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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

طرح کاالبرگ الکترونیک از هفته گذشته در سراسر کشور آغاز شد

دوراهی کاالبرگ
یا یارانه نقدی

فرصت امروز: پس از اجرای آزمایشی در چهار استان حاال طرح ملی کاالبرگ الکترونیک در سراسر کشور آغاز 
شده است. در این طرح که فروشگاه های زنجیره ای رفاه، افق کوروش، دیلی مارکت، جانبو و برخی فروشگاه های 
ُخرد مشــارکت دارند، کاالهای اساسی با قیمت شــهریورماه 1400 عرضه می شوند. بیشتر از یک دهه است که 
دولت به طور متوالی به شــهروندان یارانه نقدی پرداخت می کند. از ابتدای واریز یارانه   ها در سال 1۳۸۹ تاکنون 
با وجود آنکه به واســطه تورم از ارزش مبلغ یارانه نقدی کاســته شده است، اما شیوه اعطای یارانه تغییری نکرد، 
تا اینکه از هفته گذشته با اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تجربه آزمایشی و موفقیت آمیز در...

قیمت دالر به کمتر از 50 هزار تومان
و سکه به 27 هزار تومان رسید

افت تب معامالت ارزی
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بورس تهران در آخرین هفته سال 1401 صعود می کند؟

فراز و فرود بورس در اسفند

8

مدیریتوکسبوکار

2

واسطه های ملکی می گویند که با تعدیل نرخ ارز و فروکش کردن انتظارات تورمی، رونق شب عید بازار 
مسکن به رکود نسبی انجامیده است؛ به طوری که متقاضیان مصمم تبدیل به خریداران مردد شده اند 

و معامالت خود را به بعد از عید موکول کرده اند. به گزارش »ایسنا«، با فروکش کردن التهابات 
بازار ارز، سایه انتظارات تورمی از سر بازار مسکن برداشته شد و بررسی های میدانی...

خرید و فروش به بعد از عید موکول شد

بازار مسکن در فاز احتیاط

سرمقاله
بانک و بانکداری در 

سالی که گذشت
علی نظافتیان

دبیر کمیسیون حقوقی 
کانون بانک ها

سالی که گذشت، سالی پربار 
و فراوان از رویدادهای پراهمیت 
و کم اهمیت در حــوزه بانک و 
بانکداری بود؛ رویدادهایی که هر 
کدام به گونه ای در جهت دهی به 
سیاســت های پولی و بانکی و 
مدیریــت کالن شــبکه بانکی 
کشــور موثر بودند و خط مشی 
آینده را ترسیم کردند. به  عنوان 
یکــی از عالقه منــدان صنعت 
بانکــداری به اعتقــاد نگارنده، 
مهمتریــن رویدادهــای حوزه 
بانکی کشــور در سال 1401 را 

می توان در موارد زیر برشمرد:
پرحاشیه  طرح  1-برگشــت 
»بانکداری« از شورای نگهبان و 

مجمع تشخیص
مجلس،  اقتصادی  کمیسیون 
جمهوری  بانکداری  جامع  طرح 
اسالمی را در ســال 1۳۹7 ابتدا 
در 1۹۹ ماده تهیه کرد. این طرح 
در محافل بانکی هم مطرح شد، 
اما بــه علت نقایص و ضعف های 
کارشناسی چندان که باید و شاید 
مورد اســتقبال قرار نگرفت و با 
انتقادات گسترده ای مواجه شد. 
»عبدالناصر همتی«، رئیس کل 
وقت بانک مرکزی به صراحت در 
جلسه مجلس، مخالفت خود را با 

این طرح ابراز کرد و گفت:...
ادامه در همین صفحه

1۸ شعبان 144۳ - سـال هفتم
شماره   2204

۸ صفحه - 5000 تومان

Sat.11 Mar 2023

»من منکر نکات مثبت این طرح نیستم، اما در این طرح، 
ساختار بانک مرکزی را تغییر داده اند و با توجه به اینکه در 
شرایط تحریم هستیم و بانک مرکزی نیز عمود این خیمه 
است، نباید اجازه دهیم این شوک به ساختار بانک مرکزی 
وارد شود.« شاید یکی از دالیل عدم اقبال جامعه بانکی کشور 
به این طرح، آن بود که از مجموع مواد طرح چنین برداشت 
می شد که طراحان محترم، بانک و مباحث مربوط به آن را 
فقط از دریچه کتاب ها شناخته اند و کمتر تجربه عملیاتی در 
سطوح کارشناسی و مدیریتی در امر بانکداری داشته اند. به 
اصطالح، موی خود را پشــت باجه بانک ها سپید نکرده و با 

مشتری سروکار نداشته اند.
پس از فراز و فرود فراوان ســرانجام مواد طرح پیشنهادی 
نمایندگان کاهش یافت و بخش مربوط به ســاختار و شرح 
وظایف و اختیارات بانک مرکزی به صورت یک طرح قانونی 
مستقل در دستورکار مجلس قرار گرفت و در جلسه یکشنبه 
17 مردادماه رسما اعالم وصول شد. یکی از نمایندگان مدافع 
این طرح در همان روز به خبرنگاران گفت: »طرح عملیات 
بانکی بدون ربا قبل از ارائه مجلس به مراجع عالیقدر تقلید 
ارائه شــد و دکتر الریجانی نسخه ای از آن را به مقام معظم 
رهبری و مراجع عالیقدر تقلید تقدیم کرد که نظر برخی از 
مراجع تقلید در این رابطه گرفته شــده و نظر برخی نیز در 
حال اخذ اســت و حتی جمعی از مراجع به صراحت طرح 
را تأیید و اعالم کرده اند که طرح در مجلس تصویب شــود. 
البته در صدد گرفتن نظرات نهایی هستیم تا در صورت لزوم 
تغییرات اعمال شــود.« گرچه نام مراجعی که این طرح را 
تایید کرده اند، مشخص نشد، اما یکی از مراجع عظام تقلید 
صراحتا از طــرح انتقاد کرد. مرکز پژوهش های مجلس نیز 
در مورد شور دوم این طرح گزارش داد: »با وجود اصالحات 
فراوان در طرح نسبت به قوانین فعلی کشور، تغییرات شور 
دوم متضمن »کاهش اســتقالل بانک مرکزی از دولت بوده 
که ضعف متن شور دوم را در اصالحات ناظر به تنظیم گری 
ارتبــاط بانک مرکزی و دولت نشــان می دهد.« همچنین 
جمعی از اقتصاددانان و مدیران پیشــین بانک مرکزی در 
بیانیه ای هشدار دادند: »از دهه ۸0 میالدی به این سو، قوانین 
بانک های مرکزی کشــورهای درحال توسعه با هدف تأمین 
استقالل، پاسخگویی و نوسازی بانک های مرکزی بازنگری 
شده اند. در پی بحران مالی 2007 نیز دگرگونی عظیمی در 
حوزه مقررات احتیاطی رخ داده است. به رغم این دو تحول 
شگرف، در داخل کشور استقالل بانک مرکزی فراموش شده؛ 
قوانین بانکداری بی تغییر مانده و شکاف بین بانکداری ایران 
و قواعد حرفه ای و متعارف بین المللی، در پاسخ به نیازهای 
متنوع و روزافزون اقتصاد کشور، عمیق و روزافزون شده است. 
در نتیجه، زیرساخت قانونی ثبات و تاب آوری در اقتصاد ایران 
در پایان قرن چهاردهم شمسی، نیم قرن از جهان عقب مانده 

است.«
اما به این نظرات کارشناسی توجهی نشد و سرانجام طرح 
پرحاشیه مورد بحث در آبان ماه به ایستگاه پایانی رسید و در 
67 ماده تصویب شد و جهت اعالم نظر شورای نگهبان ارسال 
شد. در پی انتشار رسمی ایرادات مفصل شورای نگهبان به طرح 

مصوب که این بار در نامه 1۹ آذرماه 1401 رئیس مجلس به 
شورای نگهبان، »طرح بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران« 
نام گرفته بود، باالخره مشخص شد دستاورد بی اعتنایی به 
نظرات مدیران و کارشناسان بانکی در طراحی و تصویب طرح 
67 ماده ای، حدود ۸0 ایراد مغایرت با اصول قانون اساسی و 
موازین شرعی و همچنین 21 تذکر قانونی شورا به مجلس 
بوده است. افزون بر ایرادات شورای نگهبان، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز 21 ایراد مغایرت با سیاست های کلی نظام 
را تشخیص داد. طبق گفته »هادی طحان نظیف« سخنگوی 
شورای نگهبان، »عمده ابهامات و مغایرت های شرعی و قانونی 
این طرح عبارتند از: اعطای اختیارات موسع به ارکان بانک 
مرکزی برای قاعده گذاری در حوزه پولی و بانکی، ایجاد مرجع 
رســیدگی ویژه برای حل اختالفات بانکی خارج از دستگاه 
قضا، تعیین مجازات نامتناسب برای برخی تخلفات، افزایش 
هزینه های عمومی دولت و وجود ابهامات متعدد در متن.« 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام نیز 1۹ مورد ایراد از حیث 
مغایرت با سیاست های کلی نظام بر طرح مصوب مجلس وارد 
کرده است. در اینجا به تعدادی از ایرادات هیأت عالی نظارت 
بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام مجمع تشخیص بر 

طرح مصوب مجلس اشاره می شود:
* مجمع تشخیص در مورد ماده 1۸ طرح مصوب مجلس 
)راجع به شورای فقهی بانک مرکزی(، چنین نظر داده است: 
»از حیث نحوه انطباق رویه ها، ابزارها، بخشنامه ها و قراردادها 
با مصوبات این شورا، نحوه انتخاب پنج فقیه مجتهد متجزی 
در حوزه فقه معامالت، صاحب نظر در مسائل پولی و بانکی، 
قرار گرفتن شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی 
مغایر با اجزای 1 و 2 و ۳ و 6 بند ۹ از سیاست های کلی نظام 
در باب قانونگذاری است.« مجمع تشخیص در مورد این ایراد 
چنین توضیح داده اســت: »عملکرد شورای فقهی با اجزای 
1،2،۳،6 بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری مغایرت 
دارد: اوال؛ در زمینــه انتخاب پنج فقیه مجتهد )متجزی در 
حوزه فقه معامالت و صاحب نظر در مســائل پولی و بانکی( 
ابهام وجود دارد و در قابلیت اجرای آن هم ابهام حاکم است. 
ثانیا؛ تعریف شورای فقهی به عنوان یک رکن اصلی به طوری 
که رئیس کل بانک مرکزی عضو این شورا باشد، به تضعیف 
جایگاه و اقتدار بانک مرکزی منجر خواهد شد و با بند ابتناء به 
نظریات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون مغایرت دارد. 
ثالثا؛ نمود اصلی شــورای فقهی بانک مرکزی در احراز عدم 
مغایرت فرآیندهای بانکی با عملیات بانکی بدون ربا متجلی 
می شــود؛ در حالی که طرح فعلی مجلس در مورد عملیات 
بانکی و ضوابط حاکم بر آن مسکوت گذاشته شده است. رابعا؛ 
از حیث انطباق رویه ها، ابزارها و قراردادها با مصوبات شــورا 

مغایر با بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری است.
مجمع تشــخیص در این مورد همچنیــن تصریح کرده 
است: ایجاد این رکن با این همه اختیارات، ناقض اختیارات 
و مسئولیت های شورای نگهبان و مخالف قانون اساسی است؛ 
چراکه شــورای نگهبان تنها مرجع نظارت بر شرعی بودن 
مقررات کشور اســت. نظر به آنکه وظایف حاکمیتی قابل 
تفویض نیست، مقاماتی مثل فقهای شورای نگهبان که برای 

انجــام وظایف و مأموریت های خود از رهبری حکم دریافت 
می کنند، نمی توانند این حکم را واگذار نمایند. این حکم، حق 

شخصی آنها نیست که قابلیت واگذاری داشته باشد.
* بند »پ« ماده 57 به منزله اعمال سیاســت های پولی 
ناخواســته و تزریق پول بیرونی به اقتصاد بوده و پیامدهای 
تورمی و بی ثباتی اقتصادی دارد و موجب کاهش ذخایر بانک 
مرکزی و تضعیف موقعیت های مالی و اعتباری بانک مرکزی 
می گردد که این بند ضمن تضعیف استقالل بانک مرکزی و 
اخالل در سیاست های پولی، مغایر با بند ۹ سیاست های کلی 

اقتصاد مقاومتی است.
* مجمع تشــخیص همچنین در مورد مــاده 22 طرح 
مصوب مجلس )راجع به رسیدگی به تخلفات اشخاص تحت 
نظارت( گفته است: »تشکیل هیأت های بدوی و تجدیدنظر 
انتظامی در بانک مرکزی با بند )2( تمرکز کلیه امور قضایی 
در قوه قضائیه و بند )۹( اهتمام به تشکیل دادگاه تخصصی 
سیاست های کلی قضایی مغایرت دارد. بانک مرکزی مانند 
سایر دســتگاه های حاکمیتی مدعی العموم است؛ لذا یک 
شــعبه تخصصی قضایی می تواند از حیث بازپرسی در خود 
بانک مرکزی تشکیل شود. بانک مرکزی تنها نهاد تخصصی 
کشف اعالم و پیشگیری جرم است؛ لذا در این ماده تشکیل 
هیأت های بدوی و تجدیدنظر انتظامی در بانک مرکزی با بند 
2 سیاست های قضایی )تمرکز کلیه امور دارای ماهیت قضایی 
در قوه قضائیه( و با بند ۹ سیاســت های قضایی )اهتمام به 

تشکیل دادگاه های تخصصی( مغایرت دارد.
در مجموع، برداشت نگارنده این است که در مسیر بررسی 
طرح، استقالل بانک مرکزی مغلوب پدیده ای شد که طراحان 
آن را »اقتدار بانک مرکزی« می نامند؛ زیرا بانک مرکزی بدون 
استقالل قطعا از سیاستگذاری پولی و بانکی و کنترل تورم 
ناتوان خواهد شد. طرح بانکداری در حالی با ایرادات مجمع 
تشــخیص و شــورای نگهبان به مجلس برگشت داده شد 
که برای رفع این ایــرادات ضرورت دارد به جای کم توجهی 
به نظرات نخبگان بانکی، تعامل مثبتی بین مجلس، بانک 
مرکزی، شورای هماهنگی بانک های دولتی و کانون بانک های 
خصوصی به وجود آید و نواقص طرح در فضایی کارشناسی 
اصالح و به صحن علنی مجلس ارائه شــود تا بانک مرکزی 
با استقالل کامل به جای قضاافزایی و مشغول شدن به امور 
قضایی هیأت های حل اختالف امور بانکی و هیأت انتظامی، 
بتواند نظام بانکی را سیاستگذاری و نظارت کند و امور بانک ها 
را سامان دهد و نرخ ارز را کنترل و پایه پولی کشور را تقویت 
کند. قضازدایی یکی از سیاســت های قوه قضائیه است؛ در 
حالی که این طرح حاصلی جز قضاافزایی و افزایش شدید امور 

قضایی در بانک مرکزی نخواهد داشت.
2-اعزام ناظرین شرعی به بانک ها

حضور رسمی و قانونی شورای فقهی بانک مرکزی، مولود 
ماده 16 برنامه ششم توسعه است. قانونی که می گوید: »برای 
حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در 
نظام بانکی کشــور و جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و 
اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج، شیوه های عملیاتی، 
دستورالعمل ها، بخشنامه ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای 

آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسالمی، شورای فقهی در 
بانک مرکزی تشکیل می شود.« در ادامه نیز تاکید شده که 
»مصوبات شــورای فقهی الزم الرعایه است. رئیس کل بانک 
مرکزی اجرای مصوبات شــورا را پیگیری و بر حسن اجرای 
آنها نظارت می کند. حکم این ماده نافی اختیارات و نظرات 
فقهای شــورای نگهبان در اصل چهارم )4( قانون اساســی 
نمی باشد.« با وجود آنکه در این قانون فقط مصوبات شورای 
فقهی، آن هم با مسئولیت رئیس کل بانک مرکزی الزم الرعایه 
شناخته شده، اما در اواخر اسفندماه 1400 بانک مرکزی در 
بخشــنامه ای مقرر کرد که »در هر یانک و موسسه اعتباری 
غیربانکي، یک نفر به عنوان »مسئول نظارت و تطبیق شرعی« 
تعیین گردد. فرد مذکور عضو کمیته رعایت قوانین و مقررات 
بانک و مؤسســه اعتباري غیربانکي نیز محسوب شده.« از 
نظر سیاق ادبی، کاربرد واژه »نیز« در این قسمت بخشنامه 
بانک مرکزی، اعالم غیرشــفاف و زیرپوستی این معناست 
که فرد منتخب همزمان دو مسئولیت عضو کمیته تطبیق 
و نیز مسئول نظارت و تطبیق شرعی بانک را برعهده دارد، 
اما ظاهرا این بخشــنامه نیز وافی به مقصود نبود. چند ماه 
بعد بخشنامه شهریورماه 1401 بانک مرکزی، حوزه نظارتی 
شورای فقهی بانک مرکزی را فراتر از محدوده قانونی ماده 16 
برنامه ششــم توسعه به شدت افزایش داد و با راه اندازی یک 
نهاد نظارتی جدید به نام »دبیرخانه شورای فقهی«، رعایت 
بخشنامه این نهاد یعنی »ضوابط ناظر بر نظارت شرعی در 
موسسات اعتباری« را بر همه موسسات اعتباری الزم دانست 
و در انتهای بخشنامه ضمن ارجاع بانک ها به دبیرخانه شورای 
فقهی تاکید نمود: »ضمنا دستور فرمایند سؤاالت و ابهامات 
احتمالی مرتبط با ضوابط یادشده از دبیرخانه شورای فقهی 
بانک مرکزی استعالم گردد.« در ماده یک بخشنامه دبیرخانه 
شــورای فقهی مقرر شده اســت: »از تاریخ تایید صالحیت 
مسئول نظارت و تطبیق شرعی طرح هرگونه مقررات داخلی 
به ویژه در حوزه تجهیز و تشــخیص منابع در هیأت مدیره 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی منوط به تایید قبلی 

مسئول نظارت و تطبیق شرعی می باشد.«
مفاد این بخشنامه بدین معناست که از لحاظ مدیریتی، 
مدیرعامــل و اعضای هیأت مدیره هر بانک بایســتی تابع 
نظریات و دستورات ناظر شرعی منتخب شورای فقهی بانک 
مرکزی باشــند؛ در حالی که این پدیده کامال مغایر با اصول 
حاکمیت شرکتی است. اصولی که بانک مرکزی همواره بر 
اجرای آن تاکید داشــته است. همچنین در ماده 16 قانون 
برنامه ششم توسعه نه بحثی از اعزام ناظرین شرعی به بانک ها 
و لــزوم تبعیت مدیرعامل و هیأت مدیره بانک ها از نظریات 
ایشــان شده و نه اینکه تشکیالتی به نام »دبیرخانه شورای 
فقهی« به رسمیت شناخته شده تا مدیرعامل و هیأت مدیره 
بانک ها و موسســات اعتباری مجری نظرات ایشان باشند 
بلکه بالعکس، ماده 16 برنامه ششــم صراحت دارد که فقط 
مصوبات شورای فقهی که توسط بانک مرکزی ابالغ می شود، 
الزم الرعایه است. تا آنجا که نگارنده اطالع دارد، همه بانک ها 
و موسسات اعتباری خصوصی، انتقاد خود بدین بخشنامه را 
به بانک مرکزی اعالم کرده اند ولی تاکنون پاسخی رسمی به 

این انتقادات داده نشده است. کسی منکر لزوم رعایت موازین 
شرعی در عملیات بانکی نیست؛ زیرا براساس قانون عملیات 
بانکی بدون ربا، رعایت ضوابط و مقررات شرعی در بانکداری 
ایران، یک اصل اساسی است و قانون عملیات بانکی بدون ربا 
بر احتراز از عملیات ربوی در بانکداری بنا نهاده شده است، 
اما این قانون از لحاظ تعیین مرجع تشــخیص این موضوع، 
دارای ضعف ساختاری است. این نقصیه قانون عملیات بانکی 
بدون ربا را ماده 16 قانون برنامه ششم توسعه برطرف کرده 
است. پس بانک ها موظفند فقط مصوبات شورای فقهی که 
توســط بانک مرکزی به سیستم بانکی کشور ابالغ می شود 
را اجرا نمایند. ضمنا مدیران و کارکنان شبکه بانکی کشور 
قانونا فقط مجری مصوبات بانک مرکزی هستند، اما متخصص 
فقه نیستند. پس برای پیشگیری از مغایرت عملیات بانکی 
با موازین شرعی باید مصوبات بانک مرکزی مغایر با موازین 
شرعی نباشد. بانک مرکزی و بازرسی بانک ها همانند سایر 
امور بر این مهم نیز نظارت خواهند داشت. برای حصول این 

مهم، نیازی به اعزام ناظر و گسترش تشکیالتی نیست.
3-تغییر رئیس کل بانک مرکزی و ارز نیمایی 

28.500 تومانی
با افزایش کم سابقه نرخ ارز در اویل دی ماه رسانه ها اعالم 
کردند که هیأت دولت با پذیرش استعفای »علی صالح آبادی«، 
»محمدرضا فرزین« را به عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی 
انتخاب کرده است. طبق گزارش رسانه ها، »رئیس جدید بانک 
مرکزی پس از انتصاب در دولت سیزدهم، از سیاستی جدید 
به نام تثبیت نرخ دالر در سامانه نیما، روی 2۸ هزار و 500 
تومان خبر داد و گفت: بانک مرکزی تمام نیازهای ارزی برای 
تامین کاالهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آالت و تجهیزات 
را در بــازار نیما با نــرخ 2۸.500 تومان تامین می کند. نرخ 
ارز نیمایــی 2۸.500 تومانی که رئیس  جدید بانک مرکزی 
وعده داده، شــامل ارزهای صادرات غیرنفتی اســت نه ارز 
نفتی و فقط برای کاالهای اساسی، مواد اولیه و ماشین آالت 
اختصاص می یابد، نه همچون ارز 4200 برای همه مصارف 
ضروری و غیرضروری. بنابراین سامانه نیما صرفا محل تامین 
ارز واردکنندگان است و دیگر فعاالن اقتصادی و آحاد مردم 
به آن دسترســی ندارند.« واقعیت آن است که تحوالت بازار 
ارز مانند مثلت برمودا می ماند که در صورت سیاستگذاری 
نامناسب و عدم کنترل لحظه ای آن، هر رئیسی را به کام خود 

خواهد کشانید.
کالم آخر آنکه، با پایان یافتن سال 1401، رویدادهای مثبت و 
منفی این سال در حوزه بانکداری نیز همانند سایر رویدادها خاتمه 
می یابد و به حافظه فراموش ناپذیر تاریخ سپرده خواهد شد. در 
سال نو باید در اندیشه گسترش استقالل و اقتدار نظارتی بانک 
مرکزی بر شبکه بانکی و توسعه صنعت بانکداری کشور بود و به 
جای قضاافزایی و تشکیل محاکم شبه قضایی در بانک مرکزی 
بایستی قضازدایی نمود و از حجم امور قضایی غیرضروری قوه 
قضائیه در امور بانکی کاست. برای مدیران بانک مرکزی و شبکه 
بانکی کشور در حفظ استقالل بانکی، حفظ پایه پولی، کنترل نرخ 
ارز و توسعه صنعت بانکداری در جهت خدمت رسانی به مردم در 

سال 1402 آرزوی موفقیت دارم.

بانک و بانکداری در سالی که گذشت

اعتمادسازی در شبکه های اجتماعی؛ معمایی با راه حل های متنوع!
کارآفرینی را در نظر بگیرید که بعد از چند سال فعالیت در بازار به خوبی اسمش را سر زبان ها انداخته است. 
به طوری که نه تنها مشــتریان، بلکه رقبا هم تقریبا با برند او آشــنا هستند. احتماال در یک سناریوی رویایی 
چنین کارآفرینی دیگر نباید هیچ مشکلی داشته باشد و هر دقیقه انتظار خریدهای پشت سر هم مشتریان را 
بکشد. البته دنیای کسب و کار همیشه اینقدر مهربان نیست؛ چراکه مشتریان تا به یک برند اعتماد نکنند، قدم 

از قدم برنمی دارند؛ به خصوص اگر پای تعامل آنالین با برندها وسط باشد.
اگر تجربه خرید آنالین از برندها در شــبکه های اجتماعی را داشــته باشید، همیشه با احساس سردرگمی 
دست و پنجه نرم می کنید. شما را نمی دانم، ولی من که حتی با خرید از معتبرترین برندها نیز نگران سرنوشت 
سفارشم می شوم. پس طبیعی است که کاربران به این سادگی ها دست به جیب نشوند. اصال هم فرقی ندارد... 



فرصت امروز: پس از اجرای آزمایشــی در چهار اســتان حاال طرح ملی 
کاالبرگ الکترونیک در سراســر کشور آغاز شــده است. در این طرح که 
فروشــگاه های زنجیره ای رفاه، افق کوروش، دیلی مارکت، جانبو و برخی 
فروشگاه های ُخرد مشــارکت دارند، کاالهای اساسی با قیمت شهریورماه 
1400 عرضه می شــوند. بیشتر از یک دهه است که دولت به طور متوالی 
به شهروندان یارانه نقدی پرداخت می کند. از ابتدای واریز یارانه   ها در سال 
1۳۸۹ تاکنون با وجود آنکه به واســطه تــورم از ارزش مبلغ یارانه نقدی 
کاسته شده اســت، اما شیوه اعطای یارانه تغییری نکرد، تا اینکه از هفته 
گذشته با اعالم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پس از تجربه آزمایشی 
و موفقیت آمیز در چهار اســتان، اجرای سراســری طــرح ملی کاالبرگ 
الکترونیک آغاز شده است. داســتان پرفراز و نشیب کاالبرگ الکترونیک 
شــاید بســیاری از مردم را به یاد کوپن   های معروف دهه 60 بیندازد. این 
طرح که با سروشکلی مدرن   تر و به طور آزمایشی از اردیبهشت ماه امسال 
در چهار اســتان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیالن آغاز شده بود، حاال با 
اعالم رســمی دولت، اجرای سراســری آن کلید خورده است. البته دولت 
چندان با این طرح موافق نبود و این مجلس بود که از همان ابتدا بر طرح 

کاالبرگ الکترونیک اصرار داشت.
براساس جزییات این طرح، امکان خرید اعتباری 10 قلم کاالی اساسی 
شــامل ماست، شیر،  پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و 
تخم مرغ تا ســقف مبلغ یارانه خانوار یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی 
فراهم شده است. ارزش ریالی سبد مذکور 5۳0 هزار تومان است ولی سهم 
پرداختی مردم برای خرید 10 قلم کاال، 2۳5 هزار و 750 هزار تومان است 
و در صورت تورم احتمالی و افزایش قیمت ها، این ســهم تغییر نمی کند. 
البته حق انتخاب با شهروندان است و افراد در انتخاب دریافت یارانه چه به 

صورت نقدی و چه کاالبرگی مختار هستند.
کاالبرگ بهتر است یا یارانه؟

از میانه هفته گذشــته با اعــالم وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعی، 
اجرای سراسری طرح کاالبرگ الکترونیک در سراسر کشور آغاز شد. این 
طرح که بســیاری را به یاد کوپن   های معروف زمــان جنگ می اندازد، با 
سروشکلی مدرن   تر و به صورت آزمایشــی از اردیبهشت امسال در چهار 
استان هرمزگان، قزوین، مرکزی و گیالن آغاز شد و حاال اجرای سراسری 
آن کلید خورده اســت. به نظر می رسد ترجیح دولت در دوگانه کاالبرگ 
یا یارانه، انتخاب یارانه نقدی باشــد، اما مجلس از همان ابتدا بر کاالبرگ 
الکترونیــک مصر بود و حاال به نظــر می آید که در جدال دولت و مجلس 
بر ســر نحوه تخصیص یارانه ها، مجلس پیروز شــده است. با این حال با 

توجه به قابلیت های بیشتر یارانه نقدی و گزینه های محدود کاالبرگ برای 
مصرف کننده به نظر می رسد شکل نقدی یارانه همچنان ارجحیت داشته 

باشد.

در طرح کاالبرگ الکترونیک، امکان خرید اعتباری 10 قلم کاال شــامل 
ماست، شیر،  پنیر، قند و شکر، ماکارونی، روغن مایع، برنج، مرغ و تخم مرغ 
تا ســقف مبلغ یارانه خانوار یک ماه زودتر از تاریخ واریز نقدی فراهم شده 
است. ارزش ریالی سبد مذکور 5۳0 هزار تومان است ولی سهم پرداختی 
مــردم برای خرید 10 قلم کاال، 2۳5 هزار و 750 هزار تومان اســت و در 
صورت تورم احتمالی و افزایش قیمت ها این سهم تغییر نمی کند. دولت در 
این طرح به یک بستر فنی مطمئن و فراگیر نیاز دارد و از همین رو، شبکه 
ملی اعتبار )شما( راه اندازی شده است. شبکه ملی اعتبار، یک روش جدید 
و متصل به شبکه بانکی است که برمبنای کد ملی افراد، اعتبار کارت آنها 
شارژ می شود و شهروندان می توانند با هر کارت  بانکی که به نام سرپرست 
خانوار اســت خرید کنند و نیاز نیست حتما کارت یارانه به همراه داشته 
باشند. استفاده از اعتبار کاالبرگ الکترونیکی کامال اختیاری است و یارانه 
هیچ کسی قطع نمی شود. خانوارها می توانند یک ماه زودتر از مبلغ یارانه 
خودشــان خرج کنند و چنانچه تمایل به خرید کاالی الکترونیکی نبود، 
همچنان امکان برداشــت نقدی یارانه واریــزی ماه های آینده وجود دارد. 
البته اســتفاده از اعتبار کامال اختیاری بوده و از طریق تمامی کارت های 
بانکی به نام سرپرســت خانوار امکانپذیر است. در مورد کاالهای مشمول 
طرح هم الزامی به خرید یک نشان تجاری خاص نیست و افراد می توانند 

از گروه های کاالیی اعالم شــده از هر نشــان تجاری دلخواه خرید خود را 
انجام دهند.

فروشگاه های زنجیره ای حاضرند
آنطور که مدیرعامل شــرکت خدمات فناوری اطالعــات رفاه ایرانیان 
توضیح داده، با راه اندازی شــبکه ملی اعتباری برای اجرای طرح کاالبرگ 
الکترونیک، همه شــبکه های پرداخت، صندوق های فروش فروشگاه های 
زنجیــره ای و ابری یــا در فضای اینترنتی در حال اتصال به این ســامانه 
هستند. تاکنون فروشگاه های زنجیره ای رفاه، افق کوروش، دیلی مارکت، 
جانبو و برخی فروشگاه های ُخرد که مجهز به بارکدخوان شده اند، به این 
سامانه متصل شده و پذیرای شهروندان در سراسر کشور هستند. به طور 
کلی، شرکت فروشندگان در این طرح اختیاری است. فروشندگان صنوف 
خواربار، لبنیات، پروتئین و فروشــگاه های زنجیــره ای و تعاونی مصرف 
می تواننــد با مراجعه بــه نرم افزار »بازار« و »مایکت« یــا از طریق درگاه 
الکترونیکی shoma.sfara.ir نســبت به نصب برنامه کاربردی »شما« 
و ثبت نام از قســمت پنل فروشــنده به فروشــندگان مجاز در این طرح 
ملحق شوند. همچنین تسویه حســاب و واریز مبالغ خریدهای اعتباری 
)مابه التفــاوت مبلغ پرداختی مردم با قیمت کاالها( مشــابه تســویه با 
فروشــندگان از طریق کارتخوان بــوده و اتصال به این طرح کامال رایگان 
 shoma.sfara.ir است و شــهروندان می توانند ضمن مراجعه به سامانه
اپلیکیشن شــما را دانلود و نصب کنند تا با فروشگاه های طرف قرارداد با 

طرح آشنا شوند.
در این طرح، اعتبار کلیه خانوارهای یارانه بگیر شــارژ شده و می توانند 
یک ماه زودتر از دریافت یارانه نقدی، برای خرید 10 قلم کاالی اساســی 
اقدام کنند. در صورت استفاده و خرید کاال از محل اعتبار یارانه، به  میزان 
اعتبار استفاده  شده از یارانه ماه بعد خانوار کسر و مابقی به صورت نقدی، 
در موعد مقرر واریز یارانه به حســاب سرپرســت خانوار واریز خواهد شد. 
خانوارهایی که یارانه دریافت می کنند جهت مشاهده  میزان اعتبار، لیست 
کاالها و فروشگاه های مشمول طرح ملی کاالبرگ الکترونیک با تلفن همراه 
سرپرســت خانوار، کد دســتوری #2۸*7۸۸* را شماره گیری کرده و یا 
به درگاه اینترنتی shoma.sfara.ir مراجعه کنند. نکته مهم اینکه اگر 
تمایلی به خرید کاالی الکترونیکی نبود، همچنان امکان برداشــت نقدی 
یارانه واریزی ماه های بعد وجود دارد؛ به طوری که اگر کاال خریداری شد 
اعتبار یارانه کسر می شود و ماه بعد مبلغ یارانه مجدد در کارت سرپرست 
خانوار شــارژ می شود تا در صورت تمایل کاال خریداری یا آن را از حساب 

خود به طور نقدی برداشت کند.

طرح کاالبرگ الکترونیک از هفته گذشته در سراسر کشور آغاز شد

دوراهی کاالبرگ یا یارانه نقدی

واســطه های ملکی می گویند که با تعدیل نــرخ ارز و فروکش کردن 
انتظارات تورمی، رونق شــب عید بازار مســکن به رکود نسبی انجامیده 
اســت؛ به طوری که متقاضیان مصمم تبدیل به خریداران مردد شده اند 
و معامالت خود را به بعد از عید موکول کرده اند. به گزارش »ایســنا«، با 
فروکش کردن التهابات بازار ارز، سایه انتظارات تورمی از سر بازار مسکن 
برداشــته شد و بررسی های میدانی نشان می دهد که در حال حاضر این 
بازار در فاز سردرگمی قرار گرفته است؛ به طوری که برخی فروشندگان 
واقعی، نرخ ها را تا 15 درصد کاهش داده اند اما فروشــندگان محتاط و 
کســانی که نیاز چندانی به نقدینگی ندارند، نسبت به انطباق با شرایط 
موجود، مقاومت نشان می دهند. بازار مسکن در حال حاضر با دو معضل 
حباب قیمتی و رکود ناشی از عقب نشینی سفته بازان مواجه شده است. 
واسطه های ملکی می گویند که معامالت از دی ماه مقداری رونق گرفته 
بــود، اما با کاهش قیمت ارز، طرف تقاضا خرید خود را به آینده موکول 
کرده و این مســئله باعث رکود معامالت شــده است. بررسی فایل های 
عرضه شــده به بازار ملک هم گویای آن است که هنوز برخی از فایل ها 
با ســطوح باالتر از عرف قیمت مسکن مناطق مختلف عرضه شده اند. با 
این حال، برخی از فروشــندگان که انعطاف بیشــتری در قبال نوسانات 
اقتصادی دارند، نرخ ها را تعدیل کرده اند. مشــاوران امالک می گویند که 

عمده معامالت در حال حاضر در آپارتمان های به قیمت انجام می شود.
یکــی دیگر از عارضه هایی کــه در مواقعی بازار مســکن به آن دچار 
می شــود و هم اکنون نیز دیده می شود، هرج و مرج قیمتی است. تعیین 
قیمت های دلخواه توســط برخی فروشــندگان غیرواقعی باعث شده تا 
کشــف قیمت های واقعی دشوار شــود. در واقع، برخی مالکان که قصد 
فروش ندارند یا دســت کم در حال حاضر فروشنده نیستند، صرفا برای 
اطــالع از ظرفیت بازار و قیمت آپارتمان خود آن را آگهی می کنند و در 
زمانی که خریــدار تماس می گیرد، می گویند خانه فروخته شــده یا از 
فروش منصرف شده ام. در این میان، در موارد بسیاری مشاهده می شود 
که برای دو آپارتمان مشــابه در یک محله از تهران، نرخ هایی با اختالف 
زیاد تعیین شــده است. این رفتار باعث شده تا برآورد قیمت های واقعی 
توسط فروشندگان و خریداران دشوار شود. به طور کلی، از صحبت های 
فعاالن بازار مســکن چنین استنباط می شود که بازار افت کرده و خرید 
و فروش ها به بعد از عید موکول شــده است. قیمت ها نیز در یک شیب 

مالیم کاهشی قرار دارد.
از ســوی دیگر، با کاهــش توان متقاضیــان به تدریــج تقاضا برای 
پیش خرید متراژ مشخصی از یک آپارتمان افزایش یافته است؛ تا جایی 
که بازار فروش متری مســکن و پیش فروش متراژهایی از یک آپارتمان 
به چند نفر در شــهر تهران گرم شــده و این نوع معامالت عمدتا توسط 
تعاونی هــا در منطقه 22 انجام می شــود. در این فرآیند افرادی که قادر 
به خرید شــش دانگ یک آپارتمان نیســتند، برای حفظ ارزش پول و 
سرمایه گذاری در بازار مسکن، ســهام خریداری می کنند. فروش سهام 
پروژه های مســکونی از سوی تعاونی ها و ســازندگان سال هاست که در 
کشــور اجرا می شود، اما تا قبل از نوسانات سال های اخیر، رونق چندانی 
نداشــت. ســازندگان از طریق واگذاری امتیاز متراژهای مشــخصی از 
پروژه های مســکونی و تجاری خود به افراد مختلــف، نقدینگی الزم را 
برای تکمیل طرح ها جذب می کنند. در بین آگهی های منطقه 22، تعداد 
قابل توجهی آگهی فروش ســهام مسکن دیده می شود. با توجه به متراژ 
باالی واحدهای مسکونی این منطقه و عدم تناسب توان خرید متقاضیان 
با نرخ های موجود، برخی از پروژه ها به صورت متری به فروش می رسد. 
مکانیزم معامالت بدین صورت است که متراژ مشخصی از واحد مسکونی 

در قالب سهام عرضه می شود. به طور مثال، یک واحد 200 متری برای 
پیش فروش عرضه می شــود و چهار فرد مختلف هر کدام 50 متر از این 
واحد را به صورت ســهام خریداری می کنند. قیمت تعیین شده معموال 
پایین تر از نرخ های موجود در بازار است که البته به صورت علی الحساب 
تعیین می شــود. در آینده ممکن اســت با ضرایبی درخصوص انتخاب 
طبقه، انشعابات، مشاعات و پارکینگ، قیمت آپارتمان موردنظر افزایش 
یابــد که متقاضی باید این اختالف قیمت را بپردازد. با تکمیل پروژه، هر 
یک از چهار نفر می توانند ســهام خــود را از آپارتمان مدنظر با نرخ روز 

در بازار عرضه کنند.
گفته می شود با توجه به باالبودن تعداد متقاضیان، سهام این پروژه ها 
از نقدشوندگی خوبی برخوردار است. به گفته فعاالن صنعت ساختمان، 
مدت زمان فروش واحدهای نوســاز در منطقــه 22 که به صورت یکجا 
عرضه می شــوند، بیش از پروژه هایی اســت که به شکل سهام به فروش 

می رســند، اما بررسی ها از بازار مسکن شــهر تهران در هفته های اخیر، 
گویای آن اســت که هر دو طرف عرضــه و تقاضا با احتیاط وارد فرآیند 
معامالت می شوند. فروشــندگان تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار دارند 
و خریداران از توانایی کافی برخوردار نیســتند. »ســعید لطفی«، عضو 
هیأت مدیره اتحادیه مشــاوران امالک تهران می گوید: »سهم معامالت 
خانه اولی ها در بازار مســکن شــهر تهران کاهش یافته و عمده خرید و 
فروش ها از نوع تبدیل است. برخی افراد هم اقدام به خرید متری مسکن 
به صورت ســهام پروژه می کنند، اما بخر و بفروش ها با توجه به نوسانات 
اقتصادی، کمتر ریســک خرید و فروش  در بازار مسکن را می پذیرند. با 
این حال، تعداد معامالت مســکن در ماه گذشته از 12 هزار فقره عبور 
کرد که وضعیت نســبتا مطلوب معامالت را در پایتخت نشــان می دهد. 
بخشــی از معامالت به منظور حفــظ ارزش دارایی و بخش دیگر از نوع 

تبدیل به احسن است.«

خرید و فروش به بعد از عید موکول شد

بازار مسکن در فاز احتیاط

نگــــاه

آیا زنان سبک مدیریتی متفاوتی دارند؟
ملکه های مدیریت و اقتصاد

در ســال های گذشــته، زنان موفق زیادی بر مسندهای سطح باالی 
اقتصادی تکیه زده اند. چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی، زنان 
جایگاه قابل توجهی در مدیریت اقتصادی پیدا کرده اند. یکی از این زنان، 
»اِنُگزی اُکنجو-ایوآال« اســت. »اُکنجو«، اقتصاددانی نیجریه ای است که 
پس از سال ها فعالیت در سطوح باالی مدیریت اقتصادی، از سال 2021 
به عنوان مدیرکل سازمان تجارت جهانی برگزیده شد. او اولین زنی است 
که این سمت را برعهده دارد و جدای از آن در هیأت مدیره چندین نهاد 
و بنیاد اقتصادی و مالی جهان هم حضور دارد. البته به غیر از مسئله زن 
بودن، تاکید بر این مسئله هم اهمیت دارد که »اکنجو« اولین اقتصاددان، 
در معنای دقیق کلمه اســت که این سمت را برعهده گرفته  است. پیش 
از »اکنجو«، مدیریت کل ســازمان تجارت جهانی عمدتا برعهده افرادی 
بود که در ســابقه کاری آنها، مدیریت کسب و کار و روابط بین الملل به 

چشم می خورد.
»اکنجو« پیش از رســیدن به مقام مدیریت سازمان تجارت جهانی، 
به مدت چهار ســال - بین ســال های 2011 تــا 2015 - وزیر دارایی 
نیجریه به عنوان بزرگ ترین اقتصاد قاره آفریقا بود. پیش از آن هم دوره 
کوتاهی را به عنوان وزیر امور خارجه این کشور فعالیت کرد. با این حال، 
یکی از برجســته ترین فعالیت های علمی و مدیریتی او، سابقه حضوری 
25ساله در بانک جهانی به عنوان اقتصاددان توسعه بود که در نهایت به 
مدیریت عملیات طی ســال های 2007 تا 2011 ختم شد. البته او یک 
دوره دیگر هم طی ســال های 200۳ تا 2006، وزیر دارایی نیجریه بود. 
نشــریه انگلیسی »یورومانی« در سال 2005، او را به عنوان وزیر دارایی 

جهانی سال انتخاب کرد.
»اکنجو« در سال 1۹54 در ایالت دلتای نیجریه به دنیا آمد. خانواده او 
در نظام نسبتا قبیله ای آن زمان نیجریه، یک خانواده اشرافی به حساب 
می آمد. او در ســال 1۹7۳ به دانشــگاه هاروارد آمریکا رفت و به عنوان 
دانشجوی ممتاز رشته اقتصاد فارغ التحصیل شد. پس از آن به دانشگاه 
اِم آی تی رفت و در رشــته های برنامه ریزی شــهری و توســعه اقتصاد 
منطقه ای، کارشناســی ارشــد و دکترا گرفت. زمانی که پس از سال ها 
همکاری با بانک جهانی، به سمت مدیریت عملیات این نهاد رسید، یکی 
از وظایف وی، مدیریت ســبد عملیاتــی ۸1 میلیارد دالری این نهاد در 
آفریقا، آســیای جنوبی، اروپا و آسیای مرکزی بود. یکی از برجسته ترین 
کارهــای او در آن دوران، طراحی و اجرای ابتکارهای اقتصادی گوناگون 
در بانک جهانی بود که به کشورهای فقیر در دوران بحران مالی و بحران 
مواد غذایی در ســال های 200۸ به بعد کمک کــرد. او یکی از اعضای 
اصلی کمیسیونی بود که همکاری های توسعه اقتصادی را بین کشورهای 

اروپایی نظیر هلند و کشورهای آفریقایی در سال 200۸ آغاز کرد.
همان طور که پیش تر گفته شد، او دو بار به عنوان وزیر دارایی نیجریه 
انتخاب شده  است. اولین دوره مربوط به سال های 200۳ تا 2006 و در 
زمان ریاست جمهوری »اُباسانجو« بود. »اکنجو« در این دوره مذاکراتی را 
با باشگاه یا همان کلوپ پاریس آغاز کرد که منجر به از میان برداشتن ۳0 
میلیارد دالر بدهی نیجریه شد. از دیگر اقدامات او در این دوره می توان به 
بازسازی مدیریت اقتصاد کالن نیجریه اشاره کرد که شامل ایجاد قانونی 
مالی مبتنی بر قیمت نفت بود. براســاس این قاعده، درآمدهای ناشی از 
سطح باالتری از یک قیمت مرجع نفت، در حسابی ویژه ذخیره می شدند 
که »حساب مازاد خام« نام داشت و به کاهش نوسان های کالن اقتصادی 

کمک می کرد. شفافیت مالی دولت نیجریه هم در دوره او بیشتر شد.
»اکنجو« برای دومین دوره در ســال 2011 به وزارت دارایی نیجریه 
بازگشت. در این دوره فعالیت های شفاف سازی اقتصادی وی ادامه پیدا 
کرد و مبارزه ســاختاری با فساد، مخصوصا در دل خود نهادهای دولتی، 
با شــکلی منظم ادامه پیدا کرد. این رویکرد باعث شد دولت نیجریه که 
ســابقه فساد زیادی در دهه های پیشین داشت، بتواند در دوره ای نسبتا 
کوتاه 1.25 میلیارد دالر پولی را نجات دهد که به جیب های مشــکوک 
می رفت. میراث »اکنجو« در وزارت دارایی، تقویت نظام مالی عمومی این 
کشور و بازسازی بخش مسکن اقتصاد نیجریه بود. اداره ملی آمار نیجریه 
هم در دوران او پس از 24 سال مبنای محاسبات تولید ناخالص داخلی 
خود را اصالح کرد که این مسئله منجر به درک یک واقعیت بسیار مهم 
برای دولتمردان نیجریه شد: نیجریه بزرگ ترین اقتصاد آفریقا است. زنان 
و جوانان هم در کانون توجه او بودند و با ایجاد طرح های حمایتی بسیار 
دقیق و ویژه، هزاران شغل و فرصت کارآفرینی برای این گروه اجتماعی 
عظیم در کشوری ایجاد شد که یکی از جوان ترین ترکیب های جمعیتی 
دنیا را دارد. البته مخالفان او که به صورت ســنتی از یک نظام اقتصادی 
فاسد بهره می بردند، دائما او را تهدید می کردند و حتی در مقطعی مادر 

او را ربودند.
»اکنجو« در ســال 2012، نامزد ریاست بانک جهانی هم شد که در 
صورت انتخاب شدن می توانست به اولین زنی بدل شود که این جایگاه 
را از آن خــود می کند. البته نرفتن او به بانک جهانی برای مردم نیجریه 
بهتر شــد؛ زیرا عمده اقدامات مفید اقتصادی او طی همین سال ها رقم 
خورد. »اکنجو« ســرانجام پس از سال 2015، به جایگاه های بین المللی 
برگشت. او ابتدا عضو کمیســیون جهانی تامین مالی برای فرصت های 
آموزشی بود و سپس به گروه مدیریت مالی جهانی پیوست که از سوی 
جی20 تاسیس شــده بود. در سال 201۹، »اکنجو« به یونسکو رفت و 
در کمیسیون آینده آموزش مشغول به کار شد. سال 2020 بود که یکی 
دیگر از زنان موفق دنیای اقتصاد، »کریســتالینا جرجیوا« مدیر صندوق 
بین المللی پول، او را به عنوان مشاور گروه مخصوص چالش های سیاست 
اقتصادی انتخــاب کرد. در همین دوران او از ســوی اتحادیه آفریقا به 
عنوان نماینده ای انتخاب شــد که وظیفه اش جذب حمایت بین المللی 

برای مقابله با تاثیر اقتصادی همه گیری کووید-1۹ بود.
»بوهاری«، رئیس جمهــوری نیجریه در ژوئن 2020، »اکنجو« را به 
عنوان کاندیدای این کشور برای مدیریت سازمان تجارت جهانی معرفی 
کرد. او توانست به دور آخر انتخابات برسد و مقابل »یو میونگ-هی« قرار 
بگیــرد. در همین دوره بود که اتحادیه اروپا از او حمایت کرد، اما در ماه 
اکتبر دولت آمریکا اعــالم کرد که از او حمایت نمی کند. در نهایت این 
رقیب او بود که با »مشورتی که با ایاالت متحده داشت« اعالم کرد از این 
رقابت خارج خواهد شد. سپس دولت بایدن از مدیریت »اکنجو« حمایت 
کرد. البته »اکنجو« هم در سال 201۹ شهروندی آمریکا را کسب کرده 
بود و این مسئله در دوران جنگ تجاری آمریکا و چین، اندکی چینی ها 
را ناخشــنود کرد. دلیل این ناخشنودی هم این بود که اطالعات مربوط 
به شــهروندی »اکنجو«، پس از پیشــرفت او در رقابت برای رسیدن به 
مدیریت ســازمان تجارت جهانی افشا شد. همسر »اکنجو«، یک جراح 
مشهور است و آنها چهار فرزند دارند که در بین آنها، »اوزودینما ایواال« با 

انتشار چند کتاب داستان، توجه بیشتری برانگیخته است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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فرصت امروز: قیمت ارز در یک هفته گذشته روزهای پرنوسانی را پشت 
ســر گذاشــت و پس از لمس محدوده 60 هزار تومان، در یک سراشیبی 
قیمتی به زیر 50 هزار تومان رسید. هفته دوم اسفندماه، هفته پرنوسانی 
بــرای قیمت دالر بود و در هفتمین روز اســفندماه قیمــت دالر در بازار 
غیررســمی و آزاد پایتخت به مرز 60 هزار تومان رسید، اما این وضعیت 
دوامی نداشت و با ورود بانک مرکزی به بازار و شروع فعالیت مرکز مبادله 
ارز و طالی ایران شاهد کاهش نرخ ارز در روزهای گذشته بودیم. به گفته 
کارشناسان، تصمیم بانک مرکزی برای خرید ارز صادراتی پتروشیمی ها و 
معدنی هــا و افزایش اختیارات بانک مرکزی در مهار نرخ ارز، نقش مؤثری 
در کنترل بازار و کاهش قیمت دالر داشــته و گمانه زنی ها از کاهش بهای 
دالر تا قیمت 45 هزار تومان حکایت دارد. در پایان دادوســتدهای هفته 
گذشــته، قیمت هر اسکناس دالر در صرافی ها به 4۸ هزار و 4۸0 تومان، 
در بــازار آزاد به 50 هزار و 100 تومان و در مرکز مبادله ارز و طال به 4۳ 

هزار و 442 تومان رسید.
به موازات افت تب معامالت ارزی، قیمت سکه طال نیز تا کانال 27 هزار 
تومان کاهش یافت. قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید در پایان 
دادوستدهای هفته گذشته با یک میلیون و 450 هزار تومان کاهش نسبت 
به روز قبل با رقم 27 میلیون و 100 هزار تومان معامله شد. هر قطعه سکه 
بهار آزادی طرح قدیم نیز براساس نرخ اعالمی اتحادیه صنف فروشندگان 
و ســازندگان طال، جواهر، نقره و سکه تهران با قیمت 25 میلیون و 200 
هزار تومان داد و ستد شد. همچنین نیم سکه حدود 16 میلیون تومان، ربع  
ســکه 10 میلیون تومان و سکه یک گرمی 5 میلیون و 500 هزار تومان 
قیمت خورد. حباب ســکه نیز با کاهش 2میلیون تومانی به 4 میلیون و 

500 هزار تومان رسید.
سکه 2 میلیون تومان ارزان شد

با انتشار بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی کشور و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی و ســیگنال های مثبتی که از حل و فصل پرونده هســته ای 
مخابره شــده است، از ابتدای هفته گذشته دور جدیدی از کاهش قیمت 
ارز آغاز شد و قیمت دالر در پایان هفته به کمتر از 50 هزار تومان رسید. 

سکه نیز با افت 2 میلیون تومانی به کانال 27 هزار تومان رسید. »محمد 
کشــتی آرای«، فعال بازار ســکه و طال درباره تحوالت این بازار در هفته 
گذشــته می گوید: با کنترل نرخ ارز توســط بانک مرکزی، معامالت بازار 
برخالف هفته قبل که دچار هیجان شده بود، برپایه شاخص های اقتصادی 
بود و هیچ هیجان کاذبی وجود نداشت. در آخرین معامالت روز پنجشنبه 
بهای انس جهانی به 1۸15 دالر رسید که نسبت به ابتدای هفته 42 دالر 
کاهش قیمت را در بازارهای جهانی شــاهد بودیم. همچنین در حالی که 
در هفته های قبل، باالترین رشــد قیمت را در بازار طال، سکه و ارز شاهد 
بودیم، این هفته قیمت ها سیر نزولی داشت و کاهش نرخ ارز و بهای انس 

جهانی باعث شد قیمت طال در بازار داخل نزولی باشد.
به گفته »کشــتی آرای«، در پایان معامالت روز پنجشنبه قیمت سکه 
طرح قدیم به 25 میلیون و 200 هزار تومان رسید که به طور متوسط یک 
میلیون و 500 هزار تومان کاهش هفتگی داشت. سکه طرح جدید نیز با 
یک میلیون و ۸00 هزار تومان کاهش در پایان هفته با قیمت 27 میلیون 
و 100 هزار تومان معامله شد. همچنین نیم سکه با 700 هزار تومان و ربع 
ســکه با ۹00 هزار تومان کاهش به ترتیب 15 میلیون و ۹00 هزار تومان 
و ۹ میلیون و 700 هزار تومان قیمت خورد. سکه های یک گرمی هم که 
این روزها طرفدار زیادی دارد، با یک میلیون کاهش قیمت به 5میلیون و 

400 هزار تومان تغییر قیمت داد.
او بــا بیان اینکه کاهش قیمت طال در بازار داخلی متأثر از افت نرخ ارز، 
بهای انس جهانی و کاهش حباب سکه بود، به »ایرنا« توضیح می دهد: با 
توجه به کاهش تقاضا حباب سکه هم تخلیه شد. قیمت هر مثقال طالی 
آب شده که مبنای معامالت بازار است در پایان هفته به ۹ میلیون و ۹۸0 
هزار تومان کاهش یافت که 140 هزار تومان در مقایســه با ابتدای هفته 
کاهش قیمت را نشــان می دهد. هر گرم طــالی 1۸ عیار نیز با ۳2 هزار 
تومان کاهش به 2میلیون و ۳04 هزار تومان رســید. حباب ســکه هم با 

تخلیه 2میلیونی به 4 میلیون و 500 هزار تومان رسید.
آغاز معامالت سپرده شمش طال

هفته گذشــته همچنین اولین معامالت گواهی سپرده شمش طال در 

بورس کاال انجام شد. »کشتی آرای« درباره معامالت گواهی سپرده شمش 
طال در بورس کاال و تاثیر آن بر بازار سکه و طال نیز می گوید: پیش از این 
نیز شمش در بورس کاال عرضه می شد و این واگذاری توسط بانک مرکزی 
موجب می شــود معامالت شفاف شده و واســطه ها حذف شود. در واقع، 
قیمت سازی توسط دالل ها را از بین می برد و بانک مرکزی تعادل را بر بازار 
ایجاد می کند و بازی سازی و قیمت سازی دالل ها از بازار خارج خواهد شد.

اما در روز نخست معامالت گواهی سپرده شمش طال در بورس کاال که 
روز پنجشنبه 1۸ اسفندماه برگزار شــد، 16 هزار و ۸44 گواهی به ثبت 
رســید. این معامالت با ثبت قیمت ۳06 هــزار و 56۹ تومان به ازای هر 
گواهی سپرده شمش طال )یک دهم گرم( با عیار ۹۹5 آغاز شد و در پایان 
نیز معامله 16۸44 گواهی ســپرده به ثبت رسید. به گزارش »کاال خبر«، 
معاون وزیر صمت و رئیس هیأت عامل ایمیدرو در نشست هماهنگی آغاز 
معامالت گواهی سپرده شمش طال در بورس کاالی ایران با تقدیر از تمامی 
دست اندرکاران گفت: با شروع به کار معامالت گواهی سپرده شمش طال از 
روز جاری قطعا آثار بسیار خوبی را در سرمایه گذاری و هدایت نقدینگی به 
سمت تولید طال شاهد خواهیم بود. در دو ساعت اولیه آغاز این معامالت 
بالغ بر 1.5 کیلوگرم طال فروخته شــد که معامله این حجم از طال در روز 
نخست نشان می دهد ابزار مذکور قادر به جذب نقدینگی باالیی خواهد بود. 
به گفته »وجیه اله جعفری«، معامالت گواهی ســپرده شمش طال، بازاری 
جذاب برای حفظ ســرمایه های مردم و جذب ســرمایه ها به سمت تولید 
است. این معامالت در ثبات نرخ ارز نیز کمک کننده خواهد بود و موضوع 
مهم، مشارکت مردم در این معامالت به دلیل امکان ورود سرمایه های خرد 
حتی به مقدار یک دهم گرم طالســت که می تواند بخش قابل توجهی از 
نقدینگی را به سمت بازار قانونمند طال جذب کند. تاکنون در بازار فیزیکی 
بورس کاال، ابعاد معامله شمش طال یک کیلوگرم بود که این موضوع برای 
مصرف کنندگان طال کاربرد داشت، اما با راه اندازی گواهی سپرده شمش 
طال می توان شاهد مشارکت بسیاری از مردم با اعداد و ارقام کوچک بود. 
خریدهــای خرد 0.1 گرم که امروز )پنجشــنبه( صورت گرفت به معنای 

پشتیبانی از سرمایه های بسیاری از خانواده هاست.

قیمت دالر به کمتر از 50 هزار تومان و سکه به 27 هزار تومان رسید

افت تب معامالت ارزی
اخبــــــار

 معامالت گواهی سپرده شمش طال در بورس کاال
آغاز به کار کرد

کنترل نوسان ارز و طال با انتشار اوراق طال
معامالت گواهی ســپرده شــمش طال در بــورس کاال از روز 
پنجشــنبه هفته گذشته آغاز به کار کرد. در طول سالیان گذشته 
همــواره بازار طال مورد توجه مردم برای ســرمایه گذاری و حفظ 
ارزش پول شــان بوده است. با این حال، نوسانات شدید بازار طال، 
ریسک این بازار را زیاد کرده است. وجود طالی تقلبی نیز معضل 
همیشــگی این بازار محسوب می شــود و مردم عادی همواره در 
معرض خطر خرید طال و مصنوعات طالی تقلبی هســتند. برای 
رفــع این معضل و با هدف کمک به جذب نقدینگی ســرگردان، 
وزارت صمت پیگیر عرضه طالی استخراج شــده از معادن داخلی 
به خریداران در قالب سازوکارهای مطمئن بورسی است. به همین 
منظور ســازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)ایمیدرو( به عنوان یکی از سازمان های اصلی زیرمجموعه وزارت 
صمت در دی ماه امســال تقاضای صدور مجــوز معامالت اوراق 
گواهی ســپرده برمبنای شــمش را به بانک مرکزی ارائه کرد که 
معاونــت ارزی بانک مرکزی نیز موافقت خود را با طرح ســازمان 

ایمیدرو اعالم کرد.
براســاس این طرح، طالی استخراج شــده از معدن زرشــوران 
کشــورمان در قالب معامالت اوراق گواهی سپرده برمبنای شمش 
به عموم مردم عرضه خواهد شد. در همین راستا، معامالت گواهی 
سپرده برمبنای شمش طال میان ایمیدرو، شرکت طالی زرشوران، 
بانک ملت و بورس کاال در روز پنجشــنبه هفته گذشته راه اندازی 
شد. ســقف اوراق گواهی سپرده برمبنای شمش طال فعال تا سقف 
5 تن اســت که در واحدهای کوچک 0.1 گرم قابلیت خرید توسط 
مردم، شــرکت ها و سرمایه گذاران را دارد. برای مشتریانی که بیش 
از یک کیلوگرم طال خریداری کنند، امکان تحویل فیزیکی شمش 
از طریق بانک ملت طی 24 ساعت فراهم خواهد بود. ذخایر طالی 
ایران در حدود ۳60 تن بوده و امکان استفاده از این الگو برای سایر 

معادن تولیدکننده طال میسر است.
کارشناســان می گویند بــا آغاز به کار معامالت گواهی ســپرده 
برمبنای شــمش طال در بورس کاالی ایران، امکان سرمایه گذاری 
بدون ریســک در بازار طال برای مردم فراهم می شود. انتشار اوراق 
گواهی شــمش طــال همچنین در کنترل نوســان ارز و طال، تاثیر 
زیادی دارد. پوشــش ریســک تورم و تغییر نــرخ ارز برای مردم و 
پیمانــکاران، امنیت نگهداری طال، امکان خریــد و فروش آنالین، 
حفظ ذخایر طال در کشــور و معافیت از مالیــات، از جمله مزایای 
اوراق گواهی ســپرده برمبنای شمش نسبت به خرید فیزیکی طال 
اســت. انجام معامالت در روزهای پنجشنبه، تداوم ساعت معامالت 
روزانه تا ســاعت 1۸.۳0 )زمان گشــایش بازارهای طالی لندن و 
نیویــورک( در آینده نزدیک از مزایای دیگر اوراق گواهی ســپرده 

برمبنای شمش است.
اما در روز نخســت معامالت گواهی ســپرده شمش طال در روز 
پنجشنبه 1۸ اســفندماه، 16 هزار و ۸44 گواهی تا پایان معامالت 
به ثبت رسید. معامالت گواهی سپرده شمش طال در بورس کاالی 
ایران از ساعت 12 )پس از ۳0 دقیقه مرحله پیش گشایش( با ثبت 
قیمت ۳06 هزار و 56۹ تومان به ازای هر گواهی ســپرده شــمش 
طال )یک دهم گــرم( با عیار ۹۹5 آغاز و در پایان، معامله 16۸44 
گواهی سپرده ثبت شــد. »وجیه اله جعفری«، معاون وزیر صمت و 
رئیس هیأت عامل ایمیدرو درباره جزییات معامالت توضیح داد: در 
دو ساعت اولیه آغاز این معامالت بالغ بر 1.5 کیلوگرم طال فروخته 
شــد که معامله این حجم از طال در روز نخست نشان می دهد ابزار 
مذکور قادر به جــذب نقدینگی باالیی خواهد بــود. به گفته وی، 
تاکنون در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران، ابعاد معامله شمش طال 
یــک کیلوگرم بود که این موضوع برای مصرف کنندگان طال کاربرد 
داشــت اما با راه اندازی گواهی سپرده شــمش طال می توان شاهد 

مشارکت بسیاری از مردم با اعداد و ارقام کوچک بود.
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درباره دالیل ممنوعیت واردات آیفون 14
به دنبال ممنوعیت واردات آیفون 14 به کشــور، برخی دلیل 
آن را امــکان اتصال بــه اینترنت ماهواره ای عنــوان کردند، اما 
کارشناسان بر این باور هستند که چنین مسئله ای واقعیت ندارد. 
به گزارش »ایسنا«، موضوع ممنوعیت واردات گوشی های باالتر 
از ۳00 یورو از تابســتان 1۳۹۹ به عنوان راه حلی برای مشــکل 
واردات و کمبود گوشی مطرح شد و با جنجال هایی که این خبر 
به پا کرد و حتی با گران شــدن گوشــی های پرچمدار هم گره 
خورد، اما پس از آن تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات 
گوشی های باالی 600 دالر و در صدر آنها، برند اپل گرفته شد؛ 
به گونه ای که اوایل امســال اعضای کمیسیون اصل ۹0 مجلس 
وعده دادند تا نیمه اول سال 1401 واردات آیفون ممنوع شود. 
سخنگوی کمیســیون اصل نود مجلس در آن زمان در توضیح 
علت ممنوعیت واردات کاالهای لوکس همچون گوشی برند اپل 
گفته بود، در شرایطی که درگیر جنگ اقتصادی و کمبود منابع 
ارزی هســتیم و برای تامین ارز موردنیاز کاالهای اساسی و دارو 
دچار مشکالتی هستیم، منطقی نیست که ما برای واردات کاالها 

و ازجمله گوشی های لوکس ارز نیمایی مصرف کنیم.
تقریبا از اوایل مهرماه موضوع رجیسترشدن یا نشدن این برند 
در هاله ای از ابهام قرار گرفت تا اینکه از ســوی مسئوالن اعالم 
شــد واردات رســمی و تجاری آیفون انجام نخواهد شد، در این 
مدت آیفون 14 فقط از رویه مســافری یا با سوءاستفاده از این 
رویه به صورت قاچاق به کشور وارد می شد که از این طریق هم 
رجیســتر نمی شد. در نهایت با ابالغیه سازمان توسعه تجارت به 
گمرک ایران در بهمن ماه ورود آیفون 14 و مدل های بعد از آن 
به عنوان کاالی همراه مسافر و یا پستی از ابتدای اسفند امسال 
ممنوع اعالم شــد. همچنین تأکید شــد که گمرکات اجرایی از 
ثبت اطالعات گوشــی های واردشده، در ســامانه مسافربری و 
پستی از اول اسفند خودداری کنند. به دنبال تصمیمات گرفته 
شــده در ممنوعیت واردات رســمی این برند تلفن همراه هنوز 
همه دالیل اصلی این ممنوعیت مشخص نبوده و این باعث شد 
که شــایعات و ابهاماتی درباره علــت این موضوع از جمله اعالم 
ممکن بودن اتصال به اینترنت ماهواره ای از طریق این گوشــی 

مطرح شد.
اما در این باره کارشناســان از جمله »محمد کشوری« معتقد 
است بحث اتصال آیفون 14 به اینترنت ماهواره ای )استارلینک( 
واقعیت ندارد و قابلیتی که این گوشــی تلفــن همراه دارد این 
اســت که کاربران می توانند در شــرایط اضطراری آن هم نه در 
همه کشــورها مانند آمریکا پیام کمک به شماره های اضطراری 
ارســال کنند تا با یافتن موقعیت به کمک فرد بروند و در همین 
حد است بنابراین نه اینترنتی متصل و نه حتی مکالمه ای برقرار 
می شــود. بنابراین اتصال به اینترنت ماهواره ای به عنوان دلیل 
مطرح شده برای ممنوعیت وارد آیفون 14 به کشور صحت ندارد.

در هر صورت ممنوعیت واردات رسمی آیفون 14 تبعاتی هم 
به دنبال داشت؛ به گونه ای که قیمت آیفون 1۳ به دلیل داشتن 
رجیســتری و گارانتی از آیفون 14 قاچاق گران تر شد یا کسانی 
که به این برند عالقــه دارند ترجیح می دهند با پرداخت هزینه 
کمتری از این گوشی استفاده کنند و در کنار آن با استفاده یک 
موبایل ارزان قیمت سیم کارت خود را فعال کنند و با جدیدترین 
مدل آیفون به اینترنت یک موبایل ارزان متصل شوند و کارهای 

خود را پیش ببرند.
در کنار مســئله گفته شده ممکن است برخی عالقه ای به این 
برند داشته باشند اما به دلیل هزینه باالی آن نتوانند حتی یک 
مدل قبل از آیفون 14 را تهیه کنند پس به ســراغ تهیه و خرید 
فیک یا کپی این مدل گوشــی که از نظر ظاهری بسیار شبیه به 

مدل اصلی آن است می روند.
با بررسی ســایت های فروش آنالین و فروشــگاه های فروش 
موبایل می توان مشاهده کرد بسیاری به صورت دست فروشی به 
فروش این گوشــی ها که گفته شــده قیمتش یک پنجم نسخه 
اصلی آن اســت، اقــدام می کنند. اغلب این گوشــی های فیک 
ســاخت کشــورهایی مانند تایلند، چین و فیلیپین هستند اما 
چگونگی ورود آن به کشــور هنوز مشــخص نیست اما به دلیل 
وفور باالی آن در بازار، به نظر می رسد واردات این گوشی عالوه 
بر مســافری، به صورت قاچاق هم وارد کشور می شوند. معموال 
آیفون هــای 14 کپی به صورت قاچاق وارد کشــور می شــوند و 
سریال های آن هم جعل شــده و فروشش هم غیرقانونی است. 
در همین راســتا مسئوالن توصیه می کنند مردم هر گوشی را از 
هر فروشگاه یا از هر طریقی تهیه یا خریداری می کنند، حتما از 
طریق 7777#* استعالم بگیرند و پس از این اقدام به دارندگان 
گوشــی موبایل اعالم می شود که اوال این چه مدل گوشی است 
که وارد کشــور شــده و واردکننده آن چه کسی است؛ بنابراین 

این موضوع با یک استعالم خیلی راحت اطالع رسانی می شود.

افزایش نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه امسال
براساس آخرین گزارش منتشرشــده مرکز آمار، نرخ رشد 
اقتصادی در ۹ ماهه امســال  ۳.۳ درصد با نفت و 2.۹ درصد 
بدون نفت بوده اســت. طبق آخرین نتایج حســاب های ملی 
 )GDP(فصلی مرکــز آمار ایران، محصول ناخالــص داخلی
به قیمت ثابت ســال 1۳۹0 در ۹ ماهه ســال 1401 به رقم 
55۸2 هــزار میلیارد ریال با نفت و 5001 هزار میلیارد ریال 
بدون احتســاب نفت رسیده اســت؛ در حالی که رقم مذکور 
در مدت مشــابه سال قبل با نفت 5641 هزار میلیارد ریال و 
بدون نفت 4۸60 هزار میلیارد ریال بوده که نشــان از رشــد 
۳.۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 2.۹ درصدی 
محصول ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه ســال 1401 
دارد. نتایــج مذکور حاکی از آن اســت که در ۹ ماهه ســال 
1401 رشــته فعالیت های گروه کشــاورزی رشد منفی 4.۳ 
درصد، گروه صنایع و معادن 5.۳ درصد )شــامل: اســتخراج 
نفت خام و گازطبیعی 5.6 درصد، ســایر معادن 0.۹ درصد، 
صنعت 5.1 درصد، انرژی ۹.5 درصد و ســاختمان منفی 2.2 
درصد( و گروه خدمات 2.6 درصد نســبت به ۹ ماهه ســال 

1400، رشد داشته است.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران پس از تحمل یک ماه بی رمق در میانه فصل 
زمســتان، با ورود به اسفندماه و همصدا با رشــد قیمت دالر و انتظارات 
تورمی باال در مســیر صعود قرار گرفــت و رکوردهای جدیدی را به ثبت 
رســاند؛ تا جایی که شاخص کل بورس تهران در این ماه به ابرکانال یک 
میلیون و ۸00 هزار واحد رســید. نماگر اصلی بورس در هفته نخســت 
اســفندماه به بازدهی ۸.64 درصد و در هفته دوم اسفند به بازدهی حدود 
10 درصد رسید. بورس تهران اما با ورود به هفته سوم از آخرین ماه سال 
از طراوت و شادابی روزهای ابتدایی اسفندماه فاصله گرفت، به طوری که 
در پایان هفته گذشته حدود 4 هزار و 460 واحد پایین تر از هفته پیشین 
ایستاد و با قرار گرفتن در ارتفاع یک میلیون و ۸17 هزار واحد به بازدهی 
منفی 0.2 درصد اکتفا کرد. در هفته گذشته همچنین شاهد حرکت خالف 
جهت دو شــاخص اصلی بازار ســهام و چرخش پول به سمت سهم های 
کوچک تــر بودیم، به طوری که نماگر هم وزن بازار برخالف بازدهی منفی 
نماگر اصلی، بازدهی مثبت 1.5 درصدی را به ثبت رساند و با ایستادن در 

تراز 545 هزار واحد، هفته گذشته را به پایان رساند.
در این هفته روند خروج پول حقیقی ادامه یافت، اما برخالف ســه روز 
ابتدایی هفته، در روز سه شــنبه همسو با رشــد شاخص ها، ۳40 میلیارد 
تومان ســرمایه حقیقی وارد بازار شد تا در مجموع کل هفته، خروج ۹42 
میلیارد تومان سرمایه حقیقی از بازار به ثبت برسد. ارزش معامالت خرد 
نیز نســبت به هفته پیشین، افت ۳4 درصدی را ثبت کرد، هرچند که در 
معامالت روز سه شــنبه ارزش معامالت خرد بــه محدوده ۹ هزار میلیارد 
تومانی برگشــت. مهمترین سوال بورس بازان در حال حاضر این است که 
بورس تهران در آخرین هفته سال 1401 چه وضعیتی پیدا می کند و آیا 

همچون سال های گذشته، سال را صعودی به پایان می رساند؟
هفته جزر و مد بازار سهام

در پایان هفته اخیر شــاخص کل بورس تهران نسبت به پایان هفته 
پیش اندکی پایین آمد. در حالی که در ابتدای هفته شــاخص به کانال 
1.7 میلیونی ســقوط کرده بود، در روز سه شــنبه توانســت با حمایت 

معامله گــران حقیقی به محــدوده یک میلیــون و ۸00 هزار واحدی 
بازگردد. شــاخص کل بــورس تهران در اولیــن روز معامالتی از هفته 
ســوم اســفندماه، ۳۳ هزار واحد ســقوط کرد و به کانال 1.7 میلیونی 
منتقل شد. روز یکشنبه نیز شاخص کل 7 هزار واحد رشد کرد، اما روز 
دوشــنبه بیش از 10 هزار واحد کاهش یافت. روز سه شنبه در آخرین 
روز معامالتی هفته نیز شــاخص کل ۳1 هزار و ۹42 واحد صعود کرد 
و به کانال 1.۸ میلیونی بازگشــت. بدین ترتیب، شاخص کل در آخرین 
روز کاری هفته به رقم یک میلیون و ۸17 هزار واحد رســید و نســبت 
به آخرین روز معامالتی هفته پیشــین، 4 هــزار و 460 واحد پایین تر 
ایســتاد و بازدهــی هفتگی منفی 2 دهم درصد را به ثبت رســاند، اما 
شــاخص هم وزن در پایان هفته نسبت به هفته پیشین، 7 هزار و 7۸5 
واحد باال تر ایستاد و به رقم 545 هزار واحد رسید تا بازدهی مثبت 1.5 

درصدی را ثبت نماید.
میانگین ارزش معامالت بازار سهام در هفته سوم اسفندماه به 7۸ هزار 
و ۸۸۸ میلیارد تومان رسید که نسبت به هفته قبل، رشد 11 درصدی را 
نشــان می دهد، اما میانگین روزانه ارزش معامالت خرد بورس به 7 هزار 
و 6۹1 میلیارد تومان رســید که نسبت به رقم 11 هزار و 5۸4 میلیاردی 
هفته پیشین، ۳4 درصد کاهش داشته است. در هفته ای که گذشت شاهد 
تداوم روند خروج پول حقیقی از بازار بودیم. در روز شــنبه ۸5۸ میلیارد 
تومان سرمایه حقیقی از بازار خارج شد و روز یکشنبه 116 میلیارد تومان 
و روز دوشــنبه ۳0۸ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. 
تا پایان روز دوشــنبه رکورد هفت روز خروج پی در پی ثبت شد، اما روز 
سه شــنبه ۳40 میلیارد تومان پول حقیقی وارد بورس شــد تا با تقاضای 
حقیقی شــاخص های بازار نیز رشد کنند. در مجموع هفته ۹42 میلیارد 
تومان پول حقیقی از بورس خارج شد و میانگین روزانه خروج پول حقیقی 
به 2۳5 میلیارد تومان رسید که نسبت به هفته پیشین، رشد سه برابری 
داشته است. به عبارت دیگر، در هفته سوم اسفندماه، خروج سرمایه از بازار 

240 درصد افزایش یافت.

روند بورس در هفته آخر سال
تنها شش روز کاری تا پایان سال 1401 باقی مانده است. آیا بازار سهام 
همانند ســال های گذشته، سال را صعودی به پایان می برد؟ روند شاخص 
کل بورس تهران در هفته گذشته بسیار پرنوسان سپری شد. ابتدا در روز 
شنبه شــاهد ریزش ۳۳ هزار واحدی شاخص کل بورس، در روز یکشنبه 
شــاهد رشد 7 هزار واحدی و در روز دوشــنبه بار دیگر شاهد ریزش )به 
میزان 10 هزار واحد( بودیم. در روز سه شــنبه بار دیگر شاخص کل رشد 
کرد و پس از آنکه در روز شــنبه ســطح 1.۸ میلیونی را از دســت داد، 
در آخرین روز معامالتی هفته مجددا به این کانال بازگشــت. در مجموع، 
شاخص کل به رشد منفی 0.2 درصد در این هفته رسید. شاخص هم وزن 

اما بازدهی مثبت 1.5 درصد را در پایان هفته گذشته ثبت کرد.
در هفته سوم اسفند عالوه بر افت شاخص  کل، روند خروج پول حقیقی 
نیز تداوم یافت. ابتدا در سه روز نخست هفته شاهد خروج پول حقیقی از 
بازار بودیم. اما روز سه شنبه و همسو با رشد شاخص ها، ۳40 میلیارد تومان 
ســرمایه حقیقی وارد بازار شد. در مجموع کل هفته، ۹42 میلیارد تومان 
ســرمایه حقیقی از بازار خارج شد. همچنین در این هفته ارزش معامالت 
خرد نسبت به هفته پیشــین، افت ۳4 درصدی را ثبت کرد، هرچند که 
در معامالت روز سه شنبه ارزش معامالت خرد به محدوده ۹ هزار میلیارد 
تومانی برگشت و شــاهد رونق نسبی در بازار بودیم. تحلیلگران و ناظران 
خوشبین معتقدند بورس همانند الگوی سالیان گذشته در اسفندماه روند 
صعودی خواهد داشت و ریزش های بازار، اصالح کوتاه مدت و نوسان های 
روزمره بازار هستند. در سمت مقابل اما ناظران بدبین بازار سهام معتقدند 
خروج پول حقیقی در هفت روز پیاپی نشانه انتظارات منفی معامله گران 
اســت و بازار سقف شــاخص را در حدود یک میلیون و ۸00 هزار واحد 
می بینــد. در این میان می توان ادعا کرد که مرز 1.۸ میلیون واحدی برای 
اهالی بازار، مرز روانی مهمی است. بازگشت شاخص به کانال 1.۸ میلیون 
واحد می تواند ســیگنال مثبتی برای آخرین روزهای معامالتی بازار سهام 

باشد.

بورس تهران در آخرین هفته سال 1401 صعود می کند؟

فراز و فرود بورس در اسفند

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از اخذ تصمیم جدید برای تعیین 
تکلیف ســهام عدالت متوفیان خبر داد و گفت بیش از ۳میلیون و 500 
هزار نفر از مشــموالن سهام عدالت طی سال های گذشته فوت شده اند 
و انتقال ســهام باید به صورت الکترونیکی صورت بگیرد. بر این اساس 
دفاتر قضایی در مورد بحث ســامانه و انتقال اطالعات با مشکل مواجه 
شدند. به همین دلیل مصوبه تغییر داده شد و شرکت های کارگزاری را 
هم وارد ماجرا شدند. بر این اساس بخش سامانه ای در اختیار کارگزاری 
قرار می دهیم تا بتوانند این کار را انجام دهند. افراد باید به کارگزاری ها 
و دفاتــر قضایی مراجعه کنند تا کارگزاری بــه صورت الکترونیکی این 

کار را انجام دهد.
مجیــد عشــقی در مورد روند انتقال ســهام مشــموالن متوفیان به 
»ایســنا« توضیــح داد: وراث باید گواهی انحصار ورثــه را ارائه کنند تا 
انتقال براساس سهمی که مشخص شده صورت بگیرد. در سامانه درصد 
هر وارث مشخص می شود و انتقال قهری به صورت الکترونیکی صورت 
می گیرد. ســاختار اواخر تغییر پیدا کرده و زیرساخت فنی آن در حال 

آماده شدن است.
گفتنی اســت بیش از ۳ میلیون نفر از مشــموالن سهام عدالت طی 
ســال های گذشته فوت شــده اند و ســهام آنها پس از فرآیند انحصار 
وراثت باید به وراث تعلق بگیرد. البته برخی از وراث نیز فوت شــده اند 
و همین موضوع فرآیند را پیچیده تر کرده اســت. برای انتقال سهام این 
روش پیشنهاد شــده بود که وراث به صورت حضوری به دفاتر خدمات 
الکترونیک مراجعه کنند که این روش بســیار زمانبر بود. بنابراین قرار 

شد این فرآیند به صورت الکترونیکی و با همکاری شرکت سپرده گذاری 
مرکزی و قوه قضائیه تا شــهریورماه انجام شود. اما به نظر می رسد قوه 

قضائیه در ارسال اطالعات به سپرده گذاری کمی از برنامه عقب است.
رئیس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار همچنیــن آخرین وضعیت 
آزادســازی سهام عدالت را تشــریح کرد و با بیان اینکه هنوز در مورد 
ســهام عدالت تصمیم گیری نهایی نشده است، توضیح داد: باید مجامع 
شرکت های ســرمایه گذاری استانی برگزار شــود. امکان برگزاری این 
مجامع با حضور یک تا دو درصد ســهامداران وجود ندارد، زیرا مجمع 
رســمیت نخواهد یافت. ســال 1۳۹۹ هم با همین معضل مواجه شد. 
مجامع تشکیل شد اما 0.01 درصد سهامداران در مجامع شرکت کردند. 
البته براســاس قانون تجــارت نوبت دوم مجمع با هر تعداد ســهامدار 
برگزار خواهد شــد اما از نظر محتوایی مشارکتی وجود ندارد. به گفته 
»عشقی«، هر کدام از شرکت های سرمایه گذاری استانی مقیاس بزرگ 
و ارزش بازار زیادی دارند. باید یک فرمولی وجود داشته باشد که میزان 
مشارکت مردم در مجامع شــرکت ها افزایش پیدا کند. بعد از برگزاری 
مجامع هیأت مدیره ها باید تعیین تکلیف شــوند و تغییر کنند. حل این 
معضل زمان برده است و اگر برطرف شود بعد از برگزاری مجامع نمادها 
بازگشایی خواهند شد. در این راستا هم سازوکاری در حال بررسی است 
که طبق آن مشمول سهام عدالت قادر باشد نمایندگی حضور در مجمع 

را به شخص دیگری از جمله شخص حقیقی یا حقوقی بدهد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه منظور از آزادسازی 
ســهام عدالت این است که سهام دیگر دست دولت نیست، عنوان کرد: 

اقســاط ســهام عدالت به صورت کامل به دولت پرداخت شــده است. 
این ســهام در وثیقه کســی نیســت اما امکان فروش آن وجود ندارد. 
اگــر امکان فروش ســهام عدالت را برای همه فراهــم کنیم با توجه به 
تعدد ســهامداران و ریزبودن ســهم ها روی ۳5 شــرکت بورسی سهام 
عدالت فشار فروش سنگینی وارد خواهد شد. در حالی که فلسفه سهام 
عدالت فروش نیســت بلکه استفاده بلندمدت از منافع این سهام است. 
منافع مالکیت و مدیریت ســهم دست مردم است. سهامداران مستقیم 
می توانند شخصا در مجامع شرکت کنند. در واقع همه منافع سهامداری 

را دارند فقط نمی توانند سهام خود را بفروشند.
او در مورد امکان فروش سهام عدالت نیز گفت: باید با توجه به شرایط 
بازار تصمیم گرفته شود که درصدی از سهام عدالت امکان فروش داشته 
باشــد. شرایط بازار یک دلیل اســت، اگر قرار باشد امکان فروش سهام 
عدالت فراهم شود، ســهامداران بزرگ آن را می خرند و سهام از دست 
مردم خارج می شود. در ابالغیه های مقام معظم رهبری هم تاکید جدی 
روی بحث نگهداری سهام وجود دارد.  ممکن است به مرور بحث فروش 

هم رخ دهد.
»عشقی« همچنین در مورد آخرین تصمیم گیری در مورد 1۳ شرکت 
غیربورسی ســهام عدالت عنوان کرد: سازمان خصوصی متولی تشکیل 
هلدینگ 1۳ شــرکت غیربورسی سهام عدالت اســت. البته اخیرا این 
تصمیم گرفته شد که از 1۳ شرکت، شرکت هایی که شرایطش را دارند 
در بورس یا فرابورس پذیرش شوند و شرکت های باقی مانده به هلدینگ 

تبدیل شوند.

آخرین خبرها از آزادسازی سهام عدالت

تصمیم جدید برای سهام عدالت متوفیان

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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به قلم: مورالی نتی
کارشناس حوزه اقتصاد 

مترجم: امیر آل علی
این موضوع بســیار مهم است که در ســال 202۳ پس از سپری شدن 
دو ســال سخت کرونایی، بتوانید عملکرد بســیار خوبی را داشته باشید. 
نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داشــت این است که شما تنها 
زمانی می توانید عملکرد قدرتمندی در بازار به شــدت رقابتی حال حاضر 
داشــته باشید که جدیدترین روندها را شناخته و از آنها به خوبی استفاده 
نمایید. در این زمینه حتی یک توصیه اشــتباه می تواند شــما را از مسیر 
اصلی دور سازد. به همین خاطر صرفا نمی توان برپایه توصیه های یک نفر، 
تصمیم گیری کرد. درواقع شما به نظر کارشناس ها و مدیران باسابقه نیاز 
دارید که در این راستا نظر بیش از 7000 مدیر و کارشناس، بررسی شده 
اســت که نتیجه آن، پنج ترند اصلی در سال جاری است. نکته ای که باید 
به آن توجه داشته باشید این است که رعایت تمامی این پنج اصل کامال 

حیاتی بوده و مکمل یکدیگر محسوب می شوند. 
1-واقعیت افزوده 

واقعیت افزوده به واســطه اســتفاده از هوش مصنوعــی، قادر به انجام 
کارهای بســیار زیادی اســت. در این زمینه نکته ای که باید به آن توجه 
داشته باشید این است که برای فروش آنالین خود که از آن تحت عنوان 
مهمتریــن کانال فروش در جهان حال حاضر نیز نام برده می شــود، نیاز 
دارید تا از این تکنولوژی نهایت استفاده را داشته باشید. این موضوع کمک 
خواهد کرد تا مخاطبان بتوانند تجربه اســتفاده از محصول را به بهترین 
شکل داشته باشــند. درواقع این امر حتی از خرید حضوری هم جذاب تر 
است. دلیل این امر به خاطر عدم وجود افراد زیاد، خستگی و مسائل مشابه 

این موضوع می باشد. برای مثال شما می توانید انواع کاله ها را بر روی سر 
خود مشاهده کرده و در نهایت بهترین آنها را انتخاب نمایید. نکته دیگری 
که در این بخش باید به آن توجه داشــته باشــید این است که اقداماتی 
که در این بخش می توانید انجام دهید بســیار متنوع بوده و نباید خود را 
بــه چند مورد، محدود نمایید. درواقع یــک نوآوری نیز می تواند از جانب 
شــما معرفی شود و در این بخش همکاری کردن با شبکه های اجتماعی، 
می تواند احتمال دیده شدن را چندین برابر کند. برای مثال می توانید در 

اینستاگرام، فیلتر مخصوص خود را داشته باشید. 
2-شخصی سازی

در جهان امروز دیگر اقدامات همگانی برای کسی جذابیتی را به همراه 
ندارد. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه داشته باشید این است که 
مشتری باید احساس کند که شما برای آنها ارزش زیادی را قائل شده اید. 
این امر تنها به معنای درج کرن نام افراد نبوده و الزم است تا اقداماتی به 
مراتب بیشتر را انجام دهید. در این زمینه می توانید یک برنامه مخصوص 
برای هر یک از مشــتریان خود داشــته باشید و این امر باعث خواهد شد 
تا آنها وارد برنامه وفادارســازی به شــیوه مورد عالقه خودشــان بشوند. 
خوشبختانه امروزه با رشد تکنولوژی، شما می توانید سلیقه واقعی مشتریان 
خود را پیــدا کرده و با اقدامات متنوع، آنهــا را درگیر نگه دارید. درواقع 
مشتری ای که به حال خود گذاشته شود، بدون شک در مدت زمان کوتاه 
یا طوالنی، از دست خواهد رفت و این نکته را فراموش نکنید که برندهای 
دیگر، ســخت به دنبال پیدا کردن مشتری هستند. براساس جدیدترین 
تحقیقات، شخصی سازی باعث می شود تا نرخ تعامل که مهمترین فاکتور 
موفقیت در زمینه فروش آنالین محســوب می شود، رشدی چشمگیر را 

داشته باشد. به همین خاطر ابدا نباید آن را ساده در نظر گرفت. 

3-میکرو اینفلوئنسرها 
اگرچه در ظاهر اینفلوئنســرها، بهترین افراد برای تبلیغات محســوب 
می شوند. با این حال واقعیت این است که در نگاهی بلندمدت، افرادی که 
تخصصی در حوزه مدنظر شما فعالیت دارند، گزینه های بهتری هستند. در 
این زمینه شما می توانید فردی را در درون شرکت به این موقعیت برسانید. 
این افراد به واســطه دنبال کنندگان تخصصی و کمتر خود، فرصت تعامل 
باالیی را دارند که خود باعث خواهد شــد تا شانس فروش بسیار باالیی را 
پیدا کنید. درواقع امسال فرصت طالیی برای میکرواینفلوئنسرها به وجود 
آمده و الزم اســت تا به آن توجه ویژه ای را داشته باشید. درواقع مخاطب 
امروز ابدا تمایل ندارد که صرفا بازدیدکننده اقدامات باشــد و همکاری با 
اینفلوئنســرها و سلبریتی ها نیز بیش از حد هزینه بر شده است که بدون 

شک از عهده هر برندی، خارج می باشد. 
4-حمایت از کارمندان 

اگرچه در نگاه سنتی، مشــتری مهمترین دارایی محسوب می شود، با 
این حال در بازار امروز جایگاه تیم کاری به مراتب مهمتر شــده اســت. 
درواقع شــما به واســطه تیم خود می توانید حتی مشتریانی فراتر از بازار 
همیشگی داشته باشید. با این حال حتی بهترین مشتریان موجود، بدون 
تیم مناسب به سادگی از دست خواهد رفت. به همین خاطر الزم است تا 

توجه ویژه ای به وضعیت کارمندان خود داشته باشید. در کنار این مسئله 
نکته دیگری که باید به آن توجه داشــته باشــید این است که کارمندان 
گزینه های متنوعی برای کار کردن دارند. به همین خاطر از دســت دادن 
آنها بســیار ساده است. با این حال با یک برنامه مناسب می توانید طرحی 
مشابه وفادارسازی مشــتریان خود، داشته باشید. در این زمینه توجه به 
اقدامات انجام شده از سوی سایر برندها نیز کمک بسیاری را خواهد کرد. 

5-محتوای بصری
در جهان امروز شــما نیاز دارید تا به صورت مداوم محتواسازی داشته 
باشــید. در این رابطه بســترهای فعالیت بسیار گسترده است و شما تنها 
به سایت، محدود نخواهید بود. نکته ای که در این بخش باید به آن توجه 
نمایید این اســت که محبوب ترین نوع محتوا، مواردی هستند که بصری 
بــوده و این موضوع راحتــی و جذابیت باالیی را به همراه د ارد. به همین 
خاطر شــما باید اولویت اقدامات خود را به این بخش اختصاص دهید. در 
این رابطه ویدئوها، تصاویر، اینفوگرافی ها و... الزم اســت تا کامال به روز و 
مطابق ترندها باشند. به صورت میانگین هر شرکت حداقل به پنج نفر برای 
فعالیت در بخش تولید محتوا، نیاز دارد که با توجه به وسعت شرکت، این 

میزان حتی ممکن است به صدها نفر هم افزایش پیدا کند. 
entrepreneur.com :منبع
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در ششمین دوره جایزه مدل ملی ۳۴۰۰۰؛
نشان جایزه ملی مدیریت منابع انسانی نصیب آبفا آذربایجان شرقی شد 

تبریز - فالح: شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در ششمین 
دوره جایزه مدل ملی 34000 مدیریت منابع انســانی حضور یافت و موفق به 
دریافت نشان بلورین D1 جایزه ملی مدیریت منابع انسانی و تندیس شد. آئین 
اختتامیه ششــمین جایزه ملی مدیریت منابع انسانی 34000 با اعطای جوایز 
شرکت های رهســپار تعالی در این حوزه برگزار شــد. در این مراسم که نهم 
اســفندماه سال جاری برگزار شــد، پس از ارزیابی 1۸3 سازمان از 3۲ سازمان 
برتر تقدیر شــد و سازمان های برگزیده موفق به دریافت جوایز سطح سیمین، 
برنزین و بلورین شدند. شــرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی نیز در 

ششمین دوره جایزه مدل ملی 34000 مدیریت منابع انسانی که به همت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد حضور یافت و در 
دومین دوره حضور خود موفق به دریافت نشان بلورین D1 جایزه ملی مدیریت منابع انسانی و تندیس شد. سطوح امتیازات در استاندارد 
34000 مدیریت منابع انسانی، به گونه ای است که ۲0000 امتیاز آن مربوط به سطوح بلوغ فرآیندی و 14000 امتیاز آن نیز بررسی نتایج 
و نگرش های کارکنان در خصوص متغیرهای بنیادین منابع انسانی از جمله رضایت شغلی، تعهد سازمانی، ماندگاری و عدم تمایل به ترک 
خدمت، سالمت و بهداشت روان شناختی، اعتیاد به کار و … تعلق می باشد. این گواهینامه بر اساس ارزیابی انجام شده توسط تیم اعزامی 
دبیرخانه جایزه ملی 34000 مدیریت منابع انسانی در بهمن ماه سال جاری بوده و در این برنامه فرایندهای مختلف حوزه منابع انسانی 

شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت.

برگزاری جشن های ویژه کودکان در مسجد جمکران توسط کانون پرورش فکری
قم- خبرنگار فرصت امروز: تماشــاخانه های سیار کانون پرورش فکری 
کودکان و نوجوانان قم در چهار نقطه از مســجد مقدس جمکران جشن میالد 

حضرت ولی عصر)عج( برگزار می کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی جمکران، در آستانه برپایی جشن های والدت 
امام زمان)عج(، کانون پرورش فکری اســتان قم با حضور تماشاخانه های سیار 
کانون و برپایی غرفه های فرهنگی و هنری در مسجد مقدس جمکران و مسیر 

بلوار پیامبر اعظم)ص(، به زائران کودک و نوجوان خدمت رسانی خواهد کرد.
محمد غفاری مدیرکل کانون پرورش فکری استان قم از استقرار تماشاخانه های 
سیار در چهار نقطه شامل عمود 10۲ بلوار پیامبر اعظم و ورودی های درب یک، 
درب سه و درب شش مسجد مقدس جمکران و همچنین همکاری با مجموعه 

گل نرگس برای برپایی پنج غرفه  ویژه کودکان در این مسجد مقدس خبر داد. برنامه های متنوع فرهنگی و هنری همچون هم خوانی و 
اجرای سرود، نمایش عروسکی، قصه گویی، مسابقه و…. از جمله برنامه هایی است که در تماشاخانه های  سیار کانون برگزار خواهد شد.

به گفته مدیرکل کانون پرورش فکری اســتان قم، نقاشــی کودکان، اوریگامی و معرفی کتاب های مهدوی از فعالیت هایی  است که در 
غرفه های مستقر در مسجد مقدس جمکران اجرا خواهد شد و میزبان کودکان و نوجوانان عزیز خواهد بود.

سرپرست دفتر حراست و امور محرمامه شرکت برق منطقه ای خوزستان 
منصوب شد
اهواز - شبنم قجاوند: مراســم آییــن تودیع و معارفه مدیر دفتر حراست 
و امور محرمانه شــرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد. با حضور محمود 
دشت بزرگ مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، معاونین و مدیران شرکت، آیین 
تودیع و معارفه مدیر دفتر حراســت و امور محرمامه این شرکت برگزار و سید 
مســعود اسداهلل پور با حکم مدیرعامل به عنوان سرپرست جدید دفتر حراست 
انتخاب شد. سید مسعود اسداهلل پور پیش از این معاون حراست فیزیکی شرکت 

برق منطقه ای خوزستان بوده است. 
در این مراســم همچنین از تالش های غالمرضا اسکندری مدیر سابق دفتر 

حراست و امورمحرمانه شرکت برق منطقه ای خوزستان تقدیر به عمل آمد و وی به عنوان مشاور اداری مدیرعامل منصوب شد. محمود 
دشت بزرگ مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در این مراسم با حساس خواندن مسئولیت حراست این شرکت با توجه به ماموریت 
و حوزه عملکردی گسترده آن در دو استان خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد، از سید مسعود اسداهلل پور سرپرست جدید دفتر حراست 
درخواست کرد که در انجام وظایف محوله و حفظ امنیت در شرکت تمام تالش خود را به کار گرفته و برای وی در این مسئولیت آرزوی 

موفقیت و توفیق روز افزون کرد.

شهردار اراک خبر داد:
توزیع ۱۵۰ هزار اصله نهال در اراک در هفته درختکاری 

اراک- فرناز امیدی:  شــهردار اراک بیان داشــت: منظور ارتقای فرهنگ 
زیست محیطی و مشارکت شهروندان در حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری، 
به مناسبت هفته درختکاری و سهیم کردن شهروندان در توسعه سرانه فضای 
سبز، توزیع نهال توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری بین شهروندان 

در حال انجام است.
دکتر کریمی افزود: 1۵0 هزار اصله نهال با مشــارکت سازمان ها و نهادهای 
مردمی میان شــهروندان به صورت رایگان توزیع شده است، این نهال ها از نوع 
مثمر و غیرمثمر هستند و شهروندان می توانند از 13 تا نوزدهم اسفندماه جهت 

دریافت نهال به ایستگاه های توزیع نهال در پارک های غدیر، ملت، امیرکبیر. آزادی، گلبرگ و بلوار غدیر مراجعه کنند.
شهردار اراک با اشاره به تأثیر توسعه فضای سبز در کاهش آلودگی هوا، خاطرنشان کرد: سازمان فضای سبز شهرداری طی سال های اخیر 
اقدام به کاشت نهال در مناطق مختلف شهر برای مقابله با آلودگی هوا نموده که در این زمینه می توان به احداث کمربند سبز و نوار جنگلی 
در اطراف اراک و مجموعه جنگلی چقا در راستای جلوگیری از ورود ریزگردها از کویر میقان به داخل شهر، کاشت نهال در دره گردو، منطقه 

سیبک و منطقه پردیس کوهستان جهت کاهش آلودگی هوا و ورود ریزگردها به شهر اراک اشاره کرد.
وی با تاکید بر اهمیت هرس درختان و مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی گفت: از آنجا که هرس درختان در زیباسازی و جوان سازی 
فضای سبز شهری، ایجاد شرایط مناسب برای کاهش آفات درختان و جلوگیری از سقوط احتمالی شاخه های خشک شده و پوسیده تأثیر 

بسزایی دارد، در سال 1401 عملیات هرس با هدف فرم دهی و مرتب کردن درختان در سطح مناطق پنج گانه انجام شده است.
شــهردار اراک در پایان بیان داشــت: مبارزه با آفات و بیماری های گیاهی از دیگر اولویت های سازمان فضای سبز بوده که به منظور آن 

عملیات سم پاشی درختان و فضای سبز سطح شهر اراک اجرایی شده است.

آیین تکریم و معارفه مدیر کل تامین اجتماعی استان بوشهر
سرپرست جدید اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر معارفه شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین 
اجتماعی اســتان بوشهر معاون بیمه ای ســازمان تامین اجتماعی گفت: این 
سازمان مسئولیت سنگینی برعهده دارد و پرداخت ۵۸ هزار میلیارد تومان حق 

بیمه در اسفندماه  تنها بخشی از وظایف این سازمان است.
غالمحســین ستوده خو شامگاه چهارشنبه 10 اسفند ماه  در آئین تکریم و 
معارفه مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر بیان کرد : از ۵۸هزار میلیارد تومان 
که 30 هزار میلیارد تومان از این مبلغ را باید از تامین اجتماعی و مابقی باید از 
، بانک رفاه و اوراق تامین شود که تامین این مبلغ کار بسیار سنگین و سختی 

است. معاون  بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به جایگاه و منابع و ظرفیتهای استان افزود :باید متناسب با جایگاه و پتانسیل های 
موجود در استان تالش کرد و استان را در جایگاه اصلی خود قرار داد. ستوده خو با تاکید بر اهمیت وحدت و انسجام در راستای هم افزایی 
گفت : در این شرایط اجازه حذف افراد را نداریم بلکه باید با کادرسازی و وحدت رویه در راستای تحقق اهداف سازمان تامین اجتماعی گام 
برداریم. وی بر ضرورت تقویت ارتباط با حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : با همکاری  دستگاه حاکمیتی و نمایندگان مردم در مجلس 

شورای اسالمی امروز باید مسیر تخلف بسته شود.
مدیرکل سابق تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: در زمان حاضر از یک میلیون و 300 هزار نفر جمعیت این استان ۹۵0 هزار نفر بیمه 

شده اصلی و تبعی )3۵۲هزار نفر بیمه شده اصلی و ۵۹3 هزار نفر افراد تبعی( زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.
عباس دیری اضافه کرد: براین اساس ۷۸ درصد از جمعیت استان بوشهر زیر پوشش تامین اجتماعی قرار دارند. وی ادامه داد: همچنین 
۸1 هزار نفر مستمری بگیر در استان بوشهر وجود دارد که از این تعداد 4۶هزار و ۵00 نفر مستمری بگیر اصلی و مابقی افراد تبعی آنها 
هستند که ماهانه ۲۵0 میلیارد تومان حقوق  باید برای آنها پرداخت شود. به گفته دیری شمار افرادی که در استان بوشهر بیمه بیکاری 
دریافت میکنند از دوهزار به یک هزار و ۶00 نفر کاهش یافته و ماهانه هشت میلیارد تومان بابت بیمه بیکاری به این افراد پرداخت شده 
است. مدیر کل جدید بیمه تامین اجتماعی استان بوشهر نیز فسادستیزی، قانونمداری، تکریم ارباب رجوع و مردمداری را از اولویتهای خود 
معرفی کرد.وصول منابع و مطالبات و ارتقای رتبه بندی استان از برنامه های این سازمان دانست. در این آئین محمد جواد بازدرهوا به عنوان 

سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهر معرفی و از خدمات عباس دیری تقدیر شد.

تبریز - فالح: معاون مهندســی و توسعه شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور در اولین همایش تجلیل از خیرین آبرسان گفت: سقایی 
و آبرســانی به هم نوعان از نیکوترین و پســندیده ترین کارهاست که 
توصیه های زیادی از ســوی تمامی ادیان الهی به آن شده و از تمامی 
خیران می خواهیم با استعانت از حضرت ابوالفضل العباس )ع( که نشانه 
بارز ســقایی اســت، ما را در امر آبرسانی به روستا ها و مناطق محروم 

یاری نمایند.
آقازاده حبشــی افزود: بنای کار مجمع خیرین آبرسان برای انتخاب 
محل آبرســانی بر عهده مجمع خیرین آبرسان اســت که آبرسانی به 
روســتا های محروم و فاقد آب آشامیدنی انجام خواهد شد. وی با بیان 
اینکه کار خیرین برکات بسیار دارد و به دولتمردان روحیه می دهد، ادامه 
داد: این همایش، به نوعی پاسداشت از ارزشی است که به نوعی تکریم 

شده و ترویج فرهنگ ایثار و انفاق در حوزه آب و آبرسانی است.
معاون مهندســی و توسعه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور در 
خصوص اقدامات انجام یافته در جلب مشارکت خیرین گفت: اقداماتی در 
این خصوص انجام یافته است که از جمله می توان به ایجاد تشکل مجمع 
خیرین آبرسان کشور، تشــکیل مجمع خیرین آبرسان در 1۲ شرکت 
استانی در کشور ) بقیه شرکتها در مرحله تهیه اساسنامه و ثبت هستند(، 
انعقــاد 3 تفاهم نامه با بنیاد برکت در خصوص تکمیل 1000 روســتا 
و روســتاهای شهرستان جهرم در استان فارس، مکاتبه با صنایع بزرگ 
کشور )فوالد ،پتروشــیمی،....( و نهادهای انقالبی و بنگاه های اقتصادی 
)بنیاد مستضعفان،سازمان اوقاف و امور خیریه و.....( جهت مشارکت در 
امر خیر آبرسانی از محل مسئولیت اجتماعی، شروع آبرسانی به 1400 

روستا در ۲0 استان کشور از ۲300 روستای تفاهم شده در سال 1400 
و 1401 توسط خیرین آبرسان می باشد.

آقازاده حبشی ادامه داد: جهاد آبرسانی با هدف ارتقای شاخص های 
دسترسی جمعیت روستایی به آب پایدار شهری جزء اولویت های وزارت 
نیــرو قرار دارد تا از این طریق با اســتفاده از ابزار هایی نظیر تخصیص، 
توسعه زیرساخت توزیع آب و سایر ساخت و ساز های مورد نیاز شرایط 
جهش در آبرسانی روستایی مهیا شود. وی در خصوص برنامه آبرسانی 
به روستاهای کشور تاکید کرد: طرح جهاد آبرسانی در ۲ فاز به اجرا در 
می آید که در فاز اول آبرسانی به ۷13۸ روستا توسط قرارگاه امام حسن 
مجتبی )ع( از محل اعتبارات محرومیت زدایی )تبصره 14( در حال اجرا 
است و آبرسانی به 3 هزار روستا در کشور از سایر منابع اعتباری )منابع 

عمومی( توسط پیمانکاران بخش خصوصی می باشد.
آقازاده حبشی اظهار کرد: در فاز دوم الحاق روستاهای دارای تنش و 

فاقد تأسیسات به موافقت نامه به تعداد ۹۹۷۶ روستای باالی ۲0 خانوار و 
جلب مشارکت خیرین آبرسان برای همکاری در آبرسانی به حدود ۵ هزار 

روستای دارای تنش آبی و فاقد تأسیسات کشور می باشد.
مدیرعامل شرکت آبفای اســتان نیز در این همایش ضمن تقدیر و 
تشکر از خیرین بزرگوار گفت: از سال 13۹۸ که شرکت آب و فاضالب 
شــهری و روستایی در آبفای اســتان یکپارچه شد این شرکت مجدانه 
پیگیر بهره مندی روســتاییان از آب پایدار و استاندارد بوده است. خانی 
افزود: آذربایجان شــرقی از 3 حوضه ی آبریــز ارس، قزل اوزن و دریاچه 
ارومیه تشکیل شده است که بر اساس آمار منتشره توسط شرکت آب 
منطقه ای استان، میزان بهره برداری از منابع آبی استان ساالنه دو هزار و 
۸۵0 میلیون مترمکعب بوده که از این میزان سهم بخش کشاورزی ۸۷ 

درصد، شرب 11 درصد و صنعت 3 درصد می باشد.
وی در خصوص وضعیت آبی کشــور و اســتان اظهار کرد: کشور ما 
حدود ۸۵ درصد از آب تجدیدپذیر خود را مصرف می کند و متوســط 
بارش امسال نسبت به سال گذشته بیش از ۵۲ درصد و نسبت به  دراز 
مدت 30 درصد کاهش را نشــان می دهد لذا وضعیت شرب، صنعت و 
کشاورزی با بحرانی جدی روبروست. مدیرعامل شرکت آبفای آذربایجان 
شرقی با اشاره به تغییرات اقلیمی و کم آبی تصریح کرد: روزبه روز بر تعداد 
روستاهای تحت پوشــش افزوده می شود و از خدمات و پشتیبانی این 

شرکت بهره مند می شوند.
خانی افزود: آب استان آذربایجان شرقی از 1۲ سد و رودخانه و 1۲4۶ 
چاه و ۶۵ قنات و 1۸0 چشــمه بــا 13هزار لیتر بر ثانیه معادل 13متر 

مکعب در ثانیه تامین می گردد.

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: همایش پیاده روی بازنشستگان و 
مستمری بگیران تامین اجتماعی در بوشهر برگزار شد.

این آیین با مشارکت اداره کل تامین اجتماعی ، مدیریت درمان تامین 
اجتماعی ، کانون کارکنان بازنشســتگان همکار و کانون بازنشستگان 

کارگری تامین اجتماعی استان بوشهر برگزار شد.
همایش پیاده روی بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی 
در بوشهر با هدف بزرگداشت روز درختکاری و اعیاد شعبانیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی اســتان بوشــهر، 
محمدجواد بازدرهوا روز دوشــنبه در حاشــیه این آیین در گفت و گو 
با خبرنگاران افزود: این آیین پیاده روی که حدفاصل سه راهی دانشگاه 
خلیج فارس تا پارک دانشــجو پیش بینی شــده بود با استقبال بسیار 
چشــمگیری همراه با برگزاری آیین اختتامیه در جوار ساحل نیلگون 
خلیج فارس برگزار شــد. وی بیان کرد: این آیین با مشارکت اداره کل 
تامیــن اجتماعی ، مدیریت درمان تامین اجتماعــی ، کانون کارکنان 
بازنشستگان همکار و کانون بازنشستگان کارگری تامین اجتماعی استان 
بوشهر برگزار شد. بازدرهوا ادامه داد: دراستان درحال حاضر 4۶4۷۸ نفر 
مستمری بگیر اصلی که بطور متوسط ماهیانه مبلغ ۲۲۲میلیارد تومان 

مستمری پرداخت می شود . 
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان بوشهراظهارداشت : امید 
است که در مناسبت های مختلف بتوانیم با برگزاری چنین برنامه هایی 
از ظرفیت بازنشستگان و پیشکسوتان در پیشبرد اهداف عالیه سازمان 

تامین اجتماعی در استان بوشهر استفاده کنیم.
وی افزود: مســتمری بگیران و بازنشستگان سال های زیادی از عمر 
خود را صرف خدمت در سازمان تامین اجتماعی کردند که حضور آنها 

اتاق فکری برای مجموعه محسوب می شود.
بازدرهوا عنوان کرد: ورزش همگانی ابزاری مهم برای تقویت سالمت 
روحی و جســمی است که در ادامه نیز براساس برنامه تقویمی سازمان 
چنین برنامه های مفید و پرمخاطب تداوم خواهد داشــت. مدیر درمان 
تامین اجتماعی استان بوشــهر نیز گفت: این مدیریت در کنار رسالت 
درمانــی خود به برنامه هــای فرهنگی، ورزشــی و اردویی توجه ویژه 
دارد. حسن اسماعیلی افزود: در این راستا از برنامه هایی همانند ورزش 
همگانی با جدیت کامل حمایت می شود. وی گفت: همکاران بازنشسته 
و مســتمری بگیران گنجینه ای فکری برای کمک به کارکنان شاغل 
هســتند که برای بکارگیری این ظرفیت برنامــه ریزی ویژه ای صورت 

گرفته اســت. وی گفت: ورزش همگانی ورزشی است که مورد استفاده 
برای عموم مردم اســت که با توجه به هزینــه اندک، برگزاری آن برای 
تمامی ادارات و ســازمان ها وجــود دارد. میرجهانمردی رئیس کانون 
بازنشستگان کارگری  ادامه داد: در این زمینه عملکرد مجموعه تامین 
اجتماعی استان بوشــهر قابل تقدیر و همچنین برای سایر دستگاه ها 
قابلیت الگوبرداری دارد. وی افزود: هرســال برنامه های منظم ورزشی 
توسط سازمان فرهنگی ورزشی سازمان تامین اجتماعی برگزار می شود 
که از بازنشستگان  دعوت می نماییم در راستای تضمین سالمت خود در 
این برنامه ها حضور مستمر داشته باشند. گفتنی است؛ بیش از ۵00 نفر 
از بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در این همایش پیاده 
روی شرکت کردند . که پس از اجرای برنامه های شاد و متنوع  در پایان 

به  ۶0نفر از آنان با قرعه کشی جوایز ، اهداء گردید.

تبریز - فالح: مدیرعامل گروه تراکتورسازی تبریز گفت: این شرکت 
با دستیابی به تکنولوژی تولید تراکتور شالیزار از خروج ساالنه 1۵ میلیون 

دالر ارز از کشور جلوگیری کرد.
مصطفی وحیدزاده با بیان اینکه نیاز شــالی کاران کشور به این نوع 
تراکتور صرفا از محل واردات تامین می شد، افزود: با دستیابی این شرکت 

به فناوری مذکور نیاز آنان در داخل کشور تامین می شود.
وی اظهار کرد: تراکتور شالیزار در سبد تولیدات این شرکت و کشور 
خالی بود که به همت محققان واحد تحقیق و توسعه تراکتورسازی ایران 
طراحی شده و به زودی با تولید انبوه در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.
مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورســازی با اشاره به اینکه به زودی از 
این تراکتور رونمایی می شــود، گفت: با تولید این نوع تراکتور، ایران در 
کنار معدود تولید کنندگان تراکتورشــالی زار مانند آمریکا، ژاپن، کره، 

چین و هند قرار گرفته اســت. وحیدزاده، با تاکید بر اینکه با دستیابی 
به تولید تراکتورشــالیزار در تراکتورسازی، ایران نیز به جمع کشورهای 

دارنده تکنولوژی تولید این نوع تراکتور در دنیا پیوســت، ادامه داد: این 
تراکتور داری ویژگی های 4۵ اســب بخار توان، وزن سبک برای کار در 
مزارع شالی با حجم آب باال، ضد آب و دارای واتر پمپ و شاسی با ارتفاع 

باال از سطح زمین برعکس سایر تراکتورهاست.
تراکتورسازی ایران هم اکنون با 1۲ شرکت اقماری که هشت شرکت 
در تبریز، ۲ شــرکت در خارج از آذربایجان شرقی و ۲ شرکت در بیرون 
از مرزهای کشور ایران، بزرگترین تولید کننده ماشین آالت کشاورزی و 

تراکتور از 3۵ تا 1۵0 اسب بخار در کشور می باشد.
این شرکت در زمان کنونی ۹۹ درصد نیاز کشاورزان کشور به تراکتور 
را تامین می کند و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از 41 میلیون 
دالر ارزآوری از محل صادرات انواع ترکتور، موتور و قطعات ریخته برای 

کشور داشته است.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده انتظامی گرگان از دستگیری 
10 ســارق حرفه ای در اجرای طرح ضربتی مقابله با ســرقت خبر داد.
سرهنگ تجری، اظهار کرد: بنا بر تدبیر فرمانده فراجا طرح تشدید مقابله 
با سرقت، شناسایی و دستگیری سارقان مجرمان حرفه ای در گرگان اجرا 
شد. وی افزود: با تالش شبانه روزی همکاران پرتالش ماموران کالنتری ها 
و با انجام اقدامات تخصصی، اجرای این طرح دستاوردهای خوبی داشته 

است.وی گفت: در طول مدت اجرای این طرح 10سارق حرفه ای دستگیر 
شدند که همه سابقه دار بودند.این مقام انتظامی تصریح کرد: اجرای این 
طرح تا زمان رفع دغدغه های مردم در حوزه سرقت و تامین امنیت پایدار 
در سطح حوزه تداوم خواهد داشت اما مردم باید بدانند الزمه تحقق امنیت 
پایدار مشــارکت همه سازمان ها و نهادهای متولی تامین نظم و امنیت 
است. به ویژه دستگاه هایی که در امر پیشگیری از سرقت وظایفی برعهده 

دارند باید به وظایف خود عمل کنند. همچنین نیازمند مشارکت خوب 
مردم هستیم تا شاهد امنیت پایدار باشیم.سرهنگ تجری در پایان خاطر 
نشان کرد: با توجه به اینکه تامین امنیت و رفع دغدغه های شهروندان به 
ویژه در بحث مواد مخدر و احساس ارتقای امنیت یکی از مطالبات جدی 
مردم از پلیس اســت، این کار تداوم می یابد تا این افراد از سطح جامعه 

جمع آوری و چهره شهر از وجود این افراد پاکسازی شود.

برای نخستین بار در شمالغرب کشور؛

همایش تجلیل از خیرین آبرسانی در تبریز برگزار شد

برگزاری همایش پیاده روی بازنشستگان و مستمری 
بگیران تامین اجتماعی در بوشهر برگزار شد

مدیرعامل گروه تراکتورسازی تبریزاعالم کرد؛

جلوگیری از خروج ۱۵ میلیون دالر ارز با تولید تراکتور شالیزار

دستگیری سارقان سابقه دار در گرگان

اهواز - شبنم قجاوند: حجت االسالم سمیری، در نشست شورای 
راهبــردی کانون های فرهنگی هنری مســاجد خوزســتان بر ارتقای 
فعالیت های قرآنی، فرهنگی، هنری و کتابخوانی در کانون های مساجد 
تاکید کرد و گفت: ساماندهی و شبکه سازی، هویت بخشی به کانون ها، 
جریان آفرینی و بهبود و تعالی سازمانی در دستور کار ستاد کانون های 

مساجد است.
به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان، 
حجت االسالم قاسم سمیری، در نشســت شورای راهبردی کانون های 
فرهنگی هنری مساجد خوزستان، ضمن تبریک والدت حضرت ولی عصر 
)عج( و حضرت علی اکبر )ع( اظهار کرد: این جلسه در راستای سیاست ها 
و برنامه های کاری ســتاد اســتان با دعوت از نخبــگان و فرهیختگان 
و پیشکســوتان فرهنگی برگزار شده تا بتوانیم گامی در راستای تعالی 

فرهنگی و انقالبی برداریم.
مدیر ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد خوزستان، 
افزود: در این جلسه به دنبال طرح ها و ایده هایی برای اجرای سیاست های 
ســتاد هماهنگی کانون های مساجد هســتیم که امیدواریم بتوانیم با 
همفکری، برنامه ریزی و مساعدت هم خدمتی ولو اندک به حوزه مسجد 
داشته باشیم. وی شعار و سیاست دولت را »نهضب بازگشت به مساجد« 
دانست و اضافه کرد: ستاد کانون های مساجد کشور و وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی، بنا دارد سال آینده تمام فعالیت های خود را در مساجد 

متمرکز کند.
حجت االســالم ســمیری، اغتششــات اخیر را نتیجه دور بودن از 

کار فرهنگی و مســجدی دانســت و تصریح کرد: در این راســتا چهار 
موضوع ساماندهی و شبکه ســازی کانون  ها، هویت بخشی به کانون ها، 
جریان آفرینی و بهبود و تعالی سازمانی در دستور کار ستاد کانون های 

مساجد کشور و استان قرار گرفته است.
وی با بیــان اینکه باید از نخبگان، روحانیون، اســاتید دانشــگاه و 
فرهیختگان جهت مشورت، همفکری، هدایت و راهبری بهره مند شویم، 
ابراز کرد: باید کانون های مساجد خواهران دوباره احیا شوند و برنامه ریزی 
شده در هر مســجد در کنار دیگر کانون ها یک کانون فرهنگی هنری 

خواهران نیز با همان ساز و کار و تراز راه ندازی شود.
مدیر ســتاد فهما خوزستان، با اشاره به اینکه یک هزار و ۲00 کانون 
فرهنگی هنری در ســطح استان فعالیت می کند که از این تعداد 4۷3 
کانون روســتایی و ۶1۲ کانون نیز شــهری است؛ همچنین 43 کانون 

جدیدالتاسیس است، بیان کرد: قریب به ۷۲ هزار و ۵۹۷ برادر، ۲ هزار و 
4۵۷ خواهر و ۲ هزار و 3۹۷ طلبه در کانون های مساجد استان فعالیت 
می کنند. وی از سیاســت های کاری ستاد کانون های مساجد در حوزه 
قرآنی را تشکیل شورای قرآن کریم مساجد، جشنواره قرآنی مدهامتان، 
اجرای طرح هر کانون فرهنگی یک پایگاه قرآن، طرح نظام، جشــنواره 

مادرانه در حوزه قرآن و جشنواره آمرین عنوان کرد.
حجت االسالم سمیری، بر توجه به کتابخانه های مساجد تاکید کرد و 
ادامه داد: باید بار علمی بچه های مساجد ارتقا پیدا کند و در این زمینه 
باال بردن ســرانه مطالعه و احیای فرهنگ کتاب و کتابخوانی و حمایت 
از نویســندگان مســجدی و ارج نهادن به بحث کتاب و جشنواره های 

کتابخوانی را در دستور کار داریم.
وی با بیان اینکه حوزه هنر از حوزه فرهنگ و مســجد جدا نیست و 
باید به این مقوله نیز توجه کرد، گفت: در این راستا پنج کارگاه آموزشی 
فن بیان، دعوت از اساتید هنری تئاتر، کارگاه ها و برنامه های هنری، توجه 
به حوزه سرود و ... را در برنامه داریم. در این جلسه حاضران در به بیان 
طرح ها، ایده ها و پیشنهادات خود جهت ارتقای فعالیت های کانون های 
فرهنگی هنری مساجد پرداختند. استعدادیابی، منطقه ای کردن جلسات 
کانون ها، و تشــکیل جلسه مرکزی پاالیش کانون ها، مسابقات ورزشی، 
استفاده از ظرفیت هنر و هنرمندان، استفاده از ظرفیت فضای مجازی و 
سواد رسانه ای، توجه به سبک زندگی اسالمی، باشگاه ایده پردازی، توجه 
به فعالیت های بین المللی، احیای طرح چهره به چهره و ... از جمله این 

طرح ها و برنامه ها بود.

نشست شورای راهبردی کانون های فرهنگی هنری مساجد خوزستان برگزار شد
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نویسنده: علی آل علی
کارآفرینی را در نظر بگیرید که بعد از چند سال فعالیت 
در بازار به خوبی اســمش را سر زبان ها انداخته است. به 
طوری که نه تنها مشــتریان، بلکه رقبا هم تقریبا با برند 
او آشنا هســتند. احتماال در یک سناریوی رویایی چنین 
کارآفرینی دیگر نباید هیچ مشــکلی داشــته باشد و هر 
دقیقه انتظار خریدهای پشــت سر هم مشتریان را بکشد. 
البته دنیای کسب و کار همیشــه اینقدر مهربان نیست؛ 
چراکه مشــتریان تا به یک برند اعتماد نکنند، قدم از قدم 
برنمی دارند؛ به خصوص اگــر پای تعامل آنالین با برندها 

وسط باشد.
اگر تجربه خرید آنالین از برندها در شبکه های اجتماعی 
را داشته باشید، همیشــه با احساس سردرگمی دست و 
پنجه نرم می کنید. شــما را نمی دانم، ولی من که حتی با 
خرید از معتبرترین برندها نیز نگران سرنوشــت سفارشم 
می شــوم. پس طبیعی است که کاربران به این سادگی ها 
دست به جیب نشوند. اصال هم فرقی ندارد برندتان چقدر 
در بازار شناخته شده باشــد. در هر صورت عنصر اعتماد 
آنقدر مهم هســت که بدون آن پازل کسب و کارتان برای 

همیشه ناقص بماند. 
ما در روزنامه فرصت امروز همیشه طرفدار ورود برندها 
به دنیای پلتفرم های اجتماعی هستیم. با این حال چنین 
تغییری نیازمند مسئولیت پذیری بیشتری هم هست. چه 
بســا کاربران به همان سادگی دنیای واقعی در شبکه های 
اجتماعی به شــما اعتماد نکنند. این یعنی شــما با یک 
معمای پیچیده رو به رو هســتید که هیچ راه فراری از آن 

نیست. 
گاهــی اوقات در زندگی آدم چــاره ای به غیر از گرفتن 
تصمیم های مهم ندارد. این طور وقت ها کمک یک دوست 
وفادار حســابی اوضاع را تغییــر خواهد داد. خب در مورد 
اعتمادسازی در شــبکه های اجتماعی ما اینجا هستیم تا 
نظرتــان در این رابطه را تغییر دهیــم. پس در ادامه با ما 
همراه باشید تا راه حل های متنوعی برای این معما پیش 

روی تان بگذاریم. 
اعتمادسازی در شبکه های اجتماعی: چطور و چگونه

فروش آنالین محصوالت یکــی از روش های کم هزینه 
برای کســب و کارها محسوب می شــود. البته این وسط 
مشتریان همیشــه انگیزه کافی برای خرید آنالین ندارند. 
یکی از دالیل اصلی در این رابطه عدم اعتماد مشــتریان 
به برندهاســت. اگر فکر کرده اید با توجیه های ســطحی 
می توانید نظر کاربران را عوض کنید، باید کامال ناامیدتان 
کنیــم. در عوض ما اینجــا مجموعــه ای از تکنیک های 
کاربردی و صدالبته ساده را برای تان کنار گذاشته ایم تا قلق 
کار دســت تان بیاید. اجازه دهید بدون هیچ مقدمه چینی 

اضافه ای یک راست برویم سراغ اصل مطلب.
تولید محتوای باکیفیت

کارگردانی را در نظر بگیرید که از شــانس همکاری با 
اســتودیوهای بزرگ فیلمســازی برخوردار است، اما بعد 
از چنــد بار تالش فقط آثار درجــه دو روانه پرده نقره ای 
می کند. بی شــک بعد از مدتی دیگر هیچ تماشــاگری به 
آثار کارگردان قصه ما اعتماد نخواهد کرد. قبول دارم این 
مقایسه کمی ســخت به نظر می رسد، اما وضعیت برندها 
در شبکه های اجتماعی هم مثل کارگردان های سینماست. 
شما فقط در صورتی همیشه توجه کاربران را کنار خودتان 
خواهید داشــت که دائما محتوای باکیفیت دم دست شان 

قرار دهید. ماجرا جالب شد، نه؟
ســوال اصلی در اینجا نحوه تولید محتوای درســت و 
حسابی است. خب هر روز کلی از بازاریاب ها در چهارگوشه 
دنیا دست به تولید محتوا می زنند، اما فقط بعضی از برندها 
اعتماد مشــتریان را جلب خواهند کرد. فرمول طالیی ما 
در ایــن بخش برای تولید محتوای درجه یک چند بخش 

مشخص دارد:
شناخت مخاطب هدف و دسته بندی آنها در گروه های 

مختلف
ارزیابی عملکرد رقبا برای شناسایی ترندهای برتر

تولید محتوا در راستای پر کردن کمبود بازار 
شــاید در اولین نگاه فرآیند فوق خیلی ســاده به نظر 
برســد، اما ماجرا اصال این طوری نیســت؛ چراکه تولید 

محتوا همیشه کاری سخت و نفسگیر بوده که اتفاقا اصال 
شوخی بردار نیســت. مهمترین چالش در این میان پیدا 
کردن نقطه ضعف محتوای دیگران است. مثال اگر رقبا در 
شبکه های اجتماعی توجهی به نمایش پشت صحنه کسب 
و کارشان ندارند، شما باید خیلی زود سراغ این ایده آمده 
و کارتان را سر و سامان دهید. وگرنه همیشه با هزار و یک 
مشکل مختلف برای جلو زدن از رقبا رو به رو خواهید بود. 
تا یادمان نرفته، باید بگوییم تولید محتوا نباید همیشه 
درباره فروش محصوالت باشد. کاربران به طور طبیعی در 
برابر برندی که همه فکر و ذکرش فروش بیشــتر اســت، 
گارد می گیرند. پس اگر دوست دارید شانسی برای تعامل 
با مشــتریان در بازار داشته باشید، دور این نکته را همین 

حاال خط بکشید. 
تعامل با کاربران

چه کســی گفته یک برند باید در شبکه های اجتماعی 

فقط دنبال تولید محتوای بیشــتر باشــد؟ خیلی وقت ها 
کاربران دوســت دارند با برند مورد عالقه شان مثل دو تا 
دوست حرف بزنند. در چنین شرایطی بی تفاوتی تیم های 

بازاریابی طوری ذوق کاربران را کور می کند که نگو!
اگر از طرفدارهای دوآتیشه فوتبال باشید، خیلی خوب 
می دانید مربی هایی که رابطه خوبی با هواداران دارند، هیچ 
وقت بدون تیم نمی مانند؛ چراکه هواداران همیشه هوای 
مربی موردنظر را داشته و همه جوره از او حمایت خواهند 
کرد. این دقیقا همان کاری اســت که شما در شبکه های 
اجتماعی هم باید انجام دهید. هرچه باشد کمی رفتار بهتر 
با کاربران خیلی راه دوری نمی رود. کافی اســت روی تک 
تک آنها به عنوان مشــتریان بالقوه برندتان حساب کنید. 

آن وقت دیگر اعصاب تان بابت ساعت های طوالنی تعامل 
با آنها ُخرد نمی شود. 

از آنجایی که همه مخاطب های ما در روزنامه فرصت امروز 
کارآفرینان باهوشی هستند، احتماال پس ذهن تان استفاده از 
ربات های چت را هم دارید. خب در این صورت هرچه زودتر 
ایده تان را عملی کنید تا ارتباط تان با کاربران از این هم بهتر 
شود. اگر نظر ما را بخواهید، برندی که 24 ساعته در دسترس 
کاربران قرار دارد، هیچ وقت رنگ شکست را نخواهد دید. پس 
بهتر اســت همین حاال کارتان را شروع کنید تا تخته گاز به 

سمت اعتمادسازی در بین کاربران بروید. 
)UGC( استفاده از محتوای تولیدی کاربران

اگر فکر می کنید جواب دادن سریع به سواالت کاربران 
آخرین مرحله در اعتمادســازی آنالین اســت، باید برگ 
برنده تازه ای برای تان رو کنیم. استفاده از محتوای تولیدی 
کاربران از آن تکنیک هایی است که کمتر مورد توجه قرار 

می گیرد اما جایی برای تردید در کاربردش نیست؛ چراکه 
مردم قبل از خرید دوست دارند با نظرات و تجربیات بقیه 
مشتریان آشنا شوند. خب چه چیزی بهتر از محتوایی که 

صفر تا صدش از سوی مشتریان تان تهیه شده باشد؟
بازاریاب ها معموال نگرانی های زیــادی برای اثرگذاری 
بهینه بر روی مخاطب هدف دارنــد. به طوری که گاهی 
اوقات این استرس ها عمال مانع از هرگونه فعالیت در بازار 
می شود. خوشــبختانه در مورد محتوای تولیدی کاربران 
اصال چنین ماجرایی پیش رو نیست؛ چراکه شما می توانید 
بدون هیچ دردســری فقط محتوای تولیــدی کاربران را 

بازنشر کنید؛ به همین سادگی!
یادتان باشد محتوای تولیدی کاربران بدون هیچ هزینه ای 
در دسترس شما قرار می گیرد. پس الکی کارتان را سخت 
نکنید. همین که محتوای موردنظر کیفیتی حداقلی داشته 
باشد، کافی خواهد بود. تله ای که اینجا خیلی از بازاریاب ها 
را به دام می اندازد، وسواس درباره محتوای موردنظر است. 
انگار که اینجا مسابقه ای برای تولید بهترین محتوا برقرار 
اســت. هرچه باشد مشتریان شــما که بازاریاب حرفه ای 
نیستند. پس نباید انتظار محتوایی درجه یک از آنها داشته 
باشید. در عوض به این فکر کنید که چقدر کارشان به شما 

برای جلب اعتماد کاربران کمک می کند.
استفاده از لینک های قابل اعتماد

کارآفرینــان معمــوال ادعاهای بزرگی درباره کســب و 
کارشــان دارند. شــاید این نکته از نظر بازاریابی حسابی 
جذاب به نظر برســد، اما خیلی وقت هــا طوری اوضاع را 
پیچیده می کند که نگو و نپرس. به همین خاطر اگر شما 
دنبال اعتمادسازی در بین کاربران در شبکه های اجتماعی 

هستید، دو راه بیشتر ندارید. 
اولین راه فراموشی ادعاهای بزرگ درباره کسب و کارتان 
است. در این سناریو باید از همان اول دور چنین ادعاهایی 
را با خودکار قرمز خط بکشید. البته یک راه حل دیگر هم 

هست: استفاده از منابع معتبر برای اثبات ادعای تان!
خوشــبختانه این روزها کلی موسسه مختلف در زمینه 
راســتی آزمایی ادعاها یا حتی مطالعه بــازار وجود دارد. 
بنابراین کافی اســت قبل از اینکه همینطوری نکته ای را 
در شبکه های اجتماعی بیان کنید، کمی درباره اش تحقیق 
نمایید. قول می دهم با یک جست وجوی ساده کلی مطلب 
مختلف دربــاره ادعای موردنظرتان پیدا کنید. از اینجا به 
بعد تنها کاری که باید انجام دهید، اضافه کردن لینک های 

موردنظر به پست تان در شبکه های اجتماعی است. نتیجه 
کار اعتماد بیشتر کاربران به محتوای شما با مشاهده چنین 

لینک هایی خواهد بود.؛ همینقدر جذاب و هیجان انگیز.
نمایش پشت صحنه کسب و کار

برندهایی که کارمندان شــان همیشه از حضور در دفتر 
شرکت و فعالیت کاری راضی هستند، کمتر با شکست های 
بــزرگ رو بــه رو می شــوند. اگر شــما به انــدازه کافی 
خوش شانس هســتید که کلی کارمند مشتاق و سرحال 
داشته باشید، کافی است از نظرات آنها برای جلب اعتماد 
مشتریان اســتفاده کنید. ماجرا به بخش هیجان انگیزش 

رسید، نه؟
روند کار در اینجا تا حدودی شبیه بخش قبل است. اگر 
کارمندان تان حوصله داشــته باشند، تولید محتوا از سوی 
آنها حسابی به درد بخور خواهد بود. به عالوه، نمایش نحوه 
فعالیت کارمندان در شرکت نیز ایده جالبی است. البته در 

این زمینه نباید خیلی اغراق کنید؛ چراکه مشــتریان این 
روزها خیلی زرنگ تر از این حرف ها هستند که به سادگی 
گول تان را بخورنــد. در عوض بیان واقعیت های جاری در 
شرکت ایده بی نهایت بهتری خواهد بود. دست کم اینطوری 

مشتریان بعد از آشنایی با برندتان شوکه نخواهند شد. 
توصیه ما در مورد اعتمادسازی با نمایش پشت صحنه 
کسب و کار رعایت تعادل است. برندهایی که اصرار زیادی 
برای نمایش پشت صحنه کارشان دارند، همیشه مشکوک 
به نظر می رســند. پس هر چند هفتــه یکبار با این مدل 
ویدئوها کاربران را غافلگیر کنید تا تاثیر کارتان از بین نرود. 

تمرکز بر روی برندینگ پایدار
کســب و کاری که هر روز یک استراتژی متفاوت برای 
برندینگ در پیش می گیرد، 100 ســال دیگر هم شانسی 
برای جلب اعتماد مشتریان نخواهد داشت. این امر بیشتر 
از همه در شبکه های اجتماعی نمود پیدا می کند؛ درست 
جایی که برندها باید تصویری قاطع از خودشــان جلوی 

روی کاربران قرار دهند. 
ما در روزنامه فرصت امروز همیشه به بازاریاب ها توصیه 
می کنیم کارشان را با توجه به تکنیک های برندینگ دنبال 
کننــد؛ چراکه یک برند ناپایدار حتی بقای خودش هم در 
بازار در هاله ای از ابهام خواهد بود. پس چطور باید انتظار 

موفقیت از یک چنین برندی داشت؟
یکی از مثال های موفق درباره برندینگ ثابت مربوط به 
مک دونالد اســت. این برند دهه هاســت جایش را در دل 
مشــتریان سراســر دنیا باز کرده و همه هم آن را با لوگو 
مشهور زرد و قرمزش می شناسند. عدم تغییر مداوم لوگو، 
ارتباط خوب با مشتریان و استفاده همیشگی از رنگ های 
اصلی لوگــو در زمینه تولید محتوا تنها بخش هایی از کار 

حیرت انگیز این برند دوست داشتنی را نشان می دهد. 
درس مهمی که در این بخش باید از مک دونالد گرفت، 
ادامه دادن مســیری ثابت و همیشگی در دنیای برندینگ 
اســت. این امر نه تنها به شما برای اثرگذاری بهتر بر روی 
مشتریان کمک می کند، بلکه تصویری منسجم از برندتان 
در شــبکه های اجتماعی ارائه خواهد داد. خب وقتی یک 
برند سال های سال در بازار حضوری پررنگ داشته باشد، 

چرا مشتریان نباید به آن اعتماد کنند؟
بیان ارزش های برند

چه کســی دوســت دارد از برندی خرید کند که هیچ 
ارزش یا تعهد کاری مشــخصی ندارد؟ بــاور کنید یا نه، 

مشتریان امروزی بیشتر از اینکه به خود محصوالت اهمیت 
دهند، ارزش های برند ســازنده را زیر ذره بین می برند. بر 
این اساس اگر شما تعهداتی مطابق با میل مشتریان داشته 
باشید، تمایل شان برای پرداخت هزینه به طور چشمگیری 
بیشتر خواهد شد. این یعنی شــما بدون دست بردن در 
کیفیت محصوالت امکان فروش با قیمتی باالتر را خواهید 

داشت؛ همینقدر جذاب و هیجان انگیز!
این روزها همه کســب و کارها دنبال ارزش های جذاب 
برای خودشان هســتند. به طوری که کارشــان در بازار 
راحت تر شده و محتوایی جذاب برای مخاطب شان داشته 
باشند. حاال اگر این وسط شــما فقط دنبال تولید محتوا 
باشــید، احتماال دیر یا زود صدای مشــتریان درمی آید؛ 
چراکــه با عقب ماندن از جریــان اصلی در تولید محتوا و 
اعتمادسازی هیچ سرنوشــت خوبی در انتظارتان نخواهد 

بود. 
باور کنید یا نه، بعضی از کارآفرینان نسبت به ارزش های 
برندشــان هیچ اطالعی ندارند. چه برســد به اینکه از آن 
برای اعتمادســازی هم استفاده کنند. اگر شما هم چنین 
وضعیتی دارید، باید قبل از اینکه حسابی دیر شود، اوضاع 
را به نفع خودتان تغییــر دهید. مثال به جای اینکه صرفا 
دنبال بقیه برندها بروید، ارزش های خاص خودتان را پیدا 

کنید. 
اجازه دهید برای فهم بهتر ماجرا در این بخش یک مثال 
کاربردی از صنعت پوشاک بزنیم. اگر تا همین چند سال 
قبل کســی به من می گفت یــک روز برندی مثل گوچی 
محصوالتی با اســتفاده از مواد بازیافتــی تولید می کند، 
احتماال حسابی او را دست می انداختم. با این حال تعهدات 
این برند در سال های اخیر برای حفاظت از محیط زیست 

عمال چنین رویایی را بدل به واقعیت کرده است. 
قبول دارم گاهی اوقات تغییر در روند فعالیت برند خیلی 
ســاده به نظر نمی رسد اما شما قرار نیست تسلیم شرایط 
شوید. هر کاری در این دنیا سختی های خاص خودش را 
دارد. پس به جای اینکه الکی نســبت به شرایط معترض 
باشید، کمی به خودتان سخت گرفته و قدم اول را بردارید. 
بی شک به مرور زمان کارتان خیلی راحت تر هم می شود. 

احتماال شــما هم در بین همکاران تان کسانی را سراغ 
دارید که طرفــدار حقوق حیوانات باشــند. خب در این 
صورت بد نیســت این ارزش را بــرای برندتان هم دنبال 
کنید. هرچه باشد این روزها میلیون ها نفر در سراسر دنیا 
به این نکته توجه می کنند. البته یادتان باشد، ارزش های 
انتخابی شــما که در شــبکه های اجتماعی بازنمایی پیدا 
می کند، باید دســت کم مقداری با هویــت برندتان هم 
سازگار باشــد. وگرنه هیچ شانسی برای اثرگذاری بر روی 

مشتریان نخواهید داشت. 
همکاری با سایر برندها

آیا تا حاال این ضرب المثل قدیمی که »یک دست صدا 
ندارد« به گوش تان خورده؟ احتماال شما هم مثل ما بارها 
و بارها این ضرب المثل را از زبان ریش سفیدها شنیده اید. 
قبول دارم خیلــی وقت ها آدم تنهایی کارها را بهتر پیش 
می برد اما اعتمادســازی در شــبکه های اجتماعی از آن 
کارهایی است که نیاز به کار تیمی دارد. پس چه بهتر که 
قبل از اینکه اوضاع مثل یک بازی حساس شطرنج حسابی 

پیچیده شود، از دیگران کمک بگیرید. 
امیدوارم شــما جزو آن دسته از کارآفرینانی نباشید که 
کمــک گرفتن از دیگران را جرم تلقی می کنند؛ چراکه ما 
در روزنامه فرصت امروز یکــی از ویژگی های کارآفرینان 
موفق را استفاده از تک تک موقعیت ها برای کمگ گرفتن 
از دیگران می دانیم. اینطوری بدون اینکه هزینه بیشتری 
روی دست شما بماند، کیفیت کارتان بهتر خواهد شد. به 
عالوه، دیگر الزم نیســت ساعت ها خودتان را در دفتر کار 

زندانی کنید!
کارآفرینی را تصور کنید که بعد از چند ســال فعالیت 
در شــرکت سامسونگ حاال به فکر طراحی تلویزیون های 
هوشمند با امکانات تازه افتاده است. بی شک کارآفرین قصه 
مــا در ابتدای راه رقبای بی نهایــت بزرگی پیش رو دارد. 
به عالوه، مشــتریان هم اعتماد زیادی به کسب و کارش 
نخواهند داشت. یک راه هوشمندانه در این میان شروع به 
همکاری این برند تازه تاسیس با کسب و کارهای باسابقه 
بازار است. شاید در این میان سود زیادی گیر برند قصه مان 
نیاید اما دست کم اسمش حسابی سر زبان ها می افتد. آن 
وقت خیلی زود در بازار برای خودش مشــتریان وفاداری 

پیدا کرده و غول بی اعتمادی را شکست می دهد. 
جمع بندی

بی اعتمادی مشتریان به برندها پدیده تازه ای نیست. به 
عالوه، اصال نباید آن را غیرعادی تلقی کنید؛ چراکه خیلی 
از برندها در این روزها با این مشکل مهم دست و پنجه نرم 
می کنند. مسئله اساسی در این میان اقدام فوری شما برای 
اعتمادسازی است. ما در این مقاله سراغ برخی از ایده های 
مناســب برای ایجاد اعتماد در بین کاربران شــبکه های 
اجتماعی رفتیم. از آنجایی که شــبکه های اجتماعی این 
روزها حســابی پرطرفدار هستند، ما این مسیر را بهترین 
گزینه برای اعتمادسازی می دانیم. اینطوری شما با یک تیر 
دو نشان می زنید، هم اعتماد کاربران را به دست می آورید، 
هم اینکه هزینه زیادی روی دست تان باقی نخواهد ماند. 

مــن و همکارانــم در روزنامه فرصت امــروز امیدواریم 
این مقاله کمکی هرچند کوچک به شــما برای آشــنایی 
با روش های اعتمادســازی در شبکه های اجتماعی کرده 
باشــد. مثل همیشــه اگر ســوالی در این رابطه داشتید، 
کارشناس های ما همیشه آماده کمک به شما هستند. پس 

تعارف را کنار گذاشته و با ما در ارتباط باشید. 
منابع:

https://www.socialpilot.co/blog/10-sure-
fire-ways-to-build-trust-on-social-media
https://boosted.lightricks.com/do-these-
/5-things-to-build-trust-on-social-media

روش هایی برای جلب اعتماد کاربران در دنیای آنالین

اعتمادسازی در شبکه های اجتماعی؛ معمایی با راه حل های متنوع!


