مسابقات قرآن کریم در قم

همزمان با پنجمین روز از دهه فجر

 ۶۳ طرح عمرانی و اقتصادی در تفرش به بهره برداری رسید

رشت - خبرنگار فرصت امروز: سرپرست دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن برجستگی علمی، پاک دستی، همراه بودن با مشی نظام جمهوری 
اسالمی و همچنین همســو بودن با برنامه های راهبردی تدوین شده را 
از شاخصه های تعیین مدیران و مسئوالن دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
دانست. به گزارش پایگاه اطالع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیالن )وبدا(، 
دکتر محمدتقی آشوبی - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن صبح 
امروز در آیین تکریم و معارفه معاون و سرپرست معاونت توسعه مدیریت، 
منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیالن، ضمن گرامیداشت یاد 
و خاطره امام و شــهدا و تبریک دهه فجر انقالب اســالمی، اظهار کرد: 
خدمات نظام در چهل وچهار ســال اخیر، اطالع رسانی مناسبی صورت 
نگرفته، در حالیکه که باید دستاوردهای نظام در بخش سالمت را بیشتر 

به مردم بازگو کرد.
وی با اذعان به اینکه برای هر حوزه دانشگاه علوم پزشکی گیالن دارای 
برنامه مدون هستیم، افزود: دانشگاه علوم پزشکی گیالن برنامه مدونی 
برای برقراری عدالت و ارتقای نظام سالمت تدوین کرده که به آن پایبند 

است و زیر بار فشار ها و توصیه ها نمی رود.
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن برجستگی علمی، پاک دستی، 
همراه بودن با مشــی نظام جمهوری اسالمی و همچنین همسو بودن 
با برنامه های راهبردی تدوین شــده را از شاخصه های تعیین مدیران و 
مســئوالن دانشگاه علوم پزشکی گیالن دانست و گفت: در حال حاضر 
تصمیمی برای جابجایی مســئوالن و مدیران دانشگاه صورت نگرفته، 

منتها در صورت لزوم، تغییراتی انجام خواهد شد.
دکتر آشــوبی با اشاره به ُحسن سابقه و پاک دستی دکتر موسوی - 
معاون پیشین توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی 
گیالن، تصریح کرد: دکتر گل شکن نیز فردی علمی، فناور برتر و جوانی 
است که می تواند با قدرت و قوت بیشتری در اجرای برنامه های راهبردی 
به دانشگاه کمک کند. وی بر ضرورت تالش برای خدمت به مردم و تبری 
از کسب مال نامشروع، تأکید کرد و گفت: بزرگ ترین سرمایه ما خدمت 
به مردم و کســب روزی حالل اســت و تأکید می کنم مدیری که به ما 

ملحق می شود نباید کوچک ترین شائبه مالی داشته باشد.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن همچنین بر حفظ و حرمت 
اعضای هیئت علمی به ویژه مسئوالن پیشین دانشگاه علوم پزشکی گیالن 
تأکید کرد و افزود: حفظ حرمت اساتید، اعضای هیئت علمی و مسئوالن 
پیشین دانشگاه علوم پزشکی گیالن بر همه واجب است و بی حرمتی به 

آن ها پذیرفتنی نبوده و مستوجب برخورد است.
گفتنی است، در این نشســت، دکتر موسوی - معاون سابق توسعه 
مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه، گزارشی از اقدامات صورت گرفته 
در دوران تصدی در این منصب، ارایه کرد. دکتر گل شــکن سرپرست 
معاونت توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه نیز ضمن تشکر از 
حسن اعتماد سرپرست دانشگاه به بیان برنامه ها، چشم اندازها و تبیین 

راهکارها برای ارتقای نظام سالمت پرداخت.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیالن مطرح کرد:

برجستگی علمی، همسو بودن با مشی نظام و برنامه های 
راهبردی دانشگاه از شاخصه های تعیین مدیران
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به قلم: علی آل علی
کسب ســود هدف نهایی است که همه کارآفرینان را 
دور یک میز گردهــم می آورد. خب اگر پای درآمدزایی 
یا ســود نبود، کمتر کســی زحمت حضور در بازار را به 
جان می خرید. از این نظر کارآفرینان مثل ورزشــکارانی 
هســتند که همه سعی و تالش شــان برای بردن جایزه 
قهرمانی اســت و اهدافی مثل خوشحال کردن هواداران 
در پله  های بعدی قرار دارد. البته این وســط کارآفرینان 
همیشــه ســودهای کالن به جیب نمی زننــد؛ چراکه 
اشــتباهات مالی همیشــه در کمین هستند تا دسترنج 

چندین و چند سال یک شرکت را به باد دهند. 
مــا در روزنامــه فرصت امــروز معتقدیــم خیلی از 
کارآفرینان آنقــدر درگیر طراحی محصــول، بازاریابی 
و روابط عمومی هســتند که دیگر جایی برای حســاب 
و کتــاب باقی نمی گذارند. درســت در همین شــرایط 
اشتباهات مالی تبدیل به تله هایی وسوسه کننده می شود. 
آن وقت با یک اشــتباه کوچک کل تالش های قبلی تان 
دوِد هــوا خواهد شــد. البته اگر تا آخر ایــن مقاله با ما 
همراه باشــید، آن وقت دیگر به دام این تله ها نخواهید 
افتاد؛ چراکه ما قصد داریم بعضی از مهمترین اشتباهات 
مالی در دنیای کسب و کار را به اتفاق شما مرور کنیم.

قبل از اینکه با عجله سراغ اصل مطلب برویم، باید به 
آسیب پذیری بیشتر کســب و کارهای کوچک در برابر 
اشتباهات مالی اشاره کنیم. همانطور که می شود حدس 
زد، چنین کســب و کارهایی آنقدر توان مالی ندارند که 
به این ســادگی ها از چالش های بزرگ جان سالم به در 
ببرند. چه بســا یک مشــکل کوچک هم آنها را طوری 
از بــازار کنــار بزند که انــگار از اول هم برنــدی با این 

مشخصات پا به عرصه وجود نگذاشته بود!
ما در ادامه ســعی می کنیم مهمترین اشتباهات مالی 
که کســب و کارهای کوچک را به کام مرگ می کشاند، 
شناســایی کنیم. اگر شما هم دوست دارید کسب و کار 

کوچک تان را بیمه کنید، در ادامه با ما همراه باشید. 
بودجه بندی ضعیف: اولین و مهمترین اشتباه

کارآفرینــان تــازه کار معموال ســرد و گرم بــازار را 
نچشــیده اند. به همین خاطر وقتــی نوبت بودجه بندی 
می شــود، فقط به شانس و اقبال اکتفا خواهند کرد. فکر 
می کنم شــما هم قبول داشته باشــد که تعریف بودجه 
به طور شانســی سرانجامی بهتر از یک شکست سنگین 

ندارد، مگر نه؟
فرمول ما در روزنامــه فرصت امروز برای بودجه بندی 
یکی از ســاده ترین روش های دنیاست. کافی است قبل 
از اینکه بی گــدار به آب بزنید، کمی عملکرد رقبا را زیر 
ذره بین ببرید. آن وقت به جای شانس از تجربه دیگران 
اســتفاده خواهید کرد. البته بهتر است مطالعه تان را از 
برندهای بزرگ شــروع نکنید؛ چراکه هیچ شباهتی بین 
شــما و آنها وجود ندارد. پس به جای چنین مقایســه 
عجیبی، روی برندهایی شــبیه خودتان دست بگذارید. 
اینطوری ســنگ محــک بهتری برای کارتــان خواهید 

داشت. 
یادتان باشــد بودجه بندی کاری نیست که شما سالی 
یک بار انجام دهید. چه بســا اوضاع بازار در یک چشم 
به هم زدن عوض شود و شما نیاز به واکنش های سریع 
داشته باشــید. در چنین زمان هایی یک اقدام نادرست 
از ســوی شما همه چیز را به هم خواهد ریخت. پس بد 
نیست کمی از سرمایه در دسترس تان را برای روز مبادا 

پس انداز کنید. چنین کاری در اصطالح ایجاد حســاب 
ویژه نامیده می شــود. برداشت از چنین حسابی فقط در 
شرایط اضطراری امکان پذیر خواهد بود. پس الکی سراغ 

آن نروید. 
اشتباه گرفتن موجودی با سود: به وقت 

صحبت های تخصصی
کارآفرینی را در نظر بگیرید که یک تعمیرگاه کوچک 
خدمات خودرو راه اندازی کرده است. اگر کارآفرین قصه 
ما هفته ای 2 هزار دالر درآمد داشــته باشد، بعد از یک 
ماه 8 هزار دالر موجودی حســابش خواهــد بود. البته 
قرار نیســت همه این موجودی در حساب او باقی بماند؛ 
چراکه بین موجودی حساب یا پول در دسترس با سود 

از زمین تا آسمان تفاوت وجود دارد. 
یکی از اشتباهاتی که اغلب کارآفرینان به راحتی آب 
خوردن مرتکب می شــوند، تلقی موجودی حســاب به 
عنوان سود ناشــی از کار است. اینطوری یک شبه همه 
درآمد شــرکت را به باد داده و حتی فکر حقوق آخر ماه 
کارمندان را هم نمی کنند. اجــازه دهید از همان مثال 
باال استفاده کنیم. وقتی صاحب تعمیرگاه همه موجودی 
حســابش را به عنوان سود نهایی خرج کند، دیگر پولی 
برای پرداخت حقوق کارمندان، تعمیر تجهیزات یا حتی 
مالیات باقــی نمی ماند. نتیجه کار هــم ترك کارگاه از 

سوی تک تک کارکنان است. 
بی شــک عطش کســب ســود برای هــر کارآفرینی 
منطقی اســت، اما شــما نباید یکهو تسلیم این موضوع 
شوید؛ چراکه سودهای کالن فقط در بلندمدت به دست 
می آید. چه بســا شما در یکی دو سال اول شروع به کار 
مجبور به ســرمایه گذاری تمام ســودتان شوید. هرچه 
باشــد در بازار کلی برند گردن کلفــت حضور دارد که 
اصال شوخی سرشان نمی شود. پس بهتر است همیشه با 
دست پر به میدان بروید تا مشکلی برای تان پیش نیاید. 
خریدهای بزرگ در ابتدای راه: ذوق زدگی کار 

دست کارآفرینان می دهد!
آیــا اولین حقوقی که به عنوان کارمند دریافت کردید 
را به یاد دارید؟ معموال دانشــجوها برای درآوردن خرج 
تحصیل خیلی زود ســراغ کارهای پــاره وقت می روند. 
همیشه هم حقوق اول طوری نیست و نابود می شود که 
نگو. شما را نمی دانم، ولی من که وقتی اولین حقوقم را 
گرفتم، سر از پا نمی شناختم. اگرچه آدم بزرگ ها خیلی 
خوب حقوق شــان را در طول ماه مدیریت می کنند، اما 
کســانی که تازه اول راه هســتند طوری حقوق شان را 
همــان روزهای اول خرج می کنند کــه انگار تا آخر ماه 

معجزه رخ خواهد داد!
ماجــرای باال درباره کســب و کارهــای کوچک هم 
مصداق دارد. خیلی از صاحبان چنین کسب و کارهایی 
از همان روز اول دســت به ولخرجی های بزرگ می زنند. 
مثال از همان اول تجهیزات گران قیمت خریداری کرده و 
یا دنبال اجاره دفتری در گران ترین نقطه شهر می روند. 
اگرچه این اقدامات جذابیت زیادی دارد، اما قرار نیست 
شما با طناب پوســیده آن ته چاه بروید. خب هر کاری 
باید به موقع انجام شــود. وگرنه چیزی جز پشیمانی به 

همراه نخواهد داشت. 
اگر از ما می شــنوید، هیچ کســب و کاری در ابتدای 
راه نیــاز به ولخرجی های عجیب ندارد. در عوض شــما 
باید پول تان را پس انداز کرده یا در بهترین حالت دنبال 

ســرمایه گذاری بر روی بخش های مختلف شــرکت تان 
باشــید. اینطوری به مرور زمان تبدیل به رقیبی گردن 
کلفت برای دیگران خواهید شــد که هیچ کس دوســت 

ندارد حتی کالهش هم سمت آن بیفتد.
ترکیب حساب شخصی و کاری: بدترین ترکیب دنیا

ما در روزنامه فرصت امروز یک قانون طالیی در مورد 
امور مالی داریم: اینکه تکلیف حســاب های شــخصی از 

کاری باید جدا باشد. 
شــاید فکر کنید فرمول ما بیش از اندازه سختگیرانه 
اســت، اما راســتش را بخواهید خیلــی وقت ها همین 
ســختگیری ها جان برندها را نجات می دهد. کافی است 
شــرایطی را در نظر بگیرید که به اشتباه سرمایه مربوط 
به شرکت را به جای پول شخصی تان خرج کرده اید. آن 
وقت دیگر حســرت خوردن هیچ فایده ای ندارد؛ چراکه 

بی برو برگشت در لبه پرتگاه قرار دارید. 
این روزهــا بانک ها خدمات بی نهایــت متنوعی برای 
کارآفرینــان عرضــه می کنند. کافی اســت ســری به 
نزدیک ترین بانک محــل کار یا خانه تان بزنید و تکلیف 
حساب تان را روشــن کنید. اینطوری یک حساب ویژه 
برای امور شــخصی تان دارید و حســاب دیگر مربوط به 
کارهای شــرکت خواهد بود. کمترین مزیت این شــیوه 
آگاهی دقیق از اوضاع مالی شــرکت در هر لحظه است. 
شــما را نمی دانم، ولی من که اصال حوصله باال و پایین 
کردن حســاب مشترك شرکت و مدیران برای به دست 
آوردن تــراز مالی شــرکت را ندارم. پــس چه بهتر که 
از همــان اول کار تکلیف این حوزه را مشــخص کنید. 
اینطوری دعای خیر حســابدارهای شرکت هم همیشه 

همراه تان خواهد بود!
بی توجهی به مالیات ها: اشتباهی به قیمت آینده برند

مالیات ها هر کجا که باشید شما را پیدا کرده و سراغ تان 
می آیند. فرقی ندارد برند شما ده ها سال از عمرش بگذرد یا 
تازه اول راه باشید، در هر صورت پرداخت مالیات باید یکی 
از دغدغه های مهم تان به هنگام مدیریت مالی شرکت باشد. 
گاهی اوقات استارت آپ ها با قدرت هرچه تمام تر کارشان را 
شروع می کنند، اما به فصل پرداخت مالیات ها که می رسد، 
یکهو همــه چیز به هم خواهد ریخت. دلیل این اتفاق هم 
کامال روشــن است: عدم آمادگی مدیران برای پرداخت به 

موقع مالیات.
بی شک توضیحات ما در این بخش خیلی ساده به نظر 
می رسد، اما همین نکات ساده وقتی به آنها توجه نکنید، 

طوری اوضاع تان را به هم می ریزد که نگو!
روش کار در اینجا روشــن است. شــما نباید کارها را 
پشت گوش بیندازید. مالیات ها همیشه بخشی اساسی 
از مدیریت مالی محســوب می شود. پس به جای اینکه 
خودتان را با کارهای مختلف سرگرم کنید، از اول سال 
به فکر مالیات های پیش رو نیز باشید. اینطوری حداقل 

دیگر خبری از غافلگیری نخواهد بود. 
خوشبختانه این روزها انواع و اقسام ابزارهای یادآوری 
و تقویم های هوشمند دم دســت کارآفرینان قرار دارد. 
پس برای اینکه کارتان درباره مالیات ها بی نهایت ســاده 
شود، کافی است فقط یک بار هم که شده به این ابزارها 
اعتماد کنید. این طوری همیشــه یادآوری های دقیقی 
درباره اوضاع مالی شــرکت و ضرورت پــس انداز برای 

پرداخت بدون تاخیر مالیات ها مشاهده خواهید کرد. 
فقدان پلن بی: وقتی نقشه ها درست پیش نمی رود

معموال کارآفرینان اول سال یک برنامه مالی مشخص 
برای خودشان دارند. شاید فکر کنید این برنامه به اندازه 
کافی جذاب و هیجان انگیز هست که تا آخرین روز سال 
همه اعضای شــرکت را درگیر کند. در این صورت باید 
بگوییم سخت دراشــتباهید؛ چراکه چنین برنامه هایی 
اغلب اوقات بعد از یکی دو هفته کامال فراموش می شود. 
اگر هم کارآفرین قصه ما پشتکار خوبی داشته باشد، تازه 
نوبت به ســر و کله زدن با اوضاع ناپایدار بازار می رسد. 
خب بازار که منتظر شما و کسب و کارتان باقی نمی ماند!
مــا در روزنامه فرصت امروز معتقدیم کســب و کارها 
باید همیشه یک پلن بی برای وضعیت مالی شان داشته 
باشــند. چه بسا راهکارتان برای تامین سرمایه تو زرد از 
آب درآمــد. آن وقت اگر همه چیــز را به امان خدا رها 
کنید، هیچ شانسی برای موفقیت عملی در دنیای کسب 
و کار نخواهید داشــت. در عوض اگــر از همان ابتدا به 
فکر احتمال شکست در برنامه اولیه تان باشید، کمابیش 
میانبرهای دیگری هم برای خودتان پیدا خواهید کرد. 
فراموشی بودجه بازاریابی: بدترین اشتباه مالی دنیا
شــما الزم نیست یک بازاریاب همه فن حریف باشید تا 
مشکل کسب بودجه ای مشخص و جداگانه برای تیم تان را 
متوجه شوید. خیلی وقت ها مدیران ارشد شرکت عالقه ای 
برای تعریف ردیف بودجه مشخصی برای بازاریابی ندارند. 
وقتی هم پای صحبت شــان بنشــینید، دائما از اصطالح 
»بازاریابی ارگانیک« حرف می زنند. انگار که این اصطالح 

دوای همه دردهای مارکتینگ است.
اگر شما هم فکر می کنید بازاریابی ارگانیک برندتان را 
از شر هزینه های مارکتینگ خالص می کند، باید بگوییم 
سخت دراشتباهید؛ چراکه بازاریابی در هر صورت مفت 
و مجانی نمی شــود. پس الکی خودتان را با شــعارهای 

توخالی گول نزنید. 
وقتــی کارآفرینان بــرای بخش بازاریابــی بودجه ای 
تعیین نمی کنند، عمال راه را برای برداشــت بازاریاب ها 
از بودجه اصلی هموار خواهند کرد. تعجب نکنید، اینجا 
خبری از ســرقت های بزرگ نیســت. در عوض شما با 
درخواســت های مکرر بازاریاب ها برای بودجه های ُخرد 
رو به رو خواهید شد. دست آخر هم وقتی سال به پایان 
برسد، یکهو با هزینه های بی نهایت زیاد بازاریابی رو به رو 
می شــوید. پس بهتر است از همان اول کار تکلیف تان با 
بودجه ها را مشخص کنید. مثال برای بخش بازاریابی یک 
بودجه کامال مشخص و واضح در نظر بگیرید. اینطوری 
دیگر الزم نیســت دائما نگران هزینه های بیش از اندازه 

بخش بازاریابی باشید. 
یادتــان باشــد وقتی اول ســال بودجــه بازاریابی را 
مشخص می کنید، باید همیشه جایی برای چانه زنی نیز 
باقی بگذاریــد. مثال اگر بودجه بازاریابی تان 5 هزار دالر 
است، هزار دالر اضافی هم برای روز مبادا کنار بگذارید. 
شاید این روش برای تان عجیب باشد، اما حسابی جلوی 

ولخرجی های بازاریابی را خواهد گرفت. 
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