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چگونهازمسیررگوالتورییکپارچهمیتوانصنعتخودروراتوسعهداد؟

۲۳ نهاد رگوالتور 
در بازار خودرو

فرصت امروز: یک گزارش رس��می نش��ان می دهد که 23 نهاد رگوالتوری در بازار و صنعت خودرو کشور وجود 
دارد که نه در راستای یکدیگر بلکه در اغلب مواقع علیه یکدیگر عمل می کنند. اگرچه این نهادهای رگوالتور که 
در حوزه سیاست گذاری فعال هستند، وظیفه کنترل و نظارت در طول چرخه عمر خودرو از مرحله تامین و تولید 
تا نوسازی و اقساط را به عهده دارند، اما طبق گزارش بازوی پژوهشی وزارت صمت، یکی از ارکان ناکارآمدی...

شاخصبورستهرانبهابرکانال1.5میلیونواحدیمیرسد؟

تقویت5هزارواحدیبورس
4

2

3

بخشخدماتبیشترینوبخشتولیدکمترینمعافیتمالیاتیرادارد

معافیتمالیاتیضدتوسعه

8

مدیریتوکسبوکار

یادداشت
تهاتر؛راهحل
یامسّکن؟

محمدرضامودودی
مدیر خانه ترویج تجارت جهانی

معام��ات  گرچ��ه  ام��روزه 
ادبی��ات  از  تهات��ری، بخش��ی 
تجاری رایج کش��ور شده که به 
 عنوان راهکاری مناس��ب برای 
دور زدن تحریم ه��ا و تس��هیل 
توصی��ه  بین الملل��ی  تج��ارت 
می ش��ود و دلیل اصلی آن نیز 
بین المللی،  تحریم ه��ای  وجود 
نب��ود رواب��ط بانک��ی فع��ال با 
تج��اری،  ه��دف  کش��ورهای 
ش��رایط غیرمتعارف سیاسی و 
اقتصادی در منطقه، محدودیت 
فعالیت ش��بکه های حمل ونقل 
بین المللی و نوس��انات ش��دید 
در ارزش پ��ول ملی اس��ت، اما 
واقعی��ت این اس��ت ک��ه تهاتر 
قدیمی تری��ن ش��کل و ش��یوه 
مبادل��ه تج��ارت در دنیاس��ت 
ک��ه در آن ی��ک کاال با کاالیی 
دیگر بدون نی��از به پول تبادل 
می ش��ود. خواه کاال ب��ا فلزات 
گران بها نظیر طا یا نقره مبادله 
شود و یا با کاالهای دیگری که 
مورد قبول ط��رف اول معامله 
باش��د، فع��ل صورت گرفت��ه را 
تهاتر می گفتند؛ لذا قدمت این 
ش��یوه تجارت به درازای تاریخ 
تجارت بش��ر و فراتر از آن نیاز 

بشر می رسد.
ادامهدرهمینصفحه
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ادامهازهمینصفحه
با ای��ن وصف نبای��د تصور کرد که ش��یوه مبادله 
تهاتری، امروزه ش��یوه ای منسوخ در ساختار تجارت 
بین المللی و متعلق به زمان های بس��یار دور اس��ت. 
گرچه امروزه با وجود س��اختارهای توس��عه یافته و 
فراگی��ر بانکی و ظهور ش��یوه های نوی��ن و مطمئن 
مبادل��ه پ��ول در ازای خری��د کاال و ب��اال رفت��ن 
تنوع پذیری سایق و سبد تقاضاهای طرفین معامله، 
گرایش به س��مت تجارت تهات��ری کاهش یافته، اما 
تهاتر هنوز ه��م به  عنوان یکی از ش��یوه های اصلی 
تجارت توسط برخی کشورها )هم توسعه یافته و هم 
در حال توس��عه( به کار گرفته می ش��ود؛ به ویژه در 
ش��رایط خاص، کش��ش و گرایش کشورها به سمت 
مب��ادالت تهات��ری افزایش می یابد؛ نظی��ر آنچه در 
انگلستان بعد از جنگ جهانی اول و یا در آلمان بعد 
از جنگ جهانی دوم رخ داد و یا آنچه در ترکیه طی 
س��ال های پایانی دهه 90 قرن گذش��ته و یا پس از 
اعمال تحریم ها در س��ال های اخیر این کشور تجربه 
شد. براساس برخی تحقیقات )آمار منتشره از سوی 
وزارت بازرگان��ی آمری��کا( هم اکنون نیز این ش��یوه 
مبادله س��همی بین 30 تا 40 درصد از کیک جهانی 
تجارت را در اختیار دارد و بستر مطلوبی است برای 
ایج��اد ت��وازن در تراز تجاری کش��ورهایی که با هم 

مراودات تجاری دارند.
ب��ه  وی��ژه از آن زم��ان ک��ه جن��گ تج��اری میان 
ابرقدرت های اقتصادی شدت گرفته و زنگ خطر جدی 
برای کشورهایی به صدا درآمده که ترازوی تراز تجاری 
ب��ه صورت مداوم به نفع آنان س��نگین اس��ت، رویکرد 
بسیاری از کش��ورهای قدرتمند، جایگزین کردن سهم 
و درصدی از تجارت معمول با ش��یوه های تهاتری برای 
کم کردن فاصله تراز صادراتی و وارداتی و ایجاد انگیزه 
در توسعه تجارت کش��ورهای هدف با آنان شده است. 

نمون��ه بارز آن، چین اس��ت که با ایجاد بس��تری برای 
تسهیل واردات )ایجاد نمایشگاه دائمی واردات( به دنیا 
اعام ک��رده که می خواهد ظرف پنج س��ال آینده 10 
هزار میلیارد دالر واردات داش��ته باش��د و بدیهی است 
که مهمترین رویک��رد آن را می توان افزایش مبادله با 
کمک تهاتر بین المللی دانس��ت، رویکردی که حتی به 
ایران نیز در سال های گذشته توصیه شد، اما متأسفانه 
نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی نتوانس��ت از این 

فرصت چین به نحو مطلوب بهره ببرد!
اما با اعمال دور جدید تحریم های آمریکا و آغاز جنگ 
تمام عیار تجاری علیه ایران، دولتمردان باالخره مبادله 
تهات��ری را بهتری��ن ش��یوه دور زدن تحریم ها معرفی 
کردند و برای عملیاتی کردن این راهکار، سال هاس��ت 
که به دنبال تدوین ش��یوه نامه اجرایی هس��تند! نکته 
طن��ز این تصمیم، اعان رس��انه ای این راهبرد آن هم 
در سطحی گسترده در بحبوحه جنگ اقتصادی است. 
بدی��ن معنا که ما به ش��یوه های مختلف این پیام را به 
آمریکایی ها می دهیم که برای بی اثر س��اختن تحریم ها 
چگونه محصوالت صنایع معدنی )متعلق به ایمیدرو( را 
با نیازهای این صنعت تهاتر کرده و یا چگونه پول نفت 
را در برخی بازارها با تبدیل به کاال نقد کرده ایم! غافل 
از اینکه چنین مدلی اگرچه ممکن اس��ت در س��ازمان 
بزرگی نظیر ایمیدرو کارس��از باشد، چراکه محصوالت 
صادراتی آن با نیازهای وارداتی اش تقریبا موازنه دارد، 
ام��ا برای بس��یاری از فعاالن اقتصادی ک��ه به صورت 
تخصصی صادرات یا واردات انجام می دهند، این بس��تر 
مطمئن تجارت دوس��ویه فراهم نیس��ت و همین عدم 
اش��راف به دو س��مت تجارت، ریس��ک معامات را به 
 ش��دت افزایش می دهد و منابع محدود آنها را به خطر 

می اندازد.
در دنیا تهاتر در یک بس��تر حقوقی و بانکی مس��اعد 
و مبتنی بر قواعد و مقررات مش��خص صورت می گیرد 

و طرفی��ن می دانند که هر نوع تخلف در انجام معامله، 
پیگرده��ای قانونی را متوجه آنان خواهد کرد و قادرند 
خس��ارت های وارده را به س��رعت و از مج��رای قانونی 
مطالب��ه و اخذ کنند، اما برای ایران که اساس��ا تحریم 
اس��ت و بس��یاری از قوانین حمایتی نیز از تجارت آن 
پش��تیبانی نمی کنند، ش��رایط بس��یار متفاوت اس��ت 
و دول��ت ایران باید ریس��ک این ش��رایط را بپذیرد که 
تجربه گذش��ته نشان داده این اتفاق هرگز نمی افتد! به 
عبارت دیگر، همچنان تیغه تیز ریس��ک به سوی فعال 
اقتصادی نش��انه رفته است و این خطرپذیری با توصیه 
و دس��تورالعمل دولتی، کاه��ش نمی یابد. همچنان که 
دول��ت در برابر تخلف برخ��ی صرافی ها که پول برخی 
تجار را تماما باال کش��یدند، اقدام شایسته ای نکرد، در 
حالی که مدام تبادل ارز از طریق صرافی ها را در غیبت 
رواب��ط بانکی توصیه می ک��رد؛ نظیر این داس��تان در 
بس��یاری از موقعیت های دیگر نظیر بازار بورس و طا 
نیز تجربه ش��ده اس��ت! اگر تا به امروز نیز مدل تهاتر، 
سهم باالیی از تجارت حدودا 100 میلیارد دالری ایران 
ندارد، وجود همین واقعیت هاست که فقط در حد کام 

بی پشتوانه باقی مانده است.
 ب��ه بی��ان دیگر، اگر ای��ران اص��رار دارد که تجارت 
تهات��ری را گس��ترش دهد باید در قدم اول ش��رایط و 
بس��تر چنین تجارت��ی را ایجاد و تس��هیل کند. باید با 
تقویت دیپلماسی تجاری، س��طح مذاکرات بین المللی 
خ��ود را در بخش تجارت تهاتری ب��ه حدی ارتقا دهد 
ک��ه ش��رایط الزم ب��رای کاه��ش ریس��ک را فراهم و 
امنی��ت روانی و مال��ی تجار را تأمی��ن و تضمین کند. 
همچنین باید ش��رکت های تهات��ری )ترجیحا از بخش 
خصوص��ی( را با مأموریت ه��ای ویژه ایج��اد و تجهیز 
کند که بتوانند گس��تره وس��یعی از نیازهای داخلی و 
منابع تأمی��ن بین المللی را شناس��ایی و در نقش یک 
ش��رکت خدماتی با خط اعتباری وی��ژه، این نیازها را 

ثبت س��فارش کنند؛ از محل ارز صادراتی ش��رکت های 
مختلف تأمین و پس از تس��ویه حساب با شرکت های 
صادراتی و تحویل همزمان اسناد و کوتاژهای صادراتی 
با کمک ش��رکت های توانمند لجستیکی محصوالت را 
وارد، در س��امانه جام��ع تجارت ثب��ت و تعهدات ارزی 
صادرکنن��دگان را در بان��ک مرکزی تس��ویه کنند. از 
همه مهمتر اینکه دولت اهلیت، سامت و عملکرد این 
ش��رکت های تهاتری را تضمین کند تا ریسکی متوجه 

فعاالن اقتصادی نباشد.
بدیهی اس��ت که س��ایر اقدامات اجرایی در الگوریتم 
عملیاتی متد تهاتر نظیر مراحل بررس��ی ش��رکت های 
متقاض��ی خدم��ات، تخصی��ص ک��د تعرف��ه تهاتری، 
شناسایی بازار، مذاکره با طرفین تجاری، عقد قرارداد، 
اخ��ذ مجوزهای مربوط��ه، انجام تش��ریفات گمرکی و 
ثبت  س��فارش، اخذ مجوز تخصیص ارز بانک مرکزی، 
مراجعه ب��ه بانک عام��ل، ارائه کوتاژه��ای صادراتی و 
تس��ویه حس��اب با صادرکننده از جمله وظایفی است 
ک��ه متعاق��ب ای��ن رویک��رد در فرآیند تهات��ر تعریف 
خواهند شد. گرچه نگاه دولت به فعالیت های اقتصادی 
همواره به گون��ه ای بوده که در نهای��ت باعث پیچیده 
ش��دن فرآیند، س��ردرگمی در داالن های پرپیچ و خم 
بوروکراسی و دیوان ساالری اداری برای اخذ مجوزها و 
پاسخ گویی نامناسب به اعتراض ها و شکواییه ها خواهد 
ش��د و گرهی نو بر گره های پیشین تجارت خواهد زد، 
چراکه تنوع مقررات در نظام اداری ما بس��یار باالست 
و سال هاس��ت که دستورالعمل های بی ش��مار، فعاالن 
اقتصادی را سردرگم و گیج کرده است و حتی بسیاری 
از مسئوالن اجرایی نیز نمی دانند که شرایط واردات هر 
کاال در زمان های مختلف چیست و همین تعدد ضوابط 
و بخش��نامه ها و به تبع آن، وحش��ت از پاسخ گویی در 
برابر س��ازمان های بازرس��ی و نهادهای پایشی، سرعت 
عمل و چابکی الزم دولت برای پیاده سازی این فرآیند 

را تحلیل خواهد برد و همگی فقط به توصیه و تشویق 
بسنده خواهند کرد!

بی ش��ک تهاتره��ای صورت گرفت��ه در این س��ال ها 
نمی توانن��د تبیین گر مدل و الگویی باش��ند که دولت 
آرزوی آن را دارد و نمونه ه��ای موف��ق ادعاش��ده از 
آنجا که تقریبا تماما دولتی بوده اند، به درس��تی آنالیز 
نش��ده اند که میزان خط��ا و یا انح��راف از برنامه را به 
درستی نشان دهند و چه بس��ا انحرافات جدی در این 
بخش سال ها بعد علنی شوند، اما آنچه مهم است، این 
است که تهاتر مانند تمام ش��یوه های تجاری دنیا یک 
علم تجربی اس��ت که ویژگی ها و استانداردهای خود را 
دارد و اگ��ر ایران مایل به الگوبرداری از آن اس��ت باید 
در گام اول مطالع��ات تطبیق��ی و کاربردی خود را در 
این زمینه کامل کند و با شناس��ایی الگوهای موفق در 
شرایط مشابه ایران و بومی سازی آن در وضعیت امروز 
و ب��ا توجه به ق��درت فناوری های نوین هم در دس��ت 
تحریم کنن��دگان و هم کش��ور م��ا و باالخره هماهنگ 
ساختن تمام نهادها و سازمان های ذی ربط تحت لوای 
الگوی نهایی ش��ده، مدل تجارت تهاتری را پیاده سازی 

کند.
اما آنچه به نظر واقعی تر می آید، این است که دولت با 
بازی با کلمات، سعی در خرید زمان برای احیای برجام 
دارد و خود نیز بیش از همه باور دارد که باید مش��کل 
اصلی را حل کرد و آب را از سرچشمه زالل کرد و البته 
این نکته را هم باید افزود که مشکات تجارت خارجی 
ایران حتی فراتر از برجام است و ما به طور جد نیازمند 
یک تغییر اساس��ی در پارادایم توس��عه تجارت هم در 
ساختار فکری و هم جهت گیری سیاستی هستیم و اگر 
چنین تغییری صورت نپذیرد، چه با تحریم و چه بدون 
آن به زودی به بن بس��تی ج��دی و خطرناک خواهیم 
خورد که با هیچ شیوه ای حتی تهاتر هم قادر به نجات 

و گریز از آن بحران نخواهیم بود.

پس از دو سال وقفه در برگزاری نمایشگاه کتاب تهران به 
دلیل همه گیری کرونا، باالخره سی و سومین نمایشگاه کتاب 
تهران قرار اس��ت پس از پایان ماه مبارک رمضان در مصای 
امام خمین��ی برگزار ش��ود. محمد مهدی اس��ماعیلی، وزیر 
فرهنگ و ارش��اد اسامی در پاسخ به کاربران فضای مجازی 
درباره محل برگزاری س��ی  و  س��ومین نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران گفته: »نمایشگاه کتاب در مصای تهران برگزار 
می شود.« این دوره از نمایشگاه کتاب از بیست  و یکم )یعنی 
یک ماه دیگر( تا سی  و یکم اردیبهشت  ماه 1401 در دو قالب 
حض��وری در مصای امام خمین��ی و قالب مجازی از طریق 

سامانه ketab.ir برگزار می شود.
ناش��ران امیدوار هستند پس از دو سال تعطیلی نمایشگاه 

کتاب به دلیل شیوع کرونا، برگزاری حضوری نمایشگاه بتواند 
جانی دوباره به اقتصاد نابسامان نشر دهد. هومان حسن پور، 
رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان با بیان اینکه »نمایشگاه 
کتاب مش��کات نقدینگی را کم می کند«، می گوید: »عمده 
فعالیت یک ناشر در کتابفروشی هاست و ۷ تا 10 درصد سود 
ساالنه اش را از نمایشگاه کتاب به دست می آورد. بنابراین باید 
راهی باشد که از کتابفروشی ها هم حمایت شود و طرح های 
فصل��ی از قل��م نیفتند. ما در حوزه کتاب، مش��کل ش��دید 
نقدینگی داریم. قیمت همه مواد اولیه باال رفته اس��ت، کاغذ 
بندی 800 هزار تومان اس��ت، قیمت کتاب چقدر می شود؟ 
ش��اید بگوییم همه چیز گران ش��ده است اما کتاب در سبد 
خری��د مردم جایگاهی ندارد که بگویی��م با هر قیمتی آن را 

می خرند. اگر همین نمایشگاه هم برگزار نشود، صنعت نشر 
که به افراد زیادی نان می رساند، واقعا در خطر خواهد بود.«

در کنار چالش نقدینگی، اتفاق بدتری که در صنعت نش��ر 
در حال رخ دادن اس��ت، کاهش شدید تیراژ کتاب هاست که 
طبیعتا قیمت تمام شده کتاب را هم باالتر برده است. البته به 
جز قیمت کاغذ، باقی هزینه های ملزومات چاپ کتاب بر تیراژ 
تقسیم می شود، به طوری که اگر بر 3 هزار نسخه تقسیم شود، 
قیمت کاما متفاوتی دارد تا اینکه بر 500 نسخه تقسیم شود؛ 
کما اینکه رئیس اتحادیه ناش��ران و کتابفروشان، کاهش تیراژ 
را مشکل اصلی اقتصاد نش��ر می داند و توضیح می دهد: »این 
روزها زیاد می ش��نویم که عناوین زیاد ش��ده است، اما باید به 
تیراژها نگاه کنیم. زیاد ش��دن عناوین نشانه افزایش مخاطب 

نیست. اگر تیراژ کتاب بیشتر باشد، قیمت آن کمتر و مخاطب 
آن بیشتر می ش��ود.« بنابراین در حال حاضر، مشکل اقتصاد 
صنعت نش��ر تنها کاغذ و نقدینگی نیست بلکه قیمت زینک، 
صحافی، چاپ، جوهر و مقوا نیز هر کدام چند ده برابر شده و 
به همین دالیل، اقتصاد نش��ر کشور در حال نابودی است. در 
دومین نمایش��گاه مجازی کتاب که بهم��ن ماه 1400 برگزار 
شد، تعداد عناوین کتاب   های منتشرشده 19  درصد نسبت به 
دوره نخس��ت افزایش داش��ت و همچنین بیش از 2هزار ناشر 
در آن ثبت نام کردند که این میزان در س��ال قبل از آن هزار و 
84۷ ناش��ر بود. در بخش خارجی نمایشگاه مجازی کتاب نیز 
ناش��رانی از 15 کش��ور از جمله اسپانیا،    بحرین، عراق، کویت، 
لبنان، اردن، س��وریه و مصر نزدیک به 20 هزار عنوان اثر ارائه 

کردند که این عدد در سال 1399 حدود 15  هزار عنوان بود. 
اگرچه در غیاب برگزاری نمایشگاه حضوری کتاب در دو سال 
گذش��ته به دلیل شیوع کرونا، استقبال ناش��ران از نمایشگاه 
مجازی نسبتا خوب بود، اما با توجه به برگزاری سی و سومین 
نمایشگاه کتاب تهران در مصای امام خمینی به نظر می رسد 
ترجیح ناش��ران بر حضور فیزیکی در نمایشگاه کتاب است تا 
حضور مجازی؛ چنانکه بس��یاری از ناش��ران و فعاالن صنعت 
نش��ر معتقدند برگزاری نمایش��گاه کتاب به صورت مجازی، 
موضوعیتی ندارد و کارکردهای برپایی حضوری نمایش��گاه را 
ندارد. هرچند که کاهش هزینه   های غرفه   بندی، نقل و انتقال 
کتاب، تامین نیروی انسانی و... از جمله مواردی است که تمایل 

ناشران به حضور مجازی نمایشگاه را افزایش می دهد.

نمایشگاهکتاببهبازارنشر،جاندوبارهمیدهد؟
جزییاتسیوسومیننمایشگاهکتابتهران

تهاتر؛راهحلیامسّکن؟

شناساییموقعیتهایکاریمناسببافاکتورهایحرفهای
در دنیای کس��ب و کار بروز موقعیت های کاری خوب امری اجتناب ناپذیر اس��ت. کارآفرینان در طول روز با 
هزاران موقعیت ش��غلی تازه و همچنین تصمیم هایی که تاثیر بس��یار زیادی بر روی آینده کارشان دارد، رو به 
رو هستند. گاهی اوقات کارآفرینان از تمام موقعیت های پیش روی شان به خوبی سود می برند. در این صورت 
احتمال تبدیل شدن به یکی از کارآفرینان برجسته وجود دارد. در برخی از موارد دیگر نیز کارآفرینان به دالیل 
مختلف از خیر یک موقعیت خوب می گذرند. شاید در نگاه نخست عبور از یک موقعیت کاری خوب امر بسیار 
دشواری باشد، اما در عین حال گاهی اوقات شما باید از موقعیت های خوب نیز عبور کنید، در غیر این صورت 
به طور مداوم مشکاتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید داشت.  برخی از موقعیت های کاری 

هر چقدر هم که عالی و بی عیب باشند، باز هم برای شما و کسب و کارتان سودی به همراه ندارند...



فرصت امروز: یک گزارش رسمی نشان می دهد که 23 نهاد رگوالتوری 
در بازار و صنعت خودرو کش��ور وجود دارد که نه در راستای یکدیگر بلکه 
در اغلب مواقع علیه یکدیگر عمل می کنند. اگرچه این نهادهای رگوالتور 
که در حوزه سیاست گذاری فعال هستند، وظیفه کنترل و نظارت در طول 
چرخ��ه عمر خ��ودرو از مرحله تامین و تولید تا نوس��ازی و اقس��اط را به 
عهده دارند، اما طبق گزارش بازوی پژوهشی وزارت صمت، یکی از ارکان 
ناکارآمدی صنعت خودروی ایران، همین تعدد نهادهای متولی رگوالتوری 
اس��ت که عما موجب ضعف سیاست گذاری و نظارت ضعیف بر عملکرد 
نهادهای فعال در صنعت خودرو ش��ده است. این در حالی است که نحوه 
فعالیت نهادهای رگوالتور در کشورهای هند، ترکیه و چین نشان می دهد 
از مس��یر رگوالتوری یکپارچه می توان وضعیت ب��ازار و صنعت خودرو را 

بهبود بخشید.
موسس��ه مطالع��ات و پژوهش های بازرگانی در گ��زارش خود، 23 نهاد 
رگوالتوری در صنعت خودرو کشور را برشمرده و از جمله آنها به مجلس 
شورای اسامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیأت وزیران، شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی، ش��ورای اقتصاد شورای رقابت، شورای عالی حفاظت 
محیط زیست، شورای عالی استاندارد، هیأت سرمایه گذاری خارجی، وزارت 
صمت، وزارت نفت، وزارت کش��ور، بانک مرکزی و... اشاره کرده است. در 
این میان، تجربه جهانی رگوالتوری خودرو نشان می دهد کشورهای موفق 
از یک الگوی مش��ابه برای توسعه صنعت خودرو و مشارکت حداکثری در 
زنجی��ره ارزش جهانی بهره برده اند و کم و بیش از یک مس��یر در صنعت 
خودرو به موفقیت رسیده اند؛ یعنی تمرکز بر کسب مزیت رقابتی در برخی 
از حلقه های زنجیره ارزش و ارتقای س��طح عملکردی آنها با اس��تفاده از 

مشارکت های بین المللی.
آسیب شناسی نظام رگوالتوری خودرو

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در یک طرح پژوهشی با عنوان 
»تدوین نقشه راه ارتقای رقابت پذیری و توسعه صنعت خودرو«، 21 قانون 
و 59 آیین نامه، تصویب نامه و مقررات مرتبط با صنعت خودرو و همچنین 
23 نهاد تنظیم گر در حوزه سیاس��ت گذاری را بررس��ی کرده است. طبق 
گزارش بازوی پژوهش��ی وزارت صم��ت، 23 نهاد رگوالتور، وظیفه کنترل 
و نظارت در طول چرخه عمر خودرو از مرحله تامین و تولید تا نوس��ازی 
و اقس��اط را به عه��ده دارند و یک��ی از ارکان ناکارآمدی صنعت خودروی 
کش��ور، همین تعدد نهادهای متولی رگوالتوری اس��ت که موجب ضعف 
انس��جام سیاستی و در نتیجه نظارت ضعیف بر عملکرد نهادهای فعال در 
صنعت خودرو شده است. چنانکه توزیع پراکنده ابزارهای رگوالتوری بین 
23 نهاد مختلف و ایجاد ناهماهنگی بین نهادها همراه با کمرنگ ش��دن 
نقش نهاد توسعه ای موجب بروز مشکل در حکمرانی و تشدید عدم انسجام 
و یکپارچگ��ی نهادهای رگوالتور با وقوع ش��وک های بیرونی نظیر تحریم 

شده است.
ابزارها و حوزه های رگوالتوری در چرخه عمر خودرو بیشتر شامل حلقه 
تولید و واردات، قیمت گذاری و عرضه خودرو می ش��ود. در اقتصاد خودرو، 
بحث قیمت تمام ش��ده از اهمیت بسزایی برخوردار است. در شرایطی که 
در بیش��تر کش��ورهای دارای صنعت خودرو، دولت تنها بُعد نظارتی را در 
ارتباط با بحث قیمت گذاری در دستور کار دارد. قیمت محصوالت تولیدی 
برندهای بین المللی در بازار آزاد از مسیر رقابت با یکدیگر کشف می شود، 
اما سیاس��ت گذار خودرویی در ایران، پا را از بحث نظارت فراتر گذاشته و 
با قیمت گذاری دس��توری وارد حوزه اجرا ش��ده است. یعنی نه تنها اجازه 
نمی ده��د هیچ رقابتی میان خودروس��ازان در بحث قیمت گذاری ش��کل 
بگیرد، حتی شرکت های خودروساز را مجبور می کند محصوالت تولیدی 
خود را )بدون توجه به آیتم های اثر گذار روی قیمت خودرو مانند نرخ ارز، 
قیمت مواد اولیه و...( زیر قیمت تمام شده برای مشتریان فاکتور کنند. در 
نتیجه خودروسازان ناچارند محصوالت خود را با زیان به فروش برسانند و 

همین امر، آنها را با چالش های متعددی مواجه می کند.
از سوی دیگر، در حوزه واردات نیز سیاست گذار با اهرم تعرفه گذاری اقدام 
به تنظیم گری در بخشی از بازار خودرو کرده و شرایط را برای ایجاد رقابت 
از مس��یر واردات محدود می کند. به طوری که گاهی اجرای سیاست های 
محدود کننده در حوزه واردات )مانند ممنوعیت ورود خودروهایی که حجم 
موتور باالی 2500 سی س��ی یا قیمت باالی 40 هزار دالر دارند( در تضاد 
ب��ا منافع مصرف کنندگان قرار می گی��رد. بنابراین نه تنها مصرف کنندگان 
نمی توانند با فراغ بال دست به انتخاب بزنند، بلکه رقابت نیز در بازار خودرو 

محدود می شود.
همچنین سیاس��ت گذاران در شرایط بحرانی همانند تحریم با بستن در 
واردات خودرو به کشور به بهانه مدیریت منابع ارزی، بیش از پیش جلوی 
رقابت در بازار خودرو را می گیرند. حال آنکه استفاده از اهرم تعرفه ای تنها 
روی بازار اثر منفی نمی گ��ذارد و می توان تاثیر منفی آن را روی وضعیت 
تولید ش��رکت های خودروس��از به خوبی مش��اهده کرد. اجرای سیاست 
ممنوعی��ت ورود خودرو به کش��ور بیش از هر چیز به کام خودروس��ازان 
داخلی تمام می شود و آنها این امکان را دارند که از مواهب بازار انحصاری 
برخوردار شوند و در غیاب رقبای خارجی، محصوالت خود را با هر کیفیتی 

به بازار عرضه کنند.
از غفلت استاندارد تا قیمت گذاری دستوری

بازوی پژوهشی وزارت صمت در ادامه این گزارش، به مقوله استاندارد به 
عنوان دیگر ابزار و حوزه رگوالتوری اشاره کرده و می گوید که سیاست گذاران 
در بحث تنظیم گری خودرو، توجه ویژه ای به مباحث مرتبط با اس��تاندارد 
دارند، اما ش��اهد هس��تیم که در حوزه اس��تاندارد سیاست گذاران به طور 
معمول با تاخیر عمل کرده و در تدوین اس��تانداردهای موردنیاز از چابکی 

الزم برخوردار نیستند. نکته دیگر این است که در بحث استاندارد خودرو 
عموما به اس��تانداردهایی توجه می ش��ود که در قاره اروپا مورد توجه قرار 
دارند و این در حالی است که در این بین، مباحث اقلیمی مورد بی اعتنایی 
ق��رار می گیرد و کمتر توجهی به بومی س��ازی اس��تانداردها در این حوزه 
می شود. در واقع، بخشی از عدم کیفیت خودروهای داخلی به دلیل رعایت 
نکردن اس��تانداردها توسط شرکت های خودروساز کشور است و متاسفانه 
س��ازمان ملی استاندارد و همچنین س��ازمان حفاظت از محیط زیست به 
عنوان دو بازوی اجرایی در زمینه مباحث مرتبط با استاندارد از قدرت الزم 
برای برخورد با شرکت های خودروساز برخوردار نیستند؛ کما اینکه از یک 
طرف به دلیل چانه زنی خودروسازان و از طرف دیگر به دلیل حضور پررنگ 
دولت در صنعت خودروی کش��ور، توجه چندانی به بحث تنظیم گری در 
حوزه صنعت خودرو از مس��یر اس��تاندارد نمی ش��ود. به عن��وان مثال، در 
حالی که براساس قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، شرکت های 
خودروس��از موظف بودند که از ابتدای امس��ال نسبت به اجرای استاندارد 
یورو 6 در تولید محصوالت تولیدی خود اقدام کنند، اما به نظر می رسد که 
هیأت دولت، اجرای این اس��تاندارد را با چانه زنی شرکت های خودروساز و 

حمایت وزارت صمت، حدود یک سال به تعویق انداخته است.
براس��اس ای��ن گ��زارش، دیگر اب��زار و ح��وزه رگوالتوری، ب��ه حقوق 
مصرف کنندگان اختصاص دارد که به اعتقاد بازوی پژوهشی وزارت صمت، 
جایگاه مش��خصی در دیدگاه سیاس��ت گذاران خودرویی ندارد؛ کما اینکه 
بی توجهی به حقوق مصرف کنندگان باعث می شود شرکت های خودروساز 
چن��دان توجهی به بازاریاب��ی برای تولید محص��والت ارزان قیمت نکنند. 
بررسی بازار خودرو کشور به خوبی نشان می دهد که در کف قیمتی چندان 
تنوع محصوالت وجود ندارد و ش��رکت های خودروساز بیشتر به دنبال آن 
هستند که محصوالت میان رده و گران قیمت خود را تولید کنند. البته این 
مس��ئله به مدیریت دستوری دولت برمی گردد و ریشه در اجرای سیاست 
قیمت گذاری دس��توری دارد، زیرا خودروسازان در شرایطی که مجبور به 
فروش محصوالت تولیدی با قیمت های اعامی هستند، ترجیح می دهند 
محصوالتی را تولید کنند که آنها را با سود برای مشتریان فاکتور کنند یا 
حداقل زیانی را از مس��یر تولید آنها در صورت های مالی خود درج نکنند. 
بنابرای��ن بی توجهی به حقوق مصرف کنندگان، ب��ه تدوین آیین نامه های 
مرتبط با حوزه صنعت و بازار خودرو نیز سرایت کرده و شاهد هستیم که 
سیاس��ت گذاران در تدوین آیین نامه های مربوط به خودرو، کمترین توجه 
را به حقوق مصرف کنندگان می کنند. در مجموع مش��اهده می ش��ود که 
سیاس��ت گذاران و نهادهای تنظیم گر هر یک از حوزه های یادش��ده بدون 
توجه به س��ایر حوزه ه��ا به صورت جزی��ره ای، اقدام به تدوی��ن و اجرای 
آیین نامه ها می کنند و هیچ انس��جام و یکپارچگی در کار این نهادها دیده 

نمی شود.

چگونهازمسیررگوالتورییکپارچهمیتوانصنعتخودروراتوسعهداد؟

۲۳ نهاد رگوالتور در بازار خودرو

سرنوشت هزینه وام مسکن در سال جدید، دستخوش دو تغییر مهم بود؛ 
نخست اینکه تخفیفی که برای آن اعمال شده بود، متوقف شده و دوم آنکه 
قیمت هر برگ از این اوراق پس از مدت ها به زیر 100 هزار تومان رسیده 
است. به گزارش ایسنا، بررسی آخرین وضعیت قیمت اوراق مسکن نشان 
می دهد که هر برگ اوراق تسهیات مسکن در فروردین و اردیبهشت سال 
گذش��ته ۷8 هزار و 600 تومان و ۷۷ هزار و 500 تومان قیمت دارند. هر 
برگ از اوراق تس��هیات مسکن بانک مسکن در خرداد، تیر و شهریورماه 
سال گذشته نیز با قیمت ۷6 هزار و 800 تومان، ۷6 هزار و 900 تومان و 
۷۷ هزار تومان داد و س��تد می شود. همچنین این اوراق در مهرماه 1400 
بال��غ ب��ر ۷۷ هزار و 200 تومان، در آبان ماه ۷۷ ه��زار و 800 تومان و در 
آذرماه ۷6 هزار و 900 تومان قیمت دارند. اوراق تسهیات مسکن در دی  
و بهمن س��ال گذشته نیز با قیمت های ۷8 هزار و 200 تومان و 80 هزار 
و ۷00 تومان معامله می ش��ود. این گزارش نیز براس��اس قیمت بهمن ماه 

نوشته شده است.
بر این اس��اس، مجردهای ساکن تهران می توانند تا 280 میلیون تومان 
تس��هیات دریافت کنند که ش��امل 200 میلیون تومان تسهیات خرید 
مس��کن و 80 میلیون تومان وام جعاله می ش��ود. لذا ب��رای دریافت 200 
میلیون تومان تسهیات باید 400 برگه تسهیات مسکن خریداری کنند 
که هزینه این تعداد اوراق با تس��ه 80 هزار و ۷00 تومانی، 32 میلیون و 
280هزار تومان می شود. همچنین با در نظر گرفتن 80 میلیون تومان وام 
جعال��ه که برای آن باید 160 ورق به مبلغ 12 میلیون و 912 هزار تومان 
خری��داری کنند، مجموع هزینه خرید اوراق ب��ه 45 میلیون و 192 هزار 

تومان می رسد.

زوج های تهرانی نیز بر همین اس��اس می توانند تا س��قف 480 میلیون 
تومان ش��امل 200 میلیون تومان تسهیات خرید مسکن برای هر نفر و 
80 میلیون توان وام جعاله دریافت کنند. بنابراین زوجین باید 800 برگه 
تس��هیات مس��کن خریداری کنند که هزینه آن 64 میلیون و 560هزار 
تومان می شود که همراه با هزینه 12 میلیون و 192هزار تومانی وام جعاله 
که برای آن باید 160 ورق تس��هیات مسکن خریداری کنند، در مجموع 

باید ۷6 میلیون و ۷52هزار تومان پرداخت نمایند.
از س��وی دیگر، س��قف این تسهیات برای مراکز اس��تان و شهرهای با 
جمعیت بیش از 200 هزار نفر برای مجردها به 160 میلیون تومان و برای 
زوجین به 320 میلیون تومان رس��یده است که با توجه به اینکه مجردها 
باید 320 برگه تسهیات مسکن و متأهل های ساکن این شهرها نیز باید 
640 برگه تس��هیات مس��کن خریداری کنند، مجردها باید 25 میلیون 
و 824 ه��زار توم��ان و متأهل ها هم باید 45 میلی��ون و 312 هزار تومان 
پرداخت کنند. بدین ترتیب، در س��ال گذشته قیمت هر برگ اوراق برای 
نخس��تین مرتبه از 100 هزار تومان گذشت و حتی به بیش از 165 هزار 
تومان نیز رسید. از سوی دیگر، بانک مسکن برای خرید این اوراق به مدت 
چند ماه تخفیف 50 درصدی در نظر گرفته بود که البته زمان این تخفیف 

تا انتهای سال گذشته بود.
گفتنی اس��ت طبق گزارش بانک مرکزی، متوس��ط قیمت مسکن شهر 
تهران در اسفندماه 1400 به رقم 35 میلیون و 120 هزار تومان در هر متر 
مربع رس��ید که نسبت به ماه قبل 6.2 درصد و نسبت به ماه مشابه سال 
قبل 16 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین حجم معامات مسکن در 
ای��ن ماه حدود 6.8 هزار فقره بود که در مقایس��ه با ماه قبل 19.9 درصد 

کاهش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 29.6 درصد افزایش داشت.
عباس زینعلی، کارش��ناس بازار مس��کن درباره وضعیت بازار مس��کن 
پایتخت می گوید: افزایش قیمت خانه در اسفندماه ناشی از انتظارات تورمی 
بوده که در ماه های آینده تعدیل می ش��ود و بازار به آرامش خواهد رسید، 
اما کاهش قیمت اتفاق نمی افتد. به عقیده زینعلی، افزایش قیمت مسکن 
در س��ال گذش��ته چندان قابل ماحظه نبود اما اینکه در اسفندماه شاهد 
رش��د 6 درصدی در تهران بودی��م، به تصور عمومی از وضعیت اقتصاد در 
سال 1401 برمی گردد. چیزی که در فرهنگ اقتصادی ما از گذشته وجود 
داشته این است که معموال می خواهیم از یک خط عبور کنیم و وقتی عبور 
می کنیم آرام می شویم. این انتظارات تورمی ناشی از همین دیدگاه است.

او افزایش نسبی قیمت خانه را ناشی از شرایط عمومی اقتصاد می داند و 
می افزاید: رشد قیمتی که در کاالها دیده شد در بخش ساختمان نیز بروز 
پیدا کرد. این اتفاق معموال هر س��اله می افتد. به نظر من بازار مس��کن در 
س��ال جاری آرام می شود. البته بسیار بعید است که برگشت قیمت اتفاق 
بیفتد. به شکل موردی در معامات، افت قیمت رخ می دهد؛ کما اینکه از 
سال گذشته نرخ ها در شمال تهران به طور محسوسی شکسته شده اما در 

کلیت بازار برگشت قیمت اتفاق نخواهد افتاد.
این کارش��ناس اقتصاد مسکن، کش��ف قیمت در بازار مسکن را دارای 
منط��ق می خواند و می گوی��د: قیمت ها در نظام عرض��ه و تقاضا طراحی 
می ش��ود. بنابراین هی��چ محصولی به صورت غیرمنطق��ی به یک قیمت 
مشخص نمی رسد. کاهش نرخ ها زمانی اتفاق می افتد که عرضه نامحدودی 
از یک محصول در یک جغرافیای مشخص ایجاد شود، اما در بخش مسکن 
کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و کماکان با فشار تقاضا مواجه هستیم.

مجردهایتهرانیچقدرمیتوانندوامبگیرند؟
2اتفاقمهمدرهزینهواممسکن

دریچه

اولینسفرتجاریخصوصیبهفضاانجامشد
55میلیوندالربرایهرتوریستفضایی

امروز سه شنبه دوازدهم آوریل، روز جهانی فضانوردی است و در 12 
آوریل 1961 بود که »یوری گاگارین« به عنوان اولین فضانورد تاریخ 
در مدار زمین پرواز کرد. حاال 61 س��ال پس از نخس��تین سفر انسان 
به فضا، کمپانی »اسپیس ایکس« در هشتم آوریل 2022 )جمعه 19 
فروردین ماه 1401( نخستین پرتاب تجاری خود به فضا را انجام داد و 
یک گروه چهار نفره را از فلوریدا به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد. 
این مأموریت که چند بار به دلیل آزمایش »تمرین لباس خیس« ناسا 
به تعویق افتاده بود، س��رانجام پس از فرازوفرودها و تعویق چندباره با 
موفقیت به پایان رسید و توریست های فضانورد روز شنبه نهم آوریل 
در س��اعت 16 و 59 دقیقه به وقت تهران به ایس��تگاه فضایی متصل 
ش��ده و مورد اس��تقبال هفت عضو خدمه Expedition6۷ واقع در 
ایستگاه فضایی بین المللی قرار گرفتند. به این ترتیب، شرکت فضایی 
»اس��پیس ایکس« و ش��رکت پروازهای فضایی خصوصی »آکسیوم 
اس��پیس« با پرتاب چهار شهروند به فضا برای اقامتی هشت روزه در 
ایستگاه فضایی بین المللی، تاریخ ساز شدند و نخستین مأموریت کاما 

خصوصی ایستگاه فضایی بین المللی به سرانجام رسید.
مس��افران این پرتاب با نام Ax-1 برخاف بیشتر سفرهای فضایی 
این شرکت، شامل هیچ فضانورد فعلی ناسا نیستند و همین موضوع، 
این پرتاب را از سایر موارد متمایز کرده است. این بار هر چهار مسافر 
فضا، غیرنظامی هس��تند و سه نفر از آنها به  عنوان توریست با کمک 
یک شرکت هوافضای تجاری به نام Axiom Space پرواز کرده اند. 
این اولین بار اس��ت که یک گروه کاما خصوصی از ایس��تگاه فضایی 
بین المللی)ISS( بازدید می کنند؛ نوع جدیدی از مأموریت های فضایی 
که هزینه های زیادی برای ش��رکت کنندگان دارد. چنانکه سه نفر از 
این گروه چهار نفره هر کدام 55 میلیون دالر برای صندلی های خود 
در کپس��ول خدمه اسپیس ایکس به نام Crew Dragon پرداخت 
کرده اند. س��ه فضان��ورد تازه کار ش��امل »مارک پاتی« س��رمایه گذار 
کانادایی، »لری کانر« سرمایه گذار اماک آمریکایی و »ایتان استیبه« 
خلبان سابق نیروی هوایی هستند. فرمانده این سفر اما یک کهنه کار 
پرواز فضایی به نام »مایکل لوپز-الگریا«، فضانورد سابق ناسا است که 
تاکنون چهار مأموریت به فضا انجام داده است و اکنون به عنوان معاون 
رئیس Axiom فعالیت می کند. او درباره این سفر تجاری خصوصی 
به فضا می گوید: »ما در حال برداشتن اولین گام برای پلتفرم های نسل 
بعدی هس��تیم که کار، زندگی و تحقیق در فضا را به صورت گسترده 
برای مخاطبان بین المللی به ارمغان می آورد. این افراد برای حضور در 
این سفر، س��اعت ها آموزش دیده اند و قرار است چندین آزمایش در 

طول مأموریت خود انجام دهند.«
 این چهار گردش��گر فضایی، روز نهم آوریل از کپس��ول دراگون به 
داخل ایستگاه فضایی بین المللی نقل مکان کردند. ابتدا قرار بود این 
سفر در روز سوم آوریل انجام شود، اما آزمایش »تمرین لباس خیس« 
موش��ک غول  پیکر ناسا، آن را به تعویق انداخت و به روز ششم آوریل 
موک��ول کرد و نهایتا این پرتاب در روز هش��تم آوریل صورت گرفت. 
این فضانوردان با کپس��ول دراگون اس��پیس ایکس بر فراز موش��ک 
Falcon9 راهی سفر 10روزه ای به فضا شدند که هشت روز این سفر 

را در آزمایشگاه مداری سپری و زندگی و کار می کنند.
مأموری��ت Ax-1، آخرین مورد در روند نوظه��ور پروازهای کاما 
خصوصی فضانوردان به مدار است، چراکه در تاریخ پروازهای فضایی، 
مأموریت های انسان به فضا تقریبا منحصر به برنامه های فضایی دولتی 
می ش��د، اما با پیش��رفت صنعت فضای تجاری در یکی دو دهه اخیر، 
 SpaceX ،ای��ن موضوع در حال تغییر اس��ت. در رأس این مجموعه
 Crew ق��رار دارد ک��ه ثابت کرده می تواند با خیال راح��ت افراد را با
Dragon ب��ه مدار پایی��ن زمین بفرس��تد.  Axiom هم در تاش 
برای ایجاد ناوگانی از ایس��تگاه های فضایی تجاری است و هدف این 
ش��رکت این اس��ت که فضا را برای همه عاقه مندان در دس��ترس تر 
قرار دهد. »مایک س��افردینی«، مدیرعام��ل Axiom و مدیر برنامه 
سابق ایس��تگاه فضایی بین المللی ناسا پیش از این در یک کنفرانس 
مطبوعاتی گفته بود: »این نخستین قدمی است که در آن تعدادی از 
افرادی که فضانورد نیس��تند و می خواهند در مدار پایین زمین، یک 
کار علمی انجام دهند می توانند از این فرصت اس��تفاده کنند. اگرچه 
ت��ا زمانی که هزینه ها کاهش یابد، چنین افرادی به یک کیف پر پول 

نیاز خواهند داشت.«
اما این سفر تجاری از چه زمانی کلید خورد؟ SpaceX با کپسول 
دراگون خود به س��طح جدیدی از عملیات دس��ت یافته اس��ت. ابتدا 
»اسپیس ایکس« این کپس��ول را برای ناسا توسعه داد تا فضانوردان 
این آژانس را به ایستگاه فضایی بین المللی منتقل کند و سرانجام هم 
ب��ا قرارداد اصل��ی به ارزش 2،6 میلیارد دالر و پس از بیش از ش��ش 
 Crew Dragon سال توسعه، با موفقیت نخستین خدمه خود را در
در ماه مه  2020 پرتاب کرد و دو فضانورد ناس��ا را به ایستگاه فضایی 
بین المللی فرس��تاد. هدف نهایی ناسا، حمل ونقل به ایستگاه فضایی 
بین المللی به بخش خصوصی بود، اما هدف ثانویه این بود که اسپیس 
ایکس در نهایت از این کپس��ول برای انجام مأموریت های گروه خود 
استفاده کند. مأموریت های Axiom هم دقیقا همان کاری است که 
SpaceX انجام می دهد و می خواهد یک تجارت جدی و کاما مجزا 

برای پروازهای فضایی انسان ایجاد کند.
همزمانی فعالیت Axiom با توس��عه کپس��ول دراگون اس��پیس 
ایک��س، یک تغییر سیاس��تی بزرگ در ناس��ا بود. در س��ال 2019، 
ناس��ا اعام کرد که می خواهد امکانات ایس��تگاه فضایی بین المللی را 
به روی فرصت های تجاری بیش��تری باز کند و همچنین فضانوردان 
خصوصی را برای بازدید از ایستگاه فضایی بین المللی در فضاپیماهای 
آمریکایی تش��ویق کند. پیش از این، گردش��گران فضایی ثروتمندی 
که از ایس��تگاه بازدید کرده بودند، همه با وسایل نقلیه روسی سایوز 
)Soyuz( پ��رواز می کردند، اما اکنون با این تغییر جدید، افرادی که 
با فضاپیمای آمریکایی یک پرواز به ایس��تگاه فضایی بین المللی رزرو 
کرده اند، می توانند به طور بالقوه از امکانات ایستگاه برای فعالیت های 

تجاری مانند فیلم برداری فیلم یا تبلیغات استفاده کنند.
البته استفاده از سیس��تم های مختلف ایستگاه فضایی بین المللی، 
هزینه زیادی برای مس��افران دربر خواهد داشت، درست مانند زمانی 
که از امکانات رفاهی هتل گرانقیمت و لوکس استفاده می کنند. طبق 
اعام آژانس فضایی، ناسا قصد دارد برای استفاده از سیستم پشتیبانی 
حیاتی و توالت ایس��تگاه، روزانه 11.250 دالر به ازای هر نفر دریافت 
کند. تهیه مواد غذایی مانند غذا، لوازم پزشکی و تجهیزات ورزشی نیز 

در مجموع 22.500 دالر در روز برای هر نفر هزینه دارد.
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حجم کم  درآمدهای مالیاتی وصول ش��ده، تکیه بیش از حد بر مالیات 
اش��خاص حقوقی و به طور کلی، اصرار بر مالیات های سهل الوصول از نوع 
مستقیم در مقابل غیرمستقیم از جمله ویژگی های عملکردی نظام مالیاتی 
ایران اس��ت. این عملکرد ناکارآمد، پیامدهای سلسله وار هم در ابعاد کان 
و هم در بین بخش های اقتصادی دارد. بررسی ها نشان می دهد که برخی 
از بخش ه��ای اقتصادی نظیر بخش کش��اورزی و بخش مال��ی و بیمه از 
معافیت ها و امتیازهای باالتری برخوردار اس��ت. در سمت مقابل اما بخش 
استراتژیک و تولیدی مانند صنعت، سهم کمتری از چنین امتیازهایی دارد. 
بندهای قانونی معافیت ها در همه حوزه های فعالیت اقتصادی رخنه کرده 
و با هدف حمایت، آنها را از ش��مول مالیات خارج س��اخته است. در حالی 
که این سیاست های حمایتی، با توجه به حلقه های منفصل سیاست گذاری 
مالیاتی در کش��ور، منجر به ایجاد امتیازه��ای ویژه به گروه های ذی نفع و 

انحصار در برخی فعالیت ها شده است.
در کنار این پیامد، ش��فافیت و دسترسی به اطاعات که مهمترین ابزار 
سیاست گذاری در حکمرانی است، دچار خدشه شده و عارضه آن نه فقط 
عملکرد اقتصاد بلکه کل نظام سیاسی، اداری و اجتماعی را نیز دربر گرفته 
اس��ت. موارد معافیتی گس��ترده ای که در برخی م��وارد به حدی گنگ و 
مبهم هستند که قابلیت تعیین حدود و وسعت آن و ارزیابی اثرات آنها به 
س��ختی ممکن بوده و یا غیرممکن است و این واقعیت، ارزیابی و تحلیل 
اث��ر معافیت ها در اقتصاد ایران را با چالش مواجه می کند. به همین دلیل 
است که تاکنون آمار رسمی و یا پژوهشی که اندازه گیری یا برآورد دقیقی 
از میزان معافیت های مالیاتی در نظام مالیاتی ایران داش��ته باش��د، انجام 
نگرفته است. در این راستا، بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در یک 

گزارش جامع به بررسی
»معافیت های مالیاتی و آثار و ظرفیت های درآمدی آن« پرداخته است.

چرانظاممالیاتیناکارآمداست؟
معافیت مالیات��ي در ادبیات اقتصادی، ابزاري براي سیاس��ت گذاري در 
حمایت از فعالیت هاي یک بخش و توزیع درآمد است که در همه اقتصادها 
مورد استفاده سیاست گذار قرار مي گیرد. البته نه تنها کارکرد این ابزار در 
بین کش��ورها متفاوت بوده، بلکه عملکرد آن نیز در کش��ورهاي مختلف، 
متمایز اس��ت. کما اینکه مهمترین کارکرد سیاس��ت گذاري معافیت هاي 
مالیاتي در ایران، حمایت از بخش ها و اقش��ار جامعه اس��ت، اما س��ازوکار 
به کارگیري آن موجب ش��ده تا عملکرد این ابزار در کش��ور موفق نباشد. 
س��اختار سیاس��ت گذاري، تش��کیات قانونگذاري و اجراي آن در کشور، 
حلقه ه��اي متصل به یکدیگر نبوده و تصمیم س��ازي ها در هر س��ه حوزه 

مذکور، به نحو مطلوب انجام نمی شود.

گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای توس��عه و آینده نگ��ری نش��ان می دهد 
معافیت های موجود در نظام مالیاتی ایران بس��یار گس��ترده بوده و اغلب 
فعالیت های اقتصادی را دربر می گیرد. عاوه بر این، برخی بندهای قانونی 
دارای متن مبهم و برخی دیگر، قلمرو معافیت خاصی را چنان گسترده به 
همه فعالیت ها تعمیم داده که عاوه بر طبقه بندی، ارزیابی اثرات آن را نیز 

با مشکل مواجه ساخته است.
بررس��ی و طبقه بندی معافیت های مالیاتی در ایران نش��ان می دهد که 
بخش خدمات به ویژه خدمات مالی و بیمه در مقایسه با بخش های دیگر، 
بیش��ترین امتی��از را از حیث معافیت های مالیات��ی دارد. درآمد حاصل از 
تولیدات بخش کش��اورزی نیز به طور کامل، مشمول معافیت از پرداخت 
مالیات اس��ت. در س��وی مقابل، بخش تولیدی صنعت متاسفانه کمترین 
برخ��ورداری از حمایت معافیت��ی را در نظام مالیاتی ای��ران دارد. چنین 
س��اختاری در نظام مالیاتی و مش��وق ها موجب شده است تا عملکرد این 
نظام در مقایس��ه با کشورهای دیگر، حتی کش��ورهای منطقه خاورمیانه 
نیز متفاوت باشد. به طوری که براساس آمارها، شاخص نسبت درآمدهای 
مالیاتی وصول ش��ده به تولید ناخالص داخلی به عنوان مهمترین شاخص 
عملکردی در این زمینه، بین س��ال های 1385 تا 1398 به طور متوسط 
۷ درصد بوده است، حال آنکه این نسبت برای کشورهای آسیایی منطقه 
حدود 14 درصد و برای کش��ورهای اروپایی و آمریکای شمالی حدود 26 
درصد است. همچنین متوسط نس��بت مالیات وصول شده به هزینه های 
جاری دولت در ایران 45 درصد بوده است که این نسبت برای کشورهای 
منطقه 52 درصد و برای اروپا و آمریکا 62 درصد است. به عنوان شاخص 
دیگر، ح��دود 42 درص��د کل درآمدهای مالیاتی ای��ران )تقریبا نیمی از 
مالیات( توسط مالیات بر اشخاص حقوقی پوشش داده می شود؛ در حالی 
که این نس��بت برای کشورهای منطقه 19 درصد و برای اروپا و آمریکای 

شمالی 12 درصد است.
نظاممالیاتیمخرببخشتولید

همانطور که اشاره شد، سیاست گذاری معافیت   های مالیاتی در ایران به 
   گونه   ای است که مهمترین کارکردش، حمایت از بخش   ها یا اقشار جامعه 
تعیین ش��ده اس��ت، اما سازوکار به کارگیری آن س��بب شده که این ابزار 
در کش��ور به اهداف خود نرس��د. نابس��امانی در این بخش موجب شده تا 
بخش   های بزرگی از اقتصاد کشور از معافیت   های زیادی برخوردار شوند، در 
حالی که بخش   هایی مانند صنعت و معدن یکی از باالترین نرخ های مالیات 
را می پردازند. این مسئله باعث شده است تا ساختار تولید و عملکرد اقتصاد 
ایران تحت تاثیر قرار بگیرد. از سوی دیگر، سهم 55  درصدی حقوق   بگیران 
و صنایع کوچک و متوس��ط از مالیات های پرداخت��ی، از نابرابری مالیاتی 

گسترده   ای در کشور حکایت دارد.
براس��اس این گزارش، بخش زی��ادی از نامتقارنی در وصول درآمدها 
بین ان��واع مالیات، به معافیت های مالیاتی مربوط اس��ت. به طوری که 
نس��بت قابل توجه��ی از درآمدهای وصول ش��ده مالیات بر اش��خاص 

حقوقی، از محل ش��رکت های تولیدی غیردولتی است که در بخش های 
تولیدی اقتصاد فعالیت می کنند. بخش خدمات نیز براساس طبقه بندی 
معافیت ها، سهم قابل توجهی از معافیت های مالیاتی را به خود اختصاص 
داده و در نتیجه س��هم این بخش از مالیات وصول شده، شکاف زیادی 
با عملک��رد وصول بخش صنعت در نظام مالیاتی کش��ور دارد. بنابراین 
سیاست گذاری نادرس��ت مالیاتی از جمله در زمینه معافیت ها، ساختار 
تولید و عملکرد اقتصاد کش��ور را به صورت مؤثری تحت الش��عاع قرار 
داده اس��ت. به نظر می رس��د تعدیل ساختار این معافیت ها چه به لحاظ 
ح��ذف برخی موارد مهم آن و چه به لحاظ بازطراحی س��اختار و هدف 
گیری بخشی از آن می تواند نظام اقتصادی کشور و تولید را با گشایش 

همراه سازد.
آنچه در نظام مالیاتی ایران مشهود است، برخورد دوگانه و نابرابر این 
نظام با بخش   های مختلف تولیدی و خدماتی اقتصاد کشور است. چه بسا 
ممکن است این برخوردهای دوگانه، توجیه عدالت   محور داشته باشد، اما 
واقعیت آن اس��ت که سیاست گذاری      ای که نظام مالیاتی کشور به دنبال 
آن اس��ت، نه عدالت بلکه نابرابری بیش��تر و تخریب شریان   های تولید و 
انگیزه   ها در بخش   های مهجور را موجب ش��ده اس��ت. نکته جالب توجه 
آنجاس��ت که بخش خدمات مالی و پولی بیشترین معافیت   های مالیاتی 
اعم از مالیات مس��تقیم و غیرمستقیم را ش��امل می شود، به گونه   ای که 
ای��ن معافیت   ها محدود ب��ه قوانین مالیاتی خود نظ��ام مالیاتی نبوده و 
انواع قوانین مختلف نظیر قوانین احکام دائمی برنامه   های توس��عه، رفع 
موانع تولید، قوانین حمایت از مناطق آزاد و ش��رکت های دانش   بنیان و 
قوانی��ن گمرکی به منظور اعمال حمایت موردی از فعالیت های مختلف 

را دربر می گیرد.
بارمالیاتیبردوشاقشارضعیف

اشخاص حقوقی غیردولتی که بخش عمده آن را بنگاه   های اقتصادی با 
اندازه کوچک و متوسط، به ویژه در بخش صنایع تولیدی تشکیل می دهند، 
مهمتری��ن س��هم را از مالیات های مس��تقیم که همان مالی��ات بر درآمد 
اس��ت، پرداخت می کنند که س��هم آن حدود 3۷  درصد است. همچنین 
مالیات افراد حقوق   بگیر چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی که 
آسان   ترین پایه مالیاتی برای دریافت درآمدهای آن است، تقریبا 18  درصد 
درآمد مالیات   های مستقیم را تش��کیل داده است. به عبارت دیگر، حدود 
55  درصد مالیات   های مستقیم توسط دو پایه مالیاتی بنگاه   های اقتصادی 
و افراد حقوق   بگیر پرداخت می شود. کارمندان و کارکنان بخش   های دولتی 
و خصوصی نیز ازجمله اقشار طبقه متوسط و پایین جامعه هستند که به 
دلیل آسیب   پذیری آنها در مقابل نوسانات اقتصادی به   ویژه نرخ های تورم و 
بیکاری باال در جامعه، نیازمند حمایت دولت از لحاظ درآمدی هستند، اما 
همان   گونه که بازوی پژوهش��ی سازمان برنامه و بودجه گزارش داده است، 
بیش��ترین درآمد مالیاتی که دولت از ناحیه مالیات   های مستقیم دریافت 

می کند، متعلق به اقشار معموال ضعیف است.

بخشخدماتبیشترینوبخشتولیدکمترینمعافیتمالیاتیرادارد

معافیت مالیاتی ضدتوسعه

با پایان گرفتن تعطیات و کاهش خوش بینی نسبت به مذاکرات پیرامون 
احیای برجام، قیمت دالر بار دیگر در روزهای گذشته روند صعودی به خود 
گرفته و به کانال 28 هزار تومان رسید. اسکناس سبز آمریکایی از ابتدای 
امس��ال تاکنون 5 درصد و از ابتدای اس��فندماه پارسال تاکنون یعنی در 
50 روز گذش��ته بیش از 9 درصد رش��د کرده اس��ت. البته در این میان، 
کارشناسان انتظار داشتند که با افزایش درآمد های نفتی و آزادشدن منابع 
ارزی بلوکه شده، قیمت دالر سیر نزولی پیدا کند؛ حتی برخی برآورد کردند 

که قیمت دالر تا محدوده 22 هزار تومان هم پایین می آید.
البته این دیدگاه خوش بینانه به کاهش قیمت دالر پس از آن اتفاق افتاد 
که ش��اخص ارزی در فصل زمستان گذش��ته تحت تاثیر آنچه »شمارش 
معک��وس احیای برجام« خوانده می ش��د، ت��ا محدوده 25 ه��زار تومان 
عقب نش��ینی کرد، اما این روند نزولی، دوامی نداش��ت و حاال این نگرانی 
وج��ود دارد ک��ه قیمت دالر به کانال 30 هزار توم��ان بازگردد؛ کما اینکه 
بخشی از کارشناسان معتقدند اگر دالر از مرز 30 تومان عبور کند، ممکن 

است جهش قیمت آن سرعت بیشتری به خود بگیرد.
آمار ها نش��ان می دهد که ش��یب صعودی قیمت دالر درست از ابتدای 
اس��فندماه 1400 و از محدوده 25 هزار و 600 تومان آغاز شده است. در 

روز نخست اسفندماه پارسال، قیمت هر دالر آمریکا در محدوده 25 هزار 
و 640 تومان دادوس��تد می  ش��د، اما یک روز بعد از آن قیمت دالر آمریکا 
یکباره صعود کرد و از مرز 26 هزار تومان فراتر رفت. این روند صعودی در 
اسفندماه با شیب مایمی ادامه یافت و قیمت هر دالر آمریکا در پایان سال 
1400 به رقم 26 هزار و 600 تومان رسید، اما با به  صدا درآمدن زنگ آغاز 
سال جدید، سرعت رشد قیمت دالر هم بیشتر شد و قیمت هر دالر آمریکا 
ابتدا از مرز 2۷ هزار تومان و نهایتا در مبادالت روز یکش��نبه هفته جاری 
با یک درصد رش��د به مرز کانال 28 هزار تومان رسید. این روند افزایشی 

قیمت دالر در روز دوشنبه نیز ادامه داشت.
از س��وی دیگ��ر، افزایش قیمت ه��ر دالر آمریکا به رش��د قیمت طا و 
س��که در بازار منجر ش��د، به طوری که قیمت س��که در دومین روز این 
هفته با 1.2 درصد رش��د از مرز 13 میلیون تومان عبور کرد و قیمت هر 
گرم طای 18عیار با یک درصد رش��د به یک میلیون و 316 هزار تومان 
رسید. همچنین با بازگشت قیمت دالر به مرز 28 هزار تومان، قیمت انواع 
خودروها نیز رشد چشمگیری داشت تا جایی که قیمت سمند 40 میلیون 

تومان افزایش پیدا کرد.
همچنین در معامات روز دوشنبه )22 فروردین ماه(، این روند صعودی 

در بازار سکه و طا ادامه یافت و قیمت سکه با افزایش 190 هزار تومانی 
نسبت به روز قبل به 13 میلیون و 2۷0 هزار تومان رسید. سکه تمام بهار 
آزادی طرح قدیم نیز با قیمت 12 میلیون و 950 هزار تومان معامله شد. 
نیم سکه بهار آزادی ۷میلیون و 400 هزار تومان، ربع سکه 4میلیون و 300 
هزار تومان و س��که یک گرمی 2 میلیون و 550 هزار تومان قیمت خورد. 
در ب��ازار طا نیز نرخ ه��ر گرم طای 18 عیار به یک میلیون و 323 هزار 
تومان رسید و قیمت هر مثقال طا نیز 5  میلیون و ۷32 هزار تومان شد. 
اُنس جهانی طا هم با قیمت یک  هزار و 95۷ دالر و 8۷سنت معامله شد.

تحلیلگ��ران ارزی معتقدند که تعلیق در مذاکرات هس��ته ای، مهمترین 
دلیل رش��د قیمت دالر و س��که در روزهای گذشته بوده و ادامه این روند 
می تواند زمینه رش��د بیشتر قیمت ها در روزهای آینده را فراهم کند. این 
در حالی اس��ت که از ابتدای اس��فندماه بس��یاری منتظر بودند اخباری از 
توافق وین حاصل ش��ود. بر این اس��اس، بخش مهمی از متقاضیان خرید 
دالر در این ماه به دلیل احتمال کاهش قیمت برای خرید نیازهای تجاری 
و اقتصادی خود دس��ت نگه داش��تند، اما حاال با توجه به وضعیت مبهم 
مذاکرات وین، این متقاضیان به دنبال تامین نیازهای دالری و ارزی کسب 
و کارشان هستند و همین موضوع نیز به افزایش قیمت ها دامن زده است.

قیمتدالربهکانال28هزارتومانرسید

پیشرویسکهدرکانال13میلیونی

بانکنامه

اسامیابربدهکاران11بانکدولتیاعالمشد
فهرستدقیقبدهکارانبانکیازهفتهآینده

وزیر اقتصاد از اعام اسامی ابربدهکاران 11 بانک دولتی خبر داد 
و گفت یکی از مشکات قدیمی این بود که چندین سال بخشی از 
منابع بانکی در دس��ت عده ای از مشتریان بدحساب باقی می ماند و 
مانع دسترسی مردم به منابع بانکی می شد. با دستور رئیس جمهور، 
بانک های دولتی پیش��قدم شدند که اس��امی بدهکاران بدحساب را 

افشا کنند تا آنها برای تسویه بدهی ها ترغیب شوند.
احس��ان خاندوزی با اشاره به اعام اس��امی بدهکاران بزرگ 11 
بان��ک دولتی اف��زود: به غیر از بانک قرض الحس��نه مهر و توس��عه 
تعاون که بدهکاران بدحس��اب باالی 100 میلیارد تومان نداشتند، 
هم��ه بانک های دولت��ی اقدام به این کار کردن��د. گام بعدی، دقیق 
کردن این فهرس��ت و اعام رقم دقیق بدهی های مش��کوک الوصول 
بانک هاست. در قدم های بعدی برای اعام اسامی بدهکاران کمتر از 
100 میلیارد تومان هم اقدام خواهد ش��د. به گفته وی، طبق قانون 
بودج��ه 1401 تم��ام بانک های دولتی و خصوصی مکلف هس��تند 

اطاعات بدهکاران بانکی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند.
وزیر اقتصاد در صفحه ش��خصی خود در توئیتر نیز نوشت: »امروز 
برای اولین بار در بانکداری کش��ور،  بانک ه��ای زیرمجموعه  وزارت 
اقتصاد نام بدهکاران بدحس��اب )بدهی باالی 100 میلیارد تومان( 
را در س��ایت خود منتش��ر کردند. کاهش س��هم بانکی بدحساب ها 
یعنی فض��ای بیش��تر ب��ه تولیدکننده های خوش حس��اب و مردم 

خوش حساب.«
در همین حال، محبوب صادقی، مدیر اداره اطاعات بانکی بانک 
مرکزی گفت: اطاعات اولیه در مورد تس��هیات ابربدهکاران بانکی 
هفته آینده توس��ط بانک مرکزی منتشر می شود و از تیرماه امسال 

فهرست با جزییات بیشتر منتشر می شود. 
صادقی درباره نحوه انتش��ار فهرس��ت ابربدهکاران بانکی از سوی 
بانک مرکزی توضیح داد: حس��ب الزام قانونی بودجه س��ال جاری، 
انتش��ار این اطاعات ب��ه همراه مبالغ خواهد ب��ود و اطاعات تمام 
بانک ها براساس تسهیات و تعهدات کانی که شورای پول و اعتبار 
تعریف کرده است، احصا، تجمیع و در وب سایت بانک مرکزی افشا 
می شود، بانک مرکزی به هیچ عنوان به دنبال عدم اعام مبالغ این 

تسهیات نیست.
او با بیان اینکه الزام قانون بودجه 1401 بر انتشار فصلی اطاعات 
یادشده است، افزود: این امر به معنای آن است که پس از اتمام سه 
ماهه فصل بهار، اطاعات مربوطه در تیرماه امسال منتشر می شود، 
اما ما به دنبال آن هستیم که گامی به پیش بگذاریم و هفته آینده 
اطاعات اولیه در این زمینه را منتشر می کنیم و پس از آن از تیرماه 
فهرس��ت کامل همراه با جزییات متناظر بر قانون بودجه 1401 به 

صورت منظم منتشر خواهد شد.
این مقام مس��ئول بانک مرکزی یادآور ش��د: در بحث تس��هیات 
کان دو حال��ت وج��ود دارد، در صورت��ی که تس��هیات گیرندگان 
عما بدهکارانی باش��ند که مطالبات شان غیرجاری شده است، بانک 
مرک��زی طبق روال پیش��ین خ��ود برخورده��ای الزم را با همکاری 
وزارتخانه های مربوطه و قوه قضائیه با تسهیات گیرندگان این چنینی 
داشته و همچنان نیز این مهم را تداوم می بخشد. بنابراین انتشار این 
فهرست به طور حتم کمکی است که به واسطه آن دارایی ها و منابع 
منجمد ش��ده، به ش��بکه بانکی بازگردد و امکان دسترسی بیشتر به 
تسهیات برای آحاد مردم فراهم می شود. به گفته وی، در حالت دوم 
ممکن است ذی نفع تسهیات را دریافت کرده و در حال بازپرداخت 
تسهیات یادشده باش��د، لذا باید توجه داشت که انتشار این لیست 
بدین معنا نیست که تسهیات گیرنده به طور قطع این تسهیات را 

دریافت کرده و تبدیل به مطالبات غیرجاری شده است.
مدی��ر اداره اطاعات بانک��ی بانک مرک��زی درخصوص تضمین 
اجرایی انتشار فهرست ابربدهکاران بانک مرکزی نیز گفت: تضمین 
اجرایی این مهم در وهله نخس��ت قانون مرتبط و پش��تیبانی است 
که به واسطه آن فراهم می شود؛ دومین تضمین نیز همکاری کامل 
بانک مرکزی در این زمینه اس��ت و این بانک اطاعات را براس��اس 
نیازمندی های الزم از ش��بکه بانکی دریاف��ت می کند و در صورتی 
که بانک��ی اقدام به افش��ای اطاعات نکند، برخورده��ای قانونی و 
نظارتی الزم با آن صورت خواهد گرفت. به گفته صادقی، از گذشته 
اقداماتی در این راس��تا انجام ش��ده بود و با توجه به اینکه در حال 
حاضر اجازه انتشار اسامی در قانون داده شده است، وصول مطالبات 

با شرایط بهتر و سهل تری انجام خواهد شد.
او این بند قانون بودجه 1401 را تس��هیل کننده و راهگشای بانک 
مرکزی و دس��تگاه های ذی ربط در افش��ای اطاعات دانست و گفت: 
به موجب بند 10 قانون پولی و بانکی کش��ور بانک  مرکزی  در حسن 
 اجرای  نظام  پولی و بانکی  کشور  می تواند  در امور  پولی  و  بانکی  دخالت 
 و نظارت  کند و به موجب بند 14 همین ماده نیز این بانک می تواند 
نس��بت به رسیدگی  به  عملیات  و حساب ها و  اسناد و مدارک  بانک ها 
و  اخذ هرگونه  اطاعات  و آمار  از  بانک ها با توجه  به  لزوم  حفظ  اس��رار 
حرفه ای آنها اقدام کند. بر این اساس پیش از این خأل قانونی در این 
باره برای افشای اطاعات وجود داشته است و در حال حاضر با قانون 
بودجه س��ال جاری این امر اصاح ش��ده و عما به واسطه این قانون 
امکان الزم برای افش��ای اطاعات از سوی بانک مرکزی، وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و مجلس شورای اسامی فراهم شده است. از این 

رو شرایط فعلی با گذشته تفاوت کرده و سهل تر شده است.
صادق��ی درب��اره نحوه اطمین��ان بانک مرکزی از صحت و س��قم 
اطاعات ارس��الی از س��وی ش��بکه بانکی به این بان��ک ادامه داد: 
راس��تی آزمایی اطاعات ارس��الی از س��وی ش��بکه بانکی به انحای 
مختل��ف مانند روش های آم��اری، کنترل صورت ه��ای مالی و نیز 
مراجعه و کس��ب اطاع از س��وی بازرس��ان بانک مرکزی به منظور 
اطمین��ان از همخوان��ی اطاعات اعام��ی از س��وی بانک ها انجام 

می شود.
وی س��امانه »س��مات« را از جمله راهکارهای نظ��ام بانکی برای 
نظارت بر تسهیات دهی شبکه بانکی خواند و گفت: بانک ها پیش از 
پرداخت هرگونه تسهیات باید نسبت به ثبت آن در سامانه مذکور 
اقدام کنند و کد یکتایی را از این س��امانه اخذ کنند، بر این اس��اس 
بانک مرکزی از اعطای تس��هیات آگاهی پی��دا می کند. همچنین 
برای پرداخت هرگونه تسهیات، شبکه بانکی باید استعام های الزم 
را درباره س��ایر تس��هیات دریافتی توسط فرد در سایر بانک ها اعم 
از میزان، نحوه بازپرداخت اقس��اط انجام دهند و به موجب آن برای 

اعطای تسهیات به فرد متقاضی تسهیات تصمیم گیری کنند.
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رئیسسازمانخصوصیسازیاعالمکرد
3شرطواگذاریخودروسازان

رئیس س��ازمان خصوصی سازی، امکان واگذاری ایران خودرو و سایپا به 
بخش خصوصی را منوط به اجرای س��ه ش��رط دانس��ت. به گفته حسین 
قربانزاده، آزادسازی سهام دولتی در وثیقه بانک ها، اختصاص سهام درونی 
خودروسازها )تودلی( به بازپرداخت تسهیات، اصاحات و شفافیت مالی 
این شرکت ها و تجمیع سهام صندوق بازنشستگی کشوری، سهام درونی 
خودروس��ازها و س��هام دولتی ایران خودرو و سایپا برای عرضه، سه شرط 

واگذاری خودروسازان است.
او با بیان اینکه ایران خودرو و سایپا زیرمجموعه وزارت صمت و سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( هستند، گفت: این دو خودروساز 
در سال های گذشته وام هایی دریافت کرده اند و برای ضمانت وام های شان 
س��هام دولتی را در وثیقه بانک ها قرار دادند که تاکنون تسویه نشده است 
بنابراین س��ازمان خصوصی سازی تا آزادس��ازی وثیقه، امکان عرضه سهام 
این دو خودروس��از را ندارد. وی با اشاره به س��هام های دولتی 5 درصدی 
ایران خودرو و 1۷ درصدی س��ایپا افزود: به غیر از این سهام های وثیقه ای 
که طایی محس��وب می شود این دو خودروساز سهام های درون سازمانی 
)تودلی( هم دارند که باید همراه با سهام دولتی واگذار شود. سهام درونی 
)تودلی( 35 تا 40 درصدی این دو شرکت به اضافه سهام برخی شرکت ها 
ک��ه مجوز وکالت فروش ب��ه دولت را داده اند مثل صندوق بازنشس��تگی 
کشوری باید با س��هام وثیقه نزد بانک ها تجمیع شود که متقاضی انگیزه 

بیشتری برای خرید سهام داشته باشد.
قربانزاده با اشاره به اقدامات اولیه سازمان خصوصی سازی برای آمادگی 
عرضه س��هام ایران خودرو و س��ایپا اف��زود: کار اصلی ب��ا وزارت صمت و 
خودروسازان است تا رفع توثیق شود و اگر آزادسازی صورت گیرد مسلما 

تا شهریور آینده، دو خودروساز خصوصی می شود.

یککارشناسبازارخودرومطرحکرد
ازقیمتگذاریدستوریتاافتبهرهوری

اگر قیمت گذاری دستوری خودرو اصاح نشود و این صنعت ورشکست 
ش��ود، کشور را با خود ورشکس��ت می کند، چون زیان این صنعت هر روز 
در ح��ال افزای��ش و دولت در حال تزریق پول از منابع ملی به این صنعت 

زیانده است.
امیرحس��ن کاکایی، کارش��ناس خودرو با بیان این مطلب درباره اینکه 
چگونه قرعه کش��ی خودرو، سود سهامدار را به جیب دالل ریخته، به سنا 
گفت: قرار بود با قیمت گذاری دس��توری و تزری��ق ارز 4200 تومانی )به 
میزان کافی( قیمت خودرو را در بازار ثابت نگه دارند، اما در سه سال و نیم 
گذشته این اتفاق نیفتاد و در حقیقت خودروساز در حالی با قیمت پایین 
اقدام به فروش کرد که قیمت با بازار اختاف اساسی داشت.  به طور مثال، 
قیمت تمام شده خودرو 150 میلیون تومان بود که با قیمت 100 میلیون 
تومان به فروش می رسید و در بازار بین 250 تا 300 میلیون تومان معامله 
می ش��د. این به معنای س��ود 50 درصدی خریدار واقعی )در مقابل زیان 
33 درصدی خودروس��از( و س��ود 150 درصدی دالل )در مقابل زیان 60 

درصدی خودروساز( است.
به گفته وی، سیاست گذار به جای حل مشکل، با روش قرعه کشی این 
سود را )از جیب س��هامداران( به برندگان )معدود( قرعه کشی اهدا کرد و 
این در حالی بود که ۷0 درصد از برندگان قرعه کشی خودرو مصرف کننده 

واقعی نبودند.
کاکایی با بیان اینکه در وضعیت کنونی بازار خودرو، احتمال خودرودار 
شدن مصرف کننده با قیمت مناسب، بسیار پایین است، ادامه داد: در یک 
س��ال اخیر دستورالعملی اباغ شده که اگر کس��ی خودرویی برنده شد و 
آن را زی��ر یک س��ال پس از واگ��ذاری به فروش رس��اند، از خدمات پس 
از فروش محروم می ش��ود. این محرومیت نش��دنی اس��ت، زیرا در اسام 
مالکیت خصوصی اصل اس��ت. مدل فعلی باعث می ش��ود خرید و فروش 
خودرو بین مردم به س��مت قولنامه ای ش��دن پیش برود. در اینجا مردم 
به جای دولت به یکدیگر اعتماد می کنند که باعث کاهبرداری می ش��ود. 
طبق آمارها در سه سال و نیم گذشته حدود ۷0 درصد از خریداران خودرو 
)برندگان قرعه کشی( مصرف کننده واقعی نبوده اند. یعنی خریداران خودرو 
از خودروس��از، ی��ا به صورت فوری آن را واگذار ی��ا آن را در پارکینگ رها 
کرده اند. این کارش��ناس صنعت خودرو با بیان اینکه تا پایان شهریورماه، 
ایران  خودرو و سایپا حدود 100 هزار میلیارد تومان زیان انباشته و باالی 
100 هزار میلیارد تومان بدهی داشتند، افزود: همچنین بیش از 100 هزار 
خودروی ناقص در کف پارکینگ اس��ت. خودروی ناقص یعنی ثروتی که 
قفل شده و در حال نابودی است. نکته جالب اینجاست که این 100 هزار 
میلیارد تومان )زیان انباش��ته( آمار رس��می کدال است که با یک سری از 
ترفندهای حسابداری کم نشان داده می  شود. زیرا مدیران عاقه ای به نشان 
دادن زیان ندارند و برای کاهش آن اقدام به فروش اموال و سهام کرده اند تا 
حداقل از نظر ظاهری اوضاع را بهتر نشان دهند. من به شما قول می دهم 

این زیان بیش از 150 هزار میلیارد تومان است.
او با اش��اره به اینکه معیارهای سیاس��ی به جای معیارهای اقتصادی بر 
مدیریت صنعت خودرو حاکم است و نتیجه رفتار سیاسیون تولید کارخانه 
مازاد خودروسازی بوده اس��ت، توضیح داد: در کجای دنیا برای تولید 10 
هزار یا 50 هزار خودرو، کارخانه جدید تاس��یس می کنند؟ در کجای دنیا 
در یک منطقه خوش آب و هوا که برای صنعت گردشگری مناسب است، 
کارخانه خودروسازی تاسیس و در آن منطقه آلودگی تولید می کنند؟ در 
کدام کش��ور که برق کافی وجود ندارد و خودرو دیزلی غالب اس��ت، خط 
تولید خودرو بنزینی راه اندازی می شود؟ خودروسازها به صورت دستوری 
در کشور سنگال و ونزوئا کارخانه راه اندازی کردند. مشکل کارگر مازاد و 
بهره وری پایین آنها به واس��طه پارتی بازی نیز به دلیل رفتارهای سیاسی 
اس��ت. به عقی��ده کاکایی، قانون اص��ل 90 می گوید وقتی یک ش��رکت 
خصوصی باش��د، مانند ایران خودرو و س��ایپا که به طور رسمی خصوصی 
هستند و دولت برای آنها قیمت گذاری )دستوری( انجام دهد و باعث زیان 
خودروس��از شود، باید خود دولت زیان ش��رکت ها را جبران کند. در حال 
حاض��ر دولت بای��د 100 هزار میلیارد تومان زیان ناش��ی از قیمت گذاری 
دس��توری را به شرکت ها بپردازد، اما هیچ کس جرأت حرف زدن در مورد 
این موضوع را ندارد. چرا وقتی دولت تنها 4 یا 6 درصد از سهام شرکت ها 
را در اختی��ار دارد، مدیرعامل را دولت تعیین می کند؟ چرا تا به حال وزیر 
صنعت مسئولیت رفتار دو شرکت ایران خودرو و سایپا را نپذیرفته است؟ 
اگر قیمت گذاری دس��توری خودرو اصاح نشود و این صنعت ورشکست 
ش��ود، کشور را با خود ورشکس��ت می کند. چون زیان این صنعت هر روز 
در ح��ال افزای��ش و دولت در حال تزریق پول از منابع ملی به این صنعت 

زیانده است.

خودرو

فرصت امروز: پس از آنکه ش��اخص بورس تهران در معامات اولین روز 
هفته با افت بیش از 5 هزار واحدی مواجه ش��د، در معامات روز یکشنبه 
تغییر جهت داد و با رش��د بیش از 15 هزار واحدی معادل یک درصد در 
ارتف��اع یک میلیون و 4۷4 واحد قرار گرفت تا فاصله خود تا ابرکانال 1.5 
میلیون واحدی را به 1.۷ درصد برس��اند. این باالترین سطح شاخص کل 
بورس تهران از 14 مهرماه 1400 تاکنون به  شمار می          رود. از ابتدای شروع 
دوره رکودی بورس تهران از میانه تابستان سال گذشته تاکنون که بیش 
از 20 م��اه می گذرد، ش��اخص بورس تهران تنها دو ب��ار موفق به ورود به 
ابرکانال یک میلیون و 500 هزار واحد ش��ده است، اما هر بار پس از چند 
روز نوس��ان در این محدوده نتوانس��ته دوام بی��اورد و در روندی نزولی تا 
محدوه کانال 1.2 میلیونی عقب رفته است. در نتیجه خیلی از سهامداران 
و اهالی بازار سهام منتظر بودند تا در جریان معامات روز دوشنبه ببینند 
آیا ش��اخص کل بورس می تواند برای سومین بار به ابرکانال 1.5 میلیونی 
برسد یا نه. با این حال، گرچه روند صعودی بورس در سومین روز معامات 
هفته ادامه یافت، اما میزان رش��د شاخص کل بورس به آن اندازه نبود که 

این فاصله را پر کند.
در جریان معامات روز دوش��نبه 22 فروردین ماه، همه ش��اخص های 
بورس��ی، صعودی بودند. به طوری که شاخص کل بورس تهران با 5 هزار 
و 4۷۷ واحد رش��د به رقم یک میلیون و 4۷9 هزار واحد رس��ید. شاخص 
کل ه��م وزن نی��ز با 3 ه��زار و 550 واحد صعود در رق��م 38۷ هزار و 4۷ 

واحد ایستاد.
بورستهرانسبزپوشباقیماند

روند سبزپوش��ی بازار سرمایه که از روز یکش��نبه آغاز شده بود، در روز 
دوش��نبه هم ادامه یافت و همه شاخص های بورس��ی در این روز افزایش 
یافتند. ش��اخص کل بورس با افزایش 5 ه��زار و 4۷۷ واحدی به رقم یک 
میلیون و 4۷9 هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن با 3 هزار و 
550 واحد افزایش، رقم 38۷ هزار و 4۷ واحد را به ثبت رساند. بیش از 11 
میلیارد و 445 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش 54 هزار و 
401 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران دادوستد شد. شاخص بازار 
اول، افزایش 4 هزار و ۷64 واحدی و ش��اخص بازار دوم، افزایش 8 هزار و 

۷04 واحدی را تجربه کردند.
گروه خودرو با 100 هزار و 626 معامله به ارزش 10 هزار و 429 میلیارد 

ریال در صدر گروه های بورسی نشست. همچنین گروه فرآورده های نفتی با 
39 هزار و 13 معامله به ارزش 4 هزار و 268 میلیارد ریال، گروه شیمیایی 
با 40 هزار و 366 معامله به ارزش 3 هزار و 85 میلیارد ریال، گروه بانک ها 
ب��ا 30 ه��زار و 963 معامله به ارزش 2 ه��زار و 9۷۷ میلیارد ریال و گروه 
فلزات اساس��ی با 36 هزار و 658 معامله به ارزش 2 هزار و 642 میلیارد 

ریال در صدر برترین گروه ها قرار گرفتند.
شرکت پتروشیمی پردیس با یک هزار و 80 واحد، گروه مخابرات ایران 
با 542 واحد، شرکت سرمایه گذاری غدیر با 469 واحد، شرکت ارتباطات 
سیار ایران با 462 واحد و شرکت پتروشیمی نوری با 338 واحد بیشترین 
تاثیر مثبت را بر رش��د ش��اخص کل داشتند. در سمت مقابل نیز شرکت 
س��رمایه گذاری تامین اجتماعی با 492 واحد، بان��ک ملت با 2۷0 واحد، 
شرکت س��ایپا با 1۷6 واحد، شرکت پاالیش نفت اصفهان با 1۷5 واحد و 
شرکت توسعه معادن و فلزات با 14۷ واحد با بیشترین تاثیر منفی بر رشد 

شاخص کل همراه شدند.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس با افزایش 129 واحدی 
به رقم 20 هزار و 191 واحد رسید. بیش از 6 میلیارد و 284 میلیون سهم، 
حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش یک میلیون و 848 هزار و 688 میلیارد 
ریال دادوس��تد ش��د. در جریان فرابورس ایران، شرکت پلیمر آریاساسول 
با 28 واحد، ش��رکت پتروش��یمی مارون با 26 واحد، بیمه پارساگاد با 22 
واحد، شرکت آهن و فوالد ارفع با 13 واحد و شرکت سرمایه گذاری مالی 
سپهر صادرات با 9 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد شاخص داشتند. 
همچنین ش��رکت صنعتی مینو با 5.5 واحد، ش��رکت فرابورس ایران با 5 
واحد، گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی با 4 واحد، شرکت تجلی توسعه 
معادن و فلزات با 3.45 واحد و شرکت سنگ آهن گهرزمین با 2 واحد با 

بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص فرابورس همراه شدند.
تاثیرمثبتافزایشعمقمظنهبازار

به نظر می رسد تصمیمات اتخاذشده از سوی سازمان بورس برای بهبود 
وضعیت معامات بازار س��رمایه تاکنون مطلوب ب��وده و جان دوباره ای در 
روح بازار دمیده است. مجید محمدعلی زاده آرانی، کارشناس بازار سرمایه 
ب��ا بیان این مطلب، به اقدامات اخیر س��ازمان ب��ورس و تاثیر آن بر روند 
معامات بورس اشاره کرد و به سنا گفت: یکی از تصمیمات اخیر سازمان 
بورس، افزایش عمق مظنه قیمت ها در معامات بود که این اقدام می تواند 

با برخی از محاس��ن همراه شود. اثر مثبت این اقدام به گونه ای خواهد بود 
تا سرمایه گذارانی که در این بازار در حال معامله هستند، بتوانند براساس 
دسترس��ی های ایجادش��ده در زمینه عمق بازار، تصمیماتی را نس��بت به 
قیمت ه��ا و نیز حجم معامات ثبت ش��ده اتخاذ کنند. ب��ه گفته وی، در 
گذشته معامله گران بازار س��رمایه با سیستم استیشن های تاالر معامات 
فعالیت می کردند؛ این در حالی است که اکنون دیگر تفاوتی بین آناین ها 
و معامله گرها وجود ندارد و این مس��ئله می تواند به عنوان یکی از مزایای 

افزایش عمق مظنه تلقی شود.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با تاکید بر اینکه اقدام سازمان بورس در 
خص��وص افزایش عم��ق مظنه بازار از جمله تصمیمات مثبتی اس��ت که 
در نخس��تین روزهای معاماتی س��ال جاری اتخاذ ش��د، افزود: این اقدام 
زمینه ساز عدالت معاماتی برای معامله گرانی است که از طریق سامانه های 
معاماتی آناین و س��امانه معاماتی در تاالرهای ش��رکت بورس در حال 
فعالیت هستند؛ بنابراین به واسطه چنین اقدامی دسترسی یکسانی برای 
همه معامله گران فراهم می ش��ود. ب��ا افزایش عمق مظنه دیگر جای هیچ 
ایراد، ش��ک و ش��بهه ای در معامات بازار وجود ندارد و این اقدام به طور 
حتم سبب تسهیل در تصمیم گیری س��هامداران برای انجام معامات در 

این بازار خواهد شد.
محمدعلی زاده آرانی با تاکید بر اینکه واکنش بازار نسبت به این تصمیم 
سازمان بورس، مثبت بود و می توان از آن به عنوان اقدام به موقع مسئوالن 
س��ازمان بورس یاد کرد، ادامه داد: اکثر فعاالن حاضر در بازار از این اقدام 
سازمان استقبال کردند و به طور قطع تاثیر مثبت آن بیشتر از تاثیر منفی 

خواهد بود.
او همچنین به مجموعه اقدامات انجام ش��ده از س��وی س��ازمان بورس 
اش��اره کرد و گفت: تاکنون همه تصمیمات اتخاذش��ده در راستای بهبود 
وضعیت معامات بورس مطلوب بوده و به نظر می رس��د افزایش س��رعت 
در ارائه مجوزهای نهادهای مالی مانند ش��رکت های س��بدگردان، مشاور 
سرمایه گذاری، کارگزاری و نیز تصمیماتی که قرار است در زمینه افزایش 
دامنه نوس��ان اتخاذ شود، کارگش��ا خواهند بود و جان دوباره ای را در روح 
بازار سرمایه به جریان خواهند انداخت. این اقدامات می تواند انگیزه ای در 
تحرک بازار س��رمایه باش��د و تاکنون تصمیماتی که از سوی مسئوالن در 

حوزه بازار سرمایه اتخاذ شده، منطقی و مثبت بوده است.

شاخصبورستهرانبهابرکانال1.5میلیونواحدیمیرسد؟

تقویت 5 هزار واحدی بورس

بررسی آمار تولید و فروش خودروسازان اصلی در اسفندماه 1400 نشان 
می ده��د که مجموع تولید ایران خودرو و س��ایپا )و پارس خودرو به عنوان 
زیرمجموعه سایپا( به 40 هزار دستگاه هم نرسیده است؛ این موضوع نشان 
می دهد که خودروس��ازان در بحث تولید عملکرد مناسبی نداشته اند، اما 
فروش بیشتری نسبت به تولید که معادل صدور 80 هزار و 156 دستگاه 

فاکتور فروش است، ثبت کرده اند.
به گزارش ایس��نا، علی رغم قول مدیران پیش��ین دو خودروساز بزرگ 
مبنی بر افزایش تولید و عرضه به شرط تصویب و اصاح افزایش قیمت ها، 
ام��ا آمار تولید آنها حکایت از وفاداری به قول ندارد. دو خودروس��از بزرگ 
کشور به وزیر صنعت، معدن و تجارت تعهد داده بودند که تولید و عرضه 
را افزایش دهند اما بررسی آمار تولید آنها به تفکیک هر ماه نشان می دهد 
نه تنها روند تولید چندان صعودی طی نشده، بلکه ماه به ماه کمتر هم شده 
و در اس��فندماه به کمترین میزان خود طی ش��ش ماهه دوم سال 1400 
رس��یده اس��ت. در حالی که به ترتیب در مهرماه ۷2 هزار و 85 دستگاه، 
در آبان 69 هزار و 942 دس��تگاه )بدون احتساب تولید پارس خودرو(، در 
آذرماه ۷3 هزار و 969 دس��تگاه )بدون احتس��اب تولید پارس خودرو(، در 
دی ماه 91 هزار و 1۷4 دس��تگاه خ��ودرو و در بهمن ماه 68 هزار و 111 
دس��تگاه خودرو تولید شده بود، در آخرین ماه به حداقل رسید و کمتر از 

40 هزار دستگاه ثبت شد.
گزارش عملکرد تولید و فروش خودروسازان بزرگ کشور نشان می دهد 

که خودروسازان بیشتر تمرکز خود را به تکمیل و تحویل خودروهای ناقص 
تولیدی پیش از اسفندماه 1400 گذاشته اند و در مجموع برای 80 هزار و 

156 دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر شده است.
ب��ه تفکیک طبق آمار، ایران خودرو از مجموع 21 هزار و 288 دس��تگاه 
خودرو تولیدی اسفندماه و با تکمیل تعداد قابل توجهی از خودروهای ناقص 
تولیدی ماه های پیش تر، در مجموع برای 56 هزار و 630 دستگاه خودرو 
فاکتور فروش صادر کرده اس��ت. این گروه خودروسازی در اسفندماه سال 
گذشته 89۷5 دستگاه محصوالت خانواده پژو، 3568 دستگاه محصوالت 
خانواده سمند، 3858 دستگاه دنا، 2343 دستگاه رانا، 590 دستگاه تارا و 
1954 دستگاه هایما تولید کرده است. آمار فروش ایران خودرو در آخرین 
ماه از سال 1400 نشان می دهد از مجموع 56 هزار و 630 دستگاه فروخته 
ش��ده، 30 هزار و 214 دستگاه سهم محصوالت گروه پژو، 4024 دستگاه 
متعلق به محصوالت خانواده س��مندها، 14 هزار و 646 دستگاه متعلق به 
آمار فروش دنا، 4383 دس��تگاه متعلق به رانا، 998 دستگاه تارا و 2365 

دستگاه سهم فروش هایما در این ماه است.  
دیگر خودروس��از بزرگ کشور )سایپا( نیز در مدت یک ماهه اسفندماه 
12 هزار و ۷۷4 دس��تگاه خودرو تولید ک��رده و در مقابل برای 16 هزار و 
۷16 دستگاه خودرو فاکتور فروش صادر کرده است. به تفکیک آمار، گروه 
خودروسازی س��ایپا در مجموع در اسفندماه سال گذشته 1300 دستگاه 
وانت پراید )سایپا 151( تولید کرده، اما تعداد  فاکتور صادرشده برای این 

محصول 14 هزار و 1۷9 دستگاه است. در اسفند ماه سال گذشته، بخش 
قابل توجهی از وانت های ناقص سایپا تکمیل و تجاری سازی شده اند. سایپا 
همچنین در اسفندماه 1400 چهار دستگاه از محصوالت خانواده پرایدها 
را فاکتور کرده است. در یک ماهه بهمن ماه 1400 سایپا به ترتیب 10 هزار 
و 261 دس��تگاه از محصوالت خانواده تیبا و 1213 دستگاه شاهین تولید 
کرده و به ترتیب برای 14 هزار و 1۷9 دستگاه از محصوالت خانواده تیبا 
و 1945 دستگاه شاهین صورت مالی ثبت کرده است. در زیرمجموعه این 
گروه خودروسازی )پارس خودرو( نیز در مجموع در یک ماهه اسفند سال 
گذشته، 4425 دستگاه تولید و 6810 دستگاه خودرو فروخته شده است. 
از تعداد خودروهای تولیدی پارس خودرو در اسفندماه 3003 دستگاه سهم 
محص��والت گروه Q200 ثبت ش��ده و در آمار فروش نی��ز تعداد 536۷ 
دس��تگاه را ثبت کرده است. همچنین در دوازدهمین ماه از سال گذشته 
1422 دستگاه کوییک معمولی تولید شده که به نظر می رسد همه آنها را 
فروخته باشد؛ چراکه دقیقا برای 1426 دستگاه از این خودرو فاکتور مالی 
ثبت کرده است. پارس خودرو در اسفندماه 1۷ دستگاه از محصوالت گروه 
S200 را تجاری س��ازی کرده اس��ت.  الزم به تاکید مجدد است که تعداد 
فروش های بیشتر خودروس��ازان از تولید آنها در ماه بدان معنا نیست که 
همه خودروهای تولیدی اسفندماه قابلیت عرضه و تجاری سازی داشته اند؛ 
بلکه شاید تعداد بیشتری از خودروهای تولیدی ماه های پیش تر تکمیل و 

در آمار فروش اسفندماه ثبت شده باشد.

خودروسازانبیشازآنکهتولیدکنند،فروختند
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اگرچه قانون بودجه اباغ ش��ده و باید براس��اس آن نرخ محاس��به عوارض 
گمرکی از 4200 تا 23 هزار تومان افزایش یابد ولی هنوز به دلیل مش��خص 
نبودن وضعیت س��ود بازرگان��ی و تغییراتی که در حق��وق گمرکی کاالهای 
غیراساس��ی اعمال خواهد شد، فعا براساس س��ال قبل واردات در حال انجام 

است و بعد از تصویب هیأت وزیران این افزایش اعمال خواهد شد.
به گزارش ایسنا، با اباغ قانون بودجه به گمرک، در اهم تکالیفی که برعهده 
آن قرار دارد تغییر محاسبات عوارض واردات است؛ به طوری که طبق تبصره 
۷ قانون بودجه 1401 نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی کاالهای وارداتی در همه 
موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس نرخ ETS بوده و نرخ 4درصد 
حق��وق گمرکی، برای کاالهای اساس��ی، دارو، تجهی��زات و ملزومات مصرفی 
پزشکی و همچنین نهاده های کشاورزی و دامی به یک درصد کاهش یابد. در 
این حالت برای سایر کاالها حقوق گمرک تغییر نکرده و درصد آن ثابت مانده 

ولی نرخ محاسبات به ETS افزایش پیدا کرده است.
بر این اساس در هفته گذشته دفتر واردات گمرک به  دفتر فناوری اطاعات 
و امنیت فضای مجازی این سازمان اعام کرد که به قید فوریت نسبت به اعمال 
نرخ ارز سامانه مبادله الکترونیک در سامانه جامع گمرکی اقدام الزم انجام شود.
با توجه به تبعات تورمی ناش��ی از گران شدن عوارض واردات، بحث کاهش 
سود بازرگانی مطرح است و اخیرا رئیس کل گمرک ایران اعام کرد که حتی 
تغییراتی در تعرفه س��ایر کاالها اتفاق خواهد افتاد. مقدس��ی گفت که وزارت  
صمت نس��بت به کاهش س��ود بازرگانی کلیه کاالهای قابل ورود به تناس��ب 
اهمیت آنها در تولید و نیاز کشور و نیز کاهش تعداد طبقات مأخذها اقدام کرده 
که در هفته جاری به تصویب دولت خواهد رسید. وی همچنین وعده  کاهش 
چش��مگیر حقوق گمرکی سایر کاالها را داده که قرار است این هفته در ستاد 
هماهنگی اقتصادی دولت مصوب شود تا افزایش های نامتناسب در میزان وجوه 

متعلق به واردات تعدیل شود.
این در حالی اس��ت که اعام لطیفی-س��خنگوی گمرک ایران- به ایسنا از 
این حکایت دارد که با وجود آمادگی نرم افزاری در گمرک، تا زمان اباغ سود 
بازرگانی و تعرفه گمرکی از س��وی وزارت صمت مانند س��نوات گذشته عمل 
می شود و برخاف برخی خبرها مبنی بر اجرایی شدن تغییر نرخ از 4200 به 

ETS  این اتفاق هنوز نیفتاده است.
وی گفت که هنوز تش��ریفات اداری اباغ کتاب مقررات و صادرات  1401 
به تایید هیأت وزیران نرس��یده اس��ت و تا هنگامی که انجام نش��ده و تکلیف 
سود بازرگانی و درصد حقوق گمرکی سایر کاالهای غیراساسی مشخص نشود 
و اباغی به گمرک صورت نگیرد، همچنان براس��اس روال سال گذشته اقدام 

خواهد شد.
طبق اعام س��خنگوی گمرک ایران در حال حاضر محاس��بات گمرک در 
واردات به صورت علی الحس��اب برمبنای نرخ 4200 برای تمامی کاالها اعم از 
اساسی و غیراساس��ی است و با حقوق گمرکی 4درصد برای کاالهای اساسی 
اعمال و در سایر کاالها نیز به مانند سال گذشته حقوق گمرکی و سود بازرگانی 

اعمال می شود. 
از س��ویی با توجه به اینکه قانون بودجه از ابتدا تا انتهای یک س��ال را دربر 
می گی��رد، لطیفی گفت ک��ه در ترخیص های اخیر از ابتدای امس��ال، گمرک 
مانند هر س��ال تا تعیین س��ود و تعرفه گمرکی جدید از واردکنندگان تعهد 
دریافت کرده که بعد از تعیین تکلیف نحوه محاسبات و افزایش عوارض واردات، 

مابه التفاوت دریافت شود.

نماگربازارسهام

رئی��س اتحادیه تعمیرکاران خ��ودرو تهران عنوان ک��رد طرح مقابله با 
قطعات قاچاق و تقلبی در بازار که در مرحله نخست در مورد قطعات باتری 
و کمک فنر در حال اجرا اس��ت مشکاتی را در بازار قطعات یدکی ایجاد 
خواه��د کرد که افزایش قیمت بات��ری و کمک فنر از جمله این معضات 

است.
علیرضا نیک آیین در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، با اش��اره به نحوه 
فعالیت تعمیرگاه ها در ایام نوروز اظهار داشت: با توجه به افزایش سفرهای 
نوروزی و به تناسب آن رشد تقاضا در تعمیرگاه های خودرو 50 پایگاه در 

تهران به منظور کشیک نوروزی مجهز شدند و خوشبختانه ارائه خدمات به 
مشتریان به خوبی انجام پذیرفت.

وی درب��اره وضعیت تامین قطعات خ��ودرو در تعطیات نوروز گفت: با 
توجه ب��ه اینکه تعمیرات خودرو در تعطیات نوروز به صورت اورژانس��ی 
انجام می شود اغلب تعمیرگاه ها دارای قطعات اورژانسی هستند و مشکلی 

از لحاظ تامین قطعات وجود نداشت.
رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در ادامه با انتقاد از طرح مبارزه 
با قطعات قاچاق و تقلبی در بازار تصریح کرد: متاس��فانه پس از تعطیات 

ن��وروز باخبر ش��دیم که طرح برخورد با قطعات فاقد شناس��ه کاال که در 
مرحله نخست در مورد قطعات باتری و کمک فنر در حال اجرا است بدون 

بسترسازی الزم و همفکری با اتحادیه های مربوطه اجرایی شده است.
نیک آیین با بیان اینکه این طرح کارشناسی شده نیست، افزود: اتحادیه 
با اجرای طرح مبارزه با قطعات قاچاق و تقلبی مخالف نیست، اما با توجه 
به اینکه نحوه اجرای این طرح ایراد دارد و بازرسی ها با ضبط قطعات فاقد 
شناسه همراه است مشکاتی را در بازار قطعات یدکی ایجاد خواهد کرد که 

افزایش قیمت باتری و کمک فنر از جمله این معضات است.

طرح مقابله با قطعات فاقد شناسه با افزایش قیمت قطعات همراه است

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی 
کش��ور با تاکید بر ضرورت به روزرسانی قراردادهای قطعه سازان 
عنوان کرد تعدیل قیمت در قراردادهای قطعه س��ازان را نباید به 
پایان س��ال موکول کرد، چراکه عدم به روزرس��انی قیمت ها به 

روند تولید در سال جاری آسیب وارد خواهد کرد.
محمدرض��ا نجفی من��ش در گفت وگو با خبرن��گار خبرخودرو، 
درخصوص وضعیت قطعه س��ازان در س��ال جدید اظهار داشت: 
برخی مطالبات قطعه س��ازان در پایان سال گذشته پرداخت شد، 
اما تامین نقدینگی قطعه سازان نیازمند اقدامات جدی تری است.

وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به اینک��ه خرید مواد اولیه از س��وی 
قطعه س��ازان به صورت نقدی انجام می ش��ود مطالب��ات آنها به 
وی��ژه قطعه س��ازان کوچک بای��د حداکثر ظرف م��دت یک ماه 
پرداخت شود به خصوص در سال جاری که از سوی مقام معظم 
رهبری س��ال تولید نام گذاری شده تسریع در پرداخت مطالبات 

قطعه سازان یکی از راه های حمایت از تولید است.
رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازی 
کش��ور درباره وضعیت به روزرسانی قراردادهای قطعه سازان بیان 

کرد: انجمن همگن قطعه س��ازان پایان سال گذشته مکاتباتی در 
این زمینه انجام داد که موثر واقع شد و برخی مطالبات پرداخت 
شد، اما کافی نیس��ت چراکه منشأ عدم به روزرسانی قراردادهای 
قطعه س��ازان قیمت دستوری خودرو است که توان خودروساز را 

در پرداخت مطالبات قطعه سازان کاهش داده است.
نجفی منش با اش��اره به اینکه با افزایش 5۷ درصدی حقوق و 
دستمزدها در س��ال جدید پیش بینی می شود قیمت مواد اولیه، 
نهاده های تولید و هزینه ترانس��فر حداقل 30 تا 40 افزایش پیدا 
کن��د، یادآور ش��د: تعدیل قیمت در قراردادهای قطعه س��ازان را 
نباید به پایان سال موکول کرد، چراکه عدم به روزرسانی قیمت ها 

به روند تولید در سال جاری آسیب وارد خواهد کرد.
رئی��س انجم��ن تخصص��ی صنای��ع همگ��ن نیرومحرک��ه و 
قطعه س��ازی کش��ور تحقق هدف گذاری تولید در سال جاری را 
مس��تلزم تامین نقدینگی و ارز موردنیاز قطعه س��ازان دانست و 
بیان کرد: قطعه س��ازان ت��وان تامین قطعات 2میلیون دس��تگاه 
خ��ودرو در س��ال را دارند اما به تامین نقدینگ��ی و ارز موردنیاز 
برای خریدهای خارجی نیاز مبرم دارند. ضمن اینکه بازارس��ازی 

نیز یکی از پیش نیازهای تولید یک میلیون و 500 هزار دس��تگاه 
خودرو در سال است.

عض��و هیأت مدیره خانه صنع��ت، معدن و تجارت ای��ران از مصوبه دولت مبنی بر 
اختصاص تسهیات 40 درصدی به بخش صنعت کشور و دانش بنیان ها خبر داد که 
در انتظار تصویب در شورای پول و اعتبار است. آرمان خالقی در گفت وگو با خبرنگار 
خبرخودرو، با توجه به اینکه براساس برنامه ششم توسعه، 40 درصد تسهیات بانکی 
س��االنه برای بخش صنعت کش��ور مورد پیش بینی قرار گرفته بود، اما این عدد طی 
10 ماهه ابتدای س��ال 1400 تنها به میزان 30 درصد محقق ش��د، اظهار داشت: در 
این راس��تا وزارت صمت اقدام به تدوی��ن مصوبه ای نمود که در دولت نیز به تصویب 
رس��یده و در انتظار تصویب آن در شورای پول و اعتبار هستیم. وی افزود: از آنجایی 
که مصوبات هیأت دولت برای بانک ها الزم االجرا نیس��ت، این مصوبه می بایس��ت به 
شورای پول و اعتبار رفته و اعتبار اجرایی خود را از این شورا کسب نماید. عضو هیأت 
مدیره خانه صنعت، مع��دن و تجارت ایران درخصوص جزییات این مصوبه افزود: در 
این مصوبه بر تامین سهم 40 درصدی فوق الذکر برای بخش صنعت کشور و از سوی 
دیگر اختصاص درصدی از سود و تسهیات بانکی برای دانش بنیان ها به شکل رقابتی 
و نحوه اعمال آن تاکید ش��ده اس��ت. بخش دیگری از ای��ن مصوبه به مبحث وثایق 
می پردازد به طوری که ش��ورای پول و اعتبار چگونه می تواند گشایش��ی در استفاده 
از این تس��هیات برای شرکت ها و واحدهای صنعتی ایجاد نماید. خالقی درخصوص 
ای��ن موضوع که دانش بنیان ه��ا چگونه می توانند با کمک به صنع��ت خودرو زمینه 
اش��تغال آفرینی در این صنعت را ایجاد نمایند، گفت: صرف نظر از اختصاص بودجه، 
اصوال خودرو یک صنعت دانش بنیان در دنیا محس��وب می ش��ود و ویژگی یک بنگاه 
اقتصادی دانش بنیان حرکت بر لبه تکنولوژی و توانایی استفاده از آخرین فناوری روز 
است تا بدین ترتیب ارتقای کیفیت تولید و کاهش قیمت نهایی به عنوان مزیت های 

یک صنعت دانش بنیان محقق شود.

قیمتگذاریدستوریمنشأعدمبهروزرسانیقراردادهایقطعهسازاناست

اختصاصتسهیالت40درصدیبهبخش
صنعتودانشبنیانهادرانتظارتصویب
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بهقلم:آروهیپاتاک
کارشناس بازاریابی در شبکه های اجتماعی

ترجمه: علی آل علی

اگر قرار باش��د شما ماهیت برندتان را فقط در 160 کاراکتر بیان کنید، چه ترکیبی 
را مورد توجه قرار خواهید داد؟ بدون تردید برای بسیاری از افراد کاراکترهای بی نهایت 
نیز برای توضیح وضعیت برندشان کم است. این دسته از کارآفرینان به طور معمول در 
تاش برای طراحی محتوای بس��یار طوالنی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان 
با استفاده از این نوع الگوی بازاریابی هستند. چنین امری شاید در نگاه نخست بسیار 
جذاب به نظر برسد، اما دست کم برای طراحی بیو اکانت برند در شبکه های اجتماعی 
هرگز کافی نخواهد بود. در این میان حتی توییتر نیز با آن همه دست و دلبازی در زمینه 

نگارش بیو استثنایی برای شما محسوب نخواهد شد. 
طراحی بیو برای بس��یاری از برندها در عرصه بازاریابی امر مهمی محسوب می شود. 
این نکته تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی کاربران و جلب نظرشان به اکانت شما خواهد 
داشت. درست به همین دلیل اگر شما به دنبال جلب نظر بهتر کاربران در حوزه بازاریابی 
هستید، باید به طور قابل ماحظه ای از چنین راهکاری سود ببرید، در غیر این صورت 
حتی یک کاربر هم جلب اکانت تان در شبکه های اجتماعی نخواهد شد. چنین امری در 

بلندمدت شما را بدل به برندی کلیشه ای در دنیای بازاریابی توییتر خواهد کرد. 
توییتر با میلیون ها کاربر فعال و به عنوان یکی از اولین پلتفرم های اجتماعی محبوبیت 
بسیار زیادی در میان کاربران دارد. امروزه بسیاری از افراد برای بیان نظرشان در قالب 
متن های کوتا از توییتر سود می برند. نکته مهم اینکه شما حتی امکان بارگذاری عکس 
و ویدئو را نیز در این پلتفرم دارید. همچنین برخاف اینستاگرام، هیچ محدودیتی برای 
به اشتراک گذاری لینک های مختلف در این میان وجود ندارد. با این حساب شما باید به 

طور حرفه ای در تاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف باشید. 
بسیاری از کسب و کارها به محض اینکه وارد دنیای توییتر می شوند، متوجه تفاوت 
آن با دیگر پلتفرم ها خواهند ش��د. در این پلتفرم ش��ما باید اول از همه بر روی فرمت 
متنی تمرکز داشته باشید، در غیر این صورت خیلی راحت مخاطب هدف شان از دست 
خواهد رفت. چنین امری برای بازاریاب هایی که به طور مداوم در تاش برای استفاده از 
فرمت های دیگر هستند، اندکی گیج کننده خواهد بود. درست به همین دلیل شما باید 

پیش از ورود به دنیای توییتر خودتان را حسابی آماده نمایید. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از بهتری��ن راهکارها برای طراحی یک بیو 
حرفه ای در توییتر اس��ت. این امر به ش��ما برای آشنایی بهتر با کاربران کمک کرده و 
تاثیرگذاری اولیه خوبی بر روی آنها به همراه خواهد داش��ت. امروزه بسیاری از برندها 
در برخورد اولیه با مشتریان مشکات بسیار زیادی دارند. این امر امکان تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را از آنها گرفته و هرگونه تاشی برای تاثیرگذاری بر روی کاربران را 
غیرممکن می سازد. نکته مهم در این میان تاش شما برای استفاده از بهترین توصیه ها 
در این میان اس��ت. در ادامه برخی از توصیه های کاربردی برای تاثیرگذاری مناسب بر 

روی مخاطب هدف در قالب بیو حرفه ای را مورد بررسی قرار می دهیم. 
نمایشوجههحرفهایبرند

ه��ر برند بزرگی در توییتر به دنبال نمایش ماهیت حرفه ای و تخصصی اش اس��ت. 
درس��ت به همین دلیل بخش بیوگرافی به طور معمول به نگارش بخش های حرفه ای 
اختصاص پیدا کرده اس��ت. به عنوان مثال، استارباکس در اکانت رسمی اش در توییتر 
به طور مشخص هدفش برای کمک به مردم در راستای خاقیت و الگوگیری بهینه در 
زندگی را بیان کرده است. این امر در کنار شعار دیگر این برند محبوب مبنی بر رساندن 
قهوه و انواع نوش��یدنی های دیگر به دست تمام مردم جلوه ای زیبا به بیو این برند داده 
است. شما با چنین کاری نه تنها شعار برندتان را به خوبی بیان می کنید، بلکه امکان 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را نیز خواهید یافت. این امر در بلندمدت از 
شما برندی به شدت حرفه ای در بازار ساخته و شانس تان برای تعامل با مشتریان را نیز 

به شدت افزایش می دهد. 
یکی از نکات اساس��ی در زمینه بازاریابی در توییتر مربوط به اس��تفاده از شعارهای 
درست است. اگر در این میان کسی شعارهای شما را مشاهده نکند، تمام تاش های 
قبلی شما نقش بر آب خواهد شد. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف دارد. بنابراین انتخاب بخش بیو برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف امر بسیار مهمی محسوب می شود. شما با چنین شیوه ای به راحتی هرچه تمام تر 
ام��کان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و جلب نظر کاربران را پیدا می کنید. چنین 
امری شانس تان در عمل برای جلب نظر مخاطب هدف را به شدت افزایش خواهد داد. 

اضافهکردنآدرسبرند
امروزه برندها همیشه دارای آدرس مشخصی هستند. این امر برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان امر بی نهایت مهمی محسوب می شود. اگرچه خرید آناین در طول سال های 
اخیر ترند بسیار مهمی بوده است، اما هنوز هم برخی از مشتریان مایل به خرید حضوری 
از برندها هس��تند. درس��ت به همین دلیل شما باید در بیو توییترتان بخش مربوط به 
آدرس را نیز با دقت باالیی پر کنید. نکته جالب در این میان امکان همگام سازی آدرس 
با گوگل مپ برای نمایش هرچه بهتر آن است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف کمک کرده و شانس تان در این میان را به شدت افزایش خواهد داد. 
اضاف��ه کردن آدرس برند در توییتر به معنای اعتبار برندتان در بازار خواهد بود. این 
امر اغلب اوقات برای برندها بسیار مهمی تلقی می شود. بنابراین شما هم باید از این روند 
حمایت کنید. مشتریانی که در همان برخورد اول از برند شما استقبال می کنند، به طور 
معمول مایل به خرید حضوری نیز خواهند بود. این ترند به طور ویژه پس از پایان شرایط 
سخت گیرانه کرونا متحول نیز شده است. بنابراین شما می توانید به سادگی هرچه تمام تر 
از ترندهای مربوط به خرید حضوری مشتریان نهایت استفاده را ببرید. نکته مهم در این 
میان اضافه کردن آدرس دقیق برند به بخش بیوگرافی اس��ت. این امر ش��ما را بدل به 
برندی تاثیرگذار در راستای جلب نظر مشتریان خواهد کرد. با این حساب مشکلی از نظر 

سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان نخواهد بود. 
استفادهازهشتگهایمرتبطبابرند

هش��تگ ها فقط برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان در بخش پست نیست. امروزه 
بس��یاری از برندها در بیو اکانت ش��ان هم از چنین المان هایی سود می برند. هشتگ ها 

به دلیل کمک به کاربران برای مش��اهده محتوای مورد عاقه شان به طور دسته بندی 
شده، دارای محبوبیت بسیار زیادی هستند. بنابراین شما با استفاده از این بخش در بیو 

توییترتان به سادگی امکان نمایش ارتباط برند با حوزه های مختلف را خواهید داشت. 
امروزه بس��یاری از کاربران برای پیدا کردن محتوای دلخواه ش��ان دیگر از شیوه های 
س��نتی برای جست و جو استفاده نمی کنند و در عوض کاربرد هشتگ ها در این میان 
بس��یار واضح تر از هر زمان دیگری است. شما با چنین کاری به سادگی هرچه تمام تر 
فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا می کنید. با این حس��اب دیگر دلیلی 
ب��رای نگرانی نس��بت به نحوه تاثیرگذاری بر روی مخاطب ه��دف و جلب نظر آنها به 

برندتان نخواهد بود. 
یکی از نکات مهم در رابطه با استفاده از هشتگ ها توجه به ماهیت آنها و ارتباط شان 
با برندتان اس��ت. اگر شما هش��تگ های صرفا محبوب و فاقد ارتباط معنایی با فعالیت 

برندتان را مدنظر قرار دهی��د، خیلی زود برندتان 
جذابیت کافی برای مش��تریان را نخواهد داش��ت. 
با این حس��اب ش��ما باید همیش��ه در راس��تای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده 
از شیوه های درس��ت و حرفه ای نمایید. این امر با 
جس��ت و جویی ساده در ابزارهای حرفه ای گوگل 
یا خود توییتر به منظور پیدا کردن هش��تگ های 
ترند و مرتبط با ح��وزه کاری تان صورت می گیرد. 
به این ترتیب دیگر خبری از ش��کایت یا نارضایتی 
کاربران نسبت به هشتگ های موجود در بخش بیو 

برندتان نخواهد بود. 
اضافهکردنمشخصاتشخصیتر

برندها نباید همیش��ه هویتی بس��یار خش��ک 
و ب��ی روح از خودش��ان ارائه دهند. ش��اید این امر 
جذابیت ه��ای زیادی ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی 

مخاطب هدف داشته باشد، اما خیلی زود توانایی شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را از بین خواهد برد. این امر مش��کات ش��ما برای جلب نظر کاربران را به شدت 
افزایش داده و موقعیت تان از نقطه نظر تاثیرگذاری بر روی کاربران در توییتر را نیز همراه 
با چالش های فراوان خواهد کرد. توصیه ما در این میان تاش برای ش��کاندن یخ های 
موجود میان برندتان و مش��تریان اس��ت. این امر با اضافه کردن چند خط توضیحات 
ش��خصی تر درباره برند در قالبی صمیمانه صورت می گیرد. با این حس��اب شما دیگر 

مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان نخواهید داشت. 
یادتان باش��د مش��تریان در طول س��ال های اخیر بیش از هر نکته دیگری به میزان 
صمیمیت برندها با مشتریان توجه نشان داده اند درست به همین خاطر شما باید رفتار 
به ش��دت حرفه ای در این میان از خودتان نشان دهید، در غیر این صورت شاید هرگز 
فرصت الزم برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را پیدا نکنید. این امر می تواند 
در بلندمدت ش��ما را بدل به یکی از برندهای خشک و بی روح در بازار سازد. درست به 
همین دلیل باید همیشه نکات مربوط به تاثیرگذاری بر روی مشتریان به طور حرفه ای 

را در خاطر داشته باشید. 

آگاهی از حوزه های مورد عاقه مخاطب هدف و تاش برای تاثیرگذاری بر روی آنها 
با اس��تفاده از چنین نکاتی همیش��ه امر جذابی محسوب می شود. شما با چنین کاری 
فاصله میان برندتان و مشتریان را به طور قابل ماحظه ای کم کرده و فرصت تعامل بهتر 
با مش��تریان را فراهم می سازید. چنین امری در طول سال های اخیر یکی از ترندهای 
خدشه ناپذیر در دنیای کسب و کار را شکل داده است. با این حساب شما هم باید اندکی 
توضیحات خودمانی در بخش بیو برندتان را در خاطر داشته باشید، در غیر این صورت 

هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نمی کنید. 
اضافهکردنموفقیتهاودستاوردهایبرند

همانطور که قهرمان های ورزشی در بیو توییترشان از افتخارات خود می گویند، شما 
ه��م ب��ه عنوان یک برند باید در بخ��ش بیو از افتخارات برندتان ح��رف بزنید. این امر 
مش��تریان را بیش از هر زمان دیگری به برندتان عاقه مند خواهد کرد. یادتان باشد تا 
شما خودتان نسبت به بیان موفقیت های قبلی برند 
اقدام نکنید، هرگز شانسی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان نخواهید داشت. این امر می تواند 
شرایط شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
را به شدت تغییر داده و حتی توانایی تان برای ادامه 
فعالیت در بازار را نیز تحت تاثیر قرار دهد. درست 
به همین دلیل شما باید همیشه این نکته مهم را 

در خاطر داشته باشید. 
هر برندی در طول س��ال های متمادی فعالیت 
دارای برخی از موفقیت های گوناگون است. این امر 
شاید برای ش��ما بسیار مهم باشد، اما تا زمانی که 
مشتریان به طور مشخص و دقیق با آن آشنا نشوند 
ب��دل به مزیتی در بازار نخواهد ش��د. البته در این 
میان تکلیف برندهای بسیار مشهور کاما مشخص 
اس��ت. چنین برندهایی اصا نی��ازی به تعریف و 
تمجید از خودشان ندارند. در عوض این شما هستید که باید به طور حرفه ای و دقیق در 

تاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با بیان موفقیت های تان باشید. 
بخ��ش بیو توییتر یکی از بهترین نقاط برای بیان موفقیت ها و دس��تاوردهای قبلی 
برند است. این امر شما را به طور مشخص در کانون توجه مشتریان قرار داده و امکان 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز بی نهایت بیشتر می کند. بنابراین شما باید هرچه 

زودتر بیو اکانت تان را با استفاده از شرایط موردنظر به روز رسانی نمایید. 
اضافهکردنلینکسایتبرند

امروزه تمام برندها دارای س��ایت رسمی هستند. چنین سایت هایی برای برندها به 
مثابه شناسنامه ش��ان محسوب می شود. امروزه مشتریان به برندهایی که دارای سایت 
رسمی نیستند، توجه الزم را نشان نمی دهند. با این حساب اگر شما نسبت به بی توجهی 
مشتریان به برندتان گله مند هستید، باید سری به سایت تان بزنید. اینکه یک برند فقط 
دارای س��ایت به طور استاندارد باش��د، برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کافی 
نیست. سایت شما باید عاوه بر مشخصات دقیق برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
نیز به طور حرفه ای طراحی شده باشد، در غیر این صورت شاید شما هرگز شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نکنید. 
اضافه کردن آدرس س��ایت در بخش بیو درست مانند اضافه کردن آدرس فروشگاه 
اس��ت. این امر نقش مهمی برای دیده شدنن برندتان در توییتر دارند. نکته مهم دیگر 
اینکه توییتر برای رتبه بندی نتایج نمایشی به کاربران به میزان تکمیل بودن بیو امتیاز 
می دهد. با این حساب اگر بیو شما فاقد بخش سایت باشد، امتیاز چندان زیادی در این 

میان نصیب تان نخواهد شد. 
امروزه برخی از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از ش��یوه های بسیار 
متنوعی س��ود می برند. این امر اغلب اوقات هزینه های زیادی نیز روی دس��ت برندها 
می گذارد. نکته مهم اینکه شما در این میان می توانید با اضافه کردن آدرس سایت به 
بیو توییترتان و همچنین بهینه سازی اکانت تان براساس اصول سئو بسیاری از هزینه ها 
را کاهش داده و میزان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به شدت افزایش دهید. 
این امر ش��انس ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز بی نهایت بیش��تر 

خواهد کرد. 
نمایشلینکمحصوالتبرند

گاهی اوقات شما به غیر از آدرس سایت مایل به استفاده از یک لینک جانبی دیگر نیز 
هستید. در این صورت باید تصمیم گیری درستی درباره لینک مورد نظر داشته باشید، 
در غیر این صورت خیلی زود تاش های تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با 
شکست رو به رو خواهد شد. توصیه ما در این میان استفاده از لینک  های خاصه شده 
برای معرفی محصوالت برند اس��ت. این امر می تواند به کاربران انگیزه ای مضاعف برای 
استفاده از محصوالت تان یا خرید آنها به طور آناین بدهد. چنین استراتژی ای به طور 
معمول از س��وی برندهایی نظیر نایک به خوبی دنبال می شود. شما با چنین کاری به 
سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و بهبود شرایط تان را 
خواهید داشت. این امر شما را از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در شرایط بسیار 

بهتری قرار می دهد. 
شما برای معرفی محصوالت تان به مشتریان می توانید از یوتیوب نیز استفاده کنید. 
نکته مهم اینکه لینک ویدئوی یوتیوب باید در بیو توییترتان نمایش داده شود. اینطوری 
به سادگی امکان بازاریابی میان پلتفرمی را نیز خواهید یافت. چنین امری به بازاریابی 
در پلتفرم های مختلف و انتقال ترافیک از یک شبکه اجتماعی به نمونه های دیگر است. 

استفادهازکلیدواژههایدقیق
ش��ما برای نمایش بهتر اکانت تان به مخاطب هدف باید به غیر از هشتگ ها و دیگر 
نکات جانبی به کلیدواژه ها نیز توجه نش��ان دهید. اس��تفاده از کلیدواژه های مرتبط با 
حوزه های کاری اهمیت بس��یار زیادی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف دارد. 
نکته مهم اینکه شما باید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور گسترده ای به 
فکر استفاده از کلیدواژه های مرتبط با برندتان باشید. این امر میزان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را به طور قابل ماحظه ای افزایش خواهد داد. 
پیدا کردن کلیدواژه ها در دنیای امروز کار سختی نیست. شما فقط باید در ابتدا حوزه 
کاری تان را با دقت مشخص نمایید و سپس در تاش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف با اس��تفاده از کلیدواژه های مرتبط با حوزه کاری تان باش��ید. این طوری س��طح 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به شدت افزایش پیدا می کند. 
socialpilot.co:منبع
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اخبار

آخرین برنامه تعمیراتی واحدهای نیروگاه شهید رجایی قزوین آغاز شد:
خروج واحد 250مگاواتی نیروگاه از مدار تولید برق

قزوین- خبرنگار فرصت امروز: واحد شــماره 2 بخاری نیروگاه شــهید 
رجایی به ظرفیت 250 مگاوات برای انجام تعمیرات بازدید دوره ای از شــبکه 
سراسری تولیدبرق، خارج شد. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید 
برق شهید رجایی، حبیب شریفی مدیرنیروگاه بخار در تشریح این خبر گفت: 
طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده، آخرین فعالیت تعمیراتی واحدهای این 
نیروگاه از 17 برنامه تعریف شده، تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 2 بخاری 
این نیروگاه اســت که با خروج این واحد از مدار تولید، آغاز شد. شریفی افزود : 
در این دوره از برنامه های تعمیراتی که به منظور کسب آمادگی تولید برق در 

پیک تابستان انجام می شود، بازدید از کانال های دود هوا، بازدید ازGAHها ، بازدید از فن ها و پمپ های الکتروموتور های 6/6کیلو ولت، 
بازدید دوره ای مشعل ها، بازدید لوله های فشار باال، بازدید دوره ای فیلترها، دمونتاژ، تست و مونتاژ والوهای بای پاس و بازدید سولونوئید 
والومشعل ها و...، بخشی از اقداماتی است که از سوی متخصصان امور تعمیرات مکانیک نیروگاه به انجام می رسد. مدیر نیروگاه بخار بیان 
داشت: در حوزه الکتریک هم متخصصان نیروگاه، اقدام به بازدید و سرویس ژنراتور سیستم تحریک، تست رله های حفاظتی ژنراتور وترانس 
ها و بریکرهای 400ولت، بازدید و سرویس بریکرهای سوئیچگیر 6.6کیلو ولت، سرویس بریکرهای 400 ولت، بازدید و سرویس ژنراتور و 
سیستم تحریک، تست رله های حفاظتی و بازدید وتعویض زغال های الکتروموتور ها وانجام تست های مربوطه بر روی تمامی تجهیزات 
الکتریکی از اقداماتی است که در این دوره از برنامه های تعمیراتی از سوی متخصصان این امور انجام می شود. وی گفت: بازدید، تست و 
تنظیم ترانسمیترهای دبی، کالیبراسیون های فشار درام وسطح درام،  ،کالیبراسیون آناالیزرهای جدید، فالشینگ و تنظیم لِِول سوئیچ های 
کندانسور، بازدید و سرویس تمامی پانل های کنترل و منابع تغذیه، بازدید و کالیبراسیون و تنظیم ترانسمیتر ها و همچنین تست و تنظیم 
سیســتم اطفای حریق و انجام تست های مربوطه برروی انواع تجهیزات ابزاردقیقی نیز از سوی متخصصان امور ابزاردقیق انجام خواهد 
شد.  تعمیرات بازدید دوره ای واحد شماره 2 بخاری، به مدت 15 روز و از سوی کارکنان تعمیرات این نیروگاه به منظور افزایش آمادگی 
تولید واحدهای سیزده گانه به انجام خواهد رسید تا خللی در شبکه سراسری صورت نگیرد.  نیروگاه شهیدرجایی با ظرفیت نامی 2042 

مگاوات،کمک بسزایی برای تامین برق پایدار در پیک تابستان است.

دیدار چهره به چهره مدیرعامل شرکت گاز ایالم با ۱۴5 نفر ارباب رجوع 
ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شــرکت گاز استان ایالم از دیدار چهره به چهره خود با 145 نفر ارباب رجوع در سال گذشته خبر 
داد و گفت: در راستای ارتباط نزدیک و موثر مردم با مسئوالن و شناسایی درخواست ها و انتظارات مردمی، در سال گذشته هر هفته یکبار 
برنامه دیدار مردمی داشته است. عباس شمس اللهی افزود: عالوه بر دیدار های چهره به چهره، مطابق برنامه زمانبندی ابالغی طی چندین 
نوبت با حضور در دفتر بازرسی استانداری، پاسخگوی تماس های سامانه سامد مرتبط با حوزه گازرسانی و خدمات مشترکین و متقاضیان 
نیز بوده است. وی با اشاره به اینکه دیدار چهره به چهره مردم و مسئوالن عالوه بر اطالع یابی از دیدگاه مردم، زمینه حفظ ارزش های نظام 
خدمت رسانی را فراهم می آورد، اظهار داشت: در این دیدارها، جوابگویی به مراجعین از طریق پاسخ اقدام مثبت، مشاوره و راهنمایی، بایگانی 
و در دست اقدام به مراجعه کنندگان خدمات رسانی شده است. مدیرعامل شرکت گاز استان ایالم با اشاره به اینکه تکریم و پاسخگویی 
مراجعین در شرکت گاز استان ایالم در سرلوحه اقدامات همکاران قرار دارد، افزود: درب این مجموعه بر روی کلیه مراجعه کنندگان باز 
است و به مشکالت آنان بصورت آنی رسیدگی می شود.  شمس اللهی با اشاره به اینکه شرکت گاز استان در راستای طرح تکریم ارباب رجوع 
و بررسی و حل مشکالت و درخواست  های آنان، عالوه بر برگزاری برنامه های منظم هفتگی مالقات عمومی و دیدار چهره به چهره، از طریق 
سامانه غیرحضوری جامع ارتباط با مشتریان  )crm( و نیز میز خدمت در کلیه ادارات گاز در ستاد و شهرستان ها، پاسخگویی مستقیم 

روسای ادارات گاز شهرستان ها به مراجعین، میز خدمت الکترونیکی و تلفن گویای 15۹4 به مشترکین و مراجعین ارائه خدمت می کند.

 تعمیر و کالیبراسیون 2500 تجهیز اندازه گیری گاز 
در خراسان رضوی طی سال ۱۴00

مشــهد- صابر ابراهیم بای: رییس امور اندازه گیری و توزیع گاز 
شــرکت گاز خراسان رضوی از تعمیر و کالیبراســیون 2500 مورد از 
تجهیزات اندازه گیری ایســتگاه های گازرســانی این استان طی سال 
گذشته خبر داد و گفت: هدف از اجرای این عملیات اطمینان از صحت 
اندازه گیری میزان گاز مصرفی توســط تجهیزات کنترلی است.  جواد 
معصومی با اعالم این مطلب اظهار کرد: در ســال گذشــته ۹۹0 مورد 
کالیبراســیون کنتور توربینی و 1260 کالیبراســیون تصحیح کننده 
مصارف گاز با هدف رعایت حقوق مشترکین، امانتداری در بیت المال و 

افزایش دقت و صحت اندازه گیری میزان گاز مصرفی در خراسان رضوی انجام شد. وی افزود: عملیات تعمیر و کالیبراسیون 
2500 مورد از تجهیزات اندازه گیری ایستگاه های گازرسانی خراسان رضوی در سال گذشته به همت کارشناسان امور اندازه 
گیری شــرکت گاز استان مطابق برنامه زمانبندی مشخص و تحت مدیریت سامانه نرم افزاری و مکانیزه بومی تعمیرات و 
نگهداشت)pm( انجام گرفت. معصومی تصریح کرد: این برنامه بدون قطع گاز ایستگاه های گازرسانی و با ایمنی 100درصد 
انجام شده و دقت و حساسیت تجهیزات اندازه گیری در طول سال نیز طی بازدیدهای دوره ای مجددا مورد پایش و کنترل 

قرار می گیرد.

در سال گذشته صورت گرفت؛
رسیدگی به 383 مورد تخلفات مربوط به شرکتها و رانندگان و مالکین 

وسائط نقلیه حمل و نقل جاده ای برونشهری استان گیالن
رشت- خبرنگار فرصت امروز: در ســال گذشته به تخلفات ۹6 پرونده 
شرکتهای حمل و نقل در کمیسیون ماده 12 و25۹پرونده رانندگان متخلف نیز 
در کمیسیون ماده 11 و 27 مورد پرونده مالکین وسائط نقلیه عمومی متخلف 
، در کمیســیون ماده 14 مورد رسیدگی قرار گرفت. حسن رجبی، رئیس اداره 
حقوقی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اســتان گیالن، با اعالم این 
خبر گفت: در سال گذشــته به تخلفات ۹6 پرونده شرکتهای حمل و نقل در 
کمیسیون ماده 12 و25۹پرونده رانندگان متخلف نیز در کمیسیون ماده 11 و 
27 مورد پرونده مالکین وسائط نقلیه عمومی متخلف ، در کمیسیون ماده 14 

مورد رسیدگی قرار گرفت. رئیس اداره حقوقی ، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن با اعالم این مطلب افزود: از ۹6مورد 
پرونده رسیدگی شده مربوط به شرکتهای حمل و نقل، 52 فقره پرونده مربوط به تخلفات بخش حمل و نقل مسافر و 44فقره پرونده نیز 
مربوط به شرکتهای حمل و نقل کاال بوده که منجر به صدور احکامی نظیر تعطیلی 3 شرکت حمل و نقل مسافر و 2 شرکت حمل و نقل 
کاال ،14مورد تذکر کتبی شرکت حمل و نقل مسافر و 5 مورد تذکر کتبی شرکت حمل و نقل کاال و30 مورد جریمه نقدی شرکت حمل و 
نقل مسافر و 31 مورد جریمه نقدی شرکت حمل و نقل کاال شده است. وی در ادامه گفت: عمده موارد رسیدگی شده در کمیسیون ماده 
12 در حوزه حمل و نقل مسافر شامل عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی ،عدم رعایت قوانین و مقررات تهیه و تنظیم صورت وضعیت- عدم 
رعایت ضوابط مربوط به مدیر فنی و در حوزه حمل و نقل کاال نیز عدم مهار بار مناسب- عدم رعایت تهیه و تنظیم صحیح بارنامه- صدور 
بارنامه برای وسائط نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب و عدم حضور به موقع مدیران فنی - استفاده غیر مجاز از کارت هوشمند رانندگان 

دیگر- اخذ کمیسیون اضافی و .... بوده است.

مدیر مخابرات منطقه گلستان : 
تاکید بر حمایت از شرکت های دانش بنیان در جهت تحقق شعار سال ۱۴0۱

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان بر حمایت از شرکت های دانش بنیان در جهت تحقق شعار تولید 
، دانش بنیان و اشتغال آفرین تاکید کرد .دکتر غالمعلی شهمرادی که در اولین جلسه شورای اداری در سال 1401 سخن می گفت : 
با اشاره به اهمیت اقتصاد دانش بنیان  افزود امروزه یکی از مظاهر و شاخص های اصلی توسعه یافتگی دستیابی به اقتصاد دانش بنیان 
است و آنچه توسعه پایدار و پیشرفت هر کشوری را تضمین می کند، میزان رشد اقتصاد دانش بنیان آن کشور است.مدیر مخابرات منطقه 
گلستان با اشاره به اینکه در این میان شرکت های دانش بنیان بعنوان موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان محسوب می شوند گفت : در 
ایران شرکت های زیادی تحت عنوان دانش بنیان ها در حوزه های مختلف مشغول فعالیت هستند و سودآوری باالی شرکت های فعال 
در حوزه دانش بنیان در کشورهای توسعه یافته از یک سو و ضرورت فعالیت موثر در حوزه اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر ، باعث شده 
است تا جایگاه شرکت های دانش بنیان در سطح کشور بیش از پیش پررنگ تر شود.وی تاکید کرد علیرغم سیاستگذاری های مختلفی 
که برای حمایت از این شــرکت ها صورت گرفته ، هنوز ســهم اقتصاد دانش بنیان از اقتصاد کشور بسیار پایین بوده و ایران در شاخص 
اقتصاد دانش بنیان در بین کشورهای جهان جایگاه مناسبی ندارد.وی نقش مخابرات در تحقق شعار سال 1401 را تاثیرگذار دانست و 
حمایت از شرکتهای دانش بنیان و تامین نیازهای ارتباطی این شرکت ها و همچنین مشارکت در فعالیت آنها را از جمله اقداماتی دانست 
که مخابرات استان می تواند برنامه ریزی نماید .مدیرمخابرات منطقه گلستان سپس به تبیین سیاست ها و برنامه های مخابرات منطقه 
گلســتان پرداخت و  هدف اصلی تمام فعالیت های انجام شده را ارائه خدمات به مردم و کسب رضایتمندی مشترکین دانست و افزود 
: در کنار این هدف مهم رضایت ذینفعان را نیز باید مد نظر قرار دهیم .دکتر غالمعلی شــهمرادی رویکرد جهادی را عامل رفع موانع و 
چالش ها دانســت و یکی از محوری ترین اقدامات در سال 1401 را افزایش حداکثری درآمد و وصول حداکثری مطالبات دانست .وی 
ابزار الزم برای تحقق هدف های ابالغی را منابع انسانی کارآمد عنوان کرد و بر افزایش همگرایی و اتحاد و پشتیبانی های الزم بین ستاد 

و شهرستان ها   تاکید داشت .

آذربایجان شرقی - فالح: استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به نقش 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حل مشکالت واحدهای صنعتی و 
تولیدی، گفت: جایگاه این کارگروه باید حفظ شده و ضمانت های اجرایی 

مصوبات آن فعال شود.
عابدین خّرم در نخستین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید 
آذربایجان شرقی در سال جدید، تأکید کرد: فلسفه تشکیل این کارگروه، 
تسهیل حوزه تولید است و با توجه به اختیارات آن، فرصت خوبی برای 

حل مشکالت واحدهای تولیدی است.
وی با بیان اینکه وظیفه دولت تصدی گری نیســت، بلکه رفع موانع 
اســت، افزود: مســائل و مشــکالت واحدها در کمیته های تخصصی 
موشکافانه بررسی شود و در جلســه کارگروه، مصوبات الزم برای حل 
این مشکالت اخذ شــود. خّرم تأکید کرد: دستگاه های مسئول باید به 
هم افزایی برســند تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان معطل امور اداری 

نشوند و انتظارات و استانداردهای کشورهای هدف را تامین کنند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم در این 
جلســه از تصویب حذف بخش مقررات از کارگروه تسهیل و رفع موانع 

تولید خبر داد و با بیان اینکه این مصوبه به زودی ابالغ می شود، گفت: 
با رویکرد جدید ســتاد تســهیل و رفع موانع تولید کشور، از این پس 
کلیه مصوبات این ســتاد الزم االجرا و ارجح بر تمام مقررات و مصوبات 
داخلی وزارتخانه ها خواهد بود. صابر پرنیان افزود: بهره گیری از ظرفیت 
شهرســتان ها، اثربخشــی و نتیجه محور بودن مصوبات، رفع مسائل و 
مشکالت واحدهای پراشــتغال و دانش بنیان و زمان بندی برای اجرای 

مصوبات از رویکردهای کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید استان در 
سال 1401 است. وی گفت: این کارگروه از نظر برگزاری جلسات و کار 
کارشناسی در سطح کشور نمونه اســت و امیدواریم در سال جدید به 

هدف گذاری کسب رتبه اول در کشور دست پیدا کنیم.
مدیرکل دفتر جذب ســرمایه گذاری و اشتغال استانداری آذربایجان 
شرقی نیز گزارشی از عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان 
در ســال 1400 ارائه کرد و گفت: در سال گذشته 155 جلسه اصلی و 
فرعی کارگروه با 575 مصوبه برگزار شد که 47 درصد مصوبات آن اجرا 

شده و 45 درصد در دست اجراست.
صمد ابراهیم پور گفت: از جمله دستاوردهای کارگروه تسهیل در سال 
گذشــته می توان به احیای 70 واحد صنعتی غیرفعال در شهرک های 
صنعتی و 20 واحد خارج از شهرک های صنعتی استان، اقاله واحدهای 
تملیکی بانک ها به تعداد 20 واحد، راه اندازی 210 واحد جدید با اشتغال 
3500 نفر و اجرای 220 طرح توســعه تولیدی با اشــتغال 3000 نفر 
اشــاره کرد. در این جلسه پرونده 11 واحد تولیدی مشکل دار بررسی و 

تصمیمات الزم برای حل مشکالت آنها اتخاذ شد.

اهواز- شــبنم قجاوند: مدیرعامل و مدیران ارشــد شرکت برق 
منطقه ای خوزستان برای دومین بار در چند روز گذشته از سال جاری 
از پروژه های انتقال و فوق توزیع در ناحیه شمال این شرکت بازدید و بر 

تسریع تکمیل پست برق سبزآب اندیمشک تاکید کردند.

بــا توجه به وقوع گرمای زودرس در اســتان، محمود دشــت بزرگ 
مدیرعامل و مدیران ارشــد این شرکت از پروژه های انتقال و فوق توزیع 
ناحیه شمال بازدید و بر آماده سازی شبکه قبل از تابستان 1401 تاکید 
کردند. بازدید از پســت های فوق توزیع 132 به 33 کیلوولت آهودشت 
و عبدالخان در شهرستان کرخه از جمله محورهای برنامه امروز بازدید 

بوده است.
پســت فوق توزیع 230 به 132 کیلوولت هفت تپه که به تازگی یک 
ترانس 160 مگاولت آمپری به ظرفیت آن اضافه شده، از دیگر برنامه های 

بازدید مدیران برق منطقه ای خوزستان در ناحیه شمال بوده است.

مدیرعامــل همچنین از خط اختصاصی ارتباطی نیروگاه دوکوهه به 
پست سبزآب که دکل های آن در حال نصب است بازدید کرد.

از دیگر برنامه های مهم امروز در بازدید از ناحیه شمال، بازید از روند 
اجرایی پست سبزآب و تاکید بر تسریع تکمیل آن قبل از تابستان 1401 

بوده است.
در این بازدید که مجری و پیمانکار این پســت حضور داشت محمود 
دشــت بزرگ بر تسریع در روند اجرایی و وارد مدار شدن فاز اول آن که 
۹8 درصد پیشــرفت فیزیکی دارد قبل از تابستان 1401 برای گذر از 

پیک بار تاکید کرد.

آذربایجان شــرقی - فالح: معاون امــور اقتصادی اســتاندار 
آذربایجان شرقی اعالم کرد: ســال گذشته یکهزار و 200 نفر از مالکان 

اراضی شهرک های صنعتی استان خلع ید شدند.
محمد کالمی، افزود: متاسفانه این تعداد از افراد به منظور راه انداختن 
کســب و کار و واحدهای تولیدی و صنعتی زمین هایی را از شــرکت 
شــهرک های صنعتی آذربایجان شرقی دریافت کرده بودند، اما پس از 

گذشت ماه ها هیچ فعالیتی از خود نشان ندادند.
وی اظهار داشت: مدیریت اقتصادی استان با هرگونه بی نظمی و بی 
توجهی به قانون و مقررات مقابله می کند و خلع ید این افراد نیز بر همین 
اساس با هماهنگی های الزم با مراجع قضائی صورت گرفته است، چون 
هر گونه واگذاری اراضی در شــهرک های صنعتی باید منجر به تولید و 
اشتغال شــود. کالمی با بیان اینکه تعدادی از افراد فوق زمین هایی به 
مساحت پنج تا 6 هکتار در اختیار داشتند، ادامه داد: اینکه پس از مدت 

ها و فرصت دادن های مختلف هنوز کوچک ترین اقدامی در راســتای 
راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی به انجام نرسد، نشان دهنده بی 
تفاوتی و سوء استفاده های احتمالی است که استانداری آذربایجان شرقی 

با چنین افرادی قاطعانه برخورد می کند.
وی به فرصت ها و مزیت های اقتصادی آذربایجان شــرقی در حوزه 
های مختلف تولید و صنعت اشــاره کرد و یادآور شد: استفاده درست از 
این فرصت ها می تواند مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی استان را فراهم 

کند و همه باید در این مسیر همراه و همیار یکدیگر باشند.
کالمی از اهداف مهم صادراتی آذربایجان شرقی در سال جدید خبر 
داد و گفت: بر این اســاس پیش بینــی افزایش 100 درصدی صادرات 
یک میلیارد و 482 میلیون دالری اســتان در سال گذشته برنامه ریزی 
شــده است که این مهم جز با تالش های شبانه روزی بخش خصوصی 
و همراهی دولت محقق نخواهد شد. وی صدور 2 هزار و 521 مجوز در 

بخش صنعت طی سال گذشته را که رشد 46 درصدی نسبت به سال 
13۹۹ داشت، نمونه ای از اقدامات مهم مدیریت کالن آذربایجان شرقی 

در راستای تحقق اهداف صادراتی و اقتصادی بیان کرد.

ســاری - دهقان : سرپرست منطقه ۹ عملیات انتقال گاز از نشت 
یابی یک هزار ۹33 کیلومتر خطوط انتقال گاز در سال 1400 خبر داد.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات 

انتقال گاز، محی الدین مفخمی با اشاره به اهمیت تأمین ایمن و پایدار 
گاز طبیعی برای مصرف کنندگان صنعتی و خانگی، اظهار کرد: شرایط 
جغرافیایی منطقه ۹ به واسطه جنگل، کوه و مجاورت با دریا و همچنین 
وجود رودخانه های خروشان در مسیر خط لوله، این منطقه را از دیگر 

مناطق متمایز و نشت یابی از خطوط لوله را دشوارتر کرده است.
سرپرست منطقه ۹ طول خطوط لوله در این منطقه را حدود 1483 
کیلومتر اعالم کرد و افزود: با توجه به شرایط سخت جغرافیایی سه استان 
شمالی گیالن، گلســتان و مازندران، همکاران واحد بازرسی با تالش و 
کوشش خستگی ناپذیر، طی یک سال گذشته یک هزار و ۹33 کیلومتر 

خطوط لوله گاز را مورد نشت یابی قرار داده اند.
وی هدف از انجام عملیات نشت یابی را حفظ و افزایش ضریب ایمنی 
و همچنین کاهش خطرهای زیست محیطی عنوان کرد و افزود: این امر 
موجب پایش مستمر خطوط لوله انتقال گاز شده و از بروز حوادث ناگوار 

و هدررفت گاز طبیعی به عنوان سرمایه ملی جلوگیری می کند.
مفخمی با اشاره  به 334 مورد بازرسی دوره ای از مراکز بهره برداری 
و تاسیسات تقویت فشار گاز در سال گذشته ضمن قدردانی از همکاران 
منطقه بر لزوم بازرســی های مستمر جهت تحقق انتقال ایمن، پایدار و 

بهره ور گاز طبیعی تاکید کرد.

اصفهان- قاسم اسد: با اجرای پویش »اهدای کتاب - اهدای دانایی« 
تعداد 1040 منبع فیزیکي و الکترونیکي فارســي و غیرفارسي در سال 

گذشته به کتابخانه آبفای استان اصفهان اهداء شد.
این منابع شــامل 581 جلد کتاب، 126 نســخه مقاله الکترونیک، 
23 نســخه مجله الکترونیــک،170 کاتالوگ الکترونیک، 31 نســخه 
مقاالت الکترونیک سمینار و 10۹ نسخه الکترونیک استاندارد به زبان 
هاي مختلف است که توسط کارکنان شرکت و شهروندان به کتابخانه 

شرکت اهدا شد .
آبفای اســتان اصفهان در دی ماه سال 1400 با اجرای طرح»اهدای 
کتاب - اهدای دانایی« از همکاران شاغل و بازنشسته و همچنین کلیه 
عالقه مندان دعوت کرد کتاب های مازاد و سالم خود را به کتابخانه این 
شــرکت اهدا کنند تا ضمن به جای گذاشــتن اثری ماندگار از خود، در 

گسترش دانش نیز سهمی داشته باشند. این طرح با استقبال کارکنان و 
عالقه مندان فرهنگ کتابخوانی رو به رو شد و فقطدر مدت سه ماه تعداد 

1040 منبع ارزنده در حوزه هاي مختلف علوم انساني و ادبیات داستاني، 
علوم اجتماعي، فناوری، حســابداري، فني- مهندسي و بازسازي شبکه 

فرسوده فاضالب و ... به کتابخانه اهداء شد.
شایان ذکر است کتاب های اهدایی توسط کارشناسان مورد بررسی 
اولیه قرار گرفته و از میان آن ها کتاب هایی که شــرایط فیزیکی خوبی 
داشته و همسو با اهداف کتابخانه باشند، پذیرش شده و اطالعات آن ها 

در آرشیو کتابخانه هوشمند شرکت بارگذاری شدند.
همچنین عالقه مندان به شــرکت در پویش »اهدای کتاب- اهدای 
دانایی« می توانند کتاب های خود در زمینه های علمی، ادبی، تاریخی، 
فرهنگی و تخصصی در زمینه صنعت آب و فاضالب را از طریق تماس با 
شماره تلفن 32204014-031 به کتابخانه شرکت آب و فاضالب استان 

اصفهان اهدا کنند.

استاندار آذربایجان شرقی:

 ضمانت های اجرایی مصوبات کارگروه تسهیل فعال شود

تسریع در تکمیل پست برق سبزآب اندیمشک دستور 
ویژه مدیرعامل در بازدید از پروژه  های ناحیه شمال

معاون امور اقتصادی استاندار:

۱200 نفر از مالکان اراضی شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی خلع ید شدند

 نشت یابی بیش از ۱900 کیلومتر خط لوله انتقال گاز 
در استان های شمالی کشور

با اجراي پویش »اهداي کتاب-اهداي دانایي« محقق شد؛
اهدای ۱0۴0 منبع فیزیکي و الکترونیکي فارسي و غیرفارسي به کتابخانه آبفای استان اصفهان

قم- خبرنگار فرصت امروز: شــهردار قم گفت: یکی از اولویت های 
مهم مجموعه مدیریت شهری در شرایط کنونی تالش در راستای افزایش 
ماندگاری زائران ورودی به این شهر است. به گزارشی، دکتر سیدمرتضی 
سقائیان نژاد در نشست استانی کارگروه ملی زیارت در سالن محراب حرم 
مطهر، با بیان اینکه قم در بحث اسکان زائران ایرانی و ساماندهی زائران 
خارجی مشــکل دارد، اظهار داشت: در ایام نیمه شعبان اطراف مسجد 
مقــدس جمکران 160 هکتار پارکینگ چند روزه و موقت ایجاد شــد، 
درحالی که زمین های اطــراف می تواند تبدیل به پارکینگ های عمومی 
دائمی شــود. وی با بیان اینکه ساالنه افزون بر 20 میلیون زائر و مسافر 
وارد شهر قم می شوند، ادامه داد: ماندگاری زائران ورودی به قم به دلیل 
ضعف در زیرساخت های اقامتی، گردشگری و خدماتی بین 5 تا 7 ساعت 
است. شهردار قم با بیان اینکه دستگاه های اجرایی به رغم خدماتی که ارائه 

می دهند، سهمی از حجم باالی مسافر و زائر ورودی به قم ندارند، عنوان 
کرد: قم نتوانسته به صورت نهادینه برای زائر برنامه ریزی کند که یکی از 

عوامل مهم آن عدم اختصاص بودجه های الزم در این خصوص بوده است. 
وی با تأکید بر عقب ماندگی هــای ادواری قم در حوزه حمل ونقل اظهار 
داشت: یکی از اولویت های مهم مجموعه مدیریت شهری در شرایط کنونی 
تالش در راستای افزایش ماندگاری زائران ورودی به این شهر است. دکتر 
ســقائیان نژاد اضافه کرد: برای افزایش ماندگاری زائران و مسافران در قم 
طی سال های گذشته 17 پروژه تفریحی، فرهنگی و ورزشی به بهره برداری 
رسیده و 11 پروژه جاری دیگر نیز مراحل عمرانی خود را سپری می کنند. 
شهردار قم با اشاره به برنامه شهرداری برای افزایش ماندگاری مسافران 
در قم به دو روز، خاطرنشان کرد: با تأمین زیرساخت های الزم و افزایش 
ماندگاری مسافران، اقتصاد شهری پویاتر از گذشته خواهد شد. سقائیان 
نژاد اظهار کرد: دسترســی آسان زائران به حرم مطهر و مسجد مقدس 

جمکران از بحث های محوری شهرداری قم در سال 1401 است.

تالش مدیریت شهری قم برای افزایش ماندگاری زائران و مسافران؛

زمین های اطراف مسجد جمکران پارکینگ عمومی دائمی شوند

شماره 1992
سه شنبه
23 فروردین 1401
سه شنبه
23 فروردین 1401

شماره 1992



چگونهدرعرصهبازاریابیازرقباجلوترباشیم؟

ترجمه:علیآلعلی

دنیای بازاریابی پر از رقبای سرسخت و حرفه ای است. اگر شما در این میان حتی یک لحظه نیز تمرکزتان 
را از دست بدهید، به سادگی هرچه تمام تر رقبا از دامنه بازاریابی کنارتان خواهند زد. این امر مشکات شما 

را بیشتر کرده و حتی توسعه برند را نیز متوقف خواهد کرد. 
استفاده از تکنیک های تازه و بهره گیری بهینه از فرصت های پیش روی در بازار برای بسیاری از برندها امر 
مهمی محس��وب می ش��ود. در این رابطه شما باید همیش��ه فعالیت در دنیای کسب و کار را به طور حرفه ای 
دنبال کنید. این امر نیز شامل شناسایی بهترین توصیه ها در راهنمایی های کاربردی خواهد بود. هدف اصلی 
در این مقاله مرور برخی از شیوه های مناسب و مطمئن برای افزایش تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
این امر شما را به سوی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مناسب هدایت خواهد کرد. با این حساب 
اگر شما انگیزه کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را دارید، نکات مورد بحث در این مقاله کارتان 

را ساده تر از هر زمان دیگری خواهد کرد. 
استفادهازشبکههایاجتماعی

شبکه های اجتماعی دیگر گزینه ای دلبخواهی در زمینه بازاریابی نیست. امروزه تمام فعالیت برندها به طور 
آناین درآمده است. بنابراین اگر شما انگیزه کافی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان را داشته باشید، 
این امر به معنای ضرورت حضور در شبکه های اجتماعی است. در این میان شناسایی پلتفرم های محبوب در 
میان کاربران نیز امر سختی نیست. درست به همین خاطر استفاده از شبکه های اجتماعی باید خیلی زود از 

سوی شما مورد توجه قرار گیرد. 
معرفی محصوالت برند به مشتریان و همچنین آشناسازی کاربران با ماهیت فعالیت برند از جمله مهمترین 
اهداف برندها در فضای شبکه های اجتماعی محسوب می شود. شما همیشه در این میان باید از تجربه برندهای 
موفق و حرفه ای سود ببرید، در غیر این صورت وضعیت تان به طور مداوم دستخوش تغییرات اساسی خواهد 

شد. 
یادتان باش��د برگزاری انواع مس��ابقات آناین در فضای ش��بکه های اجتماعی به ش��ما برای بهینه س��ازی 
شرایط تان کمک می کند. این امر باید با دقت نظر باال و در راستای آشنایی بیشتر کاربران با برندتان صورت 

گیرد. همچنین انتخاب هدیه های مناسب نیز امر مهمی خواهد بود. 
بازیهایویدئویی

بازی های ویدئویی در طول س��ال های اخیر دامنه وس��یعی از مردم را درگیر کرده اس��ت. امروزه دیگر این 
بازی ها فقط برای کودکان طراحی نمی شود، بلکه بسیاری از افراد به خوبی شانس بهره گیری از این وضعیت را 
دارند. جذابیت بازی های رایانه ای موجب توجه برندهای تجاری به این حوزه شده است. درست به همین خاطر 
شما باید تمام حواس تان به استفاده بهینه از بازی های موردنظر باشد. همکاری تبلیغاتی با عناوین مشهور در 
دنیای گیم به ش��ما فرصت های بسیار خوبی برای جلب نظر مشتریان تازه می دهد. این فرآیند در بلندمدت 
برند شما را بدل به گزینه ای مشهور برای گیمرهای سراسر دنیا خواهد کرد. گاهی اوقات برخی از برندها در 
زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف درگیر کلیشه های رایج می شوند. اگر شما به دنبال پرهیز از چنین 
شرایطی در دنیای کسب و کار هستید، سرمایه گذاری بر روی بازی های رایانه ای ایده بسیار خوبی خواهد بود. 

تمرکزبررویمحتوایویدئویی
یکی از آخرین نکات مهم برای بازاریابی مربوط به اس��تفاده از فرمت ویدئو اس��ت. این امر ش��انس شما در 
بازار را به ش��دت افزایش داده و موقعیت تان را نیز تقویت خواهد کرد. محبوبیت محتوای ویدئویی در طول 
س��ال های اخیر امر تازه ای نیس��ت. این نکته نظر بسیاری از برندها را به خودش جلب کرده است. محبوبیت 
پلتفرم هایی نظیر یوتیوب در این میان کاما با توجه به چنین نکته ای قابل فهم اس��ت. بنابراین اگر ش��ما به 
دنبال تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف تان هستید، می توانید به سراغ محتوای ویدئویی نیز بروید. 
نکته مهم اینکه شما در زمینه استفاده از چنین محتوایی باید مهارت باالیی داشته و همیشه بهترین ایده ها را 
پیاده کنید، در غیر این صورت خیلی سریع به عنوان یکی از برندهای کلیشه ای در بازار مورد شناسایی قرار 

می گیرید. بی شک چنین امری می تواند نتایج بسیار زیانباری برای برند شما به همراه داشته باشد. 
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در دنیای کس��ب و کار ب��روز موقعیت ه��ای کاری خوب 
امری اجتناب ناپذیر اس��ت. کارآفرینان در طول روز با هزاران 
موقعیت شغلی تازه و همچنین تصمیم هایی که تاثیر بسیار 
زیادی بر روی آینده کارش��ان دارد، رو به رو هس��تند. گاهی 
اوق��ات کارآفرینان از تمام موقعیت های پیش روی ش��ان به 
خوبی س��ود می برند. در این صورت احتمال تبدیل شدن به 
یکی از کارآفرینان برجس��ته وج��ود دارد. در برخی از موارد 
دیگر نیز کارآفرین��ان به دالیل مختلف از خیر یک موقعیت 
خوب می گذرند. ش��اید در نگاه نخست عبور از یک موقعیت 
کاری خوب امر بسیار دشواری باشد، اما در عین حال گاهی 
اوقات شما باید از موقعیت های خوب نیز عبور کنید، در غیر 
این صورت به طور مداوم مشکاتی برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف تان خواهید داشت. 
برخ��ی از موقعیت ه��ای کاری هر چقدر هم ک��ه عالی و 
بی عیب باش��ند، باز هم برای ش��ما و کسب و کارتان سودی 
ب��ه همراه ندارند. در واقع برخ��ی از موقعیت های پیش روی 
کارآفرینان نه تنها تاثیرگ��ذاری الزم را به همراه ندارد، بلکه 
حتی مانع از پیشرفت درست کسب و کارها نیز خواهد شد. 
این امر می تواند برای ش��ما خطرات بس��یار زیادی به همراه 
داشته و ش��انس تان در این میان را به طور قابل ماحظه ای 
کاهش دهد. بنابراین ش��ما پیش از تصمیم گیری درباره یک 
موقعیت کاری یا ش��غلی باید آن را از همه جنبه های ممکن 
مورد بررس��ی قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید تصمیم 
نهایی تان کارایی الزم را به همراه نداشته باشد. آن وقت دیگر 
پشیمانی س��ودی نداشته و شما با ضررهای بسیار زیادی رو 

به رو می شوید. 
اغل��ب اوق��ات کارآفرینان دلی��ل اصلی شکس��ت در بازار 
را تصمیم های اش��تباه و اس��تفاده از فرصت های نادرس��ت 
می دانند. این امر در تمام حوزه های کاری با ش��دت مختلفی 
روی می دهد. درس��ت به همین دلیل شما باید حواس تان به 
ش��یوه های تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و اس��تفاده از 
فرصت های پیش روی تان باش��د، در غیر این صورت ش��اید 
هرگ��ز فرصتی برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 

پیدا نکنید. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از فاکتورهای مهم 
به هنگام تصمیم گیری درباره موقعیت های کاری پیش روی 
کارآفرینان اس��ت. بدون تردید وقتی شما فاکتورهای مهم و 
کاربردی پیش روی تان داش��ته باشید، فرآیند تصمیم گیری 
را به ش��دت س��اده تر پیش خواهید برد. این امر به ش��ما و 
همکاران ت��ان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک 
شایانی کرده و مشکات تان در این راستا را به شدت کاهش 
می دهد. در ادامه برخی از مهمترین فاکتورهای در این میان 

را مورد بررسی دقیق قرار خواهیم داد. 
هماهنگیمیانفرصتکاریوماهیتکسبوکارتان

یک��ی از مهمترین نکات برای انتخ��اب یک فرصت کاری 
ن��گاه دقیق به هماهنگ��ی آن با کارهای دیگرتان اس��ت. به 
عبارت بهتر، ش��ما باید در حوزه کاری ت��ان به طور مداوم از 
فرصت های بهینه س��ود ببرید، در غیر این صورت شانس��ی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داشت. این 
نکته شما را در راستای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در 
شرایط دشواری قرار داده و بسیاری از تصمیمات تان را فقط 

پس از بررسی دقیق نهایی می سازد. 
ام��روزه هر کارآفرینی در یک حوزه تخصصی مش��غول به 
کار اس��ت. این ام��ر نقش مهمی بر روی تم��ام تصمیم های 
فرد مورد نظر دارد. اگر ش��ما از یک موقعیت شغلی فقط به 
خاطر جذابیتش استقبال کنید، به احتمال زیاد شانسی برای 
تعامل با بهترین برندهای دنیا در حوزه تخصصی تان نخواهید 
داشت. امروزه کارآفرینان و برندهای مهم فقط از فرصت های 
دارای هماهنگی با ماهیت اصلی کارش��ان سود می برند، در 
غیر این صورت ش��ما ب��ه احتمال زیاد با مش��کات فراوانی 
رو به رو خواهید ش��د. این نکته می تواند ش��انس شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت کاهش دهد. 
پس همیشه نیم نگاهی به ارتباط میان فرصت پیش روی و 
آینده کاری تان داشته باشید. این امر به شما برای تاثیرگذاری 

بر روی مخاطب هدف کمک ویژه ای خواهد کرد. 
چقدرامکانافزودنارزشاضافهبهکاررادارید؟

یکی از سواالت مهم برای پذیرش یک موقعیت کاری تازه 
مربوط به توانایی ش��ما برای کارای��ی در فرآیند مورد بحث 
اس��ت. اگر ش��ما یک کارآفرین حرفه ای در زمینه بازاریابی 
باش��ید، بدون تردی��د همکاری تان با یک کس��ب و کار نوپا 
هم��راه با مزایای زیادی خواهد بود. ش��ما احتماال در چنین 
شرایطی به سادگی هرچه تمام تر فرصت تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان را پیدا می کنید. این امر می تواند ش��ما را 
از نظر نح��وه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در موقعیت 
بسیار خوبی قرار دهد. در کنار این مسئله شما همیشه امکان 
جلب نظر مخاطب هدف تان به بهترین ش��کل ممکن را نیز 
خواهید داشت. هرچه باشد بازاریاب های حرفه ای برای کسب 

و کارهای نوپا مثل طا کمیاب هستند. 
حاال اگر شما یک بازاریاب معمولی باشید، شاید در کسب 
و کارهای می��ان رده جایگاه خوبی برای خودتان پیدا کنید، 
ام��ا این امر درباره همکاری ب��ا برندهای بزرگ به طور کامل 
متفاوت خواهد بود. بس��یاری از کارآفرینان برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف در برندهای بزرگ نیاز به مهارت های 
متنوع و همچنین ش��رکت در دوره های آموزش��ی حرفه ای 
دارند. بنابراین ش��اید همکاری با برندی بس��یار بزرگ برای 
ش��ما امری سخت و حتی غیرممکن باشد. درست به همین 
خاط��ر باید از کنار این فرصت ها تا زمانی که مهارت های تان 
تقویت نش��ده، به سادگی عبور کنید. این نکات به شما برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک شایانی خواهد کرد. 

ارزیابیمیزانعالقهتانبهفرصتموردنظر
وقتی یک فرصت پیش روی آدم قرار دارد، هر فردی درک 

مناسبی از آن خواهد داشت. شما می توانید تحلیل های بسیار 
دقیق��ی درباره می��زان ارتباط آن فرصت ب��ا آینده کاری تان 
داشته باش��ید. با این حال نکته مهم در نهایت میزان عاقه 
ش��ما برای مش��ارکت در کار موردنظر است. به عبارت بهتر، 
ش��ما باید می��زان تمایل تان ب��رای همکاری ب��ا کارآفرینان 
حرفه ای را مد نظر داش��ته باش��ید، در غیر این صورت شاید 
هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش 

روی تان قرار نگیرد. 
امروزه بسیاری از کارآفرینان به دلیل فعالیت در حوزه هایی 
ک��ه بدان عاقه زیادی ندارند، مورد انتقاد قرار دارند. این امر 
در کنار نقدهای حرفه ای، فرآیند کار را نیز برای این دسته از 
افراد بدل به نوعی جهنم خواهد کرد. درست به همین دلیل 
شما برای قبول یک فرصت کاری خوب باید قبل از هر نکته 
دیگری به فکر می��زان عاقه تان برای همکاری با دیگران در 
آن فرآیند باشید. اگر پاسخ شما برای مشارکت در یک پروژه 

منفی باش��د، دیگر نیازی به فکر کردن به جزییات دیگر کار 
نیس��ت. این امر باید همیشه در کانون توجه شما قرار داشته 
باشد. امروزه بسیاری از کارآفرینان بدون توجه به این مسئله 

برای خودشان دردسرهای بسیار زیادی ایجاد می کنند. 
گاه��ی اوقات برخی از کارآفرینان با این پیش��فرض که به 
م��رور زمان به حوزه کاری عاقه مند می ش��وند، یک فرصت 
کاری را قبول می کنند. این امر بسیار عجیب به نظر می رسد. 
دلیل آن نیز ناتوانی بسیاری از کارآفرینان برای هماهنگی با 
یک حوزه کاما تازه در گذر زمان است. این نکته وقتی شما 
سال های س��ال در یک حوزه متفاوت فعالیت داشته باشید، 
برجس��ته تر نیز خواهد شد. درست به همین دلیل شما باید 
همیش��ه این نکته مه��م را مد نظر قرار دهی��د، در غیر این 
صورت ش��اید ش��انس چندانی برای فعالیت در حوزه کاری 

تازه تان پیدا نکنید. 
آیافرصتموردنظربااهدافبلندمدتتانهماهنگاست؟

ه��ر کارآفرینی به غی��ر از اهداف کوتاه م��دت برای خود و 
برندش، دارای برخی از اهداف بلندمدت نیز هست. شاید شما 
اکن��ون مدیر یک برند بزرگ نباش��ید یا حتی به عنوان یک 
کارمند معمولی در برندی میان رده فعالیت کنید، اما ش��اید 
در پس ذهن تان تاش برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان 
و تاس��یس برند خودتان وجود داشته باش��د. در این صورت 
شما باید به طور حرفه ای در تاش برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف و جهت دهی به کارتان باشید. این امر شما را 
به طور قابل ماحظ��ه ای در تاش برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف جهت دهی خواهد کرد. 
اگر شما آرزوی تاسیس یک برند در حوزه ای مثل خدمات 
رایانه ای را دارید، دیگر نباید وارد حوزه های متفاوت ش��وید. 
این امر می تواند فرصت های پیش روی ش��ما را به طور قابل 
ماحظه ای محدود ساخته و حتی از مسیر اصلی منحرف تان 
س��ازد. درست به همین دلیل ش��ما باید به طور مداوم برای 
فعالیت در حوزه ای که دوستش دارید، فعالیت نمایید، در غیر 
این صورت فرصت های پیش روی تان به بدترین شکل ممکن 

از بین خواهد رفت. 
همکاری و گف��ت و گو با افراد حرفه ای در حوزه کاری تان 
یکی از بهترین راهکارها برای استفاده درست از موقعیت های 
ش��غلی محس��وب می ش��ود. این امر ش��ما را با تجربه افراد 
حرفه ای آشنا ساخته و فرصت استفاده درست از فرصت های 
پی��ش روی را فراهم می آورد. امروزه بس��یاری از کارآفرینان 
حرف��ه ای از طریق مطالعه روش فعالیت دیگر کارآفرینان به 
موفقیت رسیده اند. با این حس��اب شما برای تاثیرگذاری بر 
روی دنیای کس��ب و کار و شناسایی فرصت های عالی برای 
خودتان باید همیش��ه نی��م نگاهی به وضعی��ت دیگران در 
این میان داش��ته باشید. این امر ش��ما را بدون هیچ زحمت 
یا دردس��ری از تجربه دیگران بهره مند می سازد. این طوری 
دیگر مشکلی پیش روی تان برای انتخاب از میان فرصت های 

مختلف تان نخواهید یافت. 
آیابازاریبرایفرصتموردنظروجوددارد؟

گاه��ی اوقات یک ایده بس��یار خوب به ذه��ن کارآفرینان 
می رس��د، اما اگر آن را برای کارشناس های حرفه ای تعریف 
کنی��د خیلی اس��تقبال نخواهند ک��رد. دلیل ای��ن امر نگاه 
کارش��ناس ها به فرآین��د بلندمدت ایده م��ورد نظر و امکان 
عملیاتی کردنش است. چنین امری در مورد استفاده شما از 
فرصت های پیش روی تان نیز مصداق دارد. شما باید فقط از 
فرصت هایی با آینده مناسب و میزان مشخصی از تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف س��ود ببرید، در غیر این صورت شاید 
هرگز شانس��ی ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف و 

بهینه سازی شرایط تان در بازار پیدا نکنید. 

ارزیابی میزان آینده ش��غلی یا وج��ود بازاری برای فعالیت 
موردنظر همیشه امر مهمی محسوب می شود. شما به تنهایی 
فقط در صورتی که مهارت باالیی در حوزه مورد نظر داش��ته 
باش��ید، توانایی داوری درباره آن را خواهید داشت. درست به 
همین دلیل گاهی اوقات باید از دیگران برای انتخابی درست 
سود ببرید. این امر شامل همکاری با کارشناس های حرفه ای 
یا حت��ی گفت و گو با اف��راد متخصص در ح��وزه کاری تان 
می شود. اگر شما در این میان به نکات مورد نظر توجه الزم را 
نشان دهید، امکان انتخاب درست و بهینه برای آیند کاری تان 
را پیدا می کنید. این امر بس��یاری از فرصت های نادرس��ت را 
ب��ه طور خودکار از پیش روی ش��ما بر م��ی دارد. آن وقت با 
فرصت های عالی و طایی تنها می مانید. این امر می تواند به 
شما انگیزه بیشتری برای فعالیت کاری و تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف هدیه دهد. 
آیاگردشمالیفرصتموردنظررضایتبخشاست؟

هی��چ کس در بازار عاقه ای ب��رای پیگیری یک کار بدون 
س��ود ندارد. این امر باید همیشه مورد توجه کارآفرینان قرار 
داشته باشد. بدون تردید فعالیت در حوزه ای که پس از چند 
سال س��ود مناس��ب برای کارآفرینان به همراه دارد، کار هر 
کسی نیست. این نکته به ویژه در شرایطی که شما پس انداز 
زیادی هم نداش��ته باش��ید، مصداق پیدا می کند. درست به 
همین دلیل ش��ما باید همیشه در تاش برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اقدام به اس��تفاده از شیوه های حرفه ای 
نمایید، در غیر این صورت شاید فرصت موردنظرتان در نهایت 

هیچ سودی برای شما به همراه نیاورد. 
اغل��ب اوقات وضعیت یک فرصت کاری حتی قبل از اینکه 
آن را انتخاب کنید هم مشخص است. درست به همین دلیل 
ش��ما باید پیش از تصمیم گیری عجوالنه فرصت های پیش 
روی تان را با هم مقایس��ه نمایید. این امر شما را در موقعیت 
بس��یار خوبی برای تصمیم گیری قرار می دهد. پس اگر مایل 
به پرهیز از تصمیم گیری های عجوالنه هستید، باید همیشه 
تاش ب��رای همکاری با دیگران فقط پ��س از ارزیابی دقیق 

ماجرا را در دستور کار قرار دهید. 
اگر یک شرکت تازه تاسیس به شما پیشنهاد همکاری داده 
است، شما می توانید به سادگی از سابقه موسس های شرکت 
مورد نظر اطاع حاصل کنید. این امر شما را با موقعیت های 
بس��یار خوبی مواجه خواهد کرد. در ادامه مسیر نیز همیشه 
فرصت های عالی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان خواهید 
یافت. یادتان باشد بازگشت از یک تصمیم اشتباه اغلب اوقات 
هزینه بسیار زیادی دارد. درست به همین دلیل شما باید در 
تاش برای پرهیز از تصمیم های اش��تباه در عرصه کس��ب و 
کار باشید این امر شما را در موقعیت های کاری بسیار خوبی 
ق��رار داده و میزان محبوبیت تان در می��ان کارآفرینان را نیز 

افزایش می دهد. 
ام��روزه برندهای مختلف همیش��ه به دنب��ال همکاری با 
کارآفرینانی هس��تند که کم اش��تباه ظاهر می شوند. در این 
میان ه��م انتخاب فرصت های درس��ت یک��ی از ماک های 
مهم برای برندهای ب��زرگ به منظور همکاری با کارآفرینان 
و نیروهای ماهر در بازار اس��ت. درس��ت به همین دلیل شما 
باید همیشه نیم نگاهی به ارزیابی دقیق موقعیت های مختلف 

با هم داشته باشید. 
توجهبهمحدودیتهایکاری

کارآفرینان همیشه امکان مش��ارکت در یک پروژه تازه را 
ندارند. این امر دردس��رهای زیادی برای کارآفرینان به همراه 
داش��ته و گاهی اوقات حتی آنها را از برنامه های اصلی ش��ان 
نی��ز عقب نگه می دارد. درس��ت به همین دلیل ش��ما برای 
تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف باید همیش��ه برنامه ای 

دقیق و مدون داشته باشید. 
اگر از وضعیت کاری تان رضایت دارید و مش��تریان در هم 
در بازار استقبال خوبی از برندتان کرده اند، دیگر نیازی برای 
مش��ارکت در یک طرح تازه نخواهد بود. ش��ما باید خودتان 
پروژه های پی��ش روی برندتان را مدیریت کرده و در صورت 

نیاز برنامه های تازه برای خودتان طراحی کنید. 
بسیاری از کارآفرینان به دلیل ناتوانی برای ارائه پاسخ منفی 
به پیش��نهاد همکاری دیگران همیشه خودشان را به دردسر 
می اندازند. این امر می تواند ش��ما را در موقعیت بس��یار بدی 
از نظر تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف قرار دهد. درس��ت 
به همین دلیل ش��ما باید همیش��ه جهت گیری تان به سوی 
فرآیندهای م��ورد بحث در این میان کاما روش��ن و دقیق 
باش��د، در غیر این صورت شاید هرگز شانس تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف و تبدیل ش��دن ب��ه کارآفرینان حرفه ای 

را پیدا نکنید. 
کارموردنظرچقدربهشماانگیزهمیدهد؟

هر کاری باید در آدم انگی��زه ای برای ادامه آن ایجاد کند. 
ای��ن امر اهمیت بس��یار زیادی ب��رای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف داشته و توانایی شما برای جلب نظر مشتریان 
را نی��ز تحت تاثیر قرار خواهد داد. وقتی ش��ما در کاری که 
هیچ انگی��زه ای برای تان ایجاد نمی کند حض��ور پیدا کنید، 
ب��ه تدریج کیفی��ت کاری تان هم افت پی��دا می کند. به این 
ترتی��ب دیگر توانایی تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به 
طور حرفه ای را نخواهید داش��ت. این امر شما را با مشکات 
بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف رو به رو 
خواهد ساخت. نکته مهم اینکه برخی از کارآفرینان در زمینه 
اس��تفاده از موقعیت های شغلی شان به طور مداوم خودشان 
را گ��ول می زنند. این امر ش��امل انگیزه بخش��ی بی جهت به 
خودش��ان برای اس��تفاده از یک موقعیت کاری اس��ت. اگر 
ش��ما از یک فرصت کاری روحیه و انگی��زه کافی را دریافت 
نمی کنید، دلیلی برای ایجاد روحیه تقلبی در این میان وجود 
ن��دارد. نتیجه چنین کارهایی اغلب اوقات ناتوانی گس��ترده 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در عرصه کس��ب و 
کار خواهد بود. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید از چنین 
راهکارهایی به طور قابل ماحظه ای پرهیز نمایید، در غیر این 
صورت هرگز فرصت اس��تفاده درست از موقعیت های پیش 

روی تان را نخواهید یافت.
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شناسایی موقعیت های کاری مناسب با فاکتورهای حرفه ای


