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- درود بر شما لطفاً خودتان را برای مخاطبین 
نشریه طرح فردا معرفی بفرمایید.

فروشگاه  مدیریت  آبادی  نظام  جواد  بنده  شما،  بر  درود 
مارال هستم،تکنسین اتاق عمل در بیمارستان باهنر بودم 
، از سال ۱۳۷۱ وارد بازار کار پوشاک شدم ، از ویزیتوری  
تعداد  این جهت میگویم ویزیتوری چون  از  شروع کردم، 
بازار  مسیر  در  که  داشتم  نمونه  برای  لباس  محدودی 
فروشگاههای  با  من  صورت  بدین  کردم،  می  بازاریابی 
پوشاک کرمان کار می کردم، تقریبا سال ۱۳۷۵ با یکسری 
مشکالتی که مربوط به امر فروش عمده و کلی بود تغییر 
از  شدیم،  تبدیل  اقساطی  فروشی  خرده  به  و  دادم  رویه 
پاساژ  در  فروشگاه  اولین  بعنوان  پله  زیر  و  زیرزمین  یک 
کردیم،  شروع  بود  متری   ۱۵ الی   ۱۰ که  ضمیر،  روشن 
اینگونه طرح توسعه فروشگاه ادامه پیدا کرد تا اینکه کل 
پشت  گرفتیم،  اختیار  در  اجاره  بصورت  را  پاساژ  زیرزمین 
پاساژ زمینی بود که با شرایطی از روشن ضمیرها خریدیم 
به  متر   ۸۰۰ حدود  که  ما  اول  مجموعه  به  شد  تبدیل  و 
متراژ فروشگاه اضافه گردید، در ادامه برای توسعه کارمان 
ساختمان جهاد دانشگاهی که کنار فروشگاه بود را خریدم 

که االن مجموعه ۲۲۰۰ متری داریم.
- جناب آقای نظام آبادی می شود  برای مردم 
دقیقا  هستید  مشغول  ای،  زمینه  چه  در  بگویید 

حاال به چه نامی است؟؟
، در  کار ما اآلن، به صورت تخصصی کار پوشاک است 
با  توانستم  من  دوره  این  طی  اما  نیست  تولیدی  کرمان 
تولیدی های خوب و به نامی همکاری کنیم که این تعداد 
تولیدی است، ما اآلن  پانصد  بر  نیست، غالب  یکی، دوتا 
و  افراد  تمام  با  خانواده  یعنی یک  است،  خانواده  برندمان 
می  باشند  داشته  نیاز  که  را  چیزی  هر  سنین  تمام  برای 
توانند اینجا خرید کنند، روش ما هم فروش اقساط هست 

برای مشتریان.
تاسیس  اصلی  ایده  آبادی  نظام  آقای  جناب   -

این فروشگاه از کجا آمد؟
یک  اندازی  راه  برای  که  بپرسد  من  از  کسی  اگر  االن 
کسب و کار چه مسیری را باید طی کنم نمیتوانم مسیری 
اما  نمایم،  ترسیم  برایش  شفاف  و  روشن  و  مشخص 
میگویم که  باید هدف خود را بنویسد و مسیر هدفش را 
مشخص نماید سپس هدف خود را مهندسی معکوس کند 
و به اهداف کوچکتر تقسیم نماید. در مورد خودم احساس 
را به  اتاق عمل کار دیگری  توانم در کنار کار  کردم می 
موازات آن انجام دهم، با وجود مشکالت فروشگاه را راه 
اندازی نمودیم ، اسمی که برای فروشگاه انتخاب کردیم 
اسم مارال بود. همسرم اصالتا ترک زبان هستند، به اتفاق 
به این نتیجه رسیدیم که مارال اسم زیباییست و فروشگاه 

به اسم مارال نامگذاری شد.
رو  به  رو  مشکالتی  چه  با  تاسیس  از  پس    -

شدید و چگونه در صدد رفع آنها برآمدید؟
همه می دانند هر کسی در یک کسب و کار بخواهد بزرگ 
شود و موفق شود باید شکست بخورد، اعتقاد من نیز چنین 
است، این شکست جزئی از پیروزی و بخشی از موفقیت 
است ، سختی هایی که شاید تا دِر زندان هم ما را برده . 
موردی که حائز اهمیت است این است که شاهد بوده اید 
که کودکان  وقتی زمین می خورند همانجا می نشینند و 
گریه و زاری می کند، اما یکسری از کودکان هم هستند 
که به محض اینکه زمین می خورند بلند می شوند دست 
هایشان و لباسشان را می تکانند. یکی از رمز های اصلی 
موفقیت همین پشتکار و در واقع نترسیدن از زمین خوردن 
است، مهم این است که مسئولیت شکست خوردن و زمین 
را  مسئولیت  اینکه  جای  به  کنی  قبول  خودت  را  خوردن 

گردن دیگران بیندازی، بلند شوی و ادامه بدهی.
چگونه  پوشاک  صنعت  زمینه  در  کار  به  آغاز   -

بود؟
 آن زمان که در  بیمارستان کار می کردم  پدر همسرم در 
مردانه  پوشاک  تولیدی  بازار حضرتی،  قدیم مشهد،  بافت 

برایشان  را در کرمان  بازاریابی  دادند کار  پیشنهاد  داشتند 
انجام دهم.

- در این وضعیت اقتصادی، چطور شما اقساطی 
چگونه  قضیه  این  مشکالت  با  و  کنید  می  کار 

برخورد می کنید؟
هایشان  چک  بسیار   که  دارانی  فروشگاه   ۱۳۷۶ سال 
فروشی  خرده  به  و  دادند  رویه  تغییر  خورد  می  برگشت 
روی آوردند، آن زمان این ایده به ذهنم رسید که فروش 
اقساط را بدون بهره و با قیمت همان تولیدی شروع کنم، 
فروش اقساطی از اینجا شروع شد. قطعا هر کاری که شما 
بخواهید در آن متفاوت باشید باید ریسک کنید ، ریسک 
یعنی کاری را که دیگران جرات انجام آن را ندارند انجام 
و  آن مشخص شده   جوانب  که همه  کاری  دهید، چون 
کاری   دهند،  انجام می  راحت  را همه  باشد  تضمین شده 
که تضمین شده نیست را ریسک می  گویند، باید جرات 
و جسارت داشته باشیم تا بتوانیم ریسک کنیم و این امر 
کرونا  شرایط  این  در  دارد،  را  خود  قطعا مشکالت خاص 
را  اوضاع  توانستم  اما خداراشکر  واقعا جرات می خواست 

مدیریت کنم.
مستقیم  طور  به  نفر  چند  آبادی  نظام  جناب   -
برایتان کار می  به طور غیر مستقیم  نفر  و چند 

کنند؟
در حال حاضر در مجموعه مارال پرسنلی که کار می کنند، 
با  مستقیم  غیر  صورت  به  و  نفر   ۵۴ مستقیم  صورت  به 
بار  که  وانت  راننده  آن  هستیم،از  ارتباط  در  زیادی  تعداد 
می آورد تا تولیدی هایی که هر کدام چندین نفر در آنها 
بهم  به صورت غیر مستقیم  به کار هستند، همه  مشغول 

مرتبط هستیم.
- کار تولیدی هم انجام می دهید؟

که  است  این  واقعیت  البته   نیستیم،  تولیدی  واحد  خیر، 
فروشگاه  خود  توسعه  بحث  مارال  فروشگاه  توسعه  طرح 
شعبات  به صورت  و  شویم  خارج  هایپر  حال  از  که  است 
این  دهیم،  گسترش  را  خود  فعالیت  جدید  محصوالت  با 

پتانسیل و ظرفیت را داریم و اینکار را انجام خواهیم داد.
خود  فعالیت  حوزه  در  را  اقتصادی   دورنمای   -

چگونه ارزیابی مینمایید؟
یکجا  نمیخواهم  که  بوده  این  من  های  ویژگی  از  یکی 
ساکن و راکد باشم و شاید یکی از رموز موفقیت من هم 
همین مورد بوده است که به یک مرحله از موفقیت اکتفا 
نکردم، وقتی به نقطه ای که از قبل برنامه ریزی و هدف 
گذاشته بودم رسیدم، هدف بعدی را برنامه ریزی کردم ، 
حتی اهداف خود را مینویسم و برای دستیابی به آنها زمان 

بندی میکنم.
مارال  فروشگاه   های  ویژگی  و  مشخصات   -

نسبت به بقیه هم صنفی هایتان چیست؟

برشمرد:  میتوان  مارال  برای مجموعه  ویژگی خاص  چند 
یک اینکه برندمان خانواده است، ما متنوع ترین پوشاک را 
به صورت تخصصی برای تمام افراد خانواده در مجموعه 
مارال به صورت یکجا داریم و این ویژگی اصلی ماست، 
خانواده وقتی وارد مجموعه ما می شود دیگر قرار نیست 
از  همسرش  برای   ، فروشگاه  یک  از  فرزندش  برای 
باال  تنوع  با  یکجا  را  همه  کند،  خرید  دیگر  فروشگاهی 
بعدی  ویژگی  نماید.  تهیه  مارال  مجموعه  در  میتواند 
ها  سال  این  طول  در  من  که  است  این  مارال  مجموعه 
سعی کردم تولیدی های بنام و منصف را پیدا کنم که آنها 
هم به کیفیت کارشان اهمیت بدهند، از لحاظ قیمت هم 
نرخی که صنف برای ما مشخص کرده که x% از کاری 
خود  برای  هم  تولیدی  بکشید،  قیمت  روی  میخرید  که 
اینقدر  اندازه کار هزینه میبرد و  این  مشخص کرده گفته 
درصد باید روی قیمت بکشم، پس ارزان فروش نیستم، در 
طی این سالها این تجربه شده که مردم به کیفیت بسیار 
اهمیت میدهند اما کیفیتی که به قیمت مناسب هم باشد 
نه اینکه چون کیفیت باالست هر چی دلت خواست قیمت 
را  با کیفیت  این است جنس  ما  بعدی  بدی، پس ویژگی 
به قیمت واقعی خودش میدهیم درصد مشخص شده ای 
است ، ویژگی بعدی ما این است که با این شرایط مشتری 
می آید بدون هیچ پول نقدی خرید میکند با اقساط چهار 
ماهه میتواند دو تا چک دو ماه دوماه بدهد ، پس میتوانیم 
نقدی  پرداخت  بدون  خرید  خوب  حس  شعارمان  بگوییم 

است.
- چه عواملی باعث ماندگاری و  دوام کسب و 
سرمایه  با  حتی  ها  است؟بعضی  شده  شما  کار 
کالن کاری را شروع می کنند ولی نمیتوانند دوام 
بیاورند و بعد یک مدت سرمایه شان را از دست 
میدهند و محو می شوند، نقطه نظر شما چیست؟

 می گویند افراد چند دسته  هستند: یک دسته افراد اصال 
رویا ، آرزو  و هدف ندارند ، این آدمها خودشان را  کژدار 
رویا  افراد هستند  یکسری  رسانند،  به مقصد می  مریضی 
دارند، هدف دارند اما عمل ندارند، اینها تا آخر عمرشان در 
افراد هستند رویا  مانند. یکسری  حسرت رویاهایشان می 
دارند عمل می کنند اما پشتکار ندارند و ادامه دهنده هایی 
قوی نیستند، به اولین مشکلی که بر میخورند بجای اینکه 
مسئولیت پذیر باشند و دنبال مشکل در خودشان بگردند 
به دنبال عوامل بیرونی هستند. اینها همان همه کاره ها و 

هیچ کاره ها هستند.
راز اصلی در این است که رویا داشته باشید، هدف داشته 
باشید، برنامه داشته باشید، عمل کنید،  ادامه دهنده خوبی 
هم باشید ، آنوقت فرد موفقی می شوید و به آن خواسته و 

هدفی که می خواهید می رسید.
این همان راز موفقیت است که اگر هدف ، برنامه ریزی 

، پشتکار، مسئولیت پذیری و غیرت درست کار کردن )در 
هر زمینه ای که در آن مهارت دارید( داشته باشید در آن 

کسب و کار موفق و ماندگار خواهید بود.
نقشی  کار شما چه  و  موفقیت کسب  در  پول   -

داشته است؟
 من از صفر نه از زیر صفر شروع کردم، برای هر فعالیتی 
بخواهیم انجام دهیم پول نقش مهمی ایفا می کند، اما قبل 
از پول، پشتکار، انگیزه و داشتن هدف حائز اهمیت است، 
یعنی  را شروع کردم،  کار  زیر صفر  از  همانطور که گفتم 
پول نداشتم، رفتم بازاریابی ، ویزیتوری. زمانی که ازدواج 
تومان   ۷۰۰۰ ماهی  و  بودم  شاغل  بیمارستان  در  کردم 
نداشتم،  حقوق می گرفتم. حتی پول خرید یک دوچرخه 
دوشم  روی  را  ها  بود، جنس  دوچرخه  اولین خریدم یک 
بازار تحویل میدادم، موقعی  را در  میگذاشتم و سفارشات 
که به خانه میرسیدم دیگر حتی توان ایستادن هم نداشتم، 
شب هم شیفت بیمارستان را داشتم. میخواهم بگویم اگر 
در  کنید  حمایت  و  ساپورت  حد  از  بیش  را  خود  فرزندان 
تنهایی مشکالتی که  به  توانند  نمی  زندگیشان هیچوقت 
با آن مواجه می شوند را حل کنند و هیچوقت نمی توانند 
مستقل شوند و همیشه متکی بار می آیند و این فرد نمی 
انسان  در جامعه  و چه  زندگی شخصی خود  در  تواند چه 
حمایت  و  خود  پدر  حمایت  دنبال  فرد  اگر  باشد.  موفقی 
گرفتن و ساپورت شدن از طرف دیگران باشد فردی بدون 
اعتماد به نفس که با کوچکترین مانع و مشکل سرخورده 
می شود خواهد بود. اگر من یاد نگرفته بودم که روی پای 
خودم بایستم با این جریانات نظیر شیوع ویروس کرونا می 
توانست ما را از پا بیندازد ولی وقتی در زندگی با بحران ها 
مواجه شده باشی، مدیریت بحران را آموخته ای و میتوانی 

از پس مشکالت پیش آمده برآیی.
و حواشی  مورد مشکالت  در  بندی  - یک جمع 
موجود اگر بخواهیم داشته باشیم چه می گویید؟ 

سال آینده را چگونه پیش بینی می نمایید؟
و  سیاست  و  مملکت  اوضاع  با  زیاد  که  گرفتم  یاد  من   
اقتصادی که وجود دارد کاری نداشته باشم،همیشه برنامه 
و  سیاسی  اوضاع  به  کوچک  نگاهی  نیم   با  من  های 
اقتصادی بوده، اما همیشه برنامه های خودم و طرح های 
شرایط  از  بتوانم   چگونه  اینکه  و  باشم  داشته  را  خودم 
خیلی  کنم  می  فکر  من  باشیم  زرنگ  اگر  کنم،  استفاده 
از  از موفقیت ها در دوران رکود به دست می آید، خیلی 
بگیریم  یاد  اگر  است،  بحران  دوران  در  هاحتی  موفقیت 
چگونه از فرصت ها استفاده کنیم. در بحث کسب و کار، 
احساسم بر این است که ما سال های خوبی را در پیش رو 
داریم، احساسم این است چند سال آینده خوبی را پیش رو 
داریم، اینکه کرونا باآلخره تمام خواهد شد، قطعا میتواند 
این شرایط تحریم برداشته شود و فعالیت ها بیشتر شود، 
فعالیت ها به ما این امکان را می دهد اگر در دوران تحریم 
خودمان را باال بکشیم ، انگارآب دیده تر شدیم، توانستیم 
مشکالتی مثل بحران کرونا و دوران تحریم ها را پشت 
خوب  شرایط  در  اکنون  دیگر  شدیم،  قوی  بگذاریم،  سر 
موفق  افرادی  کنیم،  عمل  بهتر  خیلی  میتوانیم  اقتصادی 
تر هستند که در شرایط سخت توانستند خودشان را قوی 
کنند، این قوت خواهد ماند تا در شرایط خوب بازار بتوانند 

خوب بتازند و از همه پیشی بگیرند.
دائما یکسان  نرفت،  ما  مراد  بر  روزی  دو  دوِر گردون گر 

نباشد حال دوران غم مخور..
- صحبت پایانی:

من اگر بخواهم تشکر کنم مهم ترین تشکر من از همسرم 
بوده،  برایم  خوبی  بسیار  روحی  و  فکری  حامی  که  است 
داشته  باورتان  باشد  داشته  قبول  را  شما  همسرتان  اینکه 
باشد با هر سختی که مواجه شوی دلگرمی خاصی با شما 
همراه است می جنگید و پیش می روید و موفق خواهید 

شد.
خبرنگاران:

مطهره پورتکابی ، آناهیتا احمدی

حس خوب خرید بدون پرداخت نقدی

 گفتگوی ویژه نشریه طرح فردا
 با جناب آقای نظام آبادی

مدیریت محترم فروشگاه پوشاک مارال
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 بررسی آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت نشان می دهد 
که شکر با ۷۱ درصد افزایش قیمت در صدر گرانی ها قرار 
دارد و بعد از آن برنج ایرانی و گوشت گوساله با ۶۳ درصد و 

گوشت مرغ با ۵۸ درصد قرار دارند.
قیمت  از  صمت  وزارت  سوی  از  شده  ارائه  آمار  بررسی 
کاالهای اساسی در شهریور ماه سال ۱۴۰۰ نشان می دهد 
با  انواع کاالهای اساسی نسبت به شهریور ۱۳۹۹  که نرخ 
ماه های  به  نسبت  البته  که  بوده  افزایش محسوسی همراه 

قبل شیب مالیم تری داشته است.
باسماتی  بر همین مبنا، قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی 
درجه یک با ۲۸.۴ درصد افزایش از ۲۰ هزار و ۵۱۴ تومان 
در شهریور ماه ۱۳۹۹ به ۲۶ هزار و ۳۳۸ تومان در شهریور 

ماه ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
 ۱۴۰۰ شهریور  در  نیز  تایلندی  برنج  کیلوگرم  هر  قیمت 
نسبت به شهریور ۱۳۹۹ با ۵۵.۹ درصد افزایش از ۱۰ هزار 

و ۳۰۷ تومان به ۱۶ هزار و ۷۱ تومان افزایش یافته است.
همچنین قیمت هر کیلوگرم برنج طارم اعال شهریور ۱۴۰۰ 
نسبت به شهریور ۱۳۹۹، ۶۳.۷ درصد افزایش داشته و از ۲۶ 
هزار و ۷۷۷ تومان به ۴۳۳۶ هزار و ۸۴۷ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی درجه یک نیز طی مدت یاد 
شده ۶۳.۱ درصد افزایش یافته و از ۲۶ هزار و ۲۵۲ تومان 

به ۴۲ هزار و ۸۲۳ تومان رسیده است.
قیمت هر کیلوگرم شکر سفید نیز ۷۱.۶ درصد افزایش یافته 
و از ۸ هزار و ۱۸۲ تومان در شهریور ۹۹ به ۱۴ هزار و ۴۸ 

در شهریور ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله نیز در شهریور ماه ۱۴۰۰ 
نسبت به شهریور ماه ۱۳۹۹ به میزان ۶۳.۷ درصد افزایش 
و از هر کیلوگرم ۷۸ هزار و ۹۲۱ تومان به ۱۲۹ هزار و ۲۰۷ 

تومان رسیده است.
شده  یاد  مدت  طی  گوسفندی  گوشت  کیلوگرم  هر  قیمت 
۳۸.۳ درصد افزایش یافته و از ۹۷ هزار تومان به ۱۳۴ هزار 

و ۱۹۲ تومان رسیده است.
ماه  شهریور  در  نیز  تازه  مرغ  گوشت  کیلوگرم  هر  قیمت 
به میزان ۵۸.۱ درصد  به شهریور ماه ۱۳۹۹  ۱۴۰۰ نسبت 
افزایش یافته و از هر کیلوگرم ۱۷ هزار و ۳۰۱ تومان به ۲۷ 

هزار و ۳۴۸ تومان رسیده است.

کرمان در صدر استان های 
پرخطر کرونایی

محدودیت  هوشمند  مدیریت  طرح  اجرای  کرمان،  استاندار 
های کرونایی توسط دستگاه های دولتی به صورت دقیق را 
الزامی دانست و ادامه داد: در سامانه مرکزی، کارمندانی که 
واکسن نزده اند مشخص شده است و از فردا این کارمندان 
روز  را هر ۱۵  تست  این  و  دهند  ارایه   PCR تست  باید 

یکبار باید انجام دهند.
“علی زینی وند” عصر امروز ۲۰ آذرماه در جلسه ستاد مقابله 
دو  زحمات حدود  از  تشکر  استان کرمان ضمن  با کرونای 
در  استاندار  اجتماعی  و  امنیتی  سیاسی،  سابق  معاون  ساله 
واکسیناسیون  به  باتوجه  گفت:  کرونا  بیماری  کنترل  زمینه 
طرح  اجرای  اول  گام  فردا  از  جامعه،  سطح  در  گسترده 

مدیریت هوشمند محدودیت های کرونا آغاز می شود.
استاندار کرمان در واکنش به پیشنهاد تعطیلی برخی از مراکز 
در  واکسیناسیون  مراکز  پراکنش  کرد:  اظهار  واکسیناسیون 
امکانات  و مراکزی که حداکثر  نظر گرفته شود  شهرها در 
خوب را دارند، فعال باقی بمانند و تا زمانی که سایه نحس 
کرونا در کشور است زیرساخت های واکسیناسیون را از بین 

نبرید.
وی افزود: استان کرمان در صدر استان های پرخطر است و 
شهرستان های که در وضعیت نارنجی قرار دارند، اگر اقدام 
موثر صورت ندهید به قرمز تبدیل خواهند شد و باید وضعیت 
کنونی را حفظ و شهرستان های نارنجی اقدام الزم را برای 

بهتر شدن وضعیتشان انجام دهند.
زینی وند تصریح کرد: متاسفانه در برخی مدارس در کشور، 
کالس ها با تراکم برگزار می شدند و ما در استان باید از 
رعایت پروتکل های بهداشتی در مدارس اطمینان پیدا کنیم 
و اگر مدارسی شیوه نامه ها را رعایت نمی کنند تعطیل کنید.

همه  تقریبا  گفت:  نیز  ها  نمایشگاه  برگزاری  بحث  در  وی 
البته  و  واکسیناسیون گسترده رونق می گیرد  با  مراسم ها 
در این یک ماه با احتیاط رفتار می کنیم تا وضعیت شهرها 
بدتر نشود تا بتوانیم سالگرد شهید سلیمانی به بهترین نحو 

برگزار کنیم.
این جلسه  نیز در  نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد  اعظمی 
اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی جیرفت زحمات زیادی در 

دوران شیوع کرونا کشیده است.
میزان  کرد:  اظهار  اخیر  شده  منتشر  آمار  به  اشاره  با  وی 
مرگ و میر ناشی از کرونا در حوزه دانشگاه علوم پزشکی 
کم  منطقه خوشبختانه  این  به کل جمعیت  نسبت  جیرفت 
بوده است به طوری که در رتبه دوم کشوری قرار دارد رتبه 

اول ایالم دارد.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد بیان کرد: کمبود منابع مالی، 
مشکل اصلی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت است و مقرر بود 
که یک دستگاه سی تی اسکن به دانشگاه جیرفت تحویل 

داده شود که هنوز محقق نشده است

برنج، شکر و گوشت در صدر 
افزایش قیمت

راه اندازی  ارز سهمیه ای، وعده  تغییر شرایط تخصیص   
سامانه ای آنالین برای دریافت ارز، اعالم نیازهای ارزی 
جدید از کانون صرافان به بانک مرکزی، اخذ مالیات از 
ارز و دستگیری و مسدود شدن حساب  خرید و فروش 
اخاللگران ارزی از جمله اقدامات دولت و بانک مرکزی 
برای مدیریت نوسانات است که باید دید اینگونه اقدامات، 

التهابات بازار ارز را کاهش می دهد یا خیر؟ 
شکل   ارز،  بازار  در  قیمت  توجه  قابل  افزایش های  با 
گیری صف و نابه سامانی ها در این بازار برای دریافت ارز 
مسافرتی بانک مرکزی شرایط تخصیص ارز سهمیه ای 
ارز  ملی  کارت  ارائه  با  دیگر  آن  طبق  که  داد  تغییر  را 

مسافرتی و سایر مصارف ۲۵ گانه ارزی داده نمی شود. 
ادامه  ارزی  گانه   ۲۵ مصارف  تخصیص  اینکه  ضمن 
و  شد  برداشته  مصارف  این  از  سایر  سرفصل  اما  دارد 
دوره های  در  شرکت  برای  موردنیاز  ارز  و  مسافرتی  ارز 
آموزشی و پژوهشی از ۲۰۰۰ یورو به ۲۲۰۰ یورو افزایش 

یافت. 
اقدامات اخیر ارزی بانک مرکزی 

در این میان با افزایش قیمت  در بازار ارز، مسئوالن بر 
نبود کمبود ارزی و بهبود ورود ارز به کشور تاکید کردند 
از صرافی های  بازدیدی  در  مرکزی  بانک  رئیس کل  و 
صف  تشکیل  از  جلوگیری  برای  که  کرد  اعالم  تهران 
در مقابل صرافی ها، طی یکی - دو ماه آینده سامانه ای 
مسافرتی  ارز  جمله  از  سهمیه ای  ارز  تخصیص  برای 
راه اندازی می شود تا مردم در این سامانه درخواست خود 

را ثبت و ارز سهمیه ای دریافت کنند. 
همچنین، صالح آبادی اعالم کرد که برای رفع مشکالت 
احتمالی مرتبط با فروش ارز و تامین نیازهای ارزی مردم 
کانون  عالی  شورای  رئیس  به  را  مراتب  مکاتبه ای  در 
صرافان ایران اعالم می کند که در روز چهارشنبه بانک 
اعالم  خواستار  صرافان  کانون  از  نامه ای  در  مرکزی 

نیازهای جدید ارزی متقاضیان واقعی شد.

عامل صعود دالر از نگاه مسئوالن 
در این بین، رئیس جمهور عامل صعودی شدن قیمت ها 
در بازار ارز را دخالت شبانه روز عده ای همزمان برای باال 
بردن نرخ ارز عنوان کرد و رئیس کل بانک مرکزی نیز 
اعالم کرد که قیمت واقعی ارز را بازار آزاد تعیین نمی کند 

و این بازار غیررسمی است. 
پس از این، وزارت اطالعات از دستگیری  از دستگیری 
پنج اخاللگر شاخص بازار ارز تهران خبر داد و اعالم کرد 
غیرمجاز  فعاالن  بانکی  حساب های  کردن  مسدود  که 

ارزی به ۸۴۱ نفر افزایش یافته است. 
اخذ  نیز،  ارز  بازار  مدیریت  برای  دولت  اقدام  تازه ترین 
مالیات از خرید و فروش ارز است که طبق آن سازمان 
برقراری  به  نسبت  بانک مرکزی  اعالم  با  مالیاتی  امور 
ارز  مالیات علی الحساب به میزان ۱۰ درصد از فروش 

خریداران و فروشندگان اقدام می کند. 
مشکل اصلی بازار ارز چیست؟ 

در این بین، برای بررسی اینکه این اقدامات دولت برای 

مدیریت بازار ارز چه میزان در کاهش التهابات این بازار 
تاثیر دارد، کامران ندری در گفت وگو با ایسنا،اظهار کرد: 
مشکل بازار ارز و التهابات آن به مسائل بنیادینی چون 
تورم باال، انتظارات تورمی شدید و پایین بودن نرخ بهره 
به  نیز  مسائل  یکسری  و  برمی گردد  اقتصاد  در  واقعی 
اخبار  تاثیر  تحت  جو  این  که  می شود  مرتبط  روانی  جو 
سیاسی، نگرانی های مردم نسبت به آینده و بی اعتمادی 

آن ها به دولت است. 
وی افزود: اقدامات اخیر دولت در راستای بازار ارز مبهم 
و جزئیات آن همانند سایر برنامه های دولت نامشخص 
است. بخش قابل توجهی از معامالت ارز در سامانه نیما 
صورت می گیرد که اخذ مالیات از این بخش به بازار ارز 
کمکی نمی کند مگر اینکه معامالت سامانه نیما از این 

مالیات معاف باشد که مشخص نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر قرار است از طریق 
اخذ مالیات از خرید و فروش ارز، معامالت در بازار آزاد 
ارز هدف قرار گیرد، این سوال ایجاد می شود که چگونه 

است  غیررسمی  صورت  به  که  را  بخش  این  معامالت 
این  هدف  اگر  می کنید؟  شناسایی  را  نمی شود  ثبت  و 
معامالت است باید برنامه دقیق برای چگونه شناسایی و 

وصول مالیات از آن ها نیز مشخص شود. 

شده  ایجاد  گذشته  دهه  در  که  مشکلی  گفت:  ندری 
آنالین  سامانه های  ایجاد  با  که  است  این  تصور  است 
کرد  حل  را  اقتصادی  مسائل  می توان  الکترونیکی  و 
درحالیکه مسائل اقتصادی راه حل می خواهد نه سامانه. 

تحریم و تورم، قاتل بازار ارز 
وی مشکل بازار ارز را تحریم ها و تورم باال دانست و 
بیان کرد: وظیفه اصلی بانک مرکزی این است که برای 
کنترل تورم برنامه داشته باشد و دولت نیز ابرچالش هایی 
چون تحریم ها و ارتباط ایران با دنیا که اقتصاد ایران را 

تحت فشار قرار می دهد را برطرف کند.
مالیات، بازار غیررسمی ارز را جذاب تر می کند

از سوی دیگر، کامران سلطانی زاده_رئیس سابق کانون 
ارز  تخصیص  آنالین  سامانه  راه اندازی  درباره  صرافان 
در  پتانسیل بخش خصوصی  از  استقاده  مردم گفت:  به 
اجرای این طرح ها و برون سپاری این فعالیت ها به بخش 
خصوصی مهم است و بانک مرکزی باید صرفا مقام ناظر 

خودرا در حسن انجام این عملیات حفظ کند. 
طرح  گذشته  دوسال  صرافان  کانون  اینکه  بیان  با  وی 
اپ  در  را  این طرح  و  کرد  مطرح  را  ارز  آنالین  فروش 
کانون آماده اجرا داشته و همین االن نیز این طرح اماده 
مالیات  مورد  در  گفت:  است،  اکنون  همین  از  استارت 
متمرکز  جا  یک  در  ارزی  تصمیمات  فکر  اتاق  باید  نیز 
باشد و اظهار نظرات پراکنده و تصمیمات لحظه ای شاید 
بصورت مسکن و فوری  اثر کند اما قطعی نخواهد بود 
بازارهای  از  رسمی  مشتریان  فرار  موجب  مالیات  زیرا، 
تحت کنترل شده و فضای غیررسمی را جذاب تر خواهد 

کرد.

 

بر اساس آخرین رنگ بندی کرونایی کشور هیچ شهری 
دیگر  یعنی  این  و  ندارد  قرار  قرمز کرونایی  در وضعیت 
جریمه یک میلیون تومانی نداریم؛ اما همچنان ابهاماتی 

در طرح قرنطینه هوشمند وجود دارد.
برای  بود  طرحی  جاده ها  در  کرونایی  جریمه های 
کاهش سفر در ایام کرونایی، بر اساس این طرح خروج 
پالک های بومی و ورود پالک های غیربومی از شهرها با 
وضعیت قرمز کرونایی یک میلیون و از شهرها با وضعیت 

نارنجی ۵۰۰ هزار تومان جریمه به دنبال داشت.
از  با عبور  بندی کرونایی کشور  آخرین رنگ  اساس  بر 
موج پنجم کرونا، هیچ شهری در وضعیت قرمز کرونایی 
قرار ندارد و این یعنی دیگر جریمه یک میلیون تومانی 
این  اساس  بر  نداریم؛  ترددهای غیرمجاز جاده ای  برای 
 ۱۱۹ نارنجی،  وضعیت  در  شهرستان   ۸ بندی،  رنگ 
شهرستان در وضعیت زرد و ۳۲۱ شهرستان در وضعیت 

آبی قرار دارند.
بر اساس این گزارش، هم اکنون شهرستان های اشنویه 
جنوبی(،  )خراسان  نهبندان  طبس،  غربی(،  )آذربایجان 
در  )یزد(  بهاباد  بافق،  )کرمان(،  سیرجان  زرند،  بافت، 
تمامی  شدن  خارج  دارند.  قرار  کرونا  نارنجی  وضعیت 
به  افراد  اکثر  واکسینه شدن  و  قرمز  از وضعیت  شهرها 
معنی مجاز شدن سفر نیست چراکه کرونا همچنان در 

کشور وجود دارد و جان هموطنان را می گیرد.
سردار تیمور حسینی جانشین رئیس پلیس راهور در گفت 

و گو با خبرنگار مهر با تأیید این خبر گفت: همانگونه که 
اعالم شد تنها ۸ شهر در وضعیت نارنجی قرار دارند و 
خوشبختانه هیچ شهری در وضعیت قرمز کرونایی نیست 
و  نداریم  تومانی  میلیون  دیگر جریمه یک  یعنی  این  و 
نارنجی پا برجا  فقط جریمه های ۵۰۰ تومانی شهرهای 

است.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا قرنطینه 

از  هنوز  گفت:  خیر،  یا  شده  اعالم  پلیس  به  هوشمند 
جزئیات این طرح چیزی به پلیس اعالم نشده و مبنای 
بر  که  است  قبلی  طرح  همان  جاده ای  محدودیت های 

اساس رنگ بندی ها، جریمه ها اعمال می شد.
قرنطینه هوشمند همچنان مبهم است / اجرا از ۲۱ آذر 

یا ۲۹ آذر؟
ملی  ستاد  جلسه  حاشیه  در  کشور  وزیر  وحیدی  احمد 

اجرای  از   ۱۴۰۰ آذرماه   ۱۶ تاریخ  به  کرونا  با  مقابله 
قرنطینه هوشمند در مرحله های مختلف خبر داد و گفت: 
آذرماه ۱۴۰۰( در قالب پنج  آینده )۲۱  از یکشنبه هفته 
مرحله به صورت یک هفته در میان ابتدا در سازمان های 

اجرایی اتفاق می افتد.
سازمان های  در  طرح  این  اجرای  از  پس  افزود:  وی 
اجرایی؛ این طرح در بخش حمل و نقل عمومی و اصناف 

و سایر مراکز خدماتی و رفاهی اجرا خواهد شد.
البته عصر همان روز اطالعیه ای از سوی کمیته اجتماعی 
اطالعیه  این  در  شد،  منتشر  کرونا  با  مقابله  ملی  ستاد 
آمده بود »این طرح به صورت فازبندی اجرا می شود و 
نقل درون شهری،  و  اجرایی، حمل  شامل دستگاه های 
واحدها و فعالیت های صنفی، حمل و نقل برون شهری 
و تردد خودروهای شهری می شود، همچنین زمان آغاز 
است،  آذر ۱۴۰۰  یکشنبه ۲۹  این طرح  اول  مرحله  فاز 
همچنین حدفاصل زمان فازبندی برای اجرای هر یک از 

مراحل پنجگانه یک هفته است.«
برای  هوشمند  قرنطینه  اجرای  زمان  در  تناقض  همین 
آمده  دست  به  پنجم  موج  مهار  که  موفقیتی  شکست 
به  طرح  این  باشد  قرار  اگر  البته  می کند؛  کفایت  است 
صورت جدی اجرا شود باید جزئیات آن هرچه سریع تر به 
واحدهای اجرایی اعالم شود تا با اطالع رسانی های به 

موقع باعث نارضایتی مردم نشوند.

انسان ها در روز با پیشنهاد های مختلفی رو به رو هستند که 
اگر نتوانند در مواقع مناسب پیشنهاد هایی را که باید رد کنند 
با مشکالت زیادی، برخورد خواهند کرد. این موضوع برای 
جوانان بسیار مهمتر از بقیه افراد است. تعیین درست اهداف 
قراردهد.  مناسب  در جریان  را  افراد  زندگی  بسیار می تواند 
زندگی ما تحت تاثیر اهداف و انتخاب های ما است که اوج 

اهمیت این انتخاب ها و اهداف در سنین جوانی است.
گاهی اوقات افراد با گفتن، یک کلمه نه می توانند خود را از 

خطرات و اتفاقاتی که منفی که در پی دارد دور کنند.
گفتن،   “ نه   “ توانایی  مورد  در  روانشناس  مقدم  ابراهیمی 
گفت: زندگی کردن فقط زنده بودن نیست بلکه هنر زندگی 
کردن است و یکی از این هنر ها توانایی “نه” گفتن است. 
“نه”  درستی  به  است،  الزم  که  مواقعی  در  نتوانیم  ما  اگر 
تمایل  برویم که  تعهداتی  بار  زیر  بگوییم مجبور می شویم 

و توانایی آنرا نداریم.
ابراهیمی مقدم گفت: بسیاری از ما در دوران های مختلفی 
از زندگی با پیشنهاد هایی روبه رو شده ایم که با گفتن یک 
یا قبول کردن  از خود مراقبت کنیم و  کلمه نه، می توانیم 
آن پیشنهاد، وارد مسیری شویم که می تواند جریان زندگی 
فرد  گفتن  نه  برای  کند.  هدایت  معلوم  نا  سمتی  به  را  ما 
آموزش  نیز  خانواده  در  و  کند  کسب  را  توانایی هایی  باید 

داده شود.
دوستان بعد از خانواده مهمترین نقش را در زندگی ما دارند

وی ادامه داد: دوستان با تایید کردن و یا مخالفت کردن، 
احساسات روانی خوب و یا ناخوشایند را می توانند در افراد 
ایجاد کنند. در خیلی از مواقع ما شاهد هستیم که زمانی که 
جرم و جنایت و یا اعتیاد اتفاق می افتاد، وجود یک دوست 

ناباب را می توانیم در کنار آن شاهد باشیم و هنگامی که 
موفقیتی هم اتفاق می افتد نقش دوستانی که این فرد را 
تشویق کرده اند در آن پررنگ است. کسانی که اخالق را 

سرلوحه خود قرار می دهند دوستان خوبی هستند.
زیادی  اهمیت  از  و  است  پررنگ  خیلی  دوستان  نقش 
برخوردار است مخصوصا در دوران کودکی که فرزندان باید 
با کسانی دوستی داشته باشند که هم احساس روانی خوب 

و احساس امنیت را درآنها به وجود می آورند.
باید در زندگی بتوانیم به شکلی   این روانشناس گفت: ما 
به بعضی از درخواست ها جواب منفی بدهیم که هم طرف 
که  و هم طبق خواسته ای  نشود  رنجیده  کننده  درخواست 

درست است رفتار کنیم .ما باید یاد بگیریم که با آرامش ، 
نرم خویی واقتدار کار هایی که نباید انجام بدهیم را بتوانیم 

به راحتی نه بگوییم و دچار عذاب وجدان هم نشویم.
وی ادامه داد: روزی فردی برای خرید کت و شلوار به لباس 
فروشی مراجعه کرد و صاحب مغازه متوجه این امر شد که 
این فرد توانایی نه گفتن را ندارد و به شاگرد خود اشاره کرد 
و  تعریف  با  بیاورد،  ندارد  و شلواری که خریداری  که کت 
تمجید کت و شلوار را به مشتری پوشاندند، در صورتی که 
با یک نه گفتن می توانست نارضایتی خود را از این لباس 

اعالم کند.
نتیجه فردی که نمی تواند “نه” بگوید

در این مورد یکی از افرادی که دچار اعتیاد است به خبرنگار 
باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در سن ۱۵ سالگی زمانی  که 
به من پیشنهاد  آموز بودم، در جمع دوستانم سیگار  دانش 
کردند، اما من عالقه ای به  کشیدن نداشتم، ولی نتوانستم” 
و  دوستانم  تمسخر  از  که  بود  این  دلیلش هم  بگویم،  نه” 
آن  در  اگر  ترسیدم.  ندارم  را  کافی  بگویند شجاعت  اینکه 
گونه ی  به  زندگی  داشتم،  پیشنهاد  این  رد  توانایی  زمان 
دیگری برای من رقم می خورد و مشکالت امروز را نداشتم.
بسیار  عالقه ی  و  می خواندم  درس  زمانی  من  گفت:  وی 
زیادی به فوتبال داشتم، اما هیچ وقت اعتماد به نفس کافی 
دچار  روزی  به  کردم  فکرنمی  نداشتم.  را  گفتن  برای”نه” 

شوم که تبدیل به عبرت برای دیگران شوم.
اهمیت داشتن هدف برای افر افراد

ابراهیمی مقدم گفت: افراد اگر در زندگی خود هدف نداشته 
باشند یک حالت آشفتگی دارند. این هدف ممکن است که 
باشید  داشته  سفر  قصد  شما  اگر  شود.  شروع  سفر  ازیک 
می روید،  کجا  که  ندانید  اما  کنید،  آماده  را  وسایل  همه  و 
درگیر  افکارتان  و  شوید  معطل  ساعت ها  که  است  ممکن 
باشد و زمان وانرژی را از دست دهید. افراد در هنگامی که 
را  بدی  بسیار  احساس  ازدست می دهند،  را  انرژی  و  زمان 

تجربه می کنند.
هدف در جوانان از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است به 
این دلیل که برای آینده خود و کشورشان هدفمند باشند. 
بر  همیشه  مختلف،  بخش های  در  موفق  افراد  از  بسیاری 
باید اهداف مناسب در  اند که  روی این نکته تاکید داشته 

زندگی داشته باشید تا بتوانید موفقیت کسب کنید

خداحافظی با جریمه های یک میلیونی

جوانان باید به دو سالح نه گفتن و تعیین هدف مجهز باشند

بررسی تاثیر اقدامات اخیر برای کاهش نرخ ارز
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