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شاخص کل بورس به رشد  4هزار واحدی بسنده کرد

روز پرنوسان بورس
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فرصت امروز :ش�اخص بورس تهران در هش�تمین روز تیرماه روندی پرنوس�ان داشت و در حالی که تا
س�اعات میانی معامالت تا یک میلیون و  ۲۵۰هزار واحد صعود کرده بود ،ناگهان روندی نزولی به خود
گرفت و به رقم یک میلیون و  ۲۴۴هزار واحد رس�ید ،اما نهایتا به رش�د  4هزار و  727واحدی
بسنده کرد و روی رقم یک میلیون و  ۲۴۸هزار واحد ایستاد .در معامالت روز سهشنبه بیش4 ...

 19ذوالقعده  - 1442سـال هفتم

شماره 1811

 8صفحه  5000 -تومان

w w w . fo r s a tn e t. i r

یادداشت

 ۲۷۴هزار میلیارد تومان تسهیالت در ماههای فروردین و اردیبهشت پرداخت شد

رشد تسهیالتدهی
در  2ماه بهار

جدال
تاريكي و روشني
حسین حقگو
کارشناس اقتصادی
درهمتنيدگ��ي انحص��ار و
اقتص��اد در كش��ورمان را بايد
ناشي از «دولتي» بودن اقتصاد
اي��ران دانس��ت؛ اقتصادي كه
توس��عه خ��ود را در دوران
پهل��وي اول و ش��كلگيري
ساخت قدرت مطلقه آغاز كرد
و در ط��ول چند دهه «اگرچه
از طريق ايج��اد برخي مباني
اقتصاد مدرن ،س��رمايهگذاري
صنعتي و اصالحات اقتصادي
ارض��ي ،مال��ي و بوروكراتيك
و حقوقي زمينههاي مس��اعد
ب��راي توس��عه اقتص��ادي به
شيوه س��رمايهدارانه را فراهم
كرد ،اما از سوی دیگر با انجام
اقداماتی از قبیل ایجاد انحصار
در مورد برخی منابع اقتصادی
و خ��ارج کردن آنه��ا از دایره
رقاب��ت ،صرف بخش عمدهای
از منابع مالی کشور به عنوان
هزینه حفظ دس��تگاه نظامی
گس��ترده ،تس��لط مالحظات
سیاسی بر مالحظات اقتصادی
و تصمیمگی��ری اقتصادی از
نقط��ه نظر مصالح سیاس��ی،
خاصه خرجیهای سیاس��ی،
انجام هزینههای غیرمولد و ، ...
زمینه نامساعدی برای
توسعه عقالنی...
2

فرص��ت امروز :آمارهای بانک مرکزی نش��ان میدهد میزان تس��هیالتدهی ش��بکه بانک��ی در دو ماه ابتدایی
امس��ال نس��بت به مدت مشابه پارسال رشدی ۴۶درصدی داشته و بیش از  ۲۷۴هزار میلیارد تومان تسهیالت به
بخشهای مختلف اقتصادی در ماههای فروردین و اردیبهش��ت پرداخت ش��ده اس��ت .در بین بخشهای مختلف
اقتصادی ،گروه خدمات بیش��ترین س��هم را از دریافت تس��هیالت به خود اختصاص داده و گروه صنعت و معدن
و گروه بازرگانی در رتبههای بعدی ایس��تادهاند .براس��اس آمارها ،مجموع تسهیالت پرداخت شده در دو ماه اول
امسال از  250هزار میلیارد تومان عبور کرده و به بیش از  274هزار میلیارد تومان رسیده است .این امر...

3

کرونا چگونه به گسترش خردهفروشی آنالین در ایران کمک کرد؟

قلب آنالین اقتصاد خردهفروشی
2

بوکار
مدیریت و کس 

طراحی برنامه بازاریابی برای استارتآپها

دومینوی کاهش تقاضا
در پیشفروش خودرو

5

فعالیت در دنیای کسب و گار هرگز کار سادهای نیست .امروزه بازاریابی و جلب نظر مشتریان یکی از مهمترین
کارها در زمینه مدیریت استارتآپ محسوب میشود .بدون تردید کمتر مشتریان از کسب و کار شما اطالع دقیق
دارند .به هر حال شما به عنوان یک استارتآپ هنوز در ابتدای مسیرتان هستید بنابراین بازاریابی ابزاری قدرتمند
برای معرفی کس��ب و کار ش��ما به مشتریان خواهد بود .استارتآپها همیشه برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی
مشتریان با رقبای بزرگی مواجه هستند .این امر فضای بازاریابی را به شدت دشوار میسازد .اگر شما در این میان
برنامه منسجمی برای بازاریابی داشته باشید ،امکان تاثیرگذاری بسیار ساده و بهتر بر روی مشتریان را پیدا خواهید
کرد .بسیاری از برندها در مسیر تاثیرگذاری بر روی مشتریان در تالش برای استفاده از برنامههای مشخصی نیستند...

8

رویکرد جسورانه توسعهای به ارزهای دیجیتال

قانون ایرانی رمزارزها در راه است
فرصت امروز :هرچند در ماههای گذش��ته میزان فعالیت
ش��هروندان ایرانی در حوزه رمزارزه��ا افزایش یافته ،اما جز
تعدادی استخراجکننده مجاز رمزارز عمال این حوزه چه در
رابطه با اس��تخراج و چه در رابط��ه با خرید و فروش با یک
خأل قانونی بزرگ مواجه است و این موضوع از سوی فعاالن
بخ��ش خصوصی بارها مورد بح��ث و گمانهزنی قرار گرفته
اس��ت .در این راس��تا ،روز گذشته در نشس��ت کمیسیون
اقتصاد کالن ات��اق بازرگانی ایران که ب��ا موضوع رمزارزها
برگزار ش��د ،فعاالن بخش خصوصی از تدوین یک آییننامه
در ح��وزه رمزارزها و اقتصاد هوش��مند خبر دادند و گفتند
ای��ن آییننام��ه پس از نهایی ش��دن جه��ت تصویب برای
نهادهای قانونگذار ارسال میشود.
در ابتدای این نشس��ت ،علی ش��مس اردکان��ی به اخبار
روز ح��وزه انرژی ،اقتص��اد کالن و رمزارزها اش��اره کرد و
گف��ت :با توجه به آنچه در نشس��تهای قبلی گفتهش��ده،
الزم اس��ت بخ��ش خصوصی در ای��ن مدت ن��گاه جامع و
عمیقی نس��بت به ویژگیه��ای رمزارزها پیدا کند و پس از
شناس��ایی کارکردهای این حوزه ،نشس��تهای الزم برای
بی��ان خواس��تههای خود با مس��ئوالن و سیاس��تگذاران
داش��ته باش��د .بخش خصوصی بر این باور است که ممکن
اس��ت سیاستگذار به دلیل تعجیل یا عدم شناخت در این
حوزه به شیوه نادرستی تصمیمگیری کند .بنابراین باید در
شناساندن بسترهای این صنعت تالش کنیم.
ش��مس اردکان��ی در ادامه ب��ر زمانبندی تعیینش��ده
برای تهیه س��ند رمزارزها تأکید ک��رد و ادامه داد :با توجه
به ناش��ناخته ب��ودن وجوه موض��وع رمزارزها و مش��کالت
تصمیمگیری ناشی از این ناشناختگی ،تهیه الیحه میتواند
ش��روعی ب��رای حرکت باش��د .رمزارزها به مس��ئله روز در

اقتصاد ایران بدل ش��ده و همه درب��اره آن حرف میزنند و
اغلب هم طوری حرف میزنند که انگار س��الها متخصص
آن بودهان��د .انبوهی اخبار و اطالعات و آمار درباره رمزارزها
در ایران منتش��ر میش��ود که بخش عمدهای از آنها اشتباه
یا نادقیق است.
عمادالدین س��خایی ،مدیرکل بازاره��ای مالی-بازرگانی
وزارت اقتصاد نیز در ادامه نشس��ت بر صحبتهای ش��مس
اردکانی صحه گذاشت و گفت :ناشناختگی این پدیده باعث
ش��ده که پیرامون آن جو نامناسبی برقرار شود .لذا در ابتدا
باید ش��ناخت کاف��ی از موضوع داده ش��ود و البته همزمان
بخ��ش خصوصی و دولتی روی موض��وع کار کردهاند تا این
شناخت ایجاد شود.
او س��پس ب��ه ارائ��ه گزارش��ی ب��ا عن��وان «راهبردهای
پیش��نهادی در مواجه��ه ب��ا حیطهه��ای مختل��ف
موجودیتهای رمزنگارشده» پرداخت و توضیح داد :رمزارز
( )Cryptocurrencyنوعی پول دیجیتال هستند ،اما هر
پول دیجیتالی لزوما رمزارز نیست .رمزارزها آن نوعی از پول
دیجیتال هستند که پردازش و ذخیرهسازی آنها با استفاده
از الگوریتمهای رمزنگاری ( )Cryptographyانجامشده
و ب��ه همین دلیل س��طح امنی��ت باالتری دارن��د .اگر پول
دیجیتال قرار باش��د به صورت عمومی منتش��ر شود حتما
بای��د از جعل آن جلوگیری کرد .همانطور که با روشهایی
از جعل اس��کناس جلوگیری میش��ود رمزنگاری هم جعل
پول دیجیتال را دشوار میکند .هماکنون هزاران رمزارز در
دنیا وجود دارد ،اما معروفترین رمزارز دنیا ،بیتکوین است
که بیشترین سهم را در بازار رمزارزها دارد.
به گفته سخایی ،عنوان رمزارز در گروهی ذهنیتی ایجاد
کرده که موضوع را بهعنوان ارز در نظر بگیرند ،درحالیکه

بیشتر از یک س��ال و نیم است که جهان در سایه سنگین
وی��روس کرونا قرار گرفته اس��ت و هنوز هم نتوانس��ته از آن
خالص ش��ود؛ با این وجود جا برای امیدواری و خوشبینی به
آینده بس��یار زیاد است .پیشبینیها حاکی از آن است که در
سال جاری میالدی ،اقتصاد جهان قادر خواهد بود خود را احیا
کند و طبق پیشبینی بانک جهانی حتی رشد  4درصدی در
انتظار اقتصاد جهانی است .به گزارش«ورلد فایننس» ،در اینجا
قصد داریم روندهایی را که در یک س��ال آینده بر روی رش��د
و احیای اقتصاد جهان تاثیر خواهند گذاشت ،بررسی کنیم.
* دعوا بر سر حمایت از کسب و کارها به نتیجه برسد
ه��ر کس��ب و کاری در دوران ش��یوع کرون��ا احتم��اال
پرچالشترین دوره خود را سپری کرده است .فعالیت تحت
محدودیتها و قرنطینه و قواع��د فاصلهگذاری اجتماعی،
وابس��تگی به کمکهای دولتی و نیز کاهش درآمدها تنها
بخشی از مشکالتی است که کسب و کارها در یک سال و
نیم اخیر مجبور به تحمل آن ش��دهاند .تصویب کمکهای

دولتی به کس��ب و کارها در بسیاری از کشورهای جهان با
تاخیر صورت گرفت و بس��یاری از آنها مجبور به کمکردن
فعالیت خود یا بس��تن درب کس��ب و کارش��ان شدند ،اما
اوض��اع و احوال امروزی خیلی بهت��ر از اوایل بحران کرونا
به نظر میرس��د .مث�لا در اتحادیه اروپا کش��ورهایی مثل
فرانس��ه ،آلمان ،اس��پانیا و ایتالیا تعهد مالی بزرگی را برای
حمایت از کس��ب و کارها متقبل شدهاند .احتمالش هست
که برخی از کسب و کارها حتی با این کمکها نیز نتوانند از
ورشکستگی اجتناب کنند .با این وجود ،شکی نیست که در
سال  ۲۰۲۱میالدی دست و دلبازی دولتها برای حمایت
ب و کارها را همچنان شاهد خواهیم بود.
از کس 
* قرنطینههای ناگهانی ،زهر کشنده برای کسب و کارها
ماهیت قرنطینهش��دن شهرها و اعمال محدودیتهای
دولتی با روح کس��ب و کارها در تناقض اس��ت .در یک
سال گذش��ته ،دولتها در نقاط مختلف جهان براساس
الگوهای پیشبینینش��دهای این محدودیتها را اعمال

واژه «رم��زارز» کاربری آن را ب ه درس��تی توضیح نمیدهد.
لذا در اینجا از واژه موجودیتهای رمزنگاریش��ده استفاده
ش��ده است .در ابتدا باید سطوح مواجهه تعیین شود ،سطح
حکمران��ی (ممنوعیت ،پذیرش مش��روط ،پذیرش کامل)،
سطح تنظیمگری (مش��اهده و ارزیابی ،آزمون و یادگیری،
تس��هیلکنندههای ن��وآوری و ی��ا اصالح یا ایج��اد قوانین
جدید) ،سطح سیاستگذاری (مالیات ستانی )...،و براساس
آن بحث باز شود .همچنین تعیین شود که از حاکمیت چه
خواستهای طلب میش��ود و در چه سطحی انتظار واکنش
وجود دارد .آیا باید در حد قبول یا رد آن بهعنوان دارایی یا
در الیه تنظیمگری و یا سیاستگذاری بخش صورت گیرد.
بنابرای��ن اگر قرار اس��ت الیحهای تنظیم ش��ود باید تعیین
شود که چه خواستههایی و در کدام سطح موردنظر است.
در ادام��ه این نشس��ت نی��ز حاضران به ن��وع مواجهه
کش��ورها ب��ا رمزارزها اش��اره کردن��د و چه��ار رویکرد
تنظیمگرانه شامل مشاهده و ارزیابی ،آزمون و یادگیری،
تس��هیلکنندههای ن��وآوری (مث��ل س��ند باکسه��ا یا
ش��تابدهندهها و )...و اص�لاح ی��ا ایج��اد قوانین جدید
بررس��ی ش��د .س��پس بر بحث تنظیمگری تأکید شد و
شرایط موجود در کشور در مورد خلق و انتشار ،استخراج،
تب��ادل و نظارت توضیح داده ش��د و نهایتا اینکه چگونه
میخواهیم این موضوع مطرح ش��ود و همه این موارد با
ابزار الیحه امکانپذیر اس��ت .همچنین در این نشس��ت
پیشنهاد ش��د که در جلسات بعدی به موضع رگالتوری
پرداخته و نظرات اعالم ش��ود و انتظارات از حاکمیت در
س��طح تنظیمگری مطرح شود .ش��مس اردکانی نیز در
این خصوص گفت :چون به دنبال الیحه دولتی هس��تیم
کس��ب نظرات بخشهای دیگ��ر دولتی بخصوص وزارت

صنعت ،معدن و تجارت و بانک مرکزی خیلی مهم است.
همچنین محمدمهدی ش��ریعتمدار ،رئیس هیأت مدیره
انجمن صنف��ی فناوریهای نوین مالی ای��ران (فینتک) با
بیان اینکه چون موضوع رمزارز پویاست ،بنابراین تجربهای
در م��ورد قانونگذاری و برخورد ب��ا آن وجود ندارد ،گفت:
در دنیا رگوالتوری با دو رویکرد انجام ش��ده است و باید در
ایران مورد و تجربه رگوالتوری در کشورهایی مثل سنگاپور
بررسی شود.
ش��ریعتمدار ادامه داد :از آنجایی که موضوع پویا اس��ت،
بنابرای��ن تجرب��های در مورد قانونگ��ذاری و برخورد با آن
وجود ندارد .در ایران به دنبال این هستیم که وضعیت فعلی
دچار اختالل نش��ود .ما موافق بودیم که بازار تا حدی شکل
میگرفت و س��پس بحث قانونگذاری مطرح میشد ،ولی با
توجه به ش��رایط حاضر ،بخش خصوصی صرفا برای پوشش
برخ��ی ریس��کها (پولش��ویی بانک مرکزی ،ریس��کهای
اقتصادی مط��رح از وزارت اقتصاد ،ضدجاسوس��ی واجا) از
نهادها خواست که وظایفی را به عهده بگیرند.
به اعتق��اد وی ،حاکمیت اب��زار کنترلی کاف��ی ندارد .از
طرفی بای��د رویکردها در این حوزه نهادمحور ،عملکردی و
یکپارچه باش��د .همچنین قلههای صیانت مشتریان و بحث
توس��عه را در نظر گیرند .در مورد یکپارچهسازی با توجه به
بین رشتهای شدن و جهانی شدن موضوعات فقط چارچوب
گذاش��ته میشود؛ مثال در سنگاپور سطح معینی اصال ورود
نمیکنند و برای باالتر از آن چارچوب حوزهای (پولش��ویی،
کالهبرداری و  )...تعریف کردهاند.
در نهایت حاضران پیش��نهاد کردند که وزارت اقتصاد به
ای��ن حوزه ورود کند .به گفته آنها ،در ایران صرفا به کنترل
ریسکها توجه میش��ود و دیدگاه توسعهای وجود ندارد و

فقط در اس��ناد باالدستی مطرح شدهاند .همچنین حاضران
درباره کنترل پیشینی و پسینی سخن گفتند و عدم امکان
کنت��رل بیش از ح��د در این ح��وزه را ناممکن دانس��تند.
حاضران رویکرد درس��ت در ح��وزه رمزارزه��ا را «رویکرد
جس��ورانه توسعهای» دانس��تند تا پلتفرم ایرانی ایجاد شود
با شرط باقی ماندن سرمایه در ایران و توسعه منطقهای.
س��پهر محمدی ،کارشناس حوزه بالکچین نیز در پایان
این نشس��ت گفت :طرحی از یک سال پیش در کمیسیون
اقتصاد دولت مطرح بود .در نهایت کمیس��یون مصوب کرد
بانک مرکزی ،انجمن فینتک ،انجمن نظام صنفی رایانهای
و  ...ب��ا هم جلس��اتی برگزار کنند که مش��کالت این حوزه
حل ش��ود .باید داراییهای دیجیتال در کش��ور به رسمیت
ش��ناخته ش��ود؛ آگاهی و آموزشهای زیربنایی ایجاد شود
ت��ا حس آرامش در فضای عمومی جامعه برای اس��تفاده از
رمزارزه��ا به وجود بیاید .باید مصوبه کمیس��یون اقتصادی
دولت و سندهای پیشنهادی مورد اجتماع سه تشکل بخش
خصوص��ی قرار گرفته و تقویت و تس��ریع رگوالتوری حوزه
فناوری بالکچین و رمزارز تصویب شود.
ش��مس اردکانی نیز در ای��ن باره افزود :بای��د در الیحه
رمزارز کالم منس��جم ،مان��ع و جامع باش��د ICC .به این
ح��وزه ورود کن��د و این بخش را برجس��ته کند .همچنین
پروتکلهای قضایی مربوطه و هابهای توسعهای رمزارزها
در کشور و تشویق س��رمایهگذاران خارجی به ورود به آنها
ایجاد ش��ود .از س��وی دیگر ،باز کردن دسترسی بینالمللی
به پلتفرمهای توس��عهیافته ایرانی الزم است .درنهایت همه
میدانیم که اقتصاد ایران ناچار اس��ت به سمت هوشمندی
حرکت کند و البته با همین مس��ئله رمزارز در همین مسیر
حرکت میکند.

احیای اقتصاد جهان از این  5مسیر امکانپذیر است

در پایان تونل تاریک کرونا

کردهان��د و چالش بزرگی را در برابر کس��ب و کارها قرار
دادهاند .حتی مبدعترین و خوشفکرترین صاحبان کسب
و کارها هم نمیتوانند در ش��رایط قرنطینههای ناگهانی،
به درس��تی ب��ه کار خود ادامه دهند .برای ش��رکتهای
فعال در حوزه گردش��گری ،هتلداری ،رستورانداری و
اجراهای هنری این وضع فاجعهبار بوده اس��ت .اگر قرار
باش��د آنها از دوران کرونا زن��ده بیرون بیایند ،حتما باید
برنامه مدونی برای محدودیتهای احتمالی وجود داشته
باشد .این هم تنها زمانی امکانپذیر است که موارد ابتال
به کرونا در کش��ورهای مختلف جهان کاهش پیدا کرده
باشد و نیاز به توسل به قرنطینههای ناگهانی از بین برود.
* تزریق واکسن در تنها چند کشور پیشرفته بیفایده است
برخی از کش��ورهای جهان در برنامههای تزریق واکسن
با س��رعت بیش��تری پیش رفتهان��د و آن را موفقیت خود
قلمداد میکنند ،اما واقعیت این اس��ت که در صورت عدم
توزیع مناس��ب واکسن کرونا در سراسر جهان ،نمیتوان به

تاثیرگذاری این مسئله در پایانبخشیدن به بحران جهانی
کرونا امیدی داش��ت .این یعنی احیای اقتصاد جهانی هم
من��وط به توزیع منصفانه واکس��ن کرونا در س��طح جهان
خواهد بود و موفقیت یک یا چند کش��ور پیشرفته در این
زمینه به تنهایی نمیتواند دردی از اقتصاد جهان دوا کند.
* آسیبپذیرها شناسایی شوند
واقعیت این است که رکود اقتصادی ناشی از شیوع کرونا
برخی از اقش��ار جامعه را بیش از بقیه تحت تاثیر قرار داده
است .پاندمی کرونا از یک سو شکاف ثروتی در جوامع را باال
برده و از سوی دیگر ،باعث شده طبقات کمدرآمد و فقیر با
مشکل تامین ارتزاق روزمره مواجه شوند .براساس آماری که
از انگلیس منتشر شده است ۸۸ ،درصد از مشاغل از دست
رفت��ه در دوران کرونا در اختیار جوانان زیر  ۳۵س��ال بوده
است .این یعنی یک بحران بیکاری بزرگ در میان جوانان
انگلیسی شکل گرفته اس��ت و دولت باید به آن رسیدگی
کند .در هر کشوری ،شناس��ایی آسیبپذیرترین اقشار در

این دوران و برنامهریزی برای حمایت از آنها در سال ۲۰۲۱
میالدی اهمیت زیادی در احیای اقتصاد این کشورها دارد.
* سرمایهگذاری در آینده
ح��اال ک��ه احتم��اال اوج بحران کرونا را پش��ت س��ر
گذاشتهایم ،دولتها باید از مرحله تالش برای بقا بیرون
بیایند و س��عی کنند تمرکز خود را روی رشد اقتصادی
آیندهش��ان بگذارند .در درازمدت ،س��رمایهگذاری روی
حوزهه��ای مرتب��ط با رش��د (از جمله زیرس��اختهای
دیجیتال و انرژیهای پاک) میتواند به ایجاد فرصتهای
شغلی پایدارتر هم بینجامد و اوضاع اقتصاد را بهتر کند.
طبق پیشبینیهای س��ازمان جهانی کار ،تمرکز جهانی
ب��ر روی اقتصاد س��بز میتواند تا س��ال  ۲۰۴۰میالدی
به ایج��اد  ۲۴میلیون فرصت ش��غلی بینجامد .بنابراین
سرمایهگذاری در این حوزه راهی است برای تقویت رشد
اقتصادی در دوران پساکرونا .باید دید کدام دولتها این
مسئله را جدی میگیرند.
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کرونا چگونه به گسترش خردهفروشی آنالین در ایران کمک کرد؟

جدال تاريكي و روشني
حسین حقگو
کارشناس اقتصادی
درهمتنيدگي انحصار و اقتصاد در كش��ورمان را بايد ناشي از
«دولتي» بودن اقتصاد ايران دانس��ت؛ اقتصادي كه توسعه خود
را در دوران پهلوي اول و شكلگيري ساخت قدرت مطلقه آغاز
كرد و در ط��ول چند دهه «اگرچه از طريق ايجاد برخي مباني
اقتص��اد مدرن ،س��رمايهگذاري صنعتي و اصالح��ات اقتصادي
ارض��ي ،مالي و بوروكراتيك و حقوقي زمينههاي مس��اعد براي
توس��عه اقتصادي به ش��يوه س��رمايهدارانه را فراهم كرد ،اما از
س��وی دیگر با انج��ام اقداماتی از قبیل ایج��اد انحصار در مورد
برخ��ی منابع اقتصادی و خارج کردن آنها از دایره رقابت ،صرف
بخ��ش عم��دهای از منابع مالی کش��ور به عن��وان هزینه حفظ
دستگاه نظامی گسترده ،تسلط مالحظات سیاسی بر مالحظات
اقتصادی و تصمیمگیری اقتصادی از نقطه نظر مصالح سیاسی،
خاص��ه خرجیهای سیاس��ی ،انجام هزینهه��ای غیرمولد و ، ...
زمینه نامس��اعدی برای توس��عه عقالنی اقتصاد س��رمایهداری
ملی فراهم کرده اس��ت( ».موانع توسعه سیاسی در ایران ،دکتر
حسین بشیریه)
پس از انقالب ،درجه و حلقه انحصار هرچه تنگتر و «رقابت»
امري حاش��يهايتر ش��د چراك��ه دولت به عن��وان خير مطلق،
مس��ئول تمامي امور كش��ور گرديد .دو اص��ل  43و  44قانون
اساس��ي به صراحت دولت را حاكم بر سرنوشت هر ايراني كرد.
چنانكه طبق اين اصول ،دولت مكلف به «ريش��هكن كردن فقر
و تامين نيازهاي اساس��ي همچون خوراك و پوشاك و بهداشت
و درمان و آموزش و پرورش و شرايط و امكانات كار و نيز اداره
صنايع بزرگ و مادر ،بازرگاني خارجي ،معادن بزرگ ،بانكداري،
بيمه ،سدها و شبكه آبرساني ،راديو تلويزيون ،پست و تلگراف
و تلفن و راه آهن و »...شد.
در چارچوب همين اصول ،همه راهها به دولت ختم و صدها
ش��ركت دولتي با پسوند «ملي» تاسيس (شركتهاي ملي نفت
و فوالد و مس و گاز و پتروش��يمي و پس��ت و )...و عمال بخش
خصوصي به حاش��يه رانده ش��د .پيش از تدوين اين اصول نيز
البت��ه كار دولتي كردن بانكه��ا و بيمهها و ...آغاز ش��ده بود.
در همين س��الها ب��ا نقض حقوق مالكي��ت و حاكميت الگوي
«خودكفايي» و س��پس «جايگزين��ي واردات» ،انحصار به وجه
مش��خصه اقتصاد ايران تبديل ش��د و فضاي الزم براي فعاليت
بنگاهه��اي خصوصي هرچ��ه تنگتر گردي��د .الگوهايي با وجه
مشخصههايي همچون :دولت سياس��تگذار و تصديگرا ،بخش
خصوص��ي منفعل و گ��وش به فرمان ،ارتب��اط و تعامل محدود
با جه��ان ،عدم احترام به مالكيتها (بخصوص عدم حق تعيين
قيم��ت كاال و خدمات توس��ط صاحبان آنها) ،عدم اس��تحكام
قرارداده��ا ،بيثباتي مولفههاي اقتص��ادي كالن و تورمي بودن
فض��اي اقتصادي به واس��طه ريخت و پاشهاي پي��دا و پنهان
دولتها ،نامناس��ب بودن فضاي كس��ب و كار و  ...و البته وجود
انواع حمايتها و ارزپاش��يها و پولپاشيها و سقفگذاريهاي
تعرفهاي و ...براي س��اكت كردن صاحب��ان بنگاههاي اقتصادي
و صنعتي.
در اين ميان ،با تصويب سياس��تهاي اصل  44قانون اساسی
امي��د آن ميرفت كه این انحص��ار دولت بر اقتصاد به درجاتي
كاهش يافته و ش��اهد باز ش��دن فضاي رقابتي و رشد و توسعه
بخش خصوصي باش��يم؛ اميدي كه به س��رعت تبديل به يأس
ش��د .حتي بالعكس به قول معروف از «قضا س��ركنگبين صفرا
فزود» و بخش��ي زاده ش��د كه ن��ه دولتي ب��ود و نه خصوصي؛
موج��ودي عجيبالخلق��ه در تاري��خ اقتصاد كش��ورمان كه به
بخ��ش «خصولتي» يا «ش��به دولتي» معروف ش��د .اين بخش
كه طيف وسيع و گستردهاي از بنگاههاي زير نظر صندوقهاي
بازنشس��تگي و تامين اجتماعي تا نهادهاي نظامي و انتظامي و
خيريه و مذهبي و ...را دربر ميگيرد ،به واسطه پلهاي ارتباطي
با حاكميت و در عين حال خألهاي قانوني ،انحصاري به مراتب
بدتر از گذشته را بر فضاي اقتصادي كشور حاكم كرده است.
در واقع اجراي سياس��تهاي اصل  44قانون اساسی كه براي
اص�لاح دو اص��ل  43و  44و كم كردن فش��ار حض��ور دولت و
ايجاد فضاي رقابتي ابالغ ش��د ،متأسفانه به سبب همراه نشدن
ب��ا آزادي اقتصادي صرفا ب��ه تغيير مالكي��ت بنگاههاي عظيم
دولتي انجامي��د .امروز اما وضعيت ايران ب��ه لحاظ «آزادي» و
«رقابتپذي��ري» اقتصادي س��خت دردناك اس��ت .در آخرين
گزارشهاي منتش��ر ش��ده توس��ط نهاده��اي بينالمللي ،رتبه
كش��ورمان در «آزادي اقتص��ادي» رتب��ه  168و پايينت��ر از
کشورهای افغانستان ( )146و پاكستان ( )152و لبنان ()154
بوده اس��ت .به لحاظ رقابتپذيري نيز ايران در رتبه  99در بين
 141كشور و به مراتب پايينتر از كشورهاي منطقه خاورمیانه
نظي��ر امارات متحده عربی ( ،)25عربس��تان س��عودی (  )36و
تركيه ( )61قرار داشته است.
هماكنون به نظر میرسد مهمترين خواست فعاالن اقتصادي،
كاه��ش فضاي انحص��اري و حض��ور بنگاههاي دولتي و ش��به
دولت��ي و همینطور ايجاد فض��اي آزاد و رقابتي ب��راي اقتصاد
ایران اس��ت .خواس��تي كه از جمل��ه از راههای زي��ر امكانپذير
اس��ت« :اصالح س��اختار مالكيت نظ��ام بن��گاهداري از طريق
تس��ريع در خصوصيس��ازي واقعي ،خروج دول��ت از مالكيت و
مديري��ت بنگاههاي دولت��ي و به ويژه بنگاههاي س��هام عدالت
و محدودش��دن بن��گاهداری نهادهای حاکمیت��ی غیردولتی در
چارچ��وب ماموریت اصلی این نهادها و تصویب قانون رقابت و
تقویت جایگاه ش��ورای رقابت در جهت حفظ و ارتقای ش��رایط
رقابت منصفانه در فضای اقتصادی کشور و.»...
تنها در صورت و حركت در اين مس��ير اس��ت كه امكان رشد و
توسعه پايدار اقتصادي كشورمان امكانپذير است و ميتوان انتظار
آيندهاي متفاوت را براي اين مردم و سرزمين داشت ،وگرنه «شب
هنوز هم گويي ادامه همان شب بيهوده» خواهد بود و سايه سنگين
انحصار مانع تابيدن خورش��يد رقابت بر اين خاك و رشد و سبزي
خالقيتها و توانمنديها میشود .باشد كه چنين مباد!

قلب آنالین اقتصاد خردهفروشی

فرصت امروز :در ایران همانند دیگر نقاط جهان با ش��یوع کرونا ،الگوی
خرید مصرفکنندگان دس��تخوش تغییر ش��ده و خرید از فروش��گاههای
آنالین دیگر یک انتخاب نیس��ت ،بلکه تبدیل به امری محتوم شده است.
هرچند هنوز آمار دقیقی از میزان افزایش خرید آنالین در دسترس نیست،
اما براس��اس گزارش اتحادیه کس��ب وکارهای مجازی ،خرید اینترنتی به
خصوص در مورد کاالهای س��وپرمارکتی و پرگردش افزایش قابل توجهی
داشته اس��ت .از طرف دیگر ،مش��کالت اقتصادی ناش��ی از شیوع کرونا،
بس��یاری از کس��ب وکارها را با افت ش��دید فروش مواجه کرد و برخی از
آنها مجبور به تعدیل نیروی انسانی خود شدند .در چنین شرایطی ،وجود
مارکتپلیس ( )MarketPlaceهایی که ورای س��ودآوری ،در راس��تای
حمایت از کسب وکارها و مسئولیت اجتماعی فعالیت کنند ،حائز اهمیت
اس��ت .برای مثال ،مارکت پلیسی مانند دیوار با راهاندازی صفحهای جدید
این امکان را به فروشگاههای سنتی و آفالین میدهد تا شعبه آنالین خود
را روی این پلتفرم ایجاد کنند .این س��ایت از طریق تبدیل فروش��گاههای
آفالین به آنالین ،فرصتی ب��رای تغییر رفتار در بهرهگیری از فناوریهای
جدی��د ارائه میدهد و کس��ب وکارهای بومی را وادار به تغییر س��ریع در
تجارت الکترونیک و توسعه خردهفروشی همه کاناله (اومنی چنل) و البته
مبارزه با کرونا میکند .این امر سرعت تبدیل آنها به خردهفروشی هوشمند
را افزای��ش میدهد و با ارائه راهکارهای فناورانه در میانمدت و بلندمدت،
آسیبپذیری بحران کرونا را کم میکند.
نوآوریهای پینکت در خردهفروشی آنالین
ویروس كوويد ،-19تغییر و تحوالت زیادی در س��بک زندگی و فضای
فعالیتهای اقتصادی جوامع به وجود آورده اس��ت .بهطوری که بیکاری،
کاهش درآمدها و نگرانی افراد از آینده آنها بر آن داشته که برای مدیریت
هزینهه��ای خود از خرید اقالم غیرضروری خودداری کرده و عمده بودجه
خ��ود را ص��رف تامین نیازهای غذایی و بهداش��تی کنن��د .مجموعه اين
تحوالت باعث شده كه خردهفروشي آنالين بهخصوص براي اقالم مصرفي
پرگ��ردش با اقبال زي��ادي در ایران و جهان مواجه ش��ود .در این زمینه،
موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی در گزارش اخیر خود به وضعیت
خردهفروش��ی آنالین در ایران پرداخت و از اپلیکیش��ن پینکت ،روبیکا و
پاَپ به عنوان تجربیات موفق داخلی در خردهفروشی آنالین یاد کرد.
دا 
پینکت یک پلتفرم برای خرید آنالین از برخی خردهفروش��ان منتخب
(اعم از فروش��گاههای زنجیرهای و میادین میوهوترهبار) اس��ت که در سال
 1397تأس��یس ش��د .با نصب اپلیکیش��ن پینکت و ثبت مکانی مشتری
میتواند فروش��گاههای زنجیرهای و میادی��ن میوهوترهبار نزدیک به مکان
ثبت ش��ده خود را مش��اهده کرده و س��پس اقالم مدنظر (بالغبر  30هزار
قل��م کاالی در دس��ترس) را در بازه زمانی دلخ��واه ثبت کند .بعد از ثبت
خرید ،دستیار خرید لیست خرید را جمعآوری و تحویل پیک میدهد تا
خرید را به دست مشتری برساند .با پینکت میتوان از برخی فروشگاههای

زنجی��رهای طرف قرارداد در تهران و ک��رج خرید کرده و با کمترین زمان
ممکن (ظاهرا حدود دو س��اعت) سفارش خود را درب منزل /کار تحویل
گرفت .در حال حاضر این شرکت با پنج شعبه از فروشگاههای هایپرفامیلی
تهران 17 ،باب از میادین میوهوترهبار تهران و  9شعبه فروشگاه هایپرمی
در تهران و کرج قرارداد منعقد کرده است.
آنچه پینکت را در بازار ایران متمایز میکند ،وجود دستیاران خرید ماهر و
آموزشدیده اس��ت که با وجود بهرهمندی از ظرفیت آنها میتوان خریدهای
باکیفیتتری برای مش��تری بهخصوص در میادین میوهوترهبار (که بخش��ی
از محصوالت آنها هنوز س��واکردنی اس��ت) را برای مشتری انجام داد .به بیان
سادهتر ،دستیاران خرید برای جمعآوری و تامین لیست خرید از فروشگاههای
زنجیرهای به مانند خود مشتری به تاریخ انقضای محصوالت میتوانند دقت
کنند و در صورت عدم موجودی یا پایین بودن کیفیت کاالی موردنیاز مشتری
میتوانند این موضوع را با مشتری در میان میگذارند تا اگر الزم است کاالیی با
همان کیفیت برای مشتری در سبد خرید او جایگزین شود .در نهایت پیکهای
تحویل خرید کاالها را به سالمت به دست مشتری میرسانند .در واقع مزیت
اصلی پینکت در استفاده از روش آنالین و حضور فیزیکی مکمل دستیار خرید
(بهعنوان نماینده مشتری) برای انجام خریدهای کیفی است تا رضایت مشتری
تامین شود و این همان توجه به نیازهای رو به تزاید مصرفکننده ایرانی است
که برای انجام خریدهای کیفی و رفع اشکاالت خریدهای آنالین /سیستمهای
تلفنی تحویل درب منزل که متصدی فروش ممکن است تعهد الزم را در این
زمینه نداشته باشد ،در حوزه محصوالت ضروری مصرفی است.
همکاری روبیکا با میادین میوهوترهبار تهران
با ش��یوع کرونا ،قابلیت خرید آنالین میوه ،سبزی ،صیفی و محصوالت
پروتئینی از میادین میوهوترهبار به اپلیکیشن روبیکا اضافه شد .با توجه به
اینکه از  ۴۵میلیون کاربر آنالین ایران ۳۶ ،میلیون نفر از روبیکا اس��تفاده
میکنند ،میادین شهرداری تهران بر آن شد تا امکان خرید آنالین میوه و
س��بزی و پروتئین را با قیمت مصوب میوهوترهبار برای کاربران ایجاد کند
که در حال حاضر این قابلیت برای ش��هروندان تهرانی فعال ش��ده است.
فرآیند این کار بدین صورت است که بعد از ثبت سفارش مشتری ،محصول
از نزدیکترین میدان برای آنها ارس��ال میش��ود .محصوالت در سه نوبت
(ساعات  ۱۲، ۱۰و  )۱۶ارسال میشوند و کاربران تا یک ساعت قبل از این
ساعتها میتوانند سفارش خود را ثبت کنند .در حال حاضر برای ارسال
س��فارشها از سرویس پیک کارپینو اس��تفاده میشود و در ادامه چنانچه
تعداد درخواس��تها افزایش یابد ،از سرویسهای حمل بار دیگر شرکتها
و استارتآپهای فعال در این زمینه بهره گرفته میشود .باتوجه به تعداد
کاربران روبیکا و مزیت قیمتی که برای محصوالت ارائه میشود ،روبیکا و
ش��هرداری طرح توس��عه دارند تا خود را بهعنوان بازیگر اول حوزه فروش
آنالین میوهوترهبار (و س��ایر محصوالت ضروری مصرف��ی که در این نوع
میادین مثل لبنیات ،س��لولزی ،شوینده و  ...عرضه میشوند) مبدل کنند.

در حال حاضر تیم مربوطه (نیروی انسانی دخیل در این امر) در  ۱۳میدان
میوه و ترهبار تهران مستقر هستند.
ش ماهه ابتدایی سال  ،1399صرفهجویی اقتصادی
بنا به آمارها ،در ش�� 
شهروندان بابت خرید تنها برخی از محصوالت میادین میوهوترهبار بالغبر
 512میلی��ارد و  590میلی��ون تومان برآورد میش��ود .از این مبلغ270 ،
میلیارد و  91میلیون تومان به صرفهجویی خرید میوهجات و  163میلیارد
و  991میلیون تومان نیز به صرفهجویی خرید س��بزیجات و صیفیجات
اختصاص دارد .در این مدت ،بابت خرید مواد پروتئینی ش��امل گوش��ت
گوسفند ،گوشت گوساله ،گوش��ت مرغ و تخممرغ از میادین میوهوترهبار
نیز  68میلیارد و  235میلیون تومان صرفهجویی ش��ده اس��ت .عالوه بر
ای��ن ،صرفهجویی خرید قند و ش��کر  7میلی��ارد و  303میلیون تومان و
صرفهجویی خرید حبوبات  2میلیارد و  970میلیون تومان برآورد میشود.
ن تومانی برای حدود
با احتساب صرفهجویی  512میلیارد و  590میلیو 
3میلیون خانواده س��اکن در تهران ،هر خانواده تهرانی در نیمه نخس��ت
س��ال  99به طور متوس��ط از  171هزارتومانی یارانه غیرمستقیم خرید از
میادین میوهوترهبار برخوردار بوده است .با اذعان بر این موضوع که گردش
مالی بازار میوهوترهبار و پروتئین در کل تهران (نه فقط میادین شهرداری)
سالیانه ۲۰هزار میلیارد تومان است سازمان میادین میوهوترهبار شهرداری
برآورد کرده که بتواند در آینده بالغبر ۵درصد این بازار را به خود اختصاص
دهد .قیمتهای ارائه شده در پلتفرم روبیکا ،قیمتهای مصوب میوه ترهبار
میادین اس��ت که گفته میشود به طور میانگین  20تا  30درصد ارزانتر
از دیگ��ر مراکز عرضه اس��ت .علیرغم وجود رقبایی مانند اس��نپ فود در
اکوسیستم سفارش آنالین میوه و سبزی و پروتئین ،قیمت ارزانتر مزیت
رقابتی روبیکا است.
پاَپ
تحریک تقاضا در خردهفروشی با دا 
پاَپ ،هزاران کسبوکار مختلف (در
همچنین با استفاده از اپلیکیشن دا 
 ۱۱۷گروه صنفی) جزو مجموعه فروشگاههایی هستند که بخشی از پول
هر خرید را به ش��کل کشبک ( )Cash Backبه مشتری برمیگردانند.
به این صورت که بخش��ی از پول تمام خریدهای روزانه مشتریان در شهر
تهران به کیف پول آنها بازگشته و میتوانند بار دیگر از آن استفاده کنند.
در پایان این گزارش چند توصیه برای گس��ترش خردهفروش��ی آنالین
در ایران مطرح ش��ده که از جمله آنها میتوان به ایجاد فضای کس��ب و
کار توانمندس��از برای کمک به گس��ترش خردهفروشی آنالین ،حمایت از
شکلگیری و گسترش استارتآپها در حوزه فروش آنالین اقالم مصرفی
پرگردش و خدمات پش��تیبان ،ایجاد س��امانه اختصاصی برای حمایت از
ارائه خدمات آنالین توس��ط کس��ب و کاره��ا ،افزایش دان��ش دیجیتال
مصرفکنندگان و توجه به نیازهای مخاطب فاقد دانش کافی ،گس��ترش
پلتفرمهای فروش با اس��تفاده همزمان از مزایای فروش آفالین و مقابله با
معایب فروش آنالین و ادغام فروشگاههای آفالین و آنالین اشاره کرد.

هزینه خرید مسکن ۷۰درصد باال رفت

افت و خیز قیمت مسکن در پایتخت
گ��زارش مرکز آمار ایران از وضعیت معامالت مس��کن تهران نش��ان
میدهد که به طور متوسط هزینه خرید مسکن بیش از ۷۰درصد نسبت
به پارسال افزایش داشته است.
تازهتری��ن ارق��ام و اعدادی که مرک��ز آمار درباره معامالت مس��کن
شهر تهران منتشر کرده نش��ان میدهد که روند افزایشی قیمت خانه
همچنان ادامه دارد اما با نوس��اناتی همراه است .این در حالی است که
در اردیبهشت ماه امسال تورم نقطه به نقطه به 71.8درصد رسید و این
یعنی خریدار یک واحد مس��کونی در پایتخت ۷۱درصد بیشتر از سال
گذش��ته برای خرید خانه هزینه کرده است .البته میزان افزایش قیمت
مسکن نسبت به ماه ابتدایی سال جاری  3درصد بوده و تورم ساالنه آن
به  84.1درصد رسیده است.
بررس��ی جزییات این گزارش حاکی اس��ت که در دو سال گذشته و
از ابتدای  ۱۳۹۸تا پایان اردیبهش��ت امس��ال بیشترین میزان افزایش
قیمت مسکن در آبان ماه سال گذشته با رشد 114.7درصدی ثبت شده
اس��ت .بعد از آن افزایش  113.8درصدی در مهرماه این سال و سپس
در اردیبهش��ت  1398با رش��د  112.9درصدی ،خرداد با رشد 106.8
درصدی و فروردین با رش��د  104.3درصدی بیش��ترین افزایش هزینه
متقاضیان خرید خانه در تهران ثبت شده است.
همچنین کمترین افزایش قیمت خرید مسکن در تهران طی دو سال
گذشته به اردیبهشت پارسال با  ۳۴درصد برمیگردد .این در شرایطی
اس��ت که در نیمه دوم س��ال  ۱۳۹۸میزان افزایش قیمت مسکن طی
چند ماه تا حدودی کاهش��ی بوده و از  56.6درصد در شهریور به طور

نوس��انی تا  34.8درصد در اردیبهشت پارسال رس��یده ولی بعد از آن
دوباره در موج افزایشی قرار گرفته است .در مواردی هم کاهش قیمت
ب��ه طور محدود وجود دارد که در س��ال  ۱۳۹۸در م��رداد  2.8درصد،
ش��هریور  2.3درصد و مهر  1.9درصد کاهش قیمت نسبت به ماه قبل
اتفاق افتاده است .در سال گذشته نیز تورم منفی 3درصد در فروردین
و منفی  8.5درصد در آذرماه ثبت شده است.
در همین حال ،گزارش اخیر بانک مرکزی از تحوالت مس��کن تهران
در خردادماه نشان میدهد تعداد معامالت آپارتمانهای مسکونی شهر
تهران در این ماه به  5.1هزار واحد مس��کونی رس��ید که نسبت به ماه
قبل  29.6درصد افزایش داش��ته ،هرچند این تعداد معامالت نسبت به
خردادماه پارسال  52.7درصد کاهش داشته است.
البته کاهش معامالت در یکس��ال گذشته به نظر میرسد به دلیل
رش��د  56.6درصدی قیمت در طول یکسال بوده است؛ به طوری که
متوسط قیمت هر مترمربع مسکن از  18.9میلیون تومان در خردادماه
 1399به  29.6میلیون تومان در خردادماه امس��ال افزایش یافته است.
طب��ق آمارهای بانک مرکزی ،قیمت مس��کن در ماه خرداد نس��بت به
اردیبهشت نیز رشد  ۳درصدی را تجربه کرده است.
گزارشها نش��ان میدهد که در دو ماهه اول سال و در اکثر ماههای
سال گذشته حجم معامالت مسکن زیر  ۵هزار واحد در ماه بود .به این
ترتیب ،با افزایش۳۰درصدی حجم معامالت مسکن در خردادماه ،تعداد
معامالت ثبت ش��ده در این ماه به  ۵هزار و  ۱۰۰فقره رس��یده که این
تعداد ،معادل کف رکودی همیشگی بازار مسکن است و تحلیلها حاکی

از آن است که بازار مسکن از وضعیت زیر صفر خارج شده و به نزدیکی
وضعیت صفر رسیده است.
بر همین اس��اس ،این سوال مطرح است که آیا افزایش  ۳۰درصدی
معامالت مسکن ،میتواند نش��اندهنده احیای بازار مسکن و خروج از
رکود باش��د؟ مهدی سلطانمحمدی ،کارشناس اقتصاد مسکن در این
خصوص میگوید :گزارشهای ماهانه بخش مس��کن چندان قابل اتکا
نیستند .به طور معمول برای اینکه تصویر بهتری از بازار مسکن داشته
باشیم ،باید بازار را در بازه سه ماهه بررسی کنیم ،زیرا در مقاطع ماهانه
بنا به دالیلی ممکن است نویزهایی در قیمتها ظاهر شود؛ به خصوص
وقتی درباره ماههای اول سال صحبت میکنیم.
او توضیح میدهد :ماههای فروردین و اردیبهش��ت امسال تقریبا بازار
در حالت نیمه تعطیل قرار داش��ت؛ چه به لحاظ فصلی و چه به لحاظ
ابهام سیاس��ی و اقتصادی (برجام و انتخابات ریاستجمهوری) و چه به
دلیل کرونا ،حجم معامالت در فصل بهار پایین بود.
این کارش��ناس اقتصاد مسکن متذکر میشود :بر این اساس ،نه آمار
فروردین و اردیبهشت که حکایت از کاهش قیمت مسکن میکرد ،قابل
اتکا بود و نه آمار خرداد که حکایت از افزایش معامالت و قیمتها دارد.
بنابراین آنچه که در آمارهای خردادماه ش��اهد هس��تیم ،شاید جبران
خطاهای آمارهای فروردین و اردیبهشت باشد.
به گفته س��لطانمحمدی ،اگر بخواهیم مجموع سه ماه گذشته بازار
مسکن را بررس��ی کنیم ،بازار فعال در یک ثبات نسبی به سر میبرد و
حجم معامالت نیز در مقایسه با سالهای قبل بسیار پایین است.

اقتصادامروز

تلفن مستقیم86073290 :

www.forsatnet.ir

 ۲۷۴هزار میلیارد تومان تسهیالت در ماههای فروردین و اردیبهشت پرداخت شد

رشد تسهیالتدهی در  2ماه بهار

فرصت امروز :آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد میزان تسهیالتدهی
ش��بکه بانکی در دو ماه ابتدایی امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه پارسال
رشدی ۴۶درصدی داش��ته و بیش از  ۲۷۴هزار میلیارد تومان تسهیالت
به بخشهای مختلف اقتصادی در ماههای فروردین و اردیبهشت پرداخت
شده اس��ت .در بین بخشهای مختلف اقتصادی ،گروه خدمات بیشترین
سهم را از دریافت تسهیالت به خود اختصاص داده و گروه صنعت و معدن
و گروه بازرگانی در رتبههای بعدی ایس��تادهاند .براس��اس آمارها ،مجموع
تس��هیالت پرداخت شده در دو ماه اول امسال از  250هزار میلیارد تومان
عبور کرده و به بیش از  274هزار میلیارد تومان رس��یده اس��ت .این امر
نش��اندهنده افزایش  87هزار میلیارد تومانی در بخش تس��هیالتدهی
نسبت به مدت مشابه سال قبل است و از رشدی  46درصدی حکایت دارد.
تامین س��رمایه در گ��ردش بنگاههای اقتصادی همچن��ان در رتبه اول
تس��هیالتدهی بانکها ق��رار دارد .به طوری که در دو ماه ابتدای س��ال
بیش از  201هزار میلیارد تومان تسهیالت برای تامین سرمایه در گردش
بنگاهها پرداخت شد که حاکی از سهم بیش از  78درصدی این بخش از
کل تس��هیالت است .این حجم باالی تامین س��رمایه در گردش ب ه دلیل
تورم باال و مزمنی است که باعث میشود بنگاهها برای تامین مواد اولیه و
دیگر ملزومات تولید با قیمتهای باالتری مواجه شده و مجبور به دریافت
تسهیالت جدید از شبکه بانکی باشند.
تسهیالت در چه مواردی پرداخت شدند؟
رتبه دوم تسهیالتدهی بانکها به ایجاد کسبوکارهای جدید اختصاص
دارد و ش��بکه بانک��ی در دو ماه فروردین و اردیبهش��ت بیش از  28هزار
میلیارد تومان تس��هیالت برای ایجاد بنگاهها و ش��روع کس��ب و کارهای
جدید وام داده اس��ت تا س��هم این بخش از کل تس��هیالت پرداختی به
 10.3درصد برسد .رتبه بعدی به توسعه فعالیتهای اقتصادی با سهم 6.9
درصدی تعلق دارد و در دو ماهه نخست امسال بیش از  17.7هزار میلیارد
تومان تسهیالت از سوی شبکه بانکی برای این منظور پرداخت شده است.
خرید کاالهای شخصی ،تعمیرات و خرید مسکن از دیگر اهداف پرداخت
تسهیالت در دو ماه ابتدایی امسال بهشمار میروند.
کارشناس��ان معتقدند در پرداخت تس��هیالت همچنان باید مالحظات

مرب��وط به کنت��رل تورم را در نظر گرفت و هم��واره مراقب قدرت گرفتن
پتانس��یل تورمی ناشی از فش��ار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود .به همین
علت ضروری اس��ت به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه
و بهبود کفایت سرمایه بانکها ،کاهش تسهیالت غیرجاری و بازگرداندن
آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها ،افزایش بهرهوری بانکها در تامین
سرمایه در گردش تولیدی ،پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و
ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم در
تامین مالی طرحهای اقتصادی توجه ویژهای کرد.
ک مرکزی به تفکیک فعالیتهای اقتصادی نیز نشان میدهد
آمارهای بان 
که هر بخش در دو ماه ابتدایی امسال چقدر تسهیالت دریافت کرده و چه
میزان از کل تسهیالت را به خود تخصیص داده است .بر این اساس ،بخش
خدمات باالترین میزان تس��هیالت در فروردین و اردیبهش��ت را به خود
اختصاص داده و در مجموع بیش از  118هزارمیلیارد تومان تس��هیالت از
سوی شبکه بانکی به این بخش پرداخت شده است .این میزان تسهیالت
معادل  43درصد کل تسهیالت پرداخت شده در دو ماه اول بهار میشود.
پس از خدمات نیز صنعت و معدن دومین جایگاه را در دریافت تسهیالت
به خود اختصاص داده و بالغ بر  87هزار میلیارد تومان تسهیالت از شبکه
بانکی طی دو ماهه نخست سال دریافت کرده است که سهمی معادل 31
درصد از تمام تس��هیالت پرداخت شده را شامل میشود .سهم تسهیالت
پرداخت��ی بابت تامین س��رمایه در گردش بخش صنع��ت و معدن در دو
ماه ابتدای امس��ال مع��ادل  69هزار میلیارد تومان بوده اس��ت که حاکی
از تخصی��ص  34.4درصد از منابع تخصیصیافته به س��رمایه در گردش
کلیه بخشهای اقتصادی است .همچنین از حدود 87هزار میلیارد تومان
تس��هیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل  79.8درصد آن در
تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویتدهی
بانکها به تامین منابع برای این بخش است.
جزییات تسهیالتدهی به تفکیک بخشها
در مجموع عملکرد تس��هیالتی بانکها طی دو ماهه نخس��ت امس��ال
نش��ان میدهد بیشترین میزان تس��هیالت پرداختی در ماههای فروردین
و اردیبهش��ت به ترتیب به بخشهای خدمات ،صنعت و معدن ،بازرگانی،

کشاورزی ،مسکن و ساختمان و متفرقه تعلق دارد .در رتبه نخست دریافت
تسهیالت ،بخش خدمات قرار دارد که از قضا بیشترین صدمه را از بحران
کرونا دیده است .در این راستا ،بخش خدمات در دو ماه ابتدایی بهار سهم
بیش از  43درصدی از کل تس��هیالت پرداختی بانکها داشته که از این
میزان بیش از  76درصد آن به بخش تامین س��رمایه در گردش پرداخت
ش��ده است .مبلغ کل تس��هیالت پرداخت شده در بخش خدمات بیش از
 118هزار میلیارد تومان بوده است.
رتبه دوم به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد و این بخش در فروردین
ماه و اردیبهشت ماه  1400سهمی  31.6درصدی از کل تسهیالت پرداختی
بانکها داشته است .از این میزان  79.8درصد به بخش تامین سرمایه اختصاص
یافته است .این به آن معناست که شبکه بانکی اهتمام خاصی به این بخش از
فعالیتهای اقتصادی داشته است .کل تسهیالت پرداخت شده در این بخش
در این دو ماهه  86.8هزار میلیارد تومان بوده است.
جایگاه س��وم بیشترین تس��هیالت دریافتی از آن بخش بازرگانی است .به
طوری که این بخش در دو ماهه اول امسال سهمی  15.5درصدی از تسهیالت
پرداختی بانکها داشته اس��ت .این آمارها بیانگر آن است که  61.5درصد از
این میزان س��هم بخش تامین س��رمایه در گردش بوده است .بنا بر آمارهای
رسمی سهم کل تسهیالت پرداختی به این بخش معادل  42.6هزار میلیارد
تومان بوده است .بخش کشاورزی ،جایگاه چهارم بیشترین تسهیالت دریافتی
را به خود اختصاص داده و آمارهای رسمی نشان میدهد که سهم این بخش
از کل تس��هیالت  5درصد بوده و کل مبلغ تسهیالت دریافت شده در بخش
مذک��ور معادل  13.8هزار میلیارد تومان بوده اس��ت .پنجمین بخش ،بخش
مسکن و ساختمان است که س��هم آن در دو ماه نخست سال جاری به 4.3
درصد از کل تسهیالت پرداختی در این مدت رسیده است .تسهیالت دریافتی
بخش مس��کن و س��اختمان در فروردین به میزان  11.8هزار میلیارد تومان
بوده که حدود  5هزار میلیارد تومان آن به بخش تامین س��رمایه در گردش
رسیده است .نهایتا آخرین بخش مورد بررسی ،بخش متفرقه است .این بخش
در فروردین و اردیبهش��ت  1400سهم کمتر از نیم درصدی داشته و میزان
تسهیالت پرداختی در این بخش در دو ماهه اول امسال به حدود  134میلیارد
تومان رسیده است.

چگونگی رفع توقیف داراییهای ایران در لوکزامبورگ

مع��اون حقوقی بانک مرک��زی ،اقدامات حقوقی انجام ش��ده برای رفع
توقیف داراییهای بانک مرکزی را تشریح کرد و گفت چون عضو FATF
نیستیم وجوه آزادشده ایران در لوکزامبورگ امکان ورود به ایران را ندارد.
طبق اعالم بانک مرکزی ،متعاقب صدور رأی دادگاه آمریکایی در پرونده
پیترسون به محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران (به اتهام دست داشتن
دولت ایران در حادثه انفجار مقر تفنگداران آمریکایی در بیروت در س��ال
 ،)۱۹۸۳در س��ال  ۲۰۱۲میالدی ،قانونی در آمریکا به تصویب رس��ید و
موج��ب اج��رای رأی دادگاه آمریکایی گردید و ب��ه این ترتیب ،مبلغ ۱.۸
میلیارد دالر دارایی بانک مرکزی که در اختیار کلیراس��تریم قرار داش��ت،
توقیف و توسط آمریکا مصادره شد .البته برای محکومیت دولت آمریکا و
اس��ترداد مبلغ مزبور ،دعوایی نزد دیوان بینالمللی دادگستری مطرح شد
که پس از مرحله احراز صالحیت ،پرونده مزبور تحت رسیدگی دیوان قرار
دارد .عالوه بر این ،در اجرای آرای صادره از دادگاههای آمریکا به نفع ورثه
ت داشتن دولت ایران و بانک
قربانیان حادثه یازدهم سپتامبر و به اتهام دس 
مرکزی در حادثه مزبور ،دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا نیز به درخواست
محکو ٌملهم آمریکایی دس��تور توقی��ف داراییهای بانک مرکزی به ترتیب
معادل مبالغ  ۱.۶و  6میلیارد دالر صادر کردند.
در این راستا ،امیرحسین طیبی فرد معاون حقوقی و امور مجلس بانک
مرکزی ،با اشاره به رویه معمول در این رسیدگیها که ابتدا خواهان دستور
ی را از دادگاه تقاضا میکند تا وجوه مزبور مس��دود و
توقیف اموال و دارای 
س��پس مراحل شناس��ایی و اجرای رأی خارجی مورد پیگیری قرارگیرد،
گفت :به موازات صدور دس��تور توقیف دارایی ایران در لوکزامبورگ ،ورثه
قربانیان حادثه  ۱۱س��پتامبر در سال  ،۲۰۱۸با مراجعه به دادگاه ایتالیا و
اس��تناد به رأی دادگاه آمریکایی ،موفق ش��دند دستور توقیف داراییهای
بانک مرکزی به مبلغ 6میلیارد دالر را تحصیل کنند.
طیبی فرد به گردآوری اس��ناد و مدارک موردنیاز از بخشهای مختلف
بانک مرکزی اش��اره ک��رد و با بیان اینکه تالشه��ای بانک مرکزی صرفا

بانک نامه
عملکرد صندوق توسعه ملی نشان میدهد

سپرده  ۶۰هزار میلیاردی در  ۲۶بانک

در چند س��ال اخیر حدود  ۶۰هزار میلیارد تومان از منابع صندوق
توس��عه ملی در بانکها سپردهگذاری شده تا به تامین مالی طرحهای
اقتصادی و س��رمایهگذاری در بخشهای تعیین ش��ده اختصاص پیدا
کند .به گزارش ایسنا ،عمده منابع صندوق توسعه ملی به صورت ارزی
در قالب تس��هیالت جهت تامین مالی در بخشهای تعیین ش��ده در
چارچ��وب مقررات آن اختصاص پیدا میکند ولی در کنار آن س��االنه
بخش��ی نیز به ریال تبدیل میش��ود .این در حالی است که از ابتدای
تاسیس در سال  ۱۳۹۰تا  ،۱۳۹۳قراردادهای عاملیت ریالی با بانکهای
عامل منعقد میش��د که طی آن برمبنای درخواست بانک و تا سقف
مبلغ تعیینش��ده توس��ط صندوق ،بانک مجاز به تامی��ن مالی ریالی
طرحهای دارای مورد تایید بود ،اما از سال  ۱۳۹۴به بعد دیگر قرارداد
عاملیت ریالی منعقد نشد و به سمت سپردهگذاری ریالی رفت.
بررسی تازهترین گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی تا پایان آذرماه
س��ال گذش��ته در حوزه ریالی نش��ان میدهد که از ابتدای تاس��یس
صندوق تا پایان س��ال  ۱۳۹۳و براساس قوانین بودجه سنواتی21.1 ،
هزار میلیارد تومان از منابع صندوق در قالب قراردادهای عاملیت ریالی
با بانکهای عامل منعقد شده است که از محل آن و براساس نظامنامه
ضوابط و شرایط اعطای تسهیالت ریالی 11.8 ،هزار میلیارد به بیش از
 ۱۳هزار طرح معرفیش��ده از طرف این بانکها اختصاص و به حساب
آنها واریز شده است که در این جریان بیش از  ۵۶درصد منابع نسبت
به کل مبلغ قراردادهای منعقده ،توسط این بانکها جذب شده است.
ام��ا از س��ال  ۱۳۹۴به بعد که س��پردهگذاری ریال��ی از منابع صندوق
توس��عه ملی ش��روع ش��د ،در  ۲۶بانک دولتی ،خصوصی و موسسه مالی
س��پردهگذاری صورت گرفته که به حدود  ۶۰هزار میلیارد تومان میرسد.
منابع س��پردهگذاری ش��ده جهت اجرای طرحهای تعیینشده در قوانین
مربوطه تخصیص یافته که بررس��یها نش��ان میدهد بی��ش از  ۵۰هزار
میلی��ارد تومان آن برای اجرای قانون الح��اق برخی مواد به قانون تنظیم
بخش��ی از مقررات مالی دولت ( )۲بوده است .از مجموع  ۵۰هزار میلیارد
س��پردهگذاری ش��ده در این بخش ،بیش از  ۶۴درصد معادل  32.8هزار
میلیارد تومان توس��ط بانکهای عامل جه��ت تامین مالی حدود  ۹۷هزار
طرح به متقاضیان تخصیص داده ش��ده اس��ت .همچنین حدود  8.1هزار
میلیارد تومان از محل قراردادهای فعال به عنوان منابع آزاد قابل تخصیص
نزد بانکهای عامل موجود است .از کل مبلغ  ۵۰هزار میلیارد سپردهگذاری
در ای��ن بخش ۵۵ ،درصد در بخش صنعت و مع��دن ،حدود  7درصد در
گردشگری۱۰ ،درصد در صنایع تبدیلی و تکمیلی و ۲۸درصد در بخش آب
و کشاورزی سپردهگذاری شده است .همچنین از این منابع سپردهگذاری
ش��ده۵۶ ،درصد به قراردادهای ویژه س��رمایه در گ��ردش و ۴۴درصد به
قراردادهای ویژه سرمایه ثابت (طرح) اختصاص یافته که میزان جذب این
قرارداده��ا به ترتیب  ۷۱و۵۷درصد اس��ت .اما از مجموع  ۶۰هزار میلیارد
تومان سپردهگذاریشده در بانکها ،حدود  ۹۷۰۰میلیارد تومان هم برای
اجرای تکلیف قانون بودجه و اجرای قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال
پایدار در مناطق روستایی و عشایری اختصاص پیدا کرده است.
دالر در صرافیهای بانکی  ۲۴هزار و  ۷۰۰تومان

سکه به  ۱۰میلیون و  ۸۲۰هزار تومان رسید

قیمت هر قطعه س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید در ب��ازار تهران با
افزایش  ۱۰۰هزار تومانی در روز سهشنبه به رقم  ۱۰میلیون و  ۸۲۰هزار
تومان رسید .سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم نیز  ۱۰میلیون و  ۶۰۰هزار
تومان معامله ش��د .نیمسکه بهار آزادی  5میلیون و  ۸۰۰هزار تومان ،ربع
سکه  3میلیون و  ۷۰۰هزار تومان و سکه یک گرمی نیز  ۲میلیون و ۳۰۰
هزار تومان قیمت خورد .در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی  ۱۸عیار به یک
میلیون و  ۷۲هزار تومان رسید .قیمت هر مثقال طال نیز  4میلیون و ۶۴۸
هزار تومان شد .همچنین هر اونس جهانی طال یکهزار و  ۷۶۹دالر و ۳۵
سنت قیمت خورد .نرخ دالر در صرافیهای بانکی نیز با  ۲۷۲تومان افزایش
به رقم  ۲۴هزار و  ۷۰۰تومان رسید .قیمت فروش یورو نیز با  ۳۱۹تومان
افزایش به  ۲۹هزار و  ۱۹۴تومان رس��ید .قیمت خرید هر دالر  ۲۴هزار و
 ۲۱۵تومان و نرخ خرید هر یورو هم  ۲۸هزار و  ۶۱۶تومان اعالم شد.
خرید سکه از صرافیها و طالفروشیها مالیات دارد؟

معاون حقوقی بانک مرکزی توضیح داد

محدود به محیط دادگاه نمیشد ،ادامه داد :جالب است بدانید ،آمریکاییها
برای پیش��برد اهداف خودش��ان ،در فضای رس��انهای این کشورها نیز به
صورت ویژه فعالیت میکردند .در یک نشریه مطرح لوکزامبورگی ،شخصی
از اتباع آمریکا به نام «وولوس��کی» به اتهامزنی علیه مردم ایران پرداخته
بود و ایران را متهم به فعالیتهای تروریس��تی و دس��ت داشتن در حادثه
 ۱۱س��پتامبر کرده بود .با تالش همکاران بخش حقوقی ،جوابیهای برای
این نش��ریه ارسال شد و با نام همان کارش��ناس حقوقی در آن نشریه به
چاپ رس��ید تا در فضای رسانهای لوکزامبورگ نیز پاسخ الزم داده شود و
خوش��بختانه این مقاله نیز مورد اقبال عمومی قرار گرفت و کمک شایانی
نیز به تغییر فضای روانی و رسانهای لوکزامبورگ کرد.
او تالشها را بسیار موفقیتآمیز دانست و تصریح کرد :بعد از تکمیل و
ارائه مدارک به دادگاه تجدیدنظر ایتالیا ،ما موفق شدیم پایه و اساس قوی
برای رد اتهامات علیه کش��ور ایران ایجاد کنی��م .در نتیجه این تالشها،
کار به جایی رس��ید که دس��تور توقیف اولیه اموال ایران لغو ش��د .تالش
ما و وکالیم��ان در دادگاههای ایتالیا چنان موفقیتآمیز بود که اعتراض
آنها به رأی دادگاه رد ش��د و در مرحل��ه تجدیدنظر نیز رأی به نفع بانک
مرکزی صادر و با توجه به اس��تقالل بانک مرکزی و مصونیت اموال آن ،از
اموال بانک رفع توقیف ش��د .البته در حال حاضر پرونده به دلیل اعتراض
خواهانه��ای آمریکایی ،در مرحله فرجام و در دیوان عالی کش��ور ایتالیا
تحت رس��یدگی اس��ت .البته در ماه آوریل سال جاری ،دیوان عالی کشور
لوکزامبورگ ،توقیف دارایی بانک مرکزی در آن کش��ور را غیرقانونی اعالم
کرد و به این ترتیب ،عالوه بر قاعده مصونیت اموال بانک مرکزی از توقیف
و اج��را ،مانع جدیدی را در بحث توقیف اوراق بانک مرکزی نزد موسس��ه
کلیراستریم مطرح ساخت که به تقویت موضع بانک کمک کرد .با صدور
این رأی از دیوانعالی کشور لوکزامبورگ ،انتظار میرود سایر دادگاههای
بدوی و تجدیدنظر لوکزامبورگ نیز با تبعیت از رأی مزبور ،از توقیف اموال
بانک در پروندههای مشابه خودداری کنند.
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مع��اون حقوقی و ام��ور مجلس بانک مرک��زی ادام��ه داد :درخصوص
داراییهایی که در لوکزامبورگ باقیمانده بود ،مشابه آنچه در سال ۲۰۱۵
رخ داد ،در س��ال  ۲۰۱۹قانونی در آمریکا تصویب شد و به منظور اجرای
آرای محکومیت دولت و بانک مرکزی ایران ،کلیراستریم را مکلف میکرد
دارای��ی بانک مرک��زی را به ایاالت متحده منتقل کن��د .به محض اطالع
از تصوی��ب این قانون ،با مراجعه ب��ه دادگاه ذیصالح لوکزامبورگ ،موفق
به اخذ دس��تور موقتی مبنی بر منع کلیراس��تریم از انتقال دارایی مزبور
به آمریکا ش��دیم که نهایتا این دس��تور موقت مورد تأیی��د و ابرام دادگاه
تجدیدنظر آن کش��ور قرار گرفت و برای تخلف کلیراستریم از این دستور
موقت نیز جریمهای را تعیین کرد و به این ترتیب ،مانع اجرای قانون آمریکا
در لوکزامبورگ شدیم.
ب��ه گفته طیبی فرد ،اکنون نه تنها توقیف اموال بانک مرکزی ایران در
اروپا لغو شده ،بلکه میتوان گفت رویهای قضایی در اروپا شکل گرفته که
مانع تکرار این موضوع میشود.
وی در پاس��خ به این سوال که اکنون وضعیت حقوقی داراییهای ایران
در ایتالیا چگونه است ،گفت :رسیدگی به درخواست توقیف اموال ،خاتمه
یافته و تمام آرا و قرارهای توقیف اموال ،ملغی شده .درخواست شناسایی و
اجرای رأی دادگاه آمریکایی نیز توسط دادگاه تجدیدنظر ایتالیا رد شده و
اکنون در مرحله فرجامخواهی نزد دیوان عالی کشور ایتالیا مطرح است که
با تمهید مقدمات الزم از جمله اعطای وکالت خاص به وکال برای پیگیری
پرونده در مرحله فرجام و با عنایت به سوابق و آرای قبلی صادره ،امیدواریم
رأی دادگاه تجدیدنظر نیز به تأیید دیوان عالی کشور ایتالیا برسد.
معاون بانک مرکزی در پایان س��خنان خود ضم��ن تقدیر از حمایت و
پش��تیبانی دو رئیسکل پیش��ین بانک مرکزی برای آزادسازی این منابع
گف��ت :در ح��ال حاضر این وجوه آزاد ش��ده و در توقیف نیس��تند ،اما به
دلیل تحریمها و عدم اجرای توصیههای  FATFو بالطبع ،نداشتن روابط
کارگزاری بانکی ،این مبالغ فعال قابلیت انتقال به کشور را ندارند.

پاسخ به ابهام مالیاتی سکه

در حالی یک هفته تا پایان مهلت مشموالن برای پرداخت مالیات خرید
سکه از بانک مرکزی باقی مانده که این سوال مطرح است :آیا خرید سکه
ی و طالفروش��ی نیز مشمول مالیات میش��ود؟ خریداران سکه از
از صراف 
بانک مرکزی از سال  ۱۳۹۷مشمول پرداخت مالیات هستند که خریداران
سکه در سال گذش��ته تا پایان  ۱۵تیرماه سال جاری باید مالیات متعلقه
بپردازند و اگر مالیات خود را در این مدت نپردازند ،به مالیات متعلقه آنها
به ازای هر ماه دیرکرد معادل  ۲.۵درصد جریمه اضافه میشود .همچنین
مؤدیانی که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا  ۱۵تیر سال
جاری ندارند ،مالیات آنها حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی قسطبندی
میش��ود .طبق دستورالعمل ،کس��ی که بیش از پنج تا  ۱۵سکه از بانک
مرکزی بخرد ،باید به ازای هر قطعه س��که بای��د  ۹۶۰هزار تومان مالیات
پرداخت کند و نسبت به مازاد  ۱۵تا  ۲۵سکه به ازای هر قطعه باید معادل
یک میلیون و  ۲۸۰هزار تومان مالیات بپردازد .عالوه بر این ،نسبت به مازاد
 ۲۵تا  ۱۰۵سکه به ازای هر قطعه باید معادل یک میلیون و  ۶۰۰هزار تومان
مالیات پرداخت شود که نکته قابل توجه درباره مالیات سکه ،افزایش قابل
توجه رقم آن و کاهش س��طح معافیت مالیاتی است .در این راستا ،تمامی
اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال  ۱۳۹۹نسبت به
دریافت حداکثر ( )۱۰۵قطعه سکه اقدام کردهاند ،باید حداکثر تا پایان ۱۵
تیرماه با مراجعه به سامانه عملیات الکترونیک مودیان مالیاتی سازمان امور
مالیاتی کشور به نشانی  my.tax.gov.irنسبت به پرداخت مالیات متعلقه
اقدام کنند .محمد مسیحی ،معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی
در این خصوص به ایسنا ،میگوید :در صورتی که سکههای خریداری شده
به سرقت بروند ،هر ادعایی در این زمینه باید مستدل و مستند به مدارک
و ش��واهد متقن و روشن باش��ند .به ویژه درخصوص داراییهایی که بیم
ادعاهای متقلبانه وجود دارد ،این مس��تندات مدارک و شواهد باید قدرت
اقناعکنندگی بس��یار باالیی را برای حسابرس��ان مالیاتی داشته باشد .او
درباره اینکه آیا خرید سکه از صرافیها و طالفروشیها نیز مشمول مالیات
میشود ،پاسخ میدهد :هر فعالیت اقتصادی مادامی که تصریح به معافیت
در قانون نشده باشد ،مشمول مالیات میشود.
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شاخص کل بورس به رشد  4هزار واحدی بسنده کرد

روز پرنوسان بورس

نرخ تورم دهکهای درآمدی در خرداد چقدر بود؟

کاهش فاصله تورمی دهکها

گزارش مرکز آمار ایران نش��ان میدهد نرخ ت��ورم در خردادماه از 42.8
درص��د برای دهک اول تا  49.1درصد برای دهک دهم در نوس��ان بوده و
فاصله تورمی دهکها در این ماه به  6.8درصد رسید که نسبت به ماه قبل
 0.6واحد درصد کاهش داش��ته اس��ت .همچنین محدوده تغییرات تورم
 12ماهه در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها و دخانیات» بین 48.7
درصد برای دهک دهم تا  54.2درصد برای دهک دوم است .در عین حال،
شاخص مذکور در مورد گروه عمده «کاالهای غیرخوراکی و خدمات» بین
 32درصد برای دهک اول تا  49.2درصد برای دهک دهم است.
خانوادهه��ا براس��اس مجم��وع درآمد و هزین��ه س��الیانه در  ۱۰گروه
دس��تهبندی میشوند .دهک نخس��ت ،کمدرآمدترین گروه و دهک دهم
پردرآمدترین گروه از خانوادهها را تشکیل میدهند .نرخ تورم در دهکهای
مختلف متفاوت است .براساس تازهترین آمار اعداد مربوط به تورم در میان
دهکهای مختلف هزینهای ،فاصله تورم��ی دهکها در خردادماه ۱۴۰۰
به  6.8درصد رس��ید که نس��بت به ماه قبل ( 7.4درصد)  0.6واحد درصد
کاهش داشته است .فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکیها ،آشامیدنیها
و دخانیات» نس��بت به م��اه قبل  0.2واحد درص��د افزایش و گروه عمده
«کااله��ای غیرخوراکی و خدمات» نس��بت به ماه قب��ل  0.1واحد درصد
کاهش را نشان میدهد.
آنچه دهکهای درآمدی را از یکدیگر مجزا میکند ،وزن کاال در س��بد
مصرفی خانوار اس��ت .دهکهای کمدرآمد به عل��ت درآمد کمتر ،هزینه
کمت��ری را به تفریح و س��رگرمی و حتی بهداش��ت و درم��ان اختصاص
میدهند .از این جهت ،وزن این کاالها در سبد مصرفی آنها کمتر است .در
مقابل بیشترین سهم را خوراکیها و آشامیدنیها دارند .آنها بیشتر مخارج
خود را معطوف این دسته از کاالها و در واقع ضروریات زندگی میکنند.
بر این اساس ،اگر تورم در اثر افزایش قیمت کاالهای خوراکی رشد کند،
در آن صورت فش��ار بر قش��ر ضعیف افزایش خواهد یافت .از طرفی دیگر،
اگر ت��ورم در کانال افزایش قیمت کاالهای غیرخوراکی و خدماتی رش��د
کند ،آنگاه فشار تورمی بر اقشار ضعیف کاهش خواهد یافت و شاخکهای
تورمی پردرآمدها فعالتر میشود .ضریب اهمیت خوراکیها و آشامیدنیها
در باالترین دهک درآمدی کش��ور۱۷ ،درصد است و ۸۲درصد اهمیت به
کاالهای غیرخوراکی و خدمات اختصاص دارد.
موسسه مالی بینالملل گزارش داد

رشد اقتصادی ایران بیشتر میشود

موسس��ه مالی بینالملل از بهبود وضعیت اقتص��اد ایران پس از احیای
توافق هس��تهای خبر داد .موسس��ه مالی بینالملل در گزارشی به بررسی
س��ناریوهای پیش روی اقتصاد ایران پرداخت و نوش��ت :پیروزی ابراهیم
رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری تغییری در روند مذاکرات هستهای
ایجاد نخواهد کرد ،اما ممکن است این اتفاق کار آمریکا را برای گسترش
توافق هس��تهای به حوزههای دیگر با دش��واری مواجه س��ازد .اگر توافق
هس��تهای احیا ش��ود و تحریمهای متعدد غیرهستهای به قوت خود باقی
بمانند ،بهره بردن ایران را از مزایای اقتصادی توافق دشوارتر خواهد ساخت،
چراکه ش��رکتهای غربی سرمایهگذاریهای س��نگین خود را به تعویق
میاندازند و این مسئله رشد سریع را غیرمحتمل میسازد.
موسس��ه مالی بینالملل با اش��اره به خروج دولت ترام��پ از برجام در
سال  ۲۰۱۸ادامه داد :ایران تاکنون با درخواست آمریکا برای اضافه شدن
مباحث موشکی و منطقهای به مذاکرات هستهای مخالفت کرده آن هم در
شرایطی که با تحریمهای سنگین و تبعات ناشی از کرونا ،اقتصاد ایران در
شرایط شکنندهای باقی مانده است .نرخ بیکاری در ایران هنوز باال است و
تورم نیز به باالی ۵۰درصد رسیده است.
در ادامه این گزارش با س��ناریوی احیای توافق و رفع بیش��تر تحریمها،
پیشبینی شده است که رشد اقتصادی امسال ایران به  4.3درصد برسد،
اما در سالهای بعدی این رشد بیشتر شده و به  5.9درصد در سال 2022
و  5.8درصد در س��ال  2023میرس��د .در این حال��ت ،ذخایر ارزی ایران
طی سه سال میتواند از رقم  ۷۰میلیارد دالر در ماه مه امسال به دو برابر
افزایش یابد و در س��ال  ۲۰۲۳با پایان کس��ری بودجه شاهد مازاد بودجه
دولت باشیم.
اما در صورتی که تنها توافق سال  ۲۰۱۵احیا شود و سایر تحریمها حفظ
ش��ود ،رش��د اقتصادی خفیفتر بوده و به  3.5درصد در سال جاری4.1 ،
درصد در سال آینده و  3.8درصد در سال  ۲۰۲۳خواهد رسید .نرخ بیکاری
نیز در چنین حالتی حدود  ۲۰درصد خواهد بود .همچنین در س��ناریوی
بدبینانه و در حالتی که تهران و ش��ش قدرت جهانی نتوانند به توافقی بر
س��ر احیای برجام برسند ،رشد اقتصادی بسیار کمتر و معادل  1.8درصد
در سال جاری خواهد بود.

فرصت امروز :ش��اخص ب��ورس تهران در هش��تمین روز تیرماه روندی
پرنوس��ان داشت و در حالی که تا ساعات میانی معامالت تا یک میلیون و
 ۲۵۰هزار واحد صعود کرده بود ،ناگهان روندی نزولی به خود گرفت و به
رقم یک میلیون و  ۲۴۴هزار واحد رسید ،اما نهایتا به رشد  4هزار و 727
واحدی بس��نده کرد و روی رقم یک میلیون و  ۲۴۸هزار واحد ایستاد .در
معامالت روز سهشنبه بیش از  7میلیارد و  ۱۷۱میلیون سهم ،حق تقدم
و اوراق بهادار به ارزش  ۵۴هزار و  ۳۴۹میلیارد ریال داد و س��تد ش��د .به
موازات رش��د شاخص کل بورس ،شاخص کل با معیار هموزن نیز با ۲۷۷
واحد افزایش به  ۳۸۲هزار و  ۵۲۵واحد و ش��اخص قیمت هموزن با ۱۷۷
واحد رشد به  ۲۴۵هزار و دو واحد رسید .شاخص بازار اول  7هزار و ۳۰۷
واحد رشد و شاخص بازار دوم 3هزار و  ۶۱۵واحد کاهش داشت.
همچنین گروه م��واد دارویی با  ۶۴هزار و  ۶۲۹معامله به ارزش  ۷هزار
و  ۴۸میلی��ارد ریال ،گروه خودرویی با  ۷۸هزار و  ۷۹۵معامله به ارزش ۵
هزار و  ۲۸۵میلیارد ،گروه شیمیایی با  ۴۳هزار و  ۷۳۷معامله به ارزش ۳
ه��زار و  ۸۲۴میلی��ارد ،گروه کانههای فلزی با  ۳۴هزار و  ۱۳۶معامله و به
ارزش ۲هزار و  ۹۵۲میلیارد ،گروه فلزات اساسی با  ۴۱هزار و  ۴۱۶معامله
به ارزش  ۲هزار و  ۹۵۰میلیارد و گروه سرمایهگذاری با  ۴۰۵هزار و ۸۵۹
معامله به ارزش  ۲هزار و  ۸۷۰میلیارد در صدر برترین گروهها قرار گرفتند.
سهمهای تاثیرگذار در چهارمین روز هفته
در معامالت روز سهش��نبه شرکتهای پتروشیمی بوعلی سینا با 9.37
درص��د ،مخابرات ایران و کربن ایران با  4.98درص��د ،بورس اوراق بهادار
تهران با  4.97درصد ،معدنی امالح ایران با  4.89درصد ،س��رمایهگذاری
پارس توش��ه با  4.88درصد و سرمایهگذاری سپه با  4.84درصد افزایش
بیشترین افزایش قیمت را داشتهاند .از سوی دیگر ،شرکت لیزینگ ایران با
 26.9درصد ،شرکت سایپا شیشه با  21.22درصد ،شرکت سیمان سفید
نیریز و ش��رکت سیمان فارس با  ۱۰درصد ،ش��رکت داروسازی زاگرس
فارمد پارس با  8.83درصد و شرکت سرمایهگذاری استان گلستان با 5.17
رصد بیشترین کاهش قیمت را داشتهاند.
همچنین گروه مدیریت سرمایهگذاری امید (وامید) با یک هزار و ۱۴۲
واحد ،توس��عه معادن و فلزات (ومعادن) ب��ا  ۸۸۴واحد ،معدنی و صنعتی
گل گه��ر (کگل) با  ۷۵۲واحد ،مخاب��رات ایران (اخابر) با  ۶۳۱واحد ،ملی
صنایع مس ایران (فملی) ب��ا  ۵۰۱واحد ،فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با
 ۴۴۰واحد ،کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران (حکشتی) با  ۴۰۵واحد،
پتروشیمی پارس (پارس) با  ۳۵۷واحد ،پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) با
 ۳۵۶واحد ،سایپا (خساپا) با  ۳۲۳واحد ،معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)
با  ۲۶۴واحد و پتروشیمی پردیس (شپدیس) با  ۲۳۰واحد بیشترین تاثیر

مصرف برق همچنان به رش��د خود ادامه میدهد به طوری که با گذشتن
از مرز  ۶۴هزار مگاوات ،رکورد بیس��ابقهای را از خود برجای گذاش��ت .روند
افزایشی مصرف برق با وجود همه توصیهها برای رعایت مدیریت مصرف و تداوم
برخوردهای جدی با اس��تخراجکنندگان رمزارز که به صورت غیرمجاز از برق
اس��تفاده میکنند همچنان ادامه دارد و هر روز رکورد جدیدی ثبت میشود.
بر این اساس ،شرکت مدیریت شبکه برق ایران میزان مصرف برق روز دوشنبه
کل کشور را منتشر کرد که براساس آن مصرف برق در ساعت  ۱۲و  ۵۴دقیقه
به  ۶۴هزار و  ۴۶مگاوات رسید .این میزان مصرف در حالی است که در مدت
مشابه پارسال  ۵۴هزار و  ۲۲۵مگاوات برق استفاده شده بوده که رشد  ۹هزار
و  ۸۲۱مگاواتی را نشان میدهد .میزان مصرف برق در بخش صنایع کشور در
عین حال کاهش یافته و به رقم  3هزار و  ۸۰۴مگاوات رسید.
روند افزایشی مصرف برق این بار در ساعتهای عصرگاهی هم تداوم یافت
به گونهای که در ساعت  ۲۱و  ۱۵دقیقه به رقم بیسابقه  ۶۰هزار  ۸۴۱مگاوات
رس��ید و این در حالی است که در مدت مشابه پارسال میزان مصرف در این
ساعت  ۵۴هزار و  ۲۷۵مگاوات بوده است .البته تالش برای استخراج غیرقانونی
رمزارزها همچنان سایه خود را بر روند مصرف برق انداخته است؛ مدیرعامل
شرکت مادر تخصصی تولید ،انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) میگوید:
تاکنون و از ابتدای طرح برخورد با اس��تخراجکنندگان غیرمجاز رمزارز ،بیش
از  ۱۹۰هزار دس��تگاه غیرمجاز کشف و جمعآوری شده است .این روند و نیز
اس��تفاده مداوم از وسایل سرمایشی در این روزهای بسیار گرم ،ایام سختی را
پیش روی صنعت برق قرار داده که میتواند در صورت تداوم منجر به اعمال
خاموشیهایبرنامهریزیشدهشود.

مثبت را بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل نیز ش��رکت س��رمایهگذاری تامین اجتماعی (شستا)
ب��ا  ۷۸۳واح��د ،صنایع پتروش��یمی خلیج فارس (فارس) ب��ا  ۶۴۷واحد،
پاالیش نفت اصفهان (ش��پنا) با  ۳۲۳واحد ،ش��رکت سرمایهگذاری سهام
عدالت استان اصفهان (وس��صفا) با  ۲۹۵واحد ،بانک پاسارگاد (وپاسار) با
 ۲۲۹واحد ،نفت و گاز پتروش��یمی تامین (تاپیکو) با  ۲۰۴واحد ،شرکت
س��رمایهگذاری سیمان تامین (سیتا) با  ۲۰۴واحد ،شرکت سرمایهگذاری
استان گلستان (وسگلستا) با  ۱۹۲واحد ،بانک ملت (وبملت) با  ۱۸۱واحد،
شرکت سرمایهگذاری سهام عدالت استان کرمان (وسکرمان) با  ۱۶۳واحد،
آلومینی��وم ایران (فایرا) با  ۱۴۲واحد و پتروش��یمی نوری (نوری) با ۱۳۷
واحد تاثیر منفی بر شاخص بورس گذاشتند.
ش��رکتهای گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری
(ومدی��ر) ،گروه داروی��ی برکت (برکت) ،س��رمایهگذاری تامین اجتماعی
(شستا) ،سایپا (خساپا) ،پاالیش نفت اصفهان (شپنا) ،ایران خودرو (خودرو)
و صنعت غذایی کورش (غکورش) نیز از جمله نمادهای پُرتراکنش بودند.
گ��روه مواد دارویی هم در معامالت این روز صدرنش��ین برترین گروههای
صنعت شد و در این گروه  ۲۳۵میلیون و  ۳۰۲هزار برگه سهم به ارزش 7
هزار و  ۴۸میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس حدود  ۱۶۴واحد افزایش
داش��ت و بر روی کانال  ۱۷ه��زار و  ۹۶۴واحد ایس��تاد .در این بازار یک
میلیارد و  ۷۹۳میلیون برگه سهم به ارزش  ۴۲هزار و  ۴۹۲میلیارد ریال
دادوس��تد ش��د .پلیمر آریا ساسول (آریا) ،پتروش��یمی زاگرس (زاگرس)،
پتروشیمی تندگویان (ش��گویا) ،فوالد هرمزگان جنوب (هرمز) ،هلدینگ
صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) ،س��هامی ذوب آه��ن اصفهان (ذوب)،
شرکت س��رمایهگذاری صبا تامین (صبا) ،سنگ آهن گهرزمین (کگهر)،
گروه س��رمایهگذاری میراث فرهنگی (س��مگا) ،بیمه کوثر (کوثر) ،گروه
توس��عه مالی مهر آیندگان (ومهان) و صنعتی مینو (غصینو) تاثیر مثبت
بر ش��اخص فرابورس داش��تند .همچنین بیمه دی (ودی) ،ویتانا (غویتا)،
مدیری��ت انرژی تابان هور (وهور) ،کش��ت و دامداری فکا (زفکا) ،توکاریل
(توریل) ،گروه کارخانجات تبرک (تبرک) ،مبین وان کیش (اوان) ،صنعتی
بهپاک (بهپاک) و صنایع ماشینهای اداری ایران (مادیرا) با تاثیر منفی بر
شاخص فرابورس همراه بودند.
پولهای پارکشده وارد بورس میشوند
ب��ورس این روزها طراوت تازهای پیدا کرده و ش��اخص بورس اگرچه در
برخی روزها نسبت به رشد مقاومت میکند ،اما روند کلی بازار به سمتی
اس��ت که مرز یک میلیون و  ۲۰۰ه��زار واحد را که تا مدتها بر روی آن

ایس��تادگی وجود داشت ،پشت سر گذاش��ته و حاال به رقم یک میلیون و
 ۲۴۸هزار واحد در روز سهش��نبه هش��تم تیرماه رسیده است .بسیاری از
فعاالن و بازیگران بازار سرمایه خبر از تحرکاتی میدهند که طی هفتههای
گذشته به خصوص بعد از روشن شدن نتیجه انتخابات ،سهامداران حقیقی
و حقوقی را به س��مت نقشآفرینی بیش��تر در بازار میکشاند و معامالت
سهام را نسبت به گذشته ارزندهتر میکند.
در این زمینه ،یک کارشناس بازار سرمایه میگوید :بعد از شفافسازیهای
صورت گرفته درخصوص کابینه دولت سیزدهم و از میانه مردادماه ،شاهد
ورود پوله��ای پارکش��ده به این بازار خواهیم بود .س��لمان نصیرزاده به
ریسکهای تهدیدکننده معامالت بورس در تیرماه اشاره میکند و به سنا
میگوید :بازار از زمان ش��روع فعالیت دولت س��یزدهم وارد فضای امنی از
لحاظ تغییر و تحوالت میشود و در فضایی قرار میگیرد که معامالت آن
به سمت تعادل پیش خواهد رفت.
او ب��ا بی��ان اینک��ه برنامهها و ن��وع تفکر دول��ت جدید تنها ریس��ک
تهدیدکنندهای تلقی میش��ود ک��ه اکنون بازار از آن ت��رس و ابهام دارد،
ادامه میدهد :مباحث مهمی مانند نحوه تعامالت با غرب و موضوع برجام
از مهمتری��ن ابهامات بازار تلقی میش��ود .همچنین نح��وه تعیین وزرا به
خصوص وزرای مرتبط با بازار سرمایه مانند وزیر نفت ،وزیر اقتصاد ،وزارت
صم��ت و حتی رئیس کل بانک مرکزی و رئیس س��ازمان بورس از جمله
مواردی است که بر روند بازار تاثیر میگذارد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه بازار اکنون در حال بازیابی
اعتماد س��هامداران برای معامالت بورس در سال  ١۴٠٠است ،میافزاید:
براساس پیشبینیها و بررسی وضعیت بازار به نظر میرسد شاخص بورس
تا پایان س��ال بین کانال یک میلیون تا یک میلیون و  ٥٠٠هزار واحد در
نوسان باشد .عوامل بنیادی بازار نشاندهنده آن است که بازار قویتری را
از این به بعد و تا پایان سال  ۱۴۰۰شاهد خواهیم بود و به طور حتم این
بازار نس��بت به سایر بازارهای موازی از شرایط بهتری برای سرمایهگذاری
برخوردار است.
به گفته نصیرزاده ،اکنون خوشبینیهایی نسبت به روند معامالت بورس
وجود دارد اما این به معنای آن نیس��ت که س��هامداران میتوانند همانند
س��ال گذش��ته بازدهی کالنی را از این بازار کس��ب کنند .هرچند شرایط
فعلی بازار و ش��رکتها نش��اندهنده آن اس��ت که بازار از حالت نزولی و
فرسایشی خود فاصله گرفته و وارد فضایی متعادل در معامالت شده است،
با این حال سهامداران برای سرمایهگذاری در این بازار بهتر است وضعیت
سهام شرکتها را به صورت جداگانه بررسی کنند و از سرمایهگذاریهای
عجوالنه و بدون بررسی در این بازار خودداری کنند.

آزادسازی قیمت خودرو چقدر بر سودآوری شرکتهای خودرویی تاثیر دارد؟

مصرف برق از مرز ۶۴هزار مگاوات عبور کرد

رکوردشکنی جدید مصرف برق

تلفن مستقیم86073290 :

قیمتگذاری دس��توری محصوالت و عدم تناس��ب نرخ فروش با نرخ
رش��د نهادههای تولید از جمله چالشهای عمده صنعت خودروس��ازی
در س��الهای گذشته است .حال سوال این اس��ت که آزادسازی قیمت
خودرو تا چه اندازه بر س��ودآوری ش��رکتهای خودرویی تاثیر داش��ته
اس��ت .پایگاه خبری بازار سرمایه در گزارشی به جستوجوی پاسخ این
س��وال برآمده و روند فروش و سودآوری سه شرکت بزرگ خودروسازی
را بررسی کرده است.
صنعت خودروس��ازی ایران اگرچ��ه خودروهای بس��یاری روانه بازار
بزرگ و پرمصرف ایران کرده است ،اما نتوانسته آنچنان که باید و شاید
رضایت ذینفعان خود را کس��ب کند .از یکس��و ،خری��داران خودرو از
کیفیت پایین خودروهای داخلی نس��بت به خودروهای خارجی گلهمند
هستند و از سوی دیگر ،س��هامداران به خاطر زیانده بودن ،دل خوشی
از این صنعت ندارند .خودروس��ازان ام��ا دغدغهها و دالیل خود را برای
توضیح این مش��کالت دارند .بزرگترین چالش��ی که خودروس��ازان طی
س��نوات اخیر ب��ا آن مواجه بوده و به آن اظه��ار کردهاند ،قیمتگذاری
دس��توری محصوالت و عدم تناس��ب نرخ فروش با نرخ رشد نهادههای
تولید اس��ت .درخصوص دیگر شرکتهای خودروس��ازی و قطعاتی نیز
چنین مس��ئلهای مطرح ش��ده اس��ت .در این گزارش ،تأثیر آزادسازی
قیمتگذاری خودرو بر درآمد س��االنه سه شرکت سایپا ،پارس خودرو و
زامیاد بررسی میشود.
* س��ایپا :درباره نرخگذاری دس��توری باید اذعان ک��رد مابهالتفاوت
قیمت کارخانه و قیمت بازار ،نه تنها نفعی برای ش��رکت نداشته است،

علیه قیمتگذاری دستوری

بلک��ه فایدهای برای مصرفکننده نهایی نیز آنطور که انتظار میرود نیز
نداشته اس��ت .میتوان گفت بیش��ترین منفعت این قیمتگذاری عاید
دالالن و س��ودجویان این بازار شده است .از آنجا که میدانیم سیاست
قیمتگذاری دستوری س��بب ایجاد رانت برای دالالن میشود بهترین
راهکار با توجه به ش��رایط بنیادی و مالی ش��رکتهای خودروس��ازی و
قطعاتی ،آزادسازی نرخ محصوالت است تا این شرکتها نه تنها سودده
ش��وند و از زی��ان آنها به طور قابل توجهی کاس��ته ش��ود بلکه بتوانند
هزینههای مالی خود را پرداخت کنند.
شرکت س��ایپا در سال گذش��ته حدود 16هزار میلیارد تومان فروش
داشته است .امسال اگر سایپا با نرخ دستوری (میانگین نرخ فروردین و
اردیبهش��ت) محصوالت خود را به فروش برساند ،فروش شرکت حدود
 24هزار و  700میلیارد تومان خواهد شد ،اما با فرض نرخ بازار ،درآمد
عملیاتی این خودروس��از بالغ بر  38هزار میلیارد تومان خواهد شد .در
نتیجه در صورت آزادسازی قیمت خودرو ،فروش شرکت حدود  13هزار
و  700میلیارد تومان یعنی  56درصد افزایش خواهد یافت.
* پارس خودرو :شرکت پارس خودرو در سال گذشته بیش از  4هزار
و  200میلیارد تومان فروش داش��ته اس��ت .امسال اگر پارس خودرو با
نرخ دس��توری (میانگین فروردین و اردیبهش��ت) محصوالت خود را به
فروش برس��اند ،فروش ش��رکت بیش از  3ه��زار و 700میلیارد تومان
خواهد شد ،اما با فرض نرخ بازار ،درآمد عملیاتی این خودروساز بالغ بر
 6هزار و  300میلیارد تومان خواهد بود .در نتیجه در صورت آزادسازی
قیم��ت خودرو ،فروش ش��رکت به میزان 2ه��زار و  500میلیارد تومان

یعنی  68درصد افزایش خواهد یافت.
* زامیاد :ش��رکت زامیاد در س��ال گذش��ته بیش از  2ه��زار و 300
میلیارد تومان فروش داش��ته است .امس��ال اگر زامیاد با نرخ دستوری
(میانگی��ن نرخ فروردین و اردیبهش��ت) محصوالت خ��ود را به فروش
برساند ،فروش شرکت مبلغ یک هزار و  800میلیارد تومان خواهد شد،
ام��ا با فرض نرخ بازار ،درآمد عملیاتی این خودروس��از بالغ بر  2هزار و
 500میلیارد تومان خواهد بود .در نتیجه در صورت آزادس��ازی قیمت
خودرو ،فروش ش��رکت به میزان بیش از  690میلیارد تومان یعنی 38
درصد افزایش خواهد یافت.
در جمعبن��دی این گ��زارش آمده اس��ت که نرخهای دس��توری در
س��ال  ،1400مطابق با میانگی��ن نرخهای فروش ماهانه ش��رکتهای
خودروس��ازی فرض شده اس��ت .شایان ذکر اس��ت نرخهای فروش در
خردادماه هنوز اعالم نش��ده اس��ت .همچنین از آنجا که درصد افزایش
نرخی که ممکن اس��ت ش��رکتها در طول س��ال بدهند با ابهام همراه
است ،نرخ مبنای پیشبینی را نرخ متوسط فروردین و اردیبهشت سال
جاری در نظر گرفتهایم .نرخهای بازاری س��ال  ،1400براساس نرخهای
بازاری خردادماه لحاظ ش��ده است .بهای تمام شده نیز متناسب با رشد
نرخ قطعات و مواد اولیه با رش��د  100درصدی فرض شده است .نهایتا
فروش س��ه شرکت خودروس��از در دو سناریوی فروش به نرخ دستوری
و بازار ارائه و مقایس��ه شده است .بر این اساس ،مبلغ فروش در صورت
آزادس��ازی قیمتها در شرکت س��ایپا  56درصد ،در پارس خودرو 68
درصد و در شرکت زامیاد  38درصد افزایش پیدا میکند.

تولیدوصنعت

تلفن مستقیم86073290 :

www.forsatnet.ir

دومینوی کاهش تقاضا در پیشفروش خودرو

جدیدتری��ن آم��ار از ثبت نام در پیشفروش خ��ودرو که به فروش
اخیر ایران خودرو اختصاص دارد حاکی از آن کاهش محسوس تقاضا
برای ش��رکت در پیشفروش خودرو است؛ کاهش��ی که میتوان رد
آن را در چند عامل جس��توجو کرد .در ادامه این عوامل را بررس��ی
میکنیم.
به گ��زارش خودروتک ،نگاهی به می��زان متقاضیان ثبت نام کرده
در سه پیشفروش خودرو شرکت ایران خودرو در ماههای فروردین،
اردیبهش��ت و تی��ر حاکی از آن اس��ت که تقاضا بیش از گذش��ته از
پیشف��روش خودرو دور ش��ده اس��ت ،اما چرا پیشف��روش خودرو
جذابیت خود را از دس��ت داده اس��ت .در ابتدا بهتر اس��ت نگاهی به

آمار پیشفروش خودرو در این س��ه مقطع زمانی داش��ته باشیم .در
پیشف��روش ای��ران خودرو در فروردین امس��ال کم��ی بیش از یک
میلیون نفر شرکت کردند .پیشفروش این شرکت در اردیبهشت ماه
 726هزار متقاضی و پیشفروش کنونی  325هزار متقاضی داشت.
هرچند ترکیب خودروهای عرضه ش��ده در این پیشفروشها قطعا
در میزان تقاضا موثر اس��ت ،اما این حجم از ریزش تقاضا را نمیتوان
صرفا در ترکیب خودروها جس��توجو کرد .یکی از اصلیترین دالیل
کاه��ش تقاضا برای پیشفروش خودرو ،رکودی حاکم بر بازار خودرو
اس��ت که عمال از اواسط زمستان  99آغاز شده و کماکان ادامه دارد.
اصلیترین دلیل این رکود نیز عقبنش��ینی مشتریان به دلیل انتظار

ب��رای نتیجه مذاکرات احیای برجام اس��ت ،چراک��ه اگر توافق نهایی
بین طرفین انجام ش��ود هم تحریم صنعت خودرو برداشته میشود و
هم ش��اهد کاهش محسوس نرخ ارز خواهیم بود که هر دو بر کاهش
قیمت خودرو اثر مستقیم خواهند داشت.
از س��وی دیگ��ر مش��خص نبودن قیم��ت قطعی خ��ودرو در مدل
پیشفروش و موکول ش��دن قیمت نهایی به قیمت مصوب خودرو در
زمان تحویل ،موجب میش��ود تا تقاضای س��فتهبازانه رغبت کمتری
به مش��ارکت از خود نش��ان دهد .به ویژه که در شرایطی که احتمال
کاهش قیمت خودرو وجود دارد ،حاشیه سود فروش خودرو در زمان
تحویل نیز برای متقاضی مشخص نیست.

ساختار مراکز معاینه فنی کشور نیازمند اصالح است
نایب رئیس انجمن اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده گفت شاخص
س��ن مرز فرس��ودگی جایگزین سن فرس��ودگی ش��ده و به نسبت سن
خودروها ،تعداد دفعات مراجعه به مراکز معاینه فنی افزایش مییابد و این
در حالی است که بر گواهیهای صادره از سوی برخی از مراکز معاینه فنی
کشور ایراداتی وارد است.
داوود کریمی در گفتوگو با خبرنگار خبرخودرو ،اظهار داشت :براساس
آییننامه اجرایی تعیین س��ن فرس��ودگی خودروها که پس از پیش��نهاد
سازمان حفاظت از محیط زیست در خردادماه سال جاری به تصویب هیأت
دولت رسیده و ابالغ شده است ،شاخص سن مرز فرسودگی جایگزین سن
فرس��ودگی شده و به نسبت سن خودروها ،تعداد دفعات مراجعه به مراکز
معاینه فنی افزایش مییابد.
وی با اش��اره به تعیین س��ن مرز فرسودگی  15س��ال برای خودروهای
سواری ،ون و خودروهای کار افزود :این خودروها پس از گذشت  15سال
به محدوده س��ن فرسودگی وارد میشوند و براساس مدل خودروها تعداد
دفعات متفاوتی که از  2تا  4بار در س��ال تعیین ش��ده ،میبایس��ت برای
دریافت گواهی معاینه فنی اقدام نمایند.
نای��ب رئیس انجمن اس��قاط و بازیافت خودروهای فرس��وده گفت :در
صورت��ی که این خودروه��ا موفق به دریافت گواهی معاینه فنی نش��وند،

خودروی فرسوده محسوب شده و میبایست وارد فرآیند اسقاط شوند.
کریم��ی درخصوص وضعیت دریافت برگه معاینه فنی از مراکز مربوطه
بیان کرد :س��اختار مراکز معاینه فنی در کش��ور معیوب اس��ت و چه بسا
خودروهایی که علیرغم عدم مراجعه به این مراکز ،موفق به دریافت برگه
معاینه فنی میشوند.
وی همچنین گفت :برخی از دارندگان خودروهای فرسوده با تعویض و
نصب پالک خودروی فرس��وده خود بر روی یک خودروی مدل جدید ،از
خطوط معاینه فنی عبور میکنند و بدین ترتیب برگه معاینه فنی مربوط
ب��ه خودروی فرس��وده را دریافت میکنند و عالوه ب��ر آن امکان دریافت
گواه��ی معاین��ه فنی از برخی از مراکز با پرداخت هزینه و بدون بررس��ی
خودرو وجود دارد که حاکی از اش��کاالت موجود در سیس��تم معاینه فنی
کشور است.
نایب رئیس انجمن اس��قاط و بازیافت خودروهای فرس��وده درخصوص
ارتباط میان قیمت خودروهای کنونی با اس��قاط فرسودهها گفت :در حال
حاضر ،قیمت خودروها با شرایط اسقاط تناسبی ندارد .به عنوان مثال یک
خودروی فرس��وده در حال تردد که با  5میلیون تومان اورهال میشود ،با
قیمتی بیش از  40میلیون تومان به فروش میرسد و بدین ترتیب فروش
این فرسودهها برای مالکان ،بهصرفهتر از انتقال آن به مراکز اسقاط است که

در مجموع  10تا  12میلیون تومان عایدی برای آنها دربردارد.
کریم��ی در ادام��ه اف��زود :هیچگونه رغبت��ی در جامعه ب��رای هدایت
خودروه��ای فرس��وده ب��ه مراکز اس��قاط وجود ن��دارد و عل��ت آن ،عدم
ارزشگذاری در کش��ور برای اسقاط اس��ت .در قانون آمده ،گواهی اسقاط
خودروهای فرسوده میبایست صرف ش��مارهگذاری خودروهای نو تولید
داخلی و یا وارداتی ش��ود که این امر ،اجرایی نمیش��ود و بر همین اساس
انگیزهای برای اسقاط وجود ندارد.
وی تصریح کرد :انجمن اس��قاط از ابتدای س��ال  99نسبت به پیشنهاد
طرحی به وزارت صمت ،مجلس و شورای پول و اعتبار مبنی بر ارائه وامی
معادل  100میلیون تومان به منظور جایگزینی خودروهای نو با فرسودهها
اقدام کرده و گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این رابطه همکاری خود را
اعالم نموده است.
نایب رئی��س انجمن اس��قاط و بازیافت خودروهای فرس��وده در پایان
ج سازی
خاطرنشان کرد :این پیشنهاد ،انگیزهای در جامعه برای از رده خار 
خودروهای فرس��وده ایجاد خواهد کرد ،اما با وجود برگزاری جلس��اتی در
مرکز پژوهشهای مجلس ،وزارت صمت ،ش��ورای پول و اعتبار ،س��ازمان
برنامه و بودجه و ستاد مدیریت حملونقل سوخت کشور و اعالم موافقت
این نهادها ،تاکنون در حد حرف باقی مانده و عملیاتی نشده است.
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نماگر بازار سهام
لنتهای قاچاق و زیرزمینی عامل سوانح
اتوبوسهاست

دبی��ر انجمن صنای��ع لنت ترمز و کالچ کش��ور ب��ا تاکید بر
ضرورت نظارت بیشتر و دقیقتر روی ناوگان حملونقل عمومی
کش��ور گفت یکی از مش��کالت اتوبوسهایی که با مشکل ترمز
مواجه میش��وند لنتهای ترمز قاچاق و زیرزمینی است که در
بازار عرضه میش��ود که باید در دو حادثه اخیر واژگونی اتوبوس
هم ببینیم دقیقا علت بروز نقص فنی در سیستم ترمز چه بوده
است و بعدا درباره آن قضاوت کنیم.
به گزارش ایسنا ،چهارشنبه وپنجشنبه هفته گذشته (دوم و
س��وم تیرماه) دو اتوبوس خبرنگاران و سرباز معلمان در حوالی
نقده ارومیه و محور یزد – شیراز واژگون شدند و در این حوادث
دو خبرن��گار ایس��نا و ایرنا و پنج س��رباز معلم ج��ان خود را از
دس��ت دادند ،اما آنچه که اهمیت دارد اینکه عامل واژگونی هر
دو اتوب��وس بنابر گزارش پلیس راه ب��روز نقص فنی حادث در
سیس��تم ترمز این دو اتوبوس بوده اس��ت که بعد از این رخداد
اظهارنظرهای متفاوتی درباره علت وقوع این سانحه تلخ مطرح
شد.
محم��ود عس��گری -دبیر انجم��ن صنایع لن��ت ترمز و کالچ
کش��ور -در این باره به ایسنا ،گفت :اگر پلیس راه علت واژگونی
این دو اتوبوس را بروز نقص فنی در سیس��تم ترمز اعالم کرده
بای��د دقیقا بگوی��د که این نق��ص فنی در کدام بخ��ش از این
سیس��تم رخ داده است ،چراکه سیستم ترمز شامل روغن ترمز،
بوستر ،کالیپر ،دیسک و لنتترمز و ریتاردر خودرو است که هر
کدام از اینها با مشکل مواجه شود ممکن است در سیستم ترمز
نقص ایجاد کند.
وی افزود :از س��وی دیگر باید دید اگر مش��کل در لنت ترمز
بوده که هنوز اعالم نش��ده اس��ت ،راننده اتوبوس این لنتها را
از کجا و از چه نوع و برندی تهیه و بر روی اتوبوس س��وار کرده
اس��ت تا ببینیم لنت ترمز معیوب از کجا تولید یا تامین ش��ده
اس��ت و بتوانیم کیفیت و اس��تاندارد آن را م��ورد ارزیابی قرار
دهیم.
عس��گری ادامه داد :در حال حاضر  ۹۰تولیدکننده لنت ترمز
در کشور فعالیت میکنند که در این میان  ۵۰تولیدکننده عضو
انجمن هستند ،اما لنت ترمز قاچاق و زیرزمینی هم به وفور در
بازار عرضه میشود.
وی با بیان اینکه واردات لنت ترمز ممنوع نبوده اس��ت ،اظهار
کرد :براساس آمار گمرک س��ال گذشته  ۲.۵میلیون دالر لنت
ترمز در انواع مختلف به کش��ور وارد ش��ده است و اخیرا وزارت
صنع��ت ،معدن و تجارت اعالم کرده که تنها مجوز برای واردات
کاالهایی که در داخل تولید نمیشوند ،صادر میکند اما تا قبل
از این واردات رسمی و غیررسمی لنت ترمز برقرار بود.
دبیر انجمن صنایع لنت ترمز و کالچ کش��ور با تاکید بر اینکه
اس��تاندارد تولید لنت ترمز اجباری و تحت نظارت سازمان ملی
اس��تاندارد است ،گفت :نباید بدون بررس��ی دقیق قضاوت کرد
ک��ه لنتهای ترمز داخلی بیکیفیت هس��تند یا از کاغذ و مقوا
تولید میش��وند بلکه باید به دقت مش��خص کرد که این لنتها
که روی دو اتوبوس واژگونش��ده سوار شده بودند از کدام برند
و چگونه تامین شدند.
معاینه فنی اتوبوسها را جدیتر بگیریم
عس��گری تصریح کرد :از س��وی دیگر شاهد معاینه فنیهایی
هس��تیم که دقیق نبوده و با بررسیهایی سرسری امضا و صادر
میش��ود ،اما باید معاینه فنی را به ویژه برای خودروهای حملو
نقل عموم��ی جدیتر بگیریم و اتحادیهه��ای تخصصی در این
زمینه و سازمانها و دستگاههای متولی نظارتهای بیشتری بر
روی اتوبوسها و دیگر وسایل حملو نقل عمومی داشته باشند
تا دیگر شاهد بروز چنین حوادث تلخی نباشیم.
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رهبری
چگونه با اینفلوئنسرها همکاری داشته باشیم؟
به قلم :جودا هانیکمن
نویسنده حوزه تکنولوژی و شبکههای اجتماعی
مترجم :امیر آلعلی
اهمیت شبکههای اجتماعی امروزه برای هر فردی به اثبات رسیده و
برای موفقیت ،همکاری با اینفلوئنسرها به عنوان افرادی که بیشترین
تمرکزها به سمت آنهاس��ت ،کامال ضروری است با این حال کمتر در
رابطه با اصول همکاری با این افراد صحبت شده است .همین امر باعث
ش��ده است تا این همکاری ،با باالترین حد نتایج همراه نباشد .در این
زمینه فراموش نکنید مواردی که قصد بررسی آنها را داریم ،صرفا برای
اینفلوئنسرها نبوده و میکرواینفلوئنسرها را نیز شامل میشود .درواقع
میکرواینفلوئنسرها معموال فعالیت تخصصیتری دارند که باعث میشود
در صورت ارتباط داشتن موضوع فعالیت آنها با کسب و کار شما ،حتی
شانس کسب نتایج باالتری را هم داشته باشید .در این زمینه فراموش
نکنید که مسئله هزینه هم ،یک معیار مهم محسوب میشود.
 -1استراتژی خود را بشناسید
اولین نکتهای که باید به آن توجه داش��ته باشید این است که هدف
ش��ما از همکاری چیست؟ در هر زمینهای تا زمانی که هدف مشخص
نباشد ،نتیجه خوبی را به دست نخواهید آورد .درواقع اشتباه بزرگ اکثر
کسب و کارها این است که صرفا به خاطر محبوبیت یک نفر ،درخواست
تبلی��غ میکنند .این امر در حالی اس��ت که هدف ش��ما نوع تبلیغ را
مشخص خواهد کرد .همچنین فراموش نکنید که در بسیاری از شرایط
ش��ما نیاز به همکاری طوالنیمدت دارید .تحت این شرایط الزم است
تا اهداف کامال مش��خص شده باشد .در نهایت فراموش نکنید که شما
باید فضاها را بشناسید .برای مثال ممکن است شما در یوتیوب فعالیتی
را نداش��ته باشید ،با این حال همکاری با یوتیوبرها ،بهتر از همکاری با
افراد فعال در اینستاگرام باشد .درواقع اگر هدف شما فروش و افزایش
ترافیک سایت اس��ت ،دیگر به یک شبکه محدود نخواهید بود ،با این
حال اگر قصد دارید تا صفحه ش��ما در یک ش��بکه خاص با مخاطبان
بیشتری همراه شود ،همه چیز متفاوت خواهد شد .توصیه میشود که
قبل از هرگونه واریز مبلغ ،درباره اهداف خود با اینفلوئنس��رها صحبت
کنید .این امر باعث خواهد شد تا از پیشنهادهای آنها بتوانید استفاده
نمایی��د .در این زمینه حتی اگر امکان جلس��ه حض��وری وجود ندارد،
توصیه میشود که یک وبینار داشته باشید .بهتر است که در این جلسه
آنالین ،دیگر همکاران شما نیز حضور داشته باشند .این نکته را فراموش
نکنید که همکاری طوالنی مدت با یک اینفلوئنسر ،کمهزینهتر از این
است که به صورت مداوم افراد مختلف را امتحان نمایید و این امر باعث
میشود که فرصت برای انجام فعالیتهای بیشتری را هم داشته باشید.
 -2درباره گزینهها تحقیق نمایید
متاسفانه اکثر برندها درباره گزینههای خود کمترین تحقیق ممکن
را انجام میدهند .درواقع تصور اولیه این اس��ت که مرتبط بودن حوزه
فعالیت و تعداد دنبالکنندگان باال ،به معنای انتخابی درست است .این
امر در حالی اس��ت که شما حداقل به یک هفته تحقیق نیاز دارید .در
این رابطه شما باید حداقل با دو برندی که سابقه همکاری با این افراد
را داشتهاند ،مشورت داشته باشید .این امر به سادگی از طریق پیگیری
تبلیغات انجام شده ،امکانپذیر خواهد بود .همچنین امروزه با توجه به
تعداد زیاد برندهای��ی که الیک ،کامنت و حتی دنبالکنندگان تقلبی
به فروش میرس��انند ،دیگر اتکا به این بخش چندان منطقی نخواهد
بود .در این زمینه ش��ما باید به تعداد مخاطبان در الیوها و استوریها
توجه داشته باشید .در این زمینه انواع ابزارها وجود دارد که شما را در
انتخابهای حرفهایتر ،کمک میکند .در نهایت شما باید فهرست افراد
را براساس معیارهای خود ،اولویتبندی نمایید و با هر یک از آنها ارتباط
برقرار کنید .در این رابطه ممکن است با آمارهای بسیار جالبی مواجه
ش��وید .برای مثل ممکن است یک میکرواینفلوئنسر ،از هر اینفلوئنسر
مطرح دیگری ،گزینهای مناسبتر محسوب شود.
 -3تنها به یک مبلغ مشخص محدود نباشید
ب��رای این امر ک��ه گزینه و یا گزینههای انتخاب��ی انگیزه فعالیت
بیش��تری را داشته باشند ،توصیه میشود که چندین شرط را برای
خ��ود تعیین نمایید .برای مثال اگر فرد انتخاب ش��ده بتواند تعداد
مش��خصی از دنبالکننده را برای شما به همراه داشته باشد ،مبلغی
دیگر را واریز نمایید .همچنین الزم است تا قرارداد شما دو مرحلهای
باش��د .درواقع ی��ک پیشپرداخت برای پوش��ش هزینهها و دیگری
تس��ویه کامل و از افراد بخواهید تا هرگون��ه نظری را اعالم نمایند.
برای مثال ممکن اس��ت یک آنباکس محصول ،به مراتب جذابتر از
صرفا نام بردن باش��د .در این زمینه ب��ا نگاهی به فعالیتهای انجام
ش��ده از سوی س��ایر برندها میتوانید گزینههای مناسبتری را هم
انتخاب کنید .در این زمینه آمارهای جهانی حاکی از آن اس��ت که
تبلیغ غیرمستقیم ،نتایج به مراتب بهتری را به همراه دارد.
 -4همواره آینده را در نظر بگیرید
این موضوع را در قرارداد ذکر نمایید که در صورت مناس��ب بودن
هم��ه چیز ،قرارداد تمدید خواهد ش��د .این امر خ��ود انگیزه فرد را
افزایش میدهد و باعث میش��ود تا زمین��ه همکاریهای بلندمدت
ش��کل گی��رد .این اق��دام به مراتب بهت��ر از زمانی خواه��د بود که
ش��ما اطمینان دهید که برای زمانی مانند یک س��ال ،با اینفلوئنسر
همکاری خواهید داشت .در نهایت با اقداماتی نظیر سهامدار کردن
افراد ،میتوانید زمینه را برای فعالیتهای به مراتب بیشتر از قرارداد
نیز مهیا سازید .درواقع هر پیشنهادی که امکان کسب درآمد باالتر
را ب��ه همراه دارد ،میتواند گزینهای کامال مناس��ب باش��د .در این
زمینه نباید توجه به رایج بودن آنها داشته باشید.
 -5نتایج را پیگیری نمایید
در آخ��ر ش��ما باید نتای��ج را پیگیری نمایید تا از مناس��ب بودن
همه چیز اطمینان داشته باشید .این اقدام از طریق انواع نرمافزارها
به س��ادگی امکانپذیر اس��ت .همچنین الزم اس��ت ت��ا تعامل الزم
میان اینفلوئنس��ر و ادمی��ن صفحه خود هم ایج��اد نمایید .درواقع
فعالیته��ای هر یک از آنها میتواند مکمل و پش��تیبان هم باش��د.
در رابطه با نتایج توصیه میش��ود که این موضوع را با اینفلوئنس��ر
ط��رف قرارداد هم به اش��تراک بگذارید و در ای��ن زمینه گفت و گو
نمایید .این نکته را فراموش نکنید که در برخی از شرایط ایرادی به
اینفلوئنس��ر وارد نیست و درواقع اگر صفحه شما جذابیت الزم برای
ج��ذب مخاطب را ندارد ،دیگر تبلیغات گس��ترده و فعالیت هرچند
حرفهای اینفلوئنسر ،نتایج موردانتظار را به همراه ندارد.
منبعentrepreneur.com :

www.forsatnet.ir

بوکار
مدیریتکس 

تلفن مستقیم86073290 :

توصیههای مالیاتی برای کسب و کارهای کوچک

به قلم :استیو اسمیت
کارشناس کسب و کارهای کوچک
ترجمه :علی آلعلی
صاحبان کسب و کارهای کوچک همیشه درباره مسائل مالیاتی نگرانی
دارند .این امر ناش��ی از عدم آشنایی کافی با شرایط مالیات کسب و کار و
همچنین شهرت منفی مسائل مالیاتی در زمینه زمانبر بودن است .همین
امر بسیاری از کارآفرینان را نسبت به مسئله مالیات نگران ساخته است.
اگر ش��ما در زمینه پرداخت مالیات برای کسب و کارتان هیچ تجربهای
ندارید ،ش��اید امسال زمان صرف نظر از همکاری با موسسههای مالیاتی و
تالش برای پرداخت مالیاتتان بدون کمک دیگران باشد .این امر نه تنها
صرفهجویی مالی برای ش��ما به همراه دارد ،بلکه آگاهیتان را نس��بت به
وضعیت کسب و کارتان و حوزه مالیات افزایش خواهد داد.
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از نکات اساسی برای پرداخت
ساده و بیدردسر مالیات از سوی کسب و کارهای کوچک است .این امر در
کنار برخی از توصیههای اساس��ی شما را بدل به افرادی آگاه و تا حدودی
حرفهای در زمینه پرداخت مالیات خواهد کرد.
خریدها را به پایان سال واگذار کنید
پرداخت مالیات مربوط به خرید تجهیزات تازه برای شرکت اغلب اوقات
یکی از دردس��رهای همیش��گی برای کارآفرینان محسوب میشود .نکته
جال��ب در این میان امکان صبر کردن تا پایان س��ال ب��رای بهرهمندی از
تخفیف مالیاتی در این زمینه است .دلیل اصلی این تخفیف ترغیب کسب
و کارها برای پرداخت به موقع مالیاتشان است.
وقتی ش��ما در خرید تجهیزات موردنیاز کس��ب و کارت��ان زمانبندی
درس��تی نداشته باشید ،مالیاتتان به طور تصاعدی افزایش خواهد یافت.
درس��ت به همین خاطر اغلب برندهای بزرگ خریدهای ضروریش��ان را
در روزهای پایانی س��ال انجام میدهند .چنین کاری امکان بهرهگیری از

تخفیف مالیاتی و همچنین تخفیف مربوط به خرید به دلیل بازار آخر سال
را به همراه دارد .بنابراین شما در نوبت بعدی برای خرید تجهیزات کسب
و کارتان باید این نکته را مدنظر قرار دهید.
پرداخت مالیات مشتریان پس از فروش
برخ��ی از برندها پرداخت مالیات مرب��وط به فروش را به روزهای پایانی
س��ال موک��ول میکنند .ای��ن امر نه تنها مزیت مناس��بی نیس��ت ،بلکه
دردس��رهای زیادی برای برندها به همراه دارد .اگر شما تا آخرین روزهای
س��ال صبر کنید ،فقط حجم کارهایتان به طور قابل مالحظهای افزایش
پیدا خواهد کرد .بیتردید مدیریت ش��مار باالیی از فیشهای مالیاتی در
روزهای پایانی س��ال کار مورد عالقه هیچکسی نیست .بنابراین شما باید
دق��ت نظر در زمینه پرداخت به موقع مالیات کس��ب و کارتان را داش��ته
باش��ید .این امر اهمیت بس��یار زیادی برای برندها به همراه دارد .کسب
و کارهای  B2Bاغلب اوقات تا روزهای پایانی س��ال برای پرداخت مالیات
صبر میکنن��د .این امر به دلیل میزان باالی مالی��ات در این حوزه اغلب
اوقات مش��کالتی به همراه دارد .بنابراین اگر شما مالیاتتان را به موقع و
پس از هر فروش پرداخت نمایید ،دیگر مشکلی از بابت نگرانی برای جریمه
مالیاتی نخواهید داشت.
جدولبندی میزان بازگشت سرمایه
اگر کسب و کار شما در طول سال بازگشت سرمایه اندک یا منفی داشته

باشد ،مشمول معافیتهای مالیاتی مختلف خواهد شد .بنابراین شما باید
همیش��ه حواستان به وضعیت سرمایهگذاریتان باشد در غیر این صورت
ش��اید بدون اینکه س��ودی کرده باش��ید ،مجبور به پرداخت مالیاتهای
س��نگین شوید .این امر آینده کسب و کار شما را به طور قابل مالحظهای
تحت تاثیر قرار میدهد.
بسیاری از برندها حواسشان به میزان بازگشت سرمایه نیست .این امر نه
تنها از نظر مالیاتی ،بلکه در زمینه حسابداری نیز فاجعه بزرگی خواهد بود.
وقتی شما اطالعی از میزان سودتان نداشته باشید ،ادامه کسب و کارتان با
چالش اساسی مواجه میشود.
سرمایهگذاری بر روی زیرساختهای انرژی
برخی از حوزهها به دلیل اهمیتش��ان برای جامعه از نرخ بسیار پایین
مالیات برخوردار هستند .این امر به معنای امکان سرمایهگذاری مناسب از
سوی شما و کسب سود بدون نیاز به پرداخت مالیات فراوان است .چنین
امری نوعی مش��وق سرمایهگذاری محسوب میشود .بنابراین اگر کسب و
کار کوچک شما دارای بودجه اضافی است ،سرمایهگذاریاش در این حوزه
ایده جذابی خواهد بود .دس��ت کم دیگر نی��ازی به پرداخت مالیات برای
سود اضافه نیست و فعاالن حوزه زیرساخت انرژی از سرمایه اولیه مناسبی
بهرهمند میشوند.
منبعsmallbusiness.chron.com :

تلفن مستقیم86073290 :

ایرانزمـین
ایرانزمـــین

تلفن مستقیم86073298 :

اخبار

توسط رییس کمیته داوران تکواندو خوزستان اعالم شد:

ساختار و صدور گواهینامه داوری بین المللی

اهواز  -شبنم قجاوند:اسماعیل اسفندیاری ســاختار صدور گواهینامه داوری و چگونگی
ارتقای درجه داوران بین المللی را اعالم کرد .اســفندیاری رییس کمیته داوران تکواندو استان
خوزســتان در خصوص ســاختار صدور گواهینامه داوری و چگونگی ارتقای درجه داوران بین
المللی عنوان کرد .بر اســاس اخرین اعالم فدراســیون جهانی تکواندو  WTدر دوره هماهنگی
و باز اموزی داوران بین المللی که در  12و  13ژوئن  ( 2021خرداد  )1400در واشــنگتن دی
سی امریکا برگزار شد  ،کمیته داوران فدراسیون جهانی تکواندو ساختار صدور گواهینامه داوری
( ) referee certification course structureو ارتقای داوران بین المللی را بدین شــرح
اعالم نمود .برای اخذ مدرک * *P classیا همان مدرک ابتدایی عالقمندان عالوه بر داشــتن
مدرک کمر بند مشکی دان  4کشوری و داشتن مدرک داوری درجه یک یا ملی کشوری باید
حداقل دارای کمر بند مشکی دان  2یا  3کوکی وان را نیز اخد و در دوره بین المللی شرکت نمایند .اسفندیاری همچنین ادامه
داد :داوران پایه نیز برای ارتقاء به * *3rd classیا همان اخذ مدرک داوری بین المللی با رعایت قانون و دارا بودن مدرک داوری
درجه یک یا ملی کشــوری باید دارای مدرک دان  4کوکی وان باشــند و حضور در دوره بین المللی .و برای ارتقاء از درجه سه
به درجه دو بین المللی ( * )*2nd class toباید  3سال از زمان اخذ درجه  3بین المللی بگذرد و در  8رویداد بین المللی
( مسابقه یا باز اموزی بین المللی) شرکت کنند .رییس کمیته داوران همچنین ادامه داد؛ برای ارتقاء از درجه دو به درجه یک
بین المللی ( * ) *1st class toباید  5سال از اخذ مدرک درجه دو گذشته باشد و در  12رویداد بین المللی ( مسابقه یا باز
اموزی بین المللی) شرکت کنند .و نهایتا برای اخذ مدرک * *S classباید ده سال از اخذ مدرک درجه یک ایشان به انضمام
 15حضور بین المللی داوری بگذرد .اســماعیل اســفندیاری در خصوص وضعیت داوران استان خوزستان نیز اذعان داشت هم
اکنون دو داور استان در استانه اخذ مدرک درجه یک بین المللی خود و  3داور نیز مهیای ارتقاء به درجه دو بین المللی میباشند.
شــایان ذکر اســت استان خوزســتان در حال حاضر بیش از  360داور درجه یک و دو و سه فعال است که دوازده نفر از ایشان
مدرک بین المللی را اخذ نموده اند.
شرکت پاالیش گازفجرجم:

پیشرفت تعمیرات اساسی شرکت در گرمای طاقت فرسا

بوشهر  -خبرنگار فرصت امروز :مهندس نجفی درمصاحبه ي کوتاهي با خبرنگار شرکت با
اشاره به پروژه مهم تعمیرات اساسی گفت:این پروژه در گرمای سخت وطاقت فرسایی که وجود
دارد با پیشرفت خوبی در حال انجام است ومن بعنوان مدیرعامل این شرکت ،بر تمام تالش ها و
تعلق خاطر کارکنان وکارگران شرکت واقف هستم وبه آن احترام می گذارم .وي افزود :این پروژه
از آنجا برای شرکت دارای اهمیت باالیی است که ضمن بروز توانایی و خودکفایی کارکنان؛ تولید
محصوالت ما نیزبه آن وابســته است .مدیرعامل شرکت پاالیش گازفجرجم تصریح کرد :از تمام
کارکنان می خواهم که پروتکل های بهداشتی و الزامات  HSEرا جدی بگیرند و هرگز از ویروس منحوس کرونا غافل نباشند.
وي گفت :بخش های پشتیبانی شرکت می بایست تمام تدارکات الزم و پیش بینی های ضروری را برای پیمان های عملیاتی
داشته باشند تا کارگران با اطمینان بیشتر از سالمتی و ایمنی خود به فعالیت های جاری ادامه دهند .مهندس نجفي با اشاره
به تکریم نیروی انســانی در شرکت اظهار داشــت :این موضوع می بایست بعنوان یک اولویت در شرکت پاالیش گازفجرجم
مدنظر باشد و سرپرستان محترم در این زمینه تمام همت خود را بکار ببندند.
دکتر محمد اسماعیل هنرمند:

سومین مرحله از قطع برق ادارات و دستگاههای اجرایی پرمصرف استان گیالن

شماره 1811
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مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان در نشست خبری:

برنامه بلند مدت آبفا ،شیرین سازی آب دریاست نه تکیه بر منابع سطحی و زیر سطحی

بندرعباس  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرعامل شرکت آب و
فاضالب هرمزگان در تشریح وضعیت آب استان به مجموعه اقداماتی
اشاره کرد که علیرغم حاکم شدن خشکسالی و تحت تاثیر قرار دادن
منابع سطحی و زیر سطحی ،بیش از  50درصد جمعیت هرمزگان
تابستان بدون تنشی را سپری خواهند کرد .به گزارش روابط عمومی
و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب هرمزگان ،امین قصمی در
نشست خبری به مناسبت هفته صرفه جویی ،دلیل عدم مواجهه این
میزان از جمعیت هرمزگان از تنش آبی را ظرفیت سازی تولید آب
پایدار از طریق احداث آب شیرین کن ها عنوان کرد و افزود :به دلیل
خشکسالی ،بندرعباس به عنوان تنها مرکز استانی شناخته می شود
که از سوی وزارت نیرو به دلیل استفاده از منابع سطحی در سال های
گذشته ،با حساسیت باال به آن نگاه می شود که خوشبختانه با مجموع
اقدامات انجام شــده ،عمده نیاز آن بجای آب های سطحی از طریق
شیرین سازی آب دریا تامین می شود.به گفته وی ،شهر بندرعباس،
بندر خمیر و روستاهای تحت پوشش با جمعیتی حدود یک میلیون

نفر از منابع تولیدی آب شــیرین کن یــک میلیون متر مکعبی و
یکصد هزار متر مکعبی تامین می شوند که باعث شده در بحبوحه
خشکســالی ،منابع پایدار تولید آب برای بیش از نیمی از جمعیت
هرمزگان داشته باشیم.مدیرعامل شرکت آب و فاضالب هرمزگان از
افتتاح سامانه تامین آب بندرعباس که با دستور رئیس جمهور در بهار
امسال افتتاح شد ،به عنوان پروژه نجات بندرعباس از تنش و بحران

جدی آب یاد کرد و افزود :این پروژه شامل افتتاح فاز سوم آب شیرین
کن یکصد هزار متر مکعبی 33 ،کیلومتر خط انتقال و بازسازی مخزن
 30هزار متر مکعبی بندرعباس بود که اگر به سرانجام نمی رسید،
شاهد چالش و بحران جدی برای مرکز استان بودیم.
تامین نیاز  200روستا از طریق آبرسانی سیار
وی در ادامه به وضعیت آب استان اشاره کرد و افزود 200 :روستا با
جمعیتی بالغ بر  57هزار نفر به دلیل از دست رفتن منابع محلی تامین
آب مورد نیازشان با تنش مواجه هستند که از طریق آبرسانی سیار
تامین و جبران می شــود .به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضالب
هرمزگان ،به دلیل از دست رفتن منابع آبی ناشی از کم بارشی چاره
ای جز آبرسانی سیار نداریم که در تالش هستیم با افزایش ناوگان،
آبرسانی سیار را را برای گذر از بحران تقویت کنیم .قصمی از کمبود
دو هزار و  400لیتر بر ثانیه آب شرب در هرمزگان خبر داد و گفت:
هشــت هزار و  200لیتر بر ثانیه نیاز آبی هرمزگان است که در حال
حاضر ظرفیت موجود ما پنج هزار و  800لیتر بر ثانیه است.

اختصاص  302میلیارد ریال به اجرای طرحهای راهداری استان مرکزی

اراک -فرناز امیدی :معــاون راهداری وحمــل و نقل جاده
ای اســتان مرکزی اظهار داشــت 13 :میلیارد ریال این اعتبارات
بــرای اجرای عملیات لکهگیری و روکش آســفالت جاده خمین-
گلپایگان به طول چهار کیلومتــر و  20میلیارد ریال برای اجرای
پنج کیلومتر ماســه آسفالت و  2کیلومتر روکش آسفالت در جاده
خمیــن  -الیگودرز اختصاص یافته اســت .اختری از آغاز عملیات
اجرایی طرح لکهگیری جاده اراک  -توره خبر داد و گفت  :این طرح
شامل لکهگیری و روکش آسفالت مقطعی جادههای شازند – ازنا،
اراک – فرمهین و شازند – خمین در حوزه استحفاظی شهرستان
های اراک و شــازند آغاز و با اعتباری بالغ بر  110میلیارد ریال در
سال جاری اجرا و به بهرهبرداری می رسید .وی ادامه داد :عملیات
لکهگیری جاده شازند – سه راهی شازند نیز با استقرار پیمانکار با
اعتباری بالغ بر  28میلیارد ریال آغاز و در حال اجرا اســت .اختری
خاطرنشان کرد :عملیات اجرایی طرح لکهگیری و روکش آسفالت

جاده اراک – توره ابتدای حوزه استحفاظی اراک تا تقاطع روستای
خانمیران به طول  10کیلومتر در  2مسیر رفت و برگشت با اعتباری
بالغ بر  80میلیارد ریال در آینده نزدیک آغاز و پیش بینی میشود
بهرهبرداری از این طرح تا پایان سال جاری آغاز شود .وی ادامه طرح
تعریض جاده کمیجان – ساروق با اعتباری بالغ بر  51میلیارد ریال

را از دیگر برنامههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان
مرکزی در ســال جاری عنوان کرد و گفت :عملیات زیرسازی یک
کیلومتر این جاده از ابتدای ســال جاری بهصورت امانی با استفاده
از ماشینآالت و تجهیزات سازمانی توسط اداره راهداری و حمل و
نقل جادهای شهرستان کمیجان انجام شدهاست .معاون راهداری و
حمل و نقل جادهای استان مرکزی اظهار داشت :با توجه به موقعیت
جغرافیایی این اســتان و وجود بیش از  800کیلومتر راه شریانی با
عنوان کریدور شــمال به جنوب و غرب به شرق در استان ،ارتقای
جاده در راستای کاهش حداکثری تصادفات جادهای و تلفات جانی
ناشــی از آن در دستور کار این اداره کل قرار دارد .اختری در پایان
خاطرنشان کرد 6 :هزار و  400کیلومتر انواع آزاد راه ،راه اصلی و راه
روستایی در استان مرکزی وجود دارد که چهار هزار کیلومتر آن را
راه های روستایی تشکیل داده است و روزانه حدود  4۹0هزار وسیله
نقلیه از مسیرهای جاده ای استان مرکزی تردد میکنند.

 5۷۷شکایت و گزارش فساد در قم گزارش شد

قم  -خبرنگار فرصت امروز :مدیرکل ســازمان بازرسی قم از
 577شکایت و گزارش فساد در سه ماه نخست سال جاری خبرداد.
به گزارشــی  ،حجتاالسالموالمســلمین محمود طالبی با اشــاره
به بازرســیهای صورت گرفته از طرح منوریل ،افزود :جمع کردن
منوریل به این ســادگی نیست و مسئوالن استانی نیز سر دو راهی
ماندهاند .وی با بیان اینکه منوریل مطالبه مردم نیســت و بســیار
ناراضی هســتند ،اضافه کرد :هیچ سرمایهگذاری عالقه به راهاندازی
منوریل ندارد ،زیرا مسافر زیادی در مسیر تردد منوریل وجود ندارد و
از سوی دیگر با توجه به وجود مترو و سایر وسایل حملونقلی در قم،
راهاندازی منوریل ســودی نخواهد داشت .مدیرکل سازمان بازرسی
قم ادامه داد :همچنین با توجه به اینکه کل زیرساخت و تجهیزات
منوریل متفاوت از قطار شهری است ،قابلیت اتصال به شبکه ریلی
شهری را نیز ندارد .اجرای طرح منوریل قم از سال  138۹در بستر
رودخانه قمرود قم آغاز شــد که مرحله نخســت این طرح از پارک
ســوار شمالی قم تا مصالی قدس اســت .طالبی گفت :در سه ماه
نخست امسال 577 ،شکایت و گزارش فساد به سازمان بازرسی قم
گزارش شده و در حال رسیدگی است .وی افزود :بیشترین گزارش

به شــکایات و گزارش فساد رسیده در خصوص مسئوالن ردهباال با
احتیــاط وارد میشــود ،زیرا اتهام زنی و ترور شــخصیت در مورد
مســئوالن ردهباال زیاد است .مدیرکل بازرســی قم در ادامه با بیان
اینکه نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین  2وظیفه
کلی ســازمان بازرسی است ،بیان کرد :اگر بازرسان حین بازرسی از
دســتگاههای دولتی و ادارهها تخلفی کشف کنند ،افراد را به هیات
های رســیدگی به تخلفات معرفی میکنند ،قانونگذار نیز در این
زمینه تنبیهاتی لحاظ کرده ،ولی مجــازات ندارد .وی تصریح کرد:
در صورتــی که با جرائمی مثل اختالس ،سوءاســتفادههای مالی و
تضییع اموال بیتالمال مواجه شــویم ،افراد متخلف با مستندات به
مراجع قضایی معرفی میشوند .طالبی افزود :در همین راستا در سال
 ،۹۹پروندههای مختلفی علیه مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی
تشــکیل شــد ،برخی مدیران نیز جابهجا و برخی عزل شدند .وی
فضای اداری استان را فضای مطلوبی ارزیابی کرد و گفت :مهمترین
اولویت سازمان بازرسی مبارزه جدی با فساد اداری است و در طول
ســال گذشــته حتی با یک مورد کارمند بانک و یا مجموعه بانکی
برخورد نکردیم که تسهیالت تولید ارائه نداده باشد.

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :محمد اسماعیل هنرمند مدیرعامل توزیع برق
گیالن از اجرای مرحله ســوم قطع برق ادارات پرمصرف در  ۹شهر استان خبر داد.
مدیرعامل توزیع برق گیالن ضمن اشاره به دستورالعمل های ارسالی از سوی شرکت
توانیر مبنی بر پایش مصرف برق ادارات و دستگاهها افزود :این مشترکین ملزم به
کاهش  50درصدی مصرف برق در ســاعات اداري و همچنین کاهش مصرف به
میزان  10درصد در ســاعت غیر اداری هستند .وی ضمن تشکر از مدیران ادارات،
سازمانها و دستگاه های اجرایی که همکاری بسیار خوبی در مصرف بهینه انرژی برق دارند خاطرنشان کرد :هماهنگی الزم با
استانداری جهت تشکیل اکیپ های مدیریت مصرف به منظور بررسی میزان مصرف برق ادارات و دستگاههای اجرایی استان در
فصل گرما جهت پیشگیری از خاموشی ها ،تشکیل شده و اقدامات قانونی الزم جهت برخورد باسازمانهایی که الگوی مصرف را
رعایت نکرده اند اعمال شد .هنرمند تاکید کرد :تابستان سالجاری وضعیت صنعت برق بسیار ویژه و حساس تر از گذشته است
زیرا بابه توجه افزایش زودرس دمای هوا و افزایش مصرف برق ،کاهش تولید در نیروگاههای برقابی ،استخراج غیرمجاز رمزارزها
و  ...مصرف برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است .مدیرعامل توزیع برق گیالن اظهار داشت:
از ابتدای سالجاری مصرف برق ادارات و دستگاههای اجرایی با دقت مورد پایش قرار گرفته است و بر این اساس در رشت برق
اداره کل مالیاتی استان ،سازمان نوسازی و تجهیز مدارس گیالن  ،اداره مالیات و دارایی لنگرود ،اداره دارایی و پژوهشکده چای
الهیجان ،اداره دارایی و اداره آبیاری کشاورزی فومن ،اداره امور مالیاتی رودسر و سازمان تامین اجتماعی چابکسر ،سازمان تامین
اجتماعی انزلی بهمراه ساختمان اداری منطقه آزاد این شهرستان ،اداره دارایی و اداره بهزیستی آستانه ،دانشگاه آزاد اسالمی و
تامین اجتماعی آســتارا ،تامین اجتماعی املش ســاعت  11روز چهار شنبه  2تیر به دلیل عبور از آستانه مصرف قطع شد .وی
تاکید کرد :بمنظور جلوگیری از خاموشی ها؛ برق فرمانداری رشت  ،استانداری گیالن  ،ساختمان های اداری توزیع برق گیالن،
بیمارستان ها روی حالت دیزل ژنراتور(برق اضطراری) قرارگرفته تا فشار بار مصرف روی شبکه های توزیع برق کاسته شود .

برگزاری اولین کنفرانس ملی"شهرهایی برای مردم"

گرگان  -خبرنگار فرصت امروز :معاون خدمات شــهری شــهرداری گرگان از برگزاری کارگروه هماهنگی و ساماندهی
دستفروشان معابر سطح شهر خبر داد.احمد ساالری معاون خدمات شهری با اعالم این خبر گفت :شهرداری گرگان در راستای
اجرای تبصره  1بند  2ماده  55قانون شهرداری ها ملزم به رفع سد معابر عمومی ،اشغال پیادهروها و جلوگیری از سوء استفاده از
اماکن عمومی است.ساالری افزود :حضور دستفروشان و وانت بارهای میوه در هسته مرکزی شهر به ویژه در نقاط پرتردد باعث
بروز مشکالت فراوانی از جمله افزایش بار ترافیکی ،نارضایتی شهروندان و در مجموع نازیبایی چهره شهری را در برداشته است.
وی خاطرنشان کرد :شهرداری گرگان با آمادهسازی بازارچه  4هزار متری در جنب بهداشت مرکزی جهت ساماندهی دستفروشان
میوه و تره بار و همچنین پارکینگ جنب درمانگاه سپاه در خیابان پاسداران را جهت ساماندهی سبز ی فروشان هسته مرکزی را
تعیین کرده است.معاون خدمات شهری شهرداری گرگان ابراز امیدواری کرد با تشکیل این کارگروه که متشکل از دستگاههای
اجرایی از قبیل فرمانداری ،دادستانی ،انتظامی و اصناف و  ...است ،شاهد بهبود سیمای شهری و افزایش رضایت شهروندان باشیم.

کرونا برگزار می شــود .احمدی با اشــاره به اینکه در قرن  21نیاز
روز افزون به تغییر محور توســعه شهرها از کالبد به انسان و خلق

کارگروه هماهنگی و ساماندهی دستفروشان معابر سطح شهر گرگان تشکیل شد

ترمیم و بهسازی  10کیلومتر از جادههای روستائی شهرستان رامشیر در
راستای مسئولیتهای اجتماعی شرکت آغاجاری

اهواز  -شبنم قجاوند:رئیس مهندسی ساختمان این شرکت با اعالم این خبر
بیان کرد :در راستای تحقق مسئولیتهای اجتماعی ،جاده اصلی و فرعی روستاهای
شهرستان رامشیر بهطول  10کیلومتر ترمیم -بهسازی و ایمنسازی شد .مهندس
نصیراوی افزود :عملیات خاکی شــامل تســطیح ،خاکبرداری ،تراکم ،آبپاشــی و
گریدرزنی و ایمنسازی  4روستای ( ابوالفلوس -عدسواری -حفیره -عدشرهان) از
توابع شهرستان رامشیر در راستای خدمات عامالمنفعه به مناطق همجوار تأسیسات
انجام شد .وی در پایان گفت :فاز اول این عملیات با پشتیبانی ماشینآالت راهسازی (لودر -گریدر -کمپرسی و آبپاش) با هزینهای
بالغ بر یک میلیارد و  300میلیون ریال انجام شد و عملیات شنریزی جاده روستاهای مذکور که در مجاورت چاههای نفتی قرار
دارند در فاز بعدی و در آینده نزدیک انجام خواهد شد.
در ادامه جلسات آموزشی عملیات در منطقه هرمزگان تحقق یافت

بازآموزی کارکنان عملیات انبارنفت باهنر بندرعباس

بندرعباس -خبرنگار فرصت امروز -کارکنان عملیات انبارنفت شهید
باهنر بندرعباس با حضور در دوره آموزشــی دو روزه با آخرین تغییرات محاسبات
سیســتم های مکانیزه آشنا شــدند به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش
فــرآورده های نفتی منطقه هرمزگان در این دوره آموزشــی ،نکات کلیدی درباره
محاســبه سرک و کســری فرآورده هنگام جابجایی ،چگونگی ثبت دیپ مخازن و
محاســبات سیســتمی مربوط به آن به حاضران آموزش داده شــد .در این برنامه
آموزشی دو روزه که بدلیل شرایط خاص بیماری کرونا با رعایت کامل پروتکل های
بهداشــتی برگزار شد؛ روسای نوبتکاری و همکاران عملیات مخازن و نوبتکار انبار نفت شهید باهنر درمجموعه معاونت فنی و
عملیاتی منطقه هرمزگان حضور داشتند
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رسیده به ترتیب متعلق به دانشگاه علوم پزشکی ،شهرداریها و اداره
کل ورزش و جوانان بود .وی اضافه کرد :شــکایت از  2دستگاه علوم
پزشکی و شهرداریها دور از انتظار نیست ،چون هر دو دستگاه در
حوزه خدماتدهی فعال هســتند ،ولی در مورد اداره کل ورزش و
جوانان انتظار نداشــتیم تا به این حد نارضایتی وجود داشته باشد.
طالبی ادامه داد :تشکیل پرونده برای هر سه دستگاه صورت گرفته
و درحال پیگیری است .وی با بیان اینکه در چند ماه گذشته یکی
از مدیران کل استان و مسئول یکی از دستگاههای خدماتی به دلیل
تخلفاتی از جمله مالی عزل شدند ،تاکید کرد :سازمان بازرسی نسبت

شهردار رشت خبر داد:

رشت  -خبرنگار فرصت امروز :به گزارش واحد خبر مدیریت
ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشت ،سید محمد احمدی
شــهردار رشــت در گفت و گویی اظهار داشــت :اولین کنفرانس
ملی"شــهرهایی برای مردم" در تاریخ 5و 6مرداد توســط اداره
مطالعات و پژوهش شــهرداری رشــت و مشارکت دانشگاه گیالن
برگزار می شــود .شــهردار رشــت اضافه کرد :ایــن کنفرانس در
محورهای برنامه ریزی ،طراحی و مدیریت شــهری،محیط زیست
انسانی و توسعه پایدار،مدیریت اجتماعی و فرهنگی شهر،مهندسی
ترافیک ،حمل و نقل و زیرساخت های شهری،شهر خالق و صنعت
گردشگری،اقتصاد شهری،برند سازی و هویت شهری و با محوریت
ویژه رهیافت های توسعه پایدار شهری در وضعیت شیوع ویروس

مجدد شهرهای انسانی احساس می شود افزود :در توسعه انسانی،
دانش ،ســالمتی و ارج نهادن به کرامت انسانی اهمیت زیادی دارد
و شــهرداری رشت در راستای تحقق شــهرهای انسانی نسبت به
برگزاری این کنفرانس اقدام کرده است .گفتنی است عالقه مندان
و پژوهشگران محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر جهت
ارســال آثار و شــرکت در کنفرانس ،به آدرس rpcfest.rasht.ir
مراجعــه نمایند و مقاالت خود را تا تاریخ  15تیرماه  1400به این
ســامانه ارسال نمایند .الزم به ذکر است که این کنفرانس موفق به
اخذ مجوز پایگاه اســتنادی علوم جهان اسالم ( )ISCشده و با کد
اختصاصی  00210-42458در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم
( )ISCنمایه می گردد

در دومین جلسه کارگروه آب مازندران:

هر نوع بهره برداری و مصرف از منابع آبی نیاز به مجوز دارد
ســاری  -دهقان  :دومین جلســه کارگروه آب شورای حفظ
حقوق بیت المال با حضور دادســتان استان و کلیه دستگاه های
اجرایی مازندران به میزبانی شرکت آب منطقه ای مازندران در روز
شنبه پنجم تیرماه  1400برگزار گردید به گزارش خبرنگار مازندران
به نقل روابط عمومی ؛ دکتر یخکشی مدیرعامل شرکت آب منطقه
ای در این جلســه ضمن اشــاره به قانون توزیع عادالنه آب مبنی
بر دریافت مجــوز برای هرگونه بهره برداری و مصرف از منابع آبی
گفت :با توجه به اقلیم و شــرایط آبی استان نباید بدین گونه تصور
شود بهره برداری از منابع آبی نیاز به مجوز ندارد و این در صورتی
است که استفاده غیر مجاز از منابع آبی آسیب های زیست محیطی
بی بازگشــتی را بــه همراه دارد که این نیاز بــه مدیریت و تعادل

بخشــی دارد  .وی افزود :هرساله باید چاه های آب مورد نظارت و
کارشناسی قرار گیرند تا از نابودی سفره های زیرزمینی جلوگیری
شود مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران در ادامه ضمن ارائه

اقدامات پنج ساله پروژه تعادل بخشی از منابع آب زیرزمینی خاطر
نشــان کرد :مدیریت منابع آبی نیاز بــه عظم همگانی دارد و برای
کنترل و تعادل بخشــی آن خواستار کنترل برداشت از طریق برق
مصرفی با اعمال تعرفه تجاری یا قطع برق برای مشترکین غیرمجاز
هستیم ایشان اضافه کرد :با عدم ارائه سوخت به کلیه چاه های غیر
مجاز  ،عدم کشت دوم برنج و توسعه خشکه کاری اراضی شالیزاری
می توانیم از منابع آبی حفاظت نماییم محمد ابراهیم یخکشی دبیر
کارگروه آب استان در پایان جلسه تصریح کرد ؛ با تعیین ساز و کار
مناسب بین رابطین وزارت نیرو و دستگاه قضائی می توانیم جلوی
متخلفین منابع آبی از جمله حفاران غیر مجاز  ،مالکین چاه های
غیرمجاز و  ...را بگیریم

هفتمین اقدام فراگیر و هفدهمین مانور جهادی مدیریت بحران با هدف الگوی کاهش مصرف برق

ایالم-منصوری :مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق استان ایالم
گفت :با هدف استمرار خدمات رسانی برق به شهروندان جهت عبور از
پیک بار در #تابستان_بسیار_بسیار_ سخت  1400همزمان با سراسر
کشور؛ هفتمین اقدام فراگیر و هفدهمین مانور جهادی مدیریت بحران
در اســتان با محوریت کاهش مصرف برق ادارات امروز پنجشنبه 13
خرداد ماه در استان ایالم اجرا شد .شیرخانی ادامه داد :بر اساس مصوبه
هیات دولت ،ادارات و سازمانهای دولتی می بایست مصرف برق خود را تا

 50درصد قبل از پایان ساعت کار اداری و  ۹0درصد پس از آن کاهش
دهند .وی افزود :امسال با توجه به کاهش تولید نیروگاه های برق آبی و
همچنین وجود شرایط ویژه آب و هوا در کشور ،ضرورت دارد تدابیر ویژه
ای به منظور رفاه و آسایش مردم شریف استان ایالم جهت عبور از پیک
بار  1400اعمال شــود .وی در ادامه افزود :با همراهی مجدانه استاندار
محترم ایالم و تشکیل جلسات متعدد مدیریت بحران ،تاکنون تصمیمات
مناسبی اتخاذ شده است که از مهمترین آنها کاهش ساعت کار اداری

تا  12 : 30در حوزه جنوب استان و از آغاز تیرماه در همه استان جهت
مدیریت و کنترل بار شبکه برق در بخش دستگاه های اجرایی می باشد.
شیرخانی در پایان اظهار کرد :ما عالوه بر اعمال و نظارت بر دستگاههای
اجرایی موظف هستیم روشنایی معابر اصلی سطح شهر را به میزان 50
درصد کاهش دهیم همچنین در زمینه رمز ارزها تاکنون اقدامات خوبی
با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی انجام گرفته ولی همچنان
درحال دریافت گزارش از سوی شهروندان هستیم.

تبلیغـات خالق

مدرسه مدیریت
سفیر برند ،الگویی فراموششده در حوزه بازاریابی
به قلم :راج نیجر
کارشناس بازاریابی و برندسازی
ترجمه :علی آلعلی
فعالیت به عنوان صاحب کس��ب و کار یا بازاریاب همیش��ه همراه با نگرانی برای تاثیرگذاری مناسب بر
روی مش��تریان اس��ت .اگر کسب و کار شما توانایی جلب نظر مشتریان به بهترین شکل ممکن را نداشته
باش��د ،آنها به س��رعت س��راغ دیگر برندها خواهند رفت .بدون تردید این اتفاق برای هر کس��ب و کاری
ناراحتکننده خواهد بود .اگر ش��ما قصد پرهیز از بروز چنین اتفاقاتی را دارید ،باید نس��بت به استفاده از
یک الگوی فراموش شده در حوزه بازاریابی اقدام نمایید :سفیر برند.
س��فیر برند نماینده ش��ما در میان مش��تریان است .انتخاب س��فیر برند از میان مشتریان یا چهرههای
محبوب برای آنها امری منطقی محس��وب میش��ود .این امر تاثیرگذاری سفیر برند بر روی مشتریان را به
بهترین ش��کل ممکن صورت میدهد .ش��اید شما هم نس��بت به اجرای این الگو تردیدهای زیادی داشته
باش��ید ،اما باید پذیرفت که بهترین راهکار برای افزایش محبوبیت کس��ب و کارتان همین است .در ادامه
برخی از مهمترین مزیتهای الگوی س��فیر برند را مورد بررس��ی قرار خواهیم داد .این امر به ش��ما برای
تاثیرگذاری هرچه بهتر بر روی مشتریان کمک خواهد کرد.
ارزش بیپایان بازاریابی مستقیم از سوی مشتریان
امروزه اگر یک خریدار از برند شما رضایت باالیی داشته باشد ،تمایل باالیی برای معرفیتان به همکاران
و دوستانش نشان خواهد داد .این امر اهمیت بسیار زیادی برای کسب و کارها دارد .سرمایهگذاری بر روی
مشتریان به عنوان سفیر برند امکان بهرهبرداری از مزیت بازاریابی مستقیم را دارد.
امروزه مش��تریان به صحبتها و توصیههای یکدیگر بسیار بیش��تر از تبلیغات و ادعاهای برندها اعتماد
میکنند .این امر اهمیت بسیار زیادی برای برندها به همراه دارد .وقتی شما امکان استفاده از مشتریانتان
برای ترغیب دامنه وسیعتری از خریداران به سوی کسب و کارتان را داشته باشید ،فرآیند بازاریابی بسیار
سادهتر از هر زمان دیگری خواهد شد.
اگر ش��ما به فکر س��رمایهگذاری بر روی حوزه بازاریابی هستید ،انتخاب برخی از مشتریان وفادارتان به
عنوان سفیر برند و تالش برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان از چنین راهی ایده بسیار بهتری خواهد بود.
توسعه ارگانیک کسب و کار در شبکههای اجتماعی
س��االنه شمار باالیی از برندها هزینههای س��نگینی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان انجام میدهند.
این امر ش��امل سرمایهگذاری بر روی شبکههای اجتماعی نیز میشود .اگر شما الگوی انتخاب سفیر برند
را ب��ه بهترین ش��کل ممکن دنبال کنید ،به راحتی ام��کان تاثیرگذاری بر روی مش��تریانتان را خواهید
داش��ت .این امر همراه با توس��عه اعتبار کسب و کار در شبکههای اجتماعی بدون نیاز به صرف حتی یک
دالر خواهد بود.
صرف هزینههای تبلیغاتی برای توسعه کسب و کار همیشه ایده مناسبی نیست .شاید استارتآپ شما
در ابتدای مس��یر فعالیتش دارای بودجه کافی نباش��د در این صورت تالش برای توسعه ارگانیک کسب و
کار بهترین گزینه خواهد بود .این امر به طور ویژهای در شرایط کرونایی و کاهش توان مالی برندها دارای
اهمیت اس��ت بنابراین با استفاده از چنین استراتژیای دیگر نیازی برای صرف هزینههای گزاف در حوزه
بازاریابی نخواهید داشت.
ماندگاری در ذهن مشتریان
برندهای فعال در زمینه انتخاب س��فیر و تعامل با مش��تریان وفادار به خوبی در ذهن مش��تریان باقی
میمانند .بدون تردید ماندگاری در ذهن مشتریان عالوه افزایش اعتبار کسب و کار موجب کاهش نیاز به
سرمایهگذاری بر روی حوزه بازاریابی و تبلیغات نیز میشود بنابراین استفاده از این شیوه مزایای متعددی
برای شما خواهد داشت.
وقتی یک برند به خوبی در ذهن مش��تریان ماندگار ش��ود ،دیگر به س��ختی آن را مورد بیتوجهی قرار
خواهند داد .این امر برای شما به عنوان یک کارآفرین به معنای امنیت برندتان در بلندمدت خواهد بود.
بدون تردید هر کارآفرینی قصد دستیابی به این هدف را دارد بنابراین اگر ماندگاری در ذهن مشتریان و
ایجاد حاش��یه امنیت برای برندتان دارای اهمیت فراوانی است ،باید از الگوی سفیر برند برای تاثیرگذاری
بر روی مشتریان به خوبی استفاده نمایید.
انتخاب س��فیر از میان مش��تریان وفادار اهمیت بسیار زیادی دارد .مش��تریان عادی کمتر تمایلی برای
همکاری بلندمدت با ش��ما نش��ان میدهند بنابراین نیاز اساسی ش��ما پیدا کردن مشتریان عالقهمند به
کسب و کارتان و مایل به فعالیت به عنوان سفیر برندتان است.
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طراحی برنامه بازاریابی برای استارتآپها
به قلم :اکای ا ِسکول ِی
کارشناس بازاریابی
ترجمه :علی آلعلی
فعالیت در دنیای کس��ب و گار هرگز کار س��ادهای نیس��ت.
امروزه بازاریابی و جلب نظر مشتریان یکی از مهمترین کارها در
زمینه مدیریت استارتآپ محسوب میشود .بدون تردید کمتر
مش��تریان از کسب و کار ش��ما اطالع دقیق دارند .به هر حال
شما به عنوان یک استارتآپ هنوز در ابتدای مسیرتان هستید
بنابراین بازاریابی ابزاری قدرتمند برای معرفی کسب و کار شما
به مشتریان خواهد بود.
اس��تارتآپها همیش��ه برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی
مشتریان با رقبای بزرگی مواجه هستند .این امر فضای بازاریابی
را به ش��دت دش��وار میس��ازد .اگر ش��ما در این میان برنامه
منسجمی برای بازاریابی داشته باشید ،امکان تاثیرگذاری بسیار
س��اده و بهتر بر روی مشتریان را پیدا خواهید کرد .بسیاری از
برندها در مس��یر تاثیرگذاری بر روی مشتریان در تالش برای
اس��تفاده از برنامههای مشخصی نیس��تند .این امر ضربه بسیار
سختی به استارتآپها میزند.
برندهای بزرگ همیش��ه برای بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی
مش��تریان به دنبال ایدههای جذاب هس��تند .ای��ن امر باید به
توجه به نکات متعددی مدنظر بازاریابها قرار گیرد .اگر ش��ما
هم در ابتدای مس��یر توسعه استارتآپتان هستید ،استفاده از
توصیهه��ای حرفهای برای ایجاد برنامهای ج��ذاب و تاثیرگذار
ضروری خواهد بود .هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از
ایدههای اساسی و تاثیرگذاری برای بهبود وضعیت کلی برندها
در زمینه طراحی برنامه بازاریابی است.
تعریف هدف نهایی برند
هر برن��دی در زمینه بازاریابی باید یک هدف نهایی داش��ته
باشد .بدون تردید وقتی یک استارتآپ اقدام به سرمایهگذاری
بر روی حوزه بازاریابی میکند ،اهداف چندگانهای را مدنظر قرار
میدهد .نکته مهم در این میان تالش برای تاثیرگذاری بر روی
بازار کس��ب و کار از طریق طراحی یک هدف نهایی است .این
امر نظم مش��خصی به فرآیند بازاریابی برند خواهد داد بنابراین
دیگر نیازی برای پیگیری اهداف دارای ماهیتی متناقض با هم
نخواهد بود.
اگر ش��ما هدف نهای��ی ب��رای بازاریابی ندارید ،بس��یاری از
تالشهایتان به منظور تاثیرگذاری بر روی مشتریان بینتیجه
باقی خواهد ماند .این امر مش��کالت بس��یار زیادی برای کسب
و کار ش��ما به همراه میآورد .نخس��تین مشکل اساسی در این
میان ناتوانی برای جلب نظر مشتریان حتی با صرف هزینههای
بازاریابی بسیار کالن خواهد بود.
تعیین هدف نهایی برای بازاریابی کار سختی نیست .شما باید
به عنوان ی��ک بازاریاب به مهمترین نیاز برندتان توجه نمایید.
اگر شما در تالش برای یافتن مشتریان هرچه بیشتری هستید،
مهمترین هدف بازاریابی شما تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
و تبدیل آن به مش��تریان برند خواهد ب��ود .در غیر این صورت
شانس��ی برای طراحی یک برنامه بازاریابی منس��جم نخواهید
داشت.
تعیین بازار هدف
ه��ر برندی از یک بازار مش��خص برای تاثیرگ��ذاری بر روی
مشتریان ش��روع میکند .اگر ش��ما از همان لحظه نخست به
دنب��ال تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در تمام بازارها باش��ید،
نتیج��ه فعالیت بازاریابیتان به هیچ وجه مناس��ب نخواهد بود.
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان باید از یک
بازار مش��خص و در حد امکان کوچک ش��روع نمایند .در غیر
این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید
داشت.
بازارهای مختلف دارای ویژگیهای متنوعی هستند .این امر
برای بسیاری از برندها امکان حضور همزمان در بازارهای بزرگ
را از بین میبرد بنابراین اگر ش��ما کارتان را با سرمایهگذاری بر
روی چند بازار بزرگ شروع کنید ،به احتمال زیاد شانسی برای
تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید داشت .این امر مشکالت
بسیار زیادی برای برندها به همراه خواهد داشت.
اگر ش��ما دارای بازار محلی در دسترس هس��تید ،باید ابتدا
بر روی همان بازار س��رمایهگذاری نمایی��د .در غیر این صورت
شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریانتان پیدا نخواهید کرد.
بس��یاری از برندها برای پیداکردن بازار ابتدایی به منظور شروع
به کار بازاریابی زمان زیادی را تلف میکنند .اگر شما یک بازار
به نسبت کوچک و مناس��ب برای شروع کارتان را پیدا کردید،
نیازی به تردید درباره شروع به کارتان در این راستا نخواهد بود.
هرگونه اتالف وقتی در این میان فرصت بازاریابی و رقابت موثر
با دیگران را از شما خواهد گرفت.
مطالعه بر روی کلیدواژهها
هیچ کمپین بازاریابی بدون شناسایی دقیق کلیدواژهها همراه
با موفقیت نخواهد بود .ش��ما برای بازاریابی مناسب باید یافتن
کلیدواژههای مناس��ب را در دس��تور کار قرار دهید در غیر این
صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان نخواهید
داش��ت .موتوره��ای جس��توجو مهمترین بخ��ش در حوزه
بازاریابی محسوب میش��ود .اگر محتوای شما رتبههای برتری
در موتورهای جستوجو پیدا نکند ،شانس چندانی برای جلب
نظر مشتریان نخواهید داشت .این امر اهمیت بسیار زیادی برای
نتیجه کمپینهای بازاریابی به همراه دارد.
موضوع مدیریت سئو در طول سالهای اخیر بسیار داغ شده
اس��ت .اگر شما هنوز با مدیریت سئو به شکل مناسب آشنایی
ندارید ،ش��اید خیلی دیر هم نش��ده باش��د .یکی از مهمترین
موضوعات در بحث از سئو مربوط به کلیدواژههاست .کلیدواژهها
به بازاریابها فرصت مناسبی به منظور نمایش محتوایشان به
بهترین شکل ممکن برای کاربران عالقهمند میدهد.
اگر کاربران مدنظر شما عالقه زیادی به محتوای سرگرمکننده
دارند ،ش��ما باید از کلیدواژه س��رگرمی یا دیگر کلمات مشابه
دس��تکم در تیتر یا چند خط ابتدایی محت��وای بازاریابیتان
اس��تفاده نمایید .این امر محتوای بازاریابی شما را در رتبههای
برتر قرار میدهد.

تعیین معیارهای دقیق برای ارزیابی کمپین
هر کمپین بازاریابی یا در مقیاس��ی وسیعتر هرگونه فعالیت
بازاریابی باید براس��اس معیارهای دقی��ق اندازهگیری و ارزیابی
ش��ود .بس��یاری از برندها در عرص��ه بازاریابی فق��ط به دنبال
تاثیرگذاری بر روی مشتریانش��ان هس��تند .اگر این امر همراه
با تالش برای ارزیابی نتیجه بازاریابی نباشد ،شما شانسی برای
جلب نظر مشتریانتان نخواهید داش��ت .دلیل این امر ناتوانی
برای اطالع دقیق از نتیجه کمپینهای بازاریابی در عمل است.
بدون ش��ک هر کمپین بازاریابی دارای ایرادات و نقصهایی
اس��ت .اگر ش��ما امکان اطالع دقی��ق از نقصهای یک کمپین
را نداش��ته باش��ید ،به طور م��داوم برای تاثیرگ��ذاری بر روی
مش��تریانتان با مشکل مواجه خواهید ش��د .این امر به معنای
تکرار اشتباهات بازاریابی به طور مداوم از سوی شما خواهد بود
بنابراین باید شیوهای متفاوت برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان
در پیش گیرید.
بس��یاری از برندها در زمینه طراحی برنام��ه بازاریابی وقتی
نوب��ت به تعیین معیارهای دقیق میرس��د ،هیچ اطالعی از آن
ندارن��د .این امر به دلیل ماهیت به نس��بت پیچیده این بخش
طبیعی محسوب میش��ود .بهترین توصیه در این میان تالش
برای الگوبرداری از میان برندهای بزرگ و موفق اس��ت .این امر
به ش��ما برای تاثیرگذاری بهین��ه بر روی مخاطب هدف کمک
شایانی خواهد کرد.

تعیین بودجه بازاریابی
شما بدون تعیین بودجه مناسب برای بازاریابی و تاثیرگذاری
بر روی مخاطب هدف هیچ شانسی برای جلب نظر مشتریانتان
نخواهید داشت .بسیاری از برندها برای جلب نظر مشتریان باید
به طور مداوم بودجه در دسترسش��ان را مدنظر قرار دهند .اگر
یک برند بدون تعیین بودجه اقدام به بازاریابی نماید ،به احتمال
زیاد بیش از آنچه باید در مسیر بازاریابی خرج خواهد کرد .این
امر به معنای ایجاد کسری در منابع مالی کلی برند و همچنین
نیاز برای قرض کردن در همان ابتدای شروع فعالیت استارتآپ
خواهد بود.
تعیین بودجه برند باید براساس تمام منابع مالی در دسترس
صورت گیرد .این امر نباید فشار زیادی بر کسب و کارها ایجاد
کن��د .در غیر این صورت به زودی با مش��کالت عمدهای برای
تاثیرگ��ذاری بر روی مش��تریانتان مواجه خواهید ش��د .مرور
برخی از شکستهای بزرگ در عرصه بازاریابی به خوبی اهمیت
آمادگی برای صرف هزینه مناسب در این حوزه را نشان میدهد.
طراحی سایت رسمی
هیچ اس��تارتآپی بدون سایت رس��می دارای جذابیت کافی
برای مشتریان نیس��ت .شما تا زمانی که سایت رسمی نداشته
باش��ید ،هویتتان برای مش��تریان مبهم اس��ت .بیشک هیچ
مشتریای اقدام به خرید از یک کسب و کار دارای هویت مبهم
یکند .این امر مشکالت بسیار زیادی برای کسب و کارها به
نم 
همراه خواهد داشت .نخستین مشکل در این میان ناتوانی برای
فروش و در نتیجه توسعه کسب و کار به طور طبیعی خواهد بود.
امروزه هزینه راهاندازی س��ایت خیلی زیاد نیس��ت بنابراین
هیچ بهانهای از کسب و کارها برای عدم طراحی سایت به موقع
پدیرفته نخواهد بود .شما با طراحی سایت هویت آنالین برندتان
را تا حدود زیادی تکمیل میکنید .این امر اهمیت فوقالعادهای
برای تعامل بهتر با مشتریان خواهد داشت.
سایت رسمی یک استارتآپ مسیر همکاری با دیگر برندها را
نیز هموار خواهد کرد .بدون تردید کمتر برندی اقدام به همکاری
با یک موسسه یا استارتآپ فاقد اطالعات دقیق یا سایت رسمی
میکن��د .این امر به معنای از دس��ت رفتن فرصتهای طالیی
پیش روی اس��تارتآپ ش��ما در صورت بیتوجهی به طراحی
سایت رسمی خواهد بود بنابراین باید به بهترین شکل ممکن با
طراحی سایتی جذاب و تعاملی مانع از دست رفتن فرصتهای
مناسب برای کسب و کارتان شوید.
انتخاب پلتفرمهای اجتماعی مناسب برای استارتآپ
حضور در شبکههای اجتماعی امر مهمی محسوب میشود.
اگر ش��ما در ای��ن میان اقدام ب��ه حضور در تمام ش��بکههای
اجتماعی نمایید ،شاید شانس چندانی برای تاثیرگذاری بر روی
مشتریان نداشته باشید .این امر عالوه بر هزینه مالی فراوان برای
حضور در شبکههای اجتماعی متعدد از نقطه نظر تاثیرگذاری بر
روی مشتریان نیز چندان منطقی نیست.
امروزه کس��ب و کارها باید در ش��بکههای اجتماعی بس��یار
هوشمندانه عضویت پیدا کنند .در غیر این صورت شانسی برای
تعامل با مش��تریان به طور حرفهای نخواهند داش��ت .بیشک
مشتریان به برندهایی که به طور مداوم در هر شبکه اجتماعی
حضور دارند ،روی خوش نش��ان نمیدهند بنابراین ش��ما باید
از می��ان گزینههای مختلف ففط چن��د نمونه را برای عضویت
انتخاب نمایید .در غیر این صورت بدل به برندی کلیشهای برای
مشتریانتان خواهید شد.

همکاری با اینفلوئنسرها
ش��اید تا پی��ش از این همکاری با یک یا دو س��لبریتی برای
تاثیرگذاری بهینه بر روی مش��تریان کافی به نظر میرسید ،اما
امروزه مفهوم اینفلوئنس��ر دارای اهمیت بسیار بیشتری است.
اینفلوئنس��رها دارای تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب
هدف هستند بنابراین اگر ش��ما در تالش برای تاثیرگذاری بر
روی مشتریان به بهترین شکل ممکن هستید ،باید دستکم با
یک اینفلوئنسر همکاری داشته باشید.
بس��یاری از برندها در زمین��ه همکاری با اینفلوئنس��رها به
همکاری کوتاهمدت تمایل نشان میدهند .این امر نه تنها تاثیر
مناس��بی بر روی وضعیت برندها ندارد ،بلکه در بلندمدت تمام
مش��تریان را نیز از آنها ناامید میسازد بنابراین شما باید برنامه
درستی برای همکاری بلندمدت با اینفلوئنسرها داشته باشید.
یک��ی از نکات مه��م در رابطه ب��ا همکاری می��ان برندها و
اینفلوئنس��رها مرب��وط به انتخاب براس��اس نیاز کس��ب و کار
اس��ت .ش��ما به عنوان یک اس��تارتآپ نیازی ب��ه همکاری با
اینفلوئنسرهای بس��یار بزرگ و بینالمللی ندارید .این امر فقط
هزینههای بس��یار زیادی بر روی دوش کس��ب و کار شما قرار
میدهد .اگر ش��ما ه��م در تالش برای هم��کاری با بزرگترین
اینفلوئنسرهای دنیا هس��تید ،باید همین ابتدای کار نسبت به
کاه��ش هزینههای بازاریابیتان اقدام کنید .در غیر این صورت
بخش قابل مالحظهای از بودجهتان را بدون هیچ نتیجه مناسبی
از دست خواهید داد.
طراحی تبلیغات برای تاثیرگذاری احساسی بر روی
مشتریان
تاثیرگذاری احساسی بر روی مشتریان دیگر یک شعار نیست،
بلکه برندها باید با طراحی تبلیغات تعاملی و احساسی اقدام به
جلب نظر مشتریانشان نمایند .در غیر این صورت شما در میان
برندهای محبوب مشتریان جایی نخواهید داشت.
طراحی تبلیغات همیشه کار س��ختی به نظر میرسد .یکی
از ن��کات مهم برای برندها در این میان اس��تفاده از پتانس��یل
ش��بکههای اجتماعی اس��ت .ام��روزه تقریبا تمام ش��بکههای
اجتماعی از تبلیغات پشتیبانی میکنند بنابراین شما با پرداخت
هزینه ام��کان نمایش محتوای تبلیغاتیتان در این پلتفرمها را
خواهید داشت.
تبلیغات ش��ما باید ب��ه اندازه کافی کوتاه باش��د .در غیر این
ص��ورت مخاطب هدف حوصله تماش��ای تم��ام آن را نخواهد
داشت .همچنین برای انتقال احساسات به بهترین شکل ممکن
تمرکز بر روی فرمت ویدئویی بهترین گزینه خواهد بود .در غیر
این صورت شما شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریانتان
نخواهید داش��ت .این امر اهمیت بس��یار زی��ادی برای هرچه
جذابتر ساختن محتوای تبلیغات برندها دارد.
حفظ پیام اصلی بازاریابی برند
کس��ب و کارها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف
بای��د پی��ام اصل��ی بازاریابیش��ان را به طور م��داوم حفظ
کنند .اگر ش��ما در ط��ول زمان پی��ام بازاریابیتان به طور
مداوم تغییر کند ،ش��انس زیادی برای جلب نظر مشتریان
نخواهید داش��ت .این امر درست مانند تغییر حوزه فعالیت
برند برای شما نامناسب خواهد بود.
مشتریان برای خرید مداوم از شما باید جلوههایی از ثبات در
عملکردتان را مشاهده نمایند .در غیر این صورت هیچ جذابیتی
برای مشتریان نخواهید داشت .این امر یک اصل تغییرناپذیر در
حوزه بازاریابی و کس��ب و کار محسوب میشود .با این حساب
شما باید هرچه بهتر به دنبال جلب نظر مشتریان برندتان باشید.
ب��دون تردید حفط پیام اصل��ی بازاریابی برند به معنای عدم
بهروز رسانی آن نیست .شما برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان
باید به طور مداوم پیامهای بازاریابیتان را به روز رسانی نمایید.
در غیر این صورت ثبات شما در زمینه بازاریابی بدل به کلیشهای
کسلکننده خواهد شد.
ارزیابی نتایج بازاریابی
هر برنام��ه بازاریابی با ارزیابی دقیق نتایج بازاریابی معنا پیدا
میکند .اگر ش��ما نتایج بازاریابی برندتان را به بهترین ش��کل
ممکن مدنظر قرار ندهید ،شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری بر روی
مش��تریانتان نخواهید داش��ت .همانطور که پیش از این اشاره
کردیم ،تکرار اشتباهات در عرصه بازاریابی امر رایجی محسوب
میش��ود .تنها راهکار مناس��ب برای این مش��کل نیز بازنگری
اساسی در نحوه ارزیابی نتایج بازاریابی برند است.
اگر استارتآپ شما در مرحلههای قبلی به خوبی معیارهای
دقیقی برای ارزیابی وضعیت بازاریابیاش طراحی کرده باش��د،
اکنون دیگر مش��کلی نخواهید داش��ت .مهمترین نکته در این
بخش استفاده عملی از دادههای به دست آمده از مراحل قبلی
برای ارزیابی دقیق وضعیت هر کمپین بازاریابی اس��ت .این امر
نه تنها عملکرد ش��ما در کمپینه��ای بازاریابی بعدی را بهبود
میبخش��د ،بلکه وضعیتتان در ارتباط با بهروز رسانی کمپین
جاریتان را نیز متحول خواهد کرد.
گردآوری تیم مناسب
تولی��د محتوای جذاب و فعالیت مناس��ب در حوزه بازاریابی
بدون در اختیار داشتن یک تیم ماهر غیرممکن به نظر میرسد.
ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریانتان باید دس��تکم
تیمی مناس��ب در اختیار داش��ته باشید .ش��اید شما به عنوان
یک استارتآپ بودجه محدودی در دسترس داشته باشید ،اما
هرگونه بیتوجهی به بخش بازاریابی عواقب بس��یار خطرناکی
برای شما خواهد داشت.
ب��دون تیم بازاریابی حرفهای رقابت با دیگر برندها غیرممکن
اس��ت بنابراین حتی با صرفهجویی در بخشهای دیگر کسب و
کارتان باید بودجه کافی برای تشکیل یک تیم بازاریابی حرفهای
را فراهم نمایید .در غیر این صورت مشکالت بازاریابیتان به طور
مداوم ادامه پیدا خواهد کرد.
طراحی برنامه بازاریابی برای استارتآپها هرگز کار سادهای
نیست .بس��یاری از برندها در این میان ایدههای متنوعی برای
جلب نظر مشتریان دارند .اگر شما به دنبال طراحی یک برنامه
کام��ل و راهبردی برای برندتان هس��تید ،نکات مورد بحث در
این مقاله کمک ش��ایانی به شما برای دس��تیابی به اهدافتان
خواهد کرد.
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