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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

شوك هاي پولي چگونه تولید و اشتغال صنعتی را هدف می گیرند؟

 از شوک پولی
تا اشتغال صنعتی

فرصت امروز: صنعت فلزات اساسي يكي از مهمترين صنايع توليدي كشور است كه سهم ۲۰ درصدی از توليد و ۱۳ 
درصدی از اشتغال بخش صنعت دارد. از آنجا كه فلزات يك كاالي واسطه موردنياز بخش هاي ديگر اقتصادي است، 
رشد توليد آن مي تواند بر رشد توليد بخش هاي ديگر اثرگذار باشد. طبق آمارهاي بانك مركزی بين سال هاي ۱۳76 
الي ۱۳97 صنعت فلزات اساسي به طور متوسط با سهم ۲۰ درصدی از توليد صنعتی، پس از بخش پتروشيمي رتبه 
دوم را در بين صنايع كشور داشته است. همچنين اين صنعت با سهم ۱۳ درصدی از اشتغال صنعتي پس از صنايع...

تجارت پنهان 12 میلیارد دالری 
چگونه انجام می شود؟
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 فروش خودرو در سامانه یكپارچه
بیانگر تناقض استراتژي در صنعت خودرو است
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فرصت امروز: شاخص بورس تهران در چهارمین روز از هفته پایانی اردیبهشت ماه با افزایش 22 هزار 
واحدی و رسـیدن به کانال یک میلیون و 600 هزار واحدی بر قله 20 ماهه ایسـتاد. رکوردی که البته 

در روز چهارشـنبه با اصالح 11 هزار واحدی و عقبگرد دوباره شـاخص کل بورس به کانال 1.5 
میلیون واحدی مواجه شد تا بیم و امید ها در مورد ادامه روند صعودی بازار سهام همچنان...

شاخص بورس تهران در هفته پایانی اردیبهشت به بازدهی 1.83 درصدی رسید

بورس در قله 20 ماهه

یادداشت
سند اصالح نظام 
بانكی و مشكالت 

بانک ها

علی نظافتیان
دبير كميسيون حقوقی 

كانون بانك ها

در هفت��ه گذش��ته رئيس كل 
بان��ك مرك��زی در ي��ك برنام��ه 
تلويزيونی اع��ام كرد »محورهای 
اصاح نظ��ام بانك��ی تدوين و به 
دول��ت ارائه ش��ده و فعاليت های 
مربوط به آن آغاز ش��ده است كه 
اص��اح رابطه دولت ب��ا بانك ها و 
بانك مرك��زی، اصاح رابطه بانك 
مرك��زی ب��ا بانك ه��ا و بانك ها با 
مشتريان از جمله محورهای اصلی 
اين اصاح است.« علی صالح آبادی 
در ادامه اف��زود: »موارد تاثيرگذار 
در رش��د نقدينگی و پاي��ه پولی، 
اس��تقراض دولت از بانك مركزی، 
بده��ی بانك ها به بان��ك مركزی، 
خالص دارايی ه��ای خارجی بانك 
مرك��زی و انتش��ار اوراق توس��ط 
دول��ت اس��ت كه ب��رای همه اين 
موارد، سازوكارهای الزم پيش بينی 
شده اس��ت.« تا زمان نگارش اين 
نوشتار، »سند اصاح نظام بانكی« 
رسما منتشر نشده و محتوای آن، 
به ويژه از اين نظر كه آيا اصاحات 
م��ورد نظر بانك مرك��زی صرفا با 
مصوبه دولت محقق خواهد ش��د 
يا نيازمند مصوبه مجلس اس��ت، 

مشخص نيست.
ادامه در همین صفحه

۱9 شوال ۱44۳ - س�ال هفتم
شماره   ۲۰۱5

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان

Sat.21 May 2022

ادامه از همین صفحه
صدالبت��ه نظ��ام بانكی كش��ور نيازمند اصاحات 
س��اختاری و عملياتی اس��ت تا بتواند بهتر به مردم 
خدمات بانكی ارائه دهد و پاس��خگوی س��هامداران 
باش��د. نظام بانكی معموال ش��امل بان��ك مركزی، 
بانك ه��ای دولتی، بانك ه��ای خصولتی و بانك ها و 
موسسات اعتباری خصوصی هستند. براساس قانون 
پول��ی و بانكی و نيز قانون عمليات بانكی بدون ربا، 
بانك مركزی قانونا سياست گذار و ناظر قانونی همه 
بانك هاس��ت و از نظر مبانی قانونی نيز اس��تثنائی 
ب��ر اين قاعده وجود ندارد. به بيان س��اده تر، از نظر 
قانونی در كش��ور، دو سيس��تم بانك��داری دولتی و 
بانك��داری خصوصی وجود ندارد كه هر كس س��از 
خ��ود را بن��وازد و راه خود را برود و سياس��ت گذار 
وزارتخانه ه��ای  خصولت��ی  و  دولت��ی  بانك ه��ای 
ذی ربط، ام��ا بانك های خصوصی تح��ت نظارت و 

سياست گذاری بانك مركزی باشند.
هرچند مش��كات س��اختاری بانك مركزی، جدا 
و متمايز از مش��كات فعلی ش��بكه بانكی كشور به 
نظر می آيد، اما مشكات س��اختاری بانك مركزی 
فراوان اس��ت و نيازمند اصاح، اما اين مشكات با 
مش��كات شبكه بانكی كشور چندان بيگانه نيست. 
مشكات بانكی كشور نيز بر كارايی عمليات بانكی 
ثاثير مس��تقيم دارد. به عنوان مثال، در حال حاضر 
مشكات ساختاری بانك مركزی، نظارت بر عملكرد 
بانك ه��ا را ت��ا حدی با مش��كل مواجه می س��ازد، 
چنانكه سياس��ت گذاری وزارتخان��ه ای و دولتی در 
عمليات بانكی المحاله تضعيف مديريت و نظارت و 
سياست گذاری بانك مركزی را در پی خواهد داشت 
و ش��بكه بانكی كشور را عما به دو سمت متفاوت 
دولت��ی و خصوصی راهبری خواهد ك��رد. بنابراين 
مش��كات بانك مركزی را بايد در كنار مش��كات 
ش��بكه بانكی كشور مورد بررسی و تجزيه و تحليل 
قرار داد و برای اصاح آن، برنامه ريزی كارشناسانه 
كرد. بر همين اس��اس، مطالب نوشتار حاضر در دو 
بخ��ش اصاحات بانك مركزی و اصاحات ش��بكه 

بانكی كشور، مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بخش نخست: اصاحات ساختاری بانك مركزی

در بح��ث اصاح��ات س��اختاری بان��ك مركزی، 
مهمتري��ن موض��وع همان��ا حفظ اس��تقال بانك 
مرك��زی، تبيي��ن اهداف و ش��رح وظاي��ف قانونی، 
تبيين رابط��ه بانك مركزی ب��ا بانك های دولتی و 
بانك های خصولتی و بانك ها و موسس��ات اعتباری 
خصوص��ی و همچني��ن شفاف س��ازی رابطه دقيق 
بين دولت و بانك مركزی اس��ت و شفاف سازی در 
اين امور موجب می ش��ود ك��ه در امور مهم پولی و 
بانكی، بانك مركزی عما قادر باشد صرفا براساس 
مصالح و منافع كش��ور و مس��تقل از سياست های 

دول��ت، برنامه ريزی و سياس��ت گذاری كند و بازار 
پ��ول و نظام بانكی كش��ور را به س��وی تحقق اين 
برنامه های پولی و بانكی راهبری، مديريت و نظارت 
نماي��د. همچني��ن دولت مجاز نباش��د بدون مجوز 
مجلس ش��ورای اس��امی از منابع بانك مركزی و 
ش��بكه بانكی كشور به طور مستقيم يا غيرمستقيم 
برداشت يا استقراض نمايد و مطالبات بانك مركزی 
از دولت و ش��بكه بانكی كشور به موقع وصول شود 
و عدم وصول به موقع اين مطالبات منتهی به خلق 
پ��ول پرقدرت نگردد كه نتيجه آن گس��ترش تورم 
خواهد بود. استقال واقعی بانك مركزی همچنين 
موجب خواهد شد كه هيچ دولتی قادر نباشد بدون 
مجوز قانونی، بانك مركزی را ناچار س��ازد كه پول 
بدون پش��توانه قانونی چاپ و منتشر نمايد و با اين 
كار موجب��ات كاهش ارزش پول ملی و گس��ترش 
ت��ورم را فراهم آورد. در عين حال، اس��تقال بانك 
مرك��زی، زمينه مناس��ب مديري��ت نقدينگی بين 
بانك��ی را فراهم می آورد و برداش��ت اضافه بانك ها 
از منابع بانك مركزی را منتفی می س��ازد. بر همين 
اس��اس، قانون پولی و بانكی كش��ور مصوب تيرماه 
۱۳5۱ به منظور فراهم آوردن زمينه حفظ استقال 
بانك مركزی تاكيد كرده است: »الف-بانك مركزی 
ايران��ی مس��ئول تنظيم و اجرای سياس��ت پولی و 
اعتباری براس��اس سياس��ت كلی اقتصادی كش��ور 
می باشد. ب-هدف بانك مركزی ايران حفظ ارزش 
پول و موازنه پرداخت ها و تسهيل مبادالت بازرگانی 
و كمك به رش��د اقتصادی كش��ور اس��ت. ج-بانك 
مركزی ايران دارای ش��خصيت حقوقی اس��ت و در 
مواردی كه در اين قانون پيش بينی نش��ده اس��ت 
تاب��ع قواني��ن و مق��ررات مربوط به ش��ركت های 
س��هامی خواهد بود. د-بانك مرك��زی ايران جز در 
مواردی كه قانون صريحا مقرر داشته باشد مشمول 
قوانين و مقررات عموم��ی مربوط به وزارتخانه ها و 
ش��ركت های دولتی و موسسات دولتی و وابسته به 
دولت و همچنين مشمول مقررات قسمت بانكداری 

اين قانون نمی باشد.«
گفتنی اس��ت كه در سال گذشته با هدف اصاح 
ساختار بانك مركزی، طرحی موسوم به »بانكداری 
جمه��وری اس��امی اي��ران« توس��ط كميس��يون 
اقتصادی مجلس تهيه و در دس��تور كار نمايندگان 
مجلس قرار گرفت. در اينجا به پاره ای از مهمترين 

ايرادات كارشناسی اين طرح اشاره می شود:
* ح��ذف مجم��ع از اركان بانك مرك��زی از نظر 
حق��وق اداری ب��ه معن��ای تبدي��ل بان��ك مركزی 
جمهوری اسامی ايران به موسسه دولتی است كه 
برابر مق��ررات موجود لزوما بايس��تی زير نظر يكی 
از وزارتخانه ها يا رياس��ت جمهوری اداره شود. اين 
پديده عما استقال بانك مركزی را منتفی خواهد 

ساخت.
* در اين طرح، »شورای پول و اعتبار« كه اعضای 
فعلی آن متش��كل از سه بخش دولتی، خصوصی و 
تعاونی هس��تند، حذف ش��ده و به  جای آن، نهادی 
با نام »هيأت عالی« با اختياراتی بس��يار وسيع تر از 
»ش��ورای پول و اعتبار« )ماده8( تعيين شده است.  
به نظر می رس��د ايده كل��ی در تعيين »هيأت عالی 
بانك مركزی« به  جای »شورای پول و اعتبار«، اين 
ب��وده كه تعدادی از متخصي��ص بانكی و اقتصادی 
كام��ا مس��تقل از دول��ت، سياس��ت های بانكی را 
تنظيم و تصويب و جهت اجرا به موسسات اعتباری 
از طريق بان��ك مركزی اباغ كنن��د، اما چارچوب 
طراحی ش��ده حاك��ی از دولت��ی بودن يا تس��لط 
دولتي��ان بر اعض��ای »هيأت  عال��ی بانك مركزی« 
اس��ت. شايان توجه است كه »هيأت عالی« متشكل 
از »اعضای اجرايی ش��امل رئي��س كل، قائم مقام و 
معاون نظارتی بانك مركزی« و »اعضای غيراجرايی 
شامل س��ه نفر اقتصاددان متخصص در حوزه پول 
و اقتصاد كان و س��ه نفر متخصص در حوزه بانك 
و حقوق بانكي« اس��ت كه همگی به طور مس��تقيم 
توس��ط رئيس جمهور انتخاب می شوند. اين پديده 
در عمل، وابستگی بانك مركزی به دولت را تشديد 

خواهد كرد.
* در تركي��ب پيش بين��ی ش��ده برای ش��ورای 
سياس��ت گذاری پول��ی و ارزی، صن��دوق توس��عه 
مل��ی عضويت ن��دارد. در اي��ن زمينه باي��د توجه 
داش��ت كه در اقتص��اد اي��ران، س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار، زيرمجموع��ه وزارت اقتصاد و دارايی 
محس��وب می ش��ود. لذا حضور دول��ت در تركيب 
شورای سياس��ت گذاری پولی و ارزی پررنگ است 
و اين موضوع می تواند مس��ئله تس��لط مالی دولت 
بر سيس��تم بانكی كش��ور را به همراه داشته باشد 
و سياس��ت های پولی و ارزی را پيرو سياس��ت های 

مالی كند.
* همچنين براس��اس م��اده ۱7، هيأت نظارت و 
حسابرس��ی متش��كل از يك نفر رئيس و چهار نفر 
عض��و از ميان حسابرس��ان خبره اس��ت كه همگی 
پس از پيشنهاد وزير اقتصاد، با تأييد رئيس جمهور 
انتخاب می ش��وند. وابس��تگی كامل هيأت يادشده 
مج��ددا ضعف نظارتی س��اختار پيش��نهادی بانك 
مركزی را نش��ان می دهد و نظارت مستقيم مجلس 
ش��ورای اس��امی بر عملكرد مالی بانك مركزی را 

منتفی خواهد ساخت.
* ب��ا وج��ود تعيين تع��داد اعض��ا و اختيارات و 
صاحيت های قانونی ش��ورای فقهی بانك مركزی 
در قانون برنامه شش��م توسعه، مجددا در ماده ۲۱ 
طرح، بدين موضوع پرداخته ش��ده اس��ت. در اين 
ط��رح از جمله وظايف قانونی ش��ورای فقهی بانك 

مرك��زی، »نظارت بر عملكرد نظ��ام بانكی« تعيين 
ش��ده است؛ در حالی كه همين وظيفه در ماده ۲۰ 
برعهده ش��ورای مقررات و نظارت بانكی گذاش��ته 

شده است.
* در اين طرح، مقرراتی راجع به »هيأت انتظامی 
بانك مرك��زی«، تعداد اعضا و حدود صاحيت های 
قانونی آن پيش بينی شده است، اما دقيقا مشخص 
نيس��ت كه تركيب يا ساختار »هيأت انتظامی بانك 
مركزی«، يك مرجع قضايی اس��ت ي��ا اداری؟ اگر 
»هي��أت انتظامی بانك مركزی« يك مرجع قضايی 
اس��ت، پس چرا به جای قوه قضائيه تحت مديريت 
و نظارت بانك مركزی قرار گرفته اس��ت و اساس��ا 
چه لزوم��ی دارد كه برای رس��يدگی ب��ه تخلفات 
بانكی مديران بانكی، يك مرجع قضايی اختصاصی 
تش��كيل ش��ود؟ اگر اين هيأت صرف��ا يك محكمه 
اداری مانند »هيأت رس��يدگی به تخلفات اداری« 
است، در اين صورت آرای »هيأت انتظامی« از نظر 
حقوقی فقط يك مصوبه دولتی اس��ت. پرسش اين 
اس��ت كه چرا تصميمات يك محكمه اداری برابر با 
اصول قانون اساس��ی در دي��وان عدالت اداری قابل 

اعتراض پيش بينی نشده است؟
* در بن��د ي��ك م��اده ۲ از جمله اه��داف بانك 
مركزی، »منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا 
و ديگر معامات باطل و حرام« اعام ش��ده اس��ت؛ 
در حال��ی كه اين مباحث ارتباطی با عمليات بانكی 

ندارد.
* تبص��ره بند ۱۱ م��اده 69 طرح م��ورد بحث، 
گوي��ای آن اس��ت كه »چنانچه هر ي��ك از اعضای 
هيأت مديره، هيأت عامل يا س��اير مديران موسسات 
اعتب��اری در ح��ال بازس��ازی، به تش��خيص بانك 
مركزی، از اجرای برنامه بازس��ازی مصوب ش��ورای 
مقررات گ��ذاری و نظ��ارت بانكی اس��تنكاف كند، 
حس��ب مورد به يك يا چند م��ورد از مجازات های 
درج��ه 5 ي��ا 6 موضوع م��اده ۱9 قان��ون مجازات 
اسامی و جبران خسارات وارده محكوم می شوند.« 
در اينجا بحث آن اس��ت كه اگر تخلف مورد بحث، 
تخلف بانكی است، بنابراين مرجع رسيدگی به اين 
تخلف بانكی، »هيأت انتظامی بانك مركزی« است، 
ن��ه مراجع جزايی قوه قضائيه، اما اگر اقدامات مورد 
اش��اره وص��ف مجرمانه دارند، مرجع رس��يدگی به 
اينگونه اقدامات، مراجع قضايی هستند و نه »هيأت 

انتظامی بانك مركزی«.
ب��ا توجه به اي��رادات و اش��كاالتی ك��ه مختصرا 
بدان ها اش��اره شد، اگر مستند اصاحات ساختاری 
بانك مركزی، همين طرح پيش��نهادی كميسيون 
اقتصادی مجلس باش��د، نيازمند اصاحات بس��يار 
اس��ت و تصوي��ب نهايی آن به ص��ورت فعلی عما 
اس��تقال بانك مركزی را به شدت تضعيف خواهد 

كرد. در اصاح س��اختاری بانك مركزی با هر شيوه 
و با هر شكل، حفظ استقال بانك مركزی و تبيين 

شفاف روابط آن با دولت، حرف اول را می زند.
بخش دوم: اصاحات ساختاری بانك ها

براس��اس مقررات كنونی، هم��ه بانك های دولتی 
و خصوصی و خصولتی به صورت ش��ركت س��هامی 
عام ش��كل می گيرند. شركت های س��هامی عام نيز 
موسس��اتی كاما اقتصادی هس��تند ك��ه در مقابل 
سهامداران مسئول سودآوری سرمايه آنان هستند، 
با اين قيد كه عمليات بانكی همه بانك ها بايس��تی 
هيچ گونه مغايرت��ی با اصول و مبانی قانون عمليات 
بانكی بدون ربا نداش��ته باشد. عاوه بر سهامداران، 
بانك ه��ا همچني��ن در براب��ر س��پرده گذاران ني��ز 
مسئوليت و تعهد مالی دارند و بايستی حداقل سود 
علی الحس��اب س��پرده های بانكی را به طور مرتب 
به حس��اب آنان واريز كنند. اين بدان معناست كه 
بانك ه��ا چه دولتی باش��ند و چ��ه خصولتی و چه 
خصوصی بايد كس��ب درآمد كنند ت��ا بتوانند اين 
تعهدات مالی را به خوبی اجرا نمايند، اما متاس��فانه 
نگاه دس��تگاه های اجرايی به بانك ها، نگاه صندوق 
پرداخ��ت اس��ت و به همي��ن جهت از دي��د آنان، 
تحميل هرگونه هزينه مالی و پرداخت تس��هيات 
تكليفی به بانك ها قابل توجيه خواهد بود. بنابراين 
فقدان ن��گاه اقتصادی به فعالي��ت بانك ها، يكی از 
مش��كات س��اختاری بانك ها در حال حاضر است. 
از ديگر مشكات ش��بكه بانكی كشور كه موجبات 
محدوديت فعاليت بانك ه��ا را فراهم می آورد، عدم 
ت��وازن منطقی بين هزين��ه تامين و تجهيز منابع و 
تخصيص منابع است كه نياز به برنامه ريزی مناسب 
و اصاح س��اختار بانك ها و طراحی مديريت كسب 
وكار آنان دارد. عدم كفايت سرمايه برخی از بانك ها 
و گردش به س��وی فعاليت در بازار سرمايه و بورس 
و بنگاه داری خواس��ته يا ناخواس��ته و عاقه شديد 
دولت ها به اس��تمرار مديريت دولت��ی بر بانك های 
خصولت��ی و همچني��ن فراه��م نبودن بس��ترهای 
الزم بانكی ب��رای فعاليت بين الملل��ی نيز از جمله 
نارس��ايی های موجود در ش��بكه بانكی كشور است 
كه نيازمند اصاح اساس��ی اس��ت. اي��ن اصاحات 
س��اختاری نيز جز با مشاركت فعاالنه بانك مركزی 
و ش��بكه بانك های خصوصی و دولت��ی امكان پذير 
نخواهد بود. در اين مس��ير پرفراز و نشيب، استفاده 
از ظرفيت های كارشناس��ی دو اتاق فكری ش��بكه 
بانكی كشور، يعنی »ش��ورای هماهنگی بانك های 
دولت��ی« و »كان��ون بانك ها و موسس��ات اعتباری 
خصوصی« قطع��ا راهگشاس��ت و تحقق اصاحات 
مورد نظر بانك مركزی را س��رعت خواهد بخشيد و 
پايه های اس��تقال بانك مركزی در اصاحات مورد 

نظر را تحكيم خواهد كرد.

سند اصالح نظام بانكی و مشكالت بانک ها

راهكارهای بازاریابی و درآمدزایی در پینترست
پينترست شايد مثل ساير پلتفرم ها دارای كاربران بی شمار يا حتی محبوبيت گسترده نباشد، اما در دنيای 
ش��بكه  های اجتماع��ی طرفدارهای خاص خودش را دارد. اين امر ب��رای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف به 
بسياری از برندها كمك كرده و امروزه شمار بااليی از كسب و كارها از همان ابتدا شروع به ايجاد حساب كاربری 
رسمی برای برندشان در اينستاگرام می كنند.  در دنيايی كه شبكه های اجتماعی به طور سرسام آوری در حال 
توسعه هستند، بسياری از برندها برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف به دنبال استفاده از گزينه های نام آشنا 
هستند. پينترست در اين ميان به دليل تاثيرگذاری گسترده بر روی مخاطب هدف و همچنين سابقه بااليی كه 
دارد، گزينه بسيار خوبی محسوب می شود. نكته مهم در اين ميان استفاده درست از اين پلتفرم برای بازاريابی 

و درآمدزايی است، در غير اين صورت حضور برندتان در اين ميان سود چندانی برای تان نخواهد داشت...



فرصت امروز: براس��اس آمارها در كمترين حالت، ارزش قاچاق ورودی و 
خروجی )قاچاق معكوس( كاال در ايران بيش از ۱۲ ميليارد دالر است كه 
در مقايسه با تجارت رسمی كشور، رقم قابل توجهی است و طيف وسيعی 
از كاالها از جمله پوش��اک، كفش، س��يگار، لوازم خانگی و لوازم آرايشی و 
بهداشتی را دربر می گيرد. اين تجارت پنهان و زيرزمينی البته به سبك ها 
و شيوه های مختلفی انجام می شود و طبق ارزيابی نهاد پژوهشی مجلس، 
4۲ شيوه در رويه های وارداتی، صادراتی، ترانزيتی و ساير رويه های تجاری، 

به قاچاق كاال و ارز در كشور كمك كرده است.
اگرچ��ه عوامل متع��ددی نظير نظ��ام تعرفه گذاری نامناس��ب و موانع 
غيرضروری در مس��ير واردات رس��می در ظهور پدي��ده قاچاق تاثيرگذار 
هس��تند، اما مركز پژوهش ه��ای مجلس در گزارش خ��ود بر طبقه بندی 
شيوه های وقوع قاچاق كاال و ارز در مبادی رسمی و غيررسمی و همينطور 
آثار و راهكارهای مقابله با آن متمركز ش��ده و 4۲ ش��يوه وقوع قاچاق را 
شناسايی و معرفی كرده است. از اين 4۲ رويه قاچاق كاال و ارز در كشور، 
۱4 روي��ه ب��رای ورود كاالی قاچاق، 8 رويه برای خ��روج غيرقانونی كاال، 
4 رويه قاچاق از مس��ير ترانزيت، 5 رويه از س��اير مس��يرهای تجاری، 7 
رويه قاچاق ارز و 4 رويه قاچاق از مبادی غيررس��می صورت گرفته است. 
بنابراين شناس��ايی و واكاوی هر يك از روش ها و ش��يوه های وقوع قاچاق 
كمك می كند تا متناسب با هر يك از روش های وقوع قاچاق، راهكارهايی 

متناسب آن اتخاذ شود.
تجارت پنهان کاال و ارز با 42 روش

قاچاق در ايران به شيوه های مختلفی هم از مبادی رسمی و هم از مبادی 
غيررسمی اتفاق می افتد. منظور از مبادی رسمی، مبادی است كه گمرک 
ايران در آن مس��تقر است و در قالب رويه ها )فرآيندها( و به طرق مختلف 
ممكن اس��ت قاچاق كاال و ارز صورت گيرد. در مبادی ورودی كاال از خارج 
كشور به مناطق آزاد نيز گمرک مناطق مستقر است و در صورت ورود كاال 
به سرزمين اصلی نظارت توسط گمرک ايران انجام می شود. بنابراين بايد 
اين مناطق را جزو مبادی رس��می كشور محسوب كرد. همچنين مبادی 
غيررسمی به مبادی ای گفته می شود كه گمرک ايران در آن مستقر نيست 
و درنتيجه ورود و خروج كاال به طور غيررسمی، بدون اخذ مجوزها و بدون 

اعمال نظارت های ضروری صورت می پذيرد.
آنطور كه بازوی كارشناس��ی مجلس توضيح داده اس��ت، از سال ۱۳9۲ 

به بعد، آمارهای مربوط به گزارش های س��تاد مركزی مبارزه با قاچاق كاال 
نشان می دهد در كمترين حالت مجموع قاچاق ورودی و خروجی )شامل 
قاچاق معكوس( بيش از ۱۲ ميليارد دالر بوده اس��ت كه نسبت به تجارت 
رس��می كشور، رقم قابل توجهی اس��ت و طيف وسيعی از كاالها از جمله 
پوش��اک، كفش، سيگار، لوازم خانگی و لوازم آرايشی و بهداشتی را شامل 
می ش��ود. هرچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفه گذاری نامناسب و 
موانع غيرضروری در مسير واردات رسمی در ظهور پديده قاچاق تاثيرگذار 
هس��تند، اما هدف اصلی اين گزارش، احصا و طبقه بندی 4۲ شيوه وقوع 
قاچاق كاال و ارز در مبادی رس��می و غيررسمی، آثار و راهكارهای مقابله 
با اين پديده است كه با توجه به پرونده های تشكيل شده در دستگاه های 
متولی بررسی شده است. اين گزارش ابتدا به رويه های واردات قاچاق كاال 
پرداخته و ۱4 روش قاچاق كاالی ورودی را برش��مرده است: واردات كاال 
يكی از رويه های گمركی اس��ت كه زمانی انجام می شود كه كاالی تجاری 
از خارج كش��ور به قلمرو داخلی وارد شود. واردات نيازمند انجام تشريفات 
رس��می و قانونی و اخذ مجوز و پرداخت حقوق و عوارض دولتی است. در 
موارد مكشوفه كاالی قاچاق، مواردی مشاهده شده است كه به  دليل نقض 
تش��ريفات قانونی در مسيرهای رس��می، وقوع جرم قاچاق محرز است. به 
طوری كه اظهار نادرس��ت كااليی با حقوق ورودی كمتر به جای كاالی با 
حقوق ورودی باال، جعل اسناد مربوط به اظهارنامه، تجميع كاالی تعاونی 
مرزنشين، ورود كاالی قاچاق در پوشش مرجوعی كاالی صادراتی، خروج 
كاال از منطقه ويژه بدون پرداخت حقوق ورودی مواد اوليه آن،  واردات با 
بيش اظهاری وزن لفاف اس��ترداد غيرقانونی حقوق ورودی با جعل اسناد، 
اظهار خاف واقع مشخصات كاال و عدم اخذ مجوز و واردات كاال با مجوز 

جعلی ثبت سفارش از جمله اين موارد هستند.
رویه صادراتی و ترانزیتی در قاچاق

رويه های صادراتی از ديگر بس��ترهای قاچاق اس��ت كه به هشت روش 
انجام می ش��ود: قاچاق سوخت در پوشش كاالی ديگر، خروج گازوئيل در 
پوشش ترانزيت صوری، تسهيل خروج گازوئيل از طريق حمل و نقل ريلی 
و خ��روج گازوئيل با تعبيه مخزن جاس��از در تانكره��ای صادراتی، قاچاق 
گازوئيل با سوءاس��تفاده از سهميه سوخت ش��ناورها و قاچاق گازوئيل با 
اس��تفاده مكرر از فاكتورهای منش��أ، خروج كاالی يارانه ای تحت پوشش 
كاالی صادراتی، صادرات كود ش��يميايی بدون اس��تهاک مجوز/ با مجوز 

تكراری از جمله اين موارد اس��ت. رويه های ترانزيتی نيز سرفصل ديگری 
از قاچ��اق كاال اس��ت كه به گفته مركز پژوهش ه��ا، در چهار مورد قاچاق 
كاال با سوءاس��تفاده از اي��ن رويه اتفاق افتاده اس��ت: اعام وصول صوری 
محموله در مقصد، تخليه كاالی اظهارش��ده در بين مسير ترانزيت، تخليه 
كاالی اظهارنشده در بين مس��ير ترانزيت، حمل كاالی قاچاق )از مبادی 

غيررسمی( تحت عنوان كاالی ترانزيت از جمله اين موارد است.
قاچاق از طريق س��اير رويه های تجاری هم ش��امل پنج روش است كه 
»واردات كاال با سوءاستفاده از سهميه مسافری در مناطق آزاد«، »واردات 
كاال با سوءاستفاده از سهميه مس��افری«، »ورود خودرو تحت عنوان ورود 
موقت – كارنه دوپاساژ )يك نوع جواز ورود خودرو به كشور است كه توسط 
كانون های جهانگردی كش��ورهای ملحق به قرارداد گمركی س��ال۱954 
نيويورک صادر می ش��ود( و عدم خروج از كشور«، »ورود كاال تحت عنوان 
ملوان��ی بيش از حد مج��از« و »خروج كاالی ملوان��ی به صورت تجميعی 
از اس��تان های مرزی« را شامل می ش��ود. همچنين قاچاق از طرق مبادی 
غيررس��می، از ديگر بسترهای قاچاق است كه شامل ورود كاال از مرزهای 
زمينی و صعب العبور كوهس��تانی ك��ه مرزبانی و گمرک كنترل نمی كند، 
ورود كاال از طريق خورها و اس��كله های غيرمجاز و متروكه و ورود كاالی 

غيرمجاز از طريق مسيرها و معابر مرزی غيررسمی است.
مركز پژوهش ه��ا در اين گزارش همچنين ب��ه هفت روش درخصوص 
قاچاق ارز اش��اره ك��رده و آنها را »جمع         آوری ارز مداخل��ه  ای و خروج آن 
از مس��ير مناطق مرزی«، »ورود و خروج ارز از كش��ور از طريق جاساز«، 
»عدم ثبت يا ثبت صوری معامات ارزی در س��امانه س��نا«، »اس��تفاده از 
حس��اب         های بانكی مربوط به اشخاص نيازمند«، »تبانی در ثبت سفارش، 
ف��روش حواله ارزی تخصيصی، عدم واردات كاال يا واردات كاالی لوكس«، 
»صدور و ارائه فاكتورهای صوری توسط صرافی ها« و »افتتاح حساب بانكی 
در مناطق آزاد و انجام عمليات صرافی در سرزمين اصلی« برشمرده است. 
در پايان اي��ن مطالعه نيز مهمترين پيامدهای اقتصادی و اجتماعی وقوع 
قاچاق بررسی شده كه از جمله آثار اقتصادی آن می توان به ايجاد اختال 
در فعالي��ت واحدهای توليدی، ناكارايی سياس��ت های تجاری، انحراف در 
سرمايه گذاری و فرار سرمايه، ايجاد اشكال در تحليل های اقتصادی مبتنی 
بر آمارهای نادرس��ت، كاهش درآمدها و افزايش هزينه های دولت، انتقال 

نيروی كار و تضييع حقوق مصرف كننده اشاره كرد.

تجارت پنهان 12 میلیارد دالری چگونه انجام می شود؟

42 شیوه قاچاق

در حال��ی كه بحران غذايی بر جهان س��ايه افكنده و توليد و تجارت مواد 
غذايی تحت تاثير عواملی نظير جنگ اوكراين، خشكسالی، تغييرات اقليمی 
و كمبود كود شيميايی مختل شده است، نشريه »اكونوميست« عكس روی 
جلد شماره جديد خود را به »فاجعه غذا در جهان« اختصاص داده است. در 
اين عكس، سه خوش��ه گندم نمايش داده شده كه به جای دانه های گندم، 
تصوير جمجمه انسان در آن نقش بسته و ذيل آن نوشته شده است: فاجعه 
غذايی در راه اس��ت! به نوشته »اكونوميست«، »والديمير پوتين با حمله به 
اوكراي��ن، زندگ��ی مردمانی دورتر از صحنه جنگ را ناب��ود خواهد كرد و به 
معنايی ممكن اس��ت حتی خودش متأسف شود. جنگ اوكراين به سيستم 
غذايی جهان آس��يب زده اس��ت؛ سيستمی كه پيش��تر در اثر شيوع كرونا، 
تغييرات آب و هوايی و شوک قيمت انرژی ضعيف شده است. صادرات غات 
و دانه های روغنی اوكراين عمدتا متوقف ش��ده و صادرات روس��يه نيز مورد 
تهديد قرار گرفته اس��ت. اين دو كش��ور مجموعا ۱۲ درصد تجارت جهانی 
كال��ری را در اختي��ار دارند. از ابتدای س��ال ۲۰۲۲ قيمت گندم رش��د 5۳ 
درصدی داشته و تنها در يك روز در ماه مه 6 درصد به اين رقم افزوده شده 
است. دبيركل سازمان ملل هشدار داده است طی ماه های آينده ممكن است 
با كمبود جهانی مواد غذايی مواجه ش��ويم كه می تواند سال ها طول بكشد. 
قيمت باالی كاالهای اساسی، تعداد افرادی كه نمی توانند مطمئن باشند به 
غذای كافی دسترس��ی پيدا كنند را از 44۰ ميليون نفر به ۱.6 ميليارد نفر 
افزايش داده اس��ت. حدود ۲5۰ ميليون نفر در آس��تانه قحطی هستند. اگر 
جنگ اوكراين ادامه پيدا كند و عرضه مواد غذايی از روسيه و اوكراين محدود 
ش��ود، صدها ميليون نفر ديگر دچار فقر خواهند ش��د، ناآرامی های سياسی 

گسترش پيدا خواهد كرد و كودكان  دچار نقصان می شوند و مردم گرسنگی 
می كش��ند. پوتين نبايد از غذا به عنوان ساح استفاده كند. كمبودها نتيجه 
غيرقابل اجتناب جنگ نيستند. رهبران جهان بايد گرسنگی را به عنوان يك 

مشكل جهانی ببينند كه به طور اضطراری بايد به آن پرداخت.«
در همين حال آمارها نش��ان می دهد كه ۳۰ درصد گندم مصرفی ايران از 
روس��يه وارد می شود. آنطور كه بازوی پژوهش��ی وزارت صمت گزارش داده 
اس��ت، به  دليل وابس��تگی باالی واردات گندم ايران به روسيه، ادامه جنگ 
روسيه با اوكراين می  تواند مسير واردات گندم ايران را با چالش روبه رو كند: 
»افزايش بی  سابقه واردات گندم از سوی ايران با ركورد باالی قيمت ها در بازار 
جهانی مصادف ش��ده كه همين امر به افزايش هزينه های مالی تأمين اقام 
اساس��ی منجر شده، به حدی كه واردات اقامی همچون ذرت و سويا را نيز 
تحت  تأثير قرار داده اس��ت. روسيه در سال ۲۰۲۱، بزرگ ترين تامين كننده 
گندم ايران بوده، س��هم اين كشور از كل گندم وارداتی به ايران بيش از ۳۰ 
درص��د برآورد ش��ده، در نتيجه جنگ در اوكراين می  توان��د واردات گندم از 
روسيه را به  شدت تحث تأثير قرار دهد. افزون بر اين، با توجه به تامين ۲۱ 
درصد روغن آفتابگردان مورد نياز ايران از روسيه و اوكراين، نگرانی ها درباره 
تامين اين كاال افزايش يافته اس��ت. س��هم روسيه در تامين جوی مورد نياز 
ايران 7 درصد اس��ت. روسيه در تامين ذرت ايران نيز سهمی در حدود ۳.۳ 
درص��د را به خود اختصاص داده، از آنجا كه بخش زيادی از جو و ذرت ايران 
از كشورهای ديگر نظير امارات و تركيه وارد می شود، درخصوص اين دو كاال 
نگرانی جدی كشور را تهديد نمی  كند. در واردات روغن سويای مورد نياز هم 
به  دليل وابس��ته  نبودن كشور به روسيه و اوكراين، چالش مستقيمی از اين 

محل متوجه كشور نيست.« موسسه مطالعات و پژوهش  های بازرگانی سپس 
توصيه كرده اس��ت: »هرچند ممكن اس��ت اي��ران در واردات برخی از اقام 
اساس��ی به صورت مستقيم به اوكراين و روس��يه وابسته نباشد، اما سياست 
ذخيره  س��ازی مواد غذايی در ديگر كشورها، به  دليل نگرانی از امنيت غذايی 
ناشی از جنگ اوكراين، می  تواند واردات كاالهای اساسی برای ايران را دچار 
مش��كل س��ازد. ش��رايط فعلی را بايد به عنوان يك زنگ خطر جدی در نظر 
گرفت. ضرورت دارد دولت به سبد مصرفی اقشار آسيب پذير جامعه و بهبود 
معيش��ت آنها توجه ويژه داش��ته باش��د و با تمام توان خود نسبت به تامين 
معيشت خانوارها و امنيت غذايی مردم به  ويژه اقشار آسيب پذير گام بردارد.«
براس��اس داده های وزارت كش��اورزی آمريكا، »ميزان واردات گندم ايران 
از س��ال ۲۰۱8 به بعد روندی صعودی داش��ته و در س��ال ۲۰۲۰ ميادی 
به 7ميليون تن رس��يده كه ۱8 درصد بيش��تر از سال۲۰۲۰ بوده است. اين 
جهش واردات گندم به دليل كاهش توليد در نتيجه كاهش بارندگی ها و وقوع 
خشكسالی بوده زيرا ميزان توليد گندم ايران از ۱5ميليون تن در سال ۲۰۲۰ 
با كاهشی ۳۰ درصدی مواجه شده و به ۱۲ميليون تن در سال ۲۰۲۱ رسيده 
اس��ت. نگاهی به آمارهای گمرک ايران نشان می دهد از كل گندم وارد شده 
به كشور در سال گذشته، ۳۰درصد از روسيه، ۱5.6درصد از عراق، ۱4درصد 
از امارات، 8.6درصد از انگليس، 7.5درصد از هلند و 5.8درصد از هنگ كنگ 
بوده و سهم ديگر كشورها فقط ۱5درصد است. همچنين قيمت جهانی گندم 
به باالترين حد خود از س��ال ۲۰۱۳ به اين س��و صعود كرده كه نشان دهنده 
تش��ديد نگرانی جهانی از امنيت غذايی پس از بحران كرونا و البته جنگ در 

اوكراين است.«
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فاجعه غذایی در راه است

نگـــاه

آیا هند می تواند جای چین را بگیرد؟
موتور جدید رشد اقتصادی جهان

هفته نامه »اكونوميس��ت« در ش��ماره اين هفته خود به بررسی 
رون��د اخير دو اقتصاد بزرگ دني��ا يعنی چين و هند پرداخت و با 
اش��اره به اينكه جهان به يك موتور اقتصادی جديد نياز دارد، اين 
پرس��ش را مطرح س��اخت كه آيا هند می تواند موتور جديد رشد 
اقتصاد جهانی باش��د؟ به نوشته »اكونوميست«، جهان می  تواند از 
اميد اقتصادی بيش��تری بهره مند باش��د. جنگ در اوكراين ضربه 
س��نگينی به چش��م  انداز رش��د اقتصادی جهان وارد كرده است. 
قرنطينه ها و كاهش س��رعت رش��د دارايی  های چين، موتور رشد 
اقتصادی س��ابق را از بين برده اس��ت. با توجه به اندازه و ظرفيت 
اقتصاد هند، اكنون منطقی اس��ت كه بپرس��يم آي��ا هند می  تواند 
موت��ور اقتص��ادی بع��دی جهان باش��د؟ در ماه آوري��ل، صندوق 
بين  المللی پول ب��رآورد كرد كه توليد ناخالص داخلی هند ممكن 
است امس��ال بيش از 8 درصد رشد كند كه سريع  ترين نرخ رشد 
در ميان كشورهای بزرگ است. چنين گسترش سريعی اگر تداوم 
ياب��د، تاثير عميقی بر جهان خواهد گذاش��ت، اما تا حد زيادی به 
دليل تغيير ساختار اقتصاد جهان، همه چيز به اين سادگی نيست 
كه هند به راحتی تبديل به جايگزينی برای چين ش��ود. چين در 
دهه ۲۰۰۰ تقريبا يك سوم رشد جهان را به خود اختصاص داد و 
اين رش��د بيش از مجموع رشد آمريكا و اتحاديه اروپا بود. اين در 
حالی بود كه اين كش��ور هر سال ظرفيت توليد جديدی را معادل 
توليد امروزی اتريش به ظرفيت خود اضافه می  كرد. از آغاز هزاره 
تا آس��تانه همه  گيری، سهم چين از صادرات كاالهای جهانی از 4 

درصد به ۱۳ درصد افزايش يافت.
ح��ال اين س��وال مطرح اس��ت كه آيا هن��د می توان��د چنين 
ش��اهكاری را تكرار كند؟ اين كشور ششمين اقتصاد بزرگ جهان 
است، همان طور كه چين در سال ۲۰۰۰ بود. چين به طور متوسط 
نرخ رش��د س��االنه حدود 9 درصد را مديريت كرد. هند در مدت 
مش��ابه س��االنه كمتر از 7 درصد رش��د داشته اس��ت. اگرچه در 
صورتی كه اشتباهات سياستی دولت هند شكل نمی  گرفت مانند 
تصميم ش��وكه  كننده نخست وزير اين كش��ور، نارندرا مودی برای 
حذف برخی از اس��كناس  ها در س��ال ۲۰۱6 و آسيب پذيری  های 
كان اقتصادی از جمله گس��ترش بيش از ح��د بخش مالی، اين 
كش��ور به راحتی می  توانس��ت در بخش اقتصادی بهتر عمل كند. 
البته دولت هند می  تواند از اش��تباهات گذشته درس بگيرد. قبل 
از جنگ در اوكراين، صندوق بين  المللی پول پيش  بينی كرده بود 
كه هند ممكن است امسال 9 درصد رشد كند. برخی خوش  بينان 
اس��تدالل می  كنند كه در ش��رايط مناس��ب هند می  تواند چنين 

نرخ  هايی را به طور پايدار مديريت كند.
رشد پايدار س��االنه 9 درصدی، زندگی هندی  ها را بسيار بهبود 
می  بخش��د و به طور معناداری تعادل قدرت اقتصادی و سياس��ی 
جه��ان را تغيي��ر می دهد، ام��ا اين به آن معنا نيس��ت كه اقتصاد 
جهان مانند چين در دو دهه گذش��ته، حول هند می  چرخد. برای 
مثال، س��هم هند در رش��د جهان كمتر از مجموع سهم آمريكا و 
اروپا خواهد بود. ش��ايد مهمتر از آن، ش��رايط اقتصادی جهان در 
اين روزها ممكن است به طور قابل توجهی بازدارنده  تر از شرايطی 
باش��د كه باعث ظهور چين ش��د. از س��ال ۱995 تا سال ۲۰۰8، 
ارزش تج��ارت جهانی از ۱7 درصد تولي��د ناخالص داخلی جهان 
به ۲5 درصد افزايش يافت. س��هم صادرات كاالهای شركت  كننده 
در زنجي��ره ارزش جهان از حدود 44 درصد به 5۲ درصد افزايش 
يافت. چين در هر دو ش��اخه پيش��تاز بود. براساس تحليلی كه در 
س��ال ۲۰۱۳ توسط آرويند سوبرامانيام از دانشگاه براون و مارتين 
كسلر از OECD، با عنوان »جهانی  سازی « منتشر شد، اين كشور 
برجسته  ترين كشور در حوزه تجارت از زمان امپراتوری بريتانيا تا 

آن تاريخ بود.
البته شايد هند جايگزين چندان مناسبی برای چين نباشد. هند 
هنوز يك تاجر كوچك اس��ت. اين اقتصاد در آس��تانه همه  گيری، 
كمت��ر از ۲ درصد از صادرات كاالهای جهان را به خود اختصاص 
داد. هند اميدوار اس��ت بتواند اين س��هم را با س��رمايه  گذاری در 
زيرساخت  ها، ارائه يارانه های دولتی به توليدكنندگان و مذاكره در 
ح��وزه معامات تجاری افزايش دهد. اما زمانه تغيير كرده اس��ت. 
تج��ارت جهان به  عنوان س��همی از تولي��د ناخالص داخلی جهان 
از اوايل دهه ۲۰۱۰ كاهش يافته اس��ت. ناسيوناليس��م اقتصادی 
می  تواند مانع از بهبود شود. با اين وجود، هند ممكن است اميدوار 
باشد كه صادرات خود را با تصاحب سهم بازار از ساير اقتصادها از 
جمله چين افزايش دهد، اما كس��ب  وكارها و دولت هايی كه زمانی 
مايل بودند به شدت به چين تكيه كنند، محتاط  تر شده  اند. تسلط 
بر زنجيره های تامين جهانی ممكن اس��ت تنها راه نفوذ اقتصادی 
نباش��د. هند صادركننده خدمات فناوری و تجاری اس��ت. اگرچه 
تولي��د ناخالص داخلی آن تنها يك شش��م تولي��د ناخالص داخلی 
چين اس��ت، اما صادرات خدمات اين كشور از چين عقب  تر است. 
تحقيقی كه در س��ال ۲۰۲۰ توس��ط ريچارد بالدوين از موسس��ه 
ژنو و ريكارد فورسليد از دانش��گاه استكهلم منتشر شد، استدالل 
می  كند كه تغييرات تكنولوژيك، دامنه خدمات قابل صادر ش��دن 
را گس��ترش می  دهد و فرصت  های بيش��تری را برای كارگران در 
كش��ورهای فقير فراهم می  كند تا با كارگ��ران خدماتی در جهان 
ثروتمن��د رقابت كنند، ام��ا در حالی كه خدم��ات فنی و تجاری 
ممكن است در هند به رشد خود ادامه دهند، گسترش آنها ممكن 

است توسط يك سيستم آموزشی ناكارآمد محدود شود.
حتی اگر هند به جای رش��د 9 درصد بتواند تنها به نرخ رشدی 
حدود 6 درصد دس��ت يابد، باز هم بايد به آن توجه ش��ود؛ چراكه 
اين رش��د، هند را تا اواس��ط دهه ۲۰۳۰ به سومين اقتصاد بزرگ 
جهان تبديل می  كند و در اين مرحله هر س��ال بيش��تر از مجموع 
بريتاني��ا، آلم��ان و ژاپن به تولي��د ناخالص داخل��ی جهان كمك 
می  كن��د. تقاضای هند برای منابع، قيمت كاالها را افزايش خواهد 
داد. بازارهای س��رمايه آن، س��رمايه  گذاران خارج��ی را به وجود 
می  آورد. جمعيت بزرگ انگليس��ی زبان و يك سيس��تم سياس��ی 
دموكراتيك ممكن است به صادرات فناوری و فرهنگی هند اجازه 
دهد تا نفوذ جهانی بيش��تری نس��بت به چين در سطوح درآمدی 
مش��ابه داشته باشد. رش��د هند، جهان را متحول خواهد كرد، اما 
ش��ما نه بايد به تك��رار تجربه چينی اميدوار باش��يد و نه از تكرار 

آن بترسيد.
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فرصت امروز: صنعت فلزات اساس��ي يك��ي از مهمترين صنايع توليدي 
كشور است كه سهم ۲۰ درصدی از توليد و ۱۳ درصدی از اشتغال بخش 
صنع��ت دارد. از آنجا ك��ه فلزات يك كاالي واس��طه موردنياز بخش هاي 
ديگر اقتصادي اس��ت، رش��د توليد آن مي تواند بر رش��د توليد بخش هاي 
ديگر اثرگذار باش��د. طبق آمارهاي بانك مركزی بين سال هاي ۱۳76 الي 
۱۳97 صنعت فلزات اساسي به طور متوسط با سهم ۲۰ درصدی از توليد 
صنعتی، پس از بخش پتروشيمي رتبه دوم را در بين صنايع كشور داشته 
است. همچنين اين صنعت با سهم ۱۳ درصدی از اشتغال صنعتي پس از 
صنايع مواد غذايي و خودرو در جايگاه س��وم قرار گرفته است. با توجه به 
وجود منابع معدني در كش��ور به عنوان نخستين حلقه توليد فلزات، طبق 
گزارش های سازمان توس��عه صنعتي ملل متحد )يونيدو( در سال ۲۰۱7 
ايران چهاردهمين كش��ور در زمين��ه توليد فلزات در جهان بوده اس��ت. 
براس��اس آمارهاي گمرک و بانك مركزي نيز در پنج سال گذشته به طور 
ميانگين ۱۰ درصد از ارزش صادرات غيرنفتي كشور به صنعت فلزات تعلق 
داشته كه پس از پتروشيمي، مهمترين صنعت صادراتي كشور بوده است. 
بنابراي��ن با توجه به اين آمارها، اهميت و نقش صنعت فلزات اساس��ي در 

اقتصاد ايران نمايان مي شود.
در اين ميان، پژوهش هاي تجربي بيانگر تأثيرپذيري بخش هاي اقتصادي 
از ش��وک هاي مثبت و منفي است كه بخش گسترده اي از اين پژوهش ها 
بر تأثير شوک هاي پولي بر اقتصاد كشورها متمركز است. سوال اين است 
كه ش��وک هاي پولي چگونه توليد و اش��تغال صنعتی را هدف می گيرند؟ 
پژوهشگران در يك پژوهش در جست وجوی پاسخ اين پرسش برآمده اند.

تاثیر غیرخطی شوك های پولي
معموال تأثير ش��وک هاي مثب��ت و منفي پولي عاوه بر داش��تن اثرات 
حقيق��ي بر متغيرهاي كان اقتص��ادي، به صورت غيرخط��ي و نامتقارن 
است و شوک هاي منفي، اثرات بيشتري نسبت به شوک هاي مثبت دارند. 
اقتصاددانان معتقدند كه اثرات شوک هاي پولي ممكن است در يك راستا 
و به يك اندازه نباشند. اين تفاوت در راستا و اندازه آن، به نامتقارن بودن 
اثرات شوک هاي پولي تعبير می شود. با توجه به مطالعات صورت گرفته در 
مورد اثرگذاري سياست هاي پولي مي توان گفت كه اكنون يك اجماع نظر 
در ميان اقتصاددانان وجود دارد كه اثرات سياست هاي پولي بر متغيرهاي 
كان اقتص��اد در بلندمدت كاهش می يابد و تنها اثر آنها بر قيمت ها باقي 
ميماند، اما اثر ش��وک هاي پولي در كوتاه مدت بر متغيرهاي حقيقي مانند 
توليد و اش��تغال، همچنان از موضوعات مورد بحث است. بنابراين با توجه 
به تأييد تأثيرات احتمالي سياست هاي پولي بر متغيرهاي حقيقي اقتصاد، 
مطالعه درباره اثربخش��ي اين سياس��ت ها و ش��وک هاي ناش��ي از آن در 

دوره هاي زمانی بر توليد و اشتغال، ضروري است.
در اين زمينه ابراهيم نصيري فر، فرهاد غفاري، سيد شمس الدين حسيني 
و شمس كامبيز هژبر كيانی، نتايج پژوهش خود را با عنوان »تحليل اثرات 
كوتاه مدت و بلندمدت ش��وک هاي پولي بر توليد و اشتغال صنعت فلزات 
اساسي در ايران« در شماره ۱۱  فصلنامه »رشد و توسعه اقتصادی« منتشر 
كرده اند. هدف اين پژوهش، بررسي اثرات شوک هاي مثبت و منفي پولي 

و همچنين نامتقارني آنها از طريق كانال هاي انتقال سياس��ت پولي شامل 
كانال ه��اي نرخ ارز، وام دهي و اعتباري و نرخ بهره بر مقدار توليد و ميزان 
اش��تغال اين صنع��ت در دوره زماني ۱۳76 تا ۱۳97 اس��ت. طبق نتايج 
تحقيق، در بلندمدت ش��وک هاي پولي اثر بيشتري بر مقدار توليد صنعت 
فلزات اساس��ي در مقايسه با ميزان اشتغال آن دارند. در كوتاه مدت نيز اثر 
شوک هاي منفي پولي بر اشتغال اين صنعت همواره بيشتر از اثر شوک هاي 

مثبت است.
به گفته اين پژوهش��گران، مطالعات عمدتا آثار سياست هاي پولي را بر 
تولي��د ناخالص داخلي يا توليد كل بخش صنعت بررس��ي كرده اند، حال 
آنكه اي��ن اثرگذاري مي تواند از يك فعاليت صنعت��ي به فعاليتی ديگر از 
جنبه منفي يا مثبت بودن آثار متفاوت باش��د. همچنين تاكنون كمتر به 
بررسي تأثير سياست هاي پولي بر متغيرهاي كان اقتصادي مانند اشتغال 
و خصوصا تعداد شاغان زيربخش هاي صنعت پرداخته شده است. تحقيق 
حاضر قصد داشته با توجه به اهميت صنعت فلزات اساسي در اقتصاد ايران، 
اثرپذيري توليد و اش��تغال آن را از شوک هاي مثبت و منفي سياست هاي 

پولي بين سال هاي۱۳76 تا ۱۳97 تحليل كند.
تاثیر شوك پولي بر تولید صنعتی

درباره كارايي و مؤثر بودن سياس��ت هاي پولي بر بخش حقيقي اقتصاد، 
نظ��رات متفاوت��ي وجود دارد كه همچنان مورد بحث و مناقش��ه اس��ت. 
كاس��يك ها اعتقادي به اثرگذاري سياس��ت پولي ندارن��د و معتقدند كه 
اجراي آن، تنها تغيير قيمت را در پی خواهد داشت. در مقابل، كينزين ها 
معتقدند كه به ازاي قيمت هاي مشخص، افزايش حجم اسمي پول موجب 
افزايش عرضه حقيقي پولي مي ش��ود؛ در نتيجه، نرخ بهره تعادلي كاهش 
می يابد و به تبع آن، سرمايه گذاري و توليد افزايش مي يابد كه بدين ترتيب 
اش��تغال و درآمد نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت. عقايد متخصصی مثل 
پوليون بيانگر آن اس��ت كه سياس��ت هاي پولي مي تواند موجب تغيير در 
تقاض��اي كل ش��ود و به دنبال آن، توليد و قيم��ت را تحت تأثير قرار دهد. 
كاسيك هاي جديد، با طرح انتظارات عقايي و انعطاف پذيري دستمزدها 
می گويند در صورتی كه سياس��ت هاي پولي پيش بيني پذير باش��ند، اين 
سياس��ت ها خنثي هس��تند. اما در صورت پيش بيني ناپذير بودن سياست 
پول��ي، مي توان��د بر توليد و رف��اه جامعه تأثيرگذار باش��د. ديدگاه مكتب 
چرخه هاي تجاري حقيقي مطرح مي كند كه سياست پولي كامل منفعل 
است و چيزي كه باعث تغيير توليد مي شود، تغيير در فناوري و بهره وري 
است. در نهايت، كينزين هاي جديد به نبود انعطاف پذيري كامل دستمزدها 
و قيمت ها در كوتاه مدت اعتقاد دارند و معتقدند كه سياست پولي مي تواند 

بر بخش حقيقي اقتصاد حداقل در كوتاه مدت تأثيرگذار باشد.
نتايج اين مطالعه نش��ان می دهد ش��وک مثبت اعتباري يعني افزايش 
تس��هيات پرداخت��ي به صنايع، ه��م در كوتاه مدت و ه��م در بلندمدت 
به ترتيب با ضرايب ۲.4 و ۱.۳7 بر توليد صنعت فلزات تأثير معنا دار مثبتي 
داشته كه با توجه به اندازه اين ضرايب، اثرگذاري آن در كوتاه مدت بيشتر 
از بلندمدت بوده اس��ت. همچنين شوک منفي ارزي يعني كاهش نرخ ارز 
نيز هم در كوتاه مدت و هم در بلندمدت به ترتيب با ضرايب منفی ۳.5۳ و 

منفی ۰.۲۲ بر توليد صنعت فلزات تأثير معنا دار عكس داش��ته است. اين 
بدين معناس��ت كه افزايش ش��وک ارزي )كاهش نرخ ارز( موجب كاهش 
توليد فلزات ش��ده ك��ه مي توان دليل آن را وج��ود ماهيت صادراتي براي 
اين صنعت برشمرد زيرا طبق آمارهاي بانك مركزي و گمرک، ۱۰ درصد 
از صادرات غيرنفتي كش��ور متعلق به صنعت فلزات است. به عاوه با توجه 
ب��ه باالتر بودن اندازه ضريب كوتاه مدت از اندازه ضريب بلندمدت ش��وک 
ارزي، اثرگذاري اين شوک نيز در كوتاه مدت بيشتر از بلندمدت بوده است. 
در مورد ش��وک نرخ سود تسهيات اعطايي، اين ش��وک اثر معنا داري بر 
توليد صنعت فلزات نداش��ته كه دليل آن را مي توان تعيين دستوري نرخ 
س��ود تسهيات برشمرد. همچنين با توجه به بزرگ تر بودن اندازه برآورد 
ضرايب كوتاه مدت نسبت به ضرايب بلندمدت شوک هاي ارزي و اعتباري، 
اثرگذاري اين ش��وک ها بر توليد در كوتاه مدت بيش��تر از دوره بلندمدت 
بوده كه به نوعي در جهت تأييد نظريه والش است كه بيانگر كاهش اثرات 

سياست هاي پولي بر توليد در بلندمدت نسبت به كوتاه مدت است.
تاثیر شوك پولي بر اشتغال صنعتی

در مورد ميزان اش��تغال صنايع فلزات اساسي، اثر شوک هاي پولي بر 
آن متفاوت از توليد اس��ت. در اين مطالعه، رابط��ه بلندمدت معنا داري 
ميان ش��وک هاي ارزي، اعتباري و نرخ س��ود تس��هيات اعطايي بخش 
صنعت با ميزان اشتغال صنعت فلزات به دست نيامد. ولي در كوتاه مدت 
ميزان اشتغال با شوک منفي اعتباري و شوک منفي ارزي رابطه عكس 
دارد. در واق��ع، در كوتاه مدت افزايش ش��وک منف��ي اعتباري )كاهش 
اعتبارات و تس��هيات پرداختي( و افزايش ش��وک منفي ارزي )كاهش 
نرخ ارز( منجر به كاهش اش��تغال صنعت فلزات ش��ده است و مي توان 
گفت ش��وک هاي منفي اثرگذاري بيش��تري نسبت به شوک هاي مثبت 
بر اش��تغال اي��ن صنعت دارند كه اين مطل��ب در مطالعات قبلی درباره 
اثرگذاري بيش��تر ش��وک هاي منفي بر متغيرهاي كان اقتصاد نيز ذكر 
ش��ده است. همچنين مي توان براي مقايسه بين توليد و اشتغال صنعت 
فلزات از منظر اثرگذاري ش��وک هاي پولي ب��ر آنها نتيجه گرفت كه در 
بلندمدت ش��وک هاي پولي مانند تغييرات نرخ ارز و اعتبارات پرداختي 
به صنايع، اثرگذاري بيش��تري بر توليد صنعت فلزات اساس��ي نس��بت 
به اش��تغال آن دارند. به عاوه، در كوتاه م��دت افزايش اعتبارات صنايع 
توليدكننده فلزات منجر به افزايش توليد اين صنعت شده، در حالی كه 
بر اش��تغال آن اثري نداشته اس��ت كه دليل اثرگذاري كمتر شوک هاي 
پولي بر اش��تغال مي تواند ناش��ي از وجود ظرفيت خالي كارگاه هاي آن 
باش��د زي��را طبق آمارهاي مرك��ز آمار حدود 97 درص��د از كارگاه هاي 
صنع��ت مذك��ور تا ۱۰ درصد زي��ر ظرفيت بالقوه تولي��د دارند. در اين 
راس��تا، با توجه به اثرگذاري ش��وک هاي مثبت اعتباري بر توليد فلزات 
اساسي در كوتاه مدت و بلندمدت، راهكارهايي از جمله افزايش اعتبارات 
پرداخت��ي به كارگاه ه��اي توليدكننده فلزات و همچني��ن نظر به تأييد 
افزايش ش��وک منف��ي ارزي )كاهش نرخ ارز( بر كاه��ش توليد فلزات، 
خريد ارز حاصل از صادرات اين صنعت توس��ط دولت با قيمتي مناسب 

جهت رونق توليد آن پيشنهاد می شود.

شوك هاي پولي چگونه تولید و اشتغال صنعتی را هدف می گیرند؟

از شوک پولی تا اشتغال صنعتی

دولت عزم خود را جزم كرده تا بازار اجاره را در محدوده رشد ۱5 تا ۲5 
درصد كنترل كند؛ برنامه ای كه طی دو سال گذشته نيز هدف گذاری شده 
بود، اما به سرانجام مطلوب نرسيد. در شرايط فعلی نيز نگرانی هايی نسبت 
ب��ه نرخ های تعيين ش��ده وجود دارد؛ به طور مث��ال نرخ رهن كامل يك 
زيرزمين 5۰ متری بدون اتاق در تهرانپارس ش��رقی ۲۰۰ ميليون تومان 
تعيين ش��ده است. به گزارش ايس��نا، تعيين سقف ۲5 درصد برای اجاره 
بها، رصد قراردادها از طريق لينك به وزارت راه و شهرس��ازی و پرداخت 
تس��هيات وديعه مسكن تا س��قف 6۰ ميليون تومان از برنامه های دولت 
اس��ت. البته وزارت راه و شهرس��ازی پيش��نهاد داده تا وام اجاره به ۱۰۰ 

ميليون تومان برسد كه هنوز بررسی نشده است.
اگرچه هنوز وارد پيك جابه جايی مس��تاجران نش��ده ايم، بررس��ی های 
ميدانی از رشد تدريجی اجاره بها در تهران حكايت دارد. نرخ های رهن از 
حدود ۲۰۰ ميليون تومان در مناطق جنوبی آغاز و به رقم های ميلياردی 
در مركز و ش��مال تهران نيز می رس��د. حاال ديگر حتی زيرزمين ها هم با 
ارزش شده اند. چنانكه يك زيرزمين 5۰ متری بدون اتاق ۱6 سال ساخت 
در تهرانپارس شرقی به مبلغ ۱5۰ ميليون تومان پول پيش و يك ميليون 
و 5۰۰ هزار تومان به بازار اجاره عرضه شده كه نرخ رهن كامل آن ۲۰۰ 

ميليون تومان می شود.
با ش��يوع كرونا، دولت در دو سال گذشته تمهيداتی را برای حمايت از 
اقشار مستاجر در نظر گرفت. از جمله وام هايی به مستاجران پرداخت شد. 

س��ال 99 سقف پرداخت تسهيات وديعه مس��كن در تهران 5۰ ميليون 
تومان بود كه س��ال ۱4۰۰ به 7۰ ميليون تومان رس��يد. امس��ال اما اين 
رقم كاهش يافته و به 6۰ ميليون تومان رس��يده و ظاهرا نرخ س��ود آن 

۱8 درصد است.
پ��س از رش��د 6۰۰ درصدی قيم��ت خانه در تهران از س��ال ۱۳96 تا 
پايان ۱4۰۰ و البته كاهش س��رعت افزايش قيمت مسكن طی يك سال 
گذش��ته، روند رش��د اجاره بها كه جاماندگی نسبت به افزايش قيمت در 
بخش خريد و فروش داشت از سال گذشته شدت گرفت و نرخ رشد اجاره 
در كل كش��ور از حدود ۳6 درصد در اوايل ۱4۰۰ به باالی 5۰ درصد در 
اواخر همان سال رسيد. نرخ های امسال به دليل آنكه هنوز تابستان آغاز 
نشده چندان مشخص نيست اما بررسی ها از رشد قيمت ها در هفته های 

اخير حكايت دارد.
س��تاد ملی كرونا در دو سال گذشته س��قف مجاز افزايش اجاره بها در 
تهران را ۲5 درصد، ديگر كانشهرها ۲۰ درصد و ساير شهرها ۱5 درصد 
اعام كرد. سال ۱4۰۰ ميزان نرخ رشد اجاره بها در كشور دو برابر سقف 
تعيين شده دولت بود. مطابق آمار بانك مركزی در پايان سال ۱۳99 نرخ 
رش��د س��اليانه اجاره بها در كل كش��ور ۳5 درصد بود و  در سال ۱4۰۰ 
اين رقم به 5۰ درصد رس��يد. در شهر تهران نيز سال ۱۳99 ميزان رشد 
س��اليانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱4۰۰ به 46 درصد رسيد. 
سال گذش��ته مصوبه تعيين س��قف اجاره بها اوايل خردادماه به تصويب 

رس��يد. با اين حال برای س��ال جاری نيز سياست دو سال گذشته اعمال 
شده است؛ زيرا وزارت راه و شهرسازی معتقد است اين برنامه تاثير قابل 
ماحظه ای در جلوگيری از افزايش بی رويه رقم قراردادهای تمديد داشته 

است.
س��ال گذشته س��قف تسهيات در ش��هر تهران 7۰ ميليون تومان، در 
ساير كانشهرها 4۰ ميليون و در ديگر شهرهای كشور ۲5 ميليون تومان 
تعيين ش��ده بود. اينك��ه به چه علت با توجه به ت��ورم ۳9 درصدی طی 
يك س��ال اخير، رش��د 46 درصدی اجاره  بها و افزايش هزينه خانوارهای 
مستاجر، مبلغ وام اجاره در شهر تهران كاهش يافته مشخص نيست، اما 
در دو س��ال گذشته از 8.5 ميليون خانوار مستاجر طبق اعام وزارت راه 
و شهرس��ازی 45۰ هزار خانوار وام اجاره را دريافت كرده اند. يعنی جمعا 
حدود 5 درصد اقش��ار اجاره نش��ين وام را گرفته اند كه تقريبا در هر سال 

۲.5 درصد را شامل می شود.
يكی از برنامه های جديد وزارت راه و شهرسازی اين است كه قراردادهای 
منعقد در دفاتر اماک به سامانه اين وزارتخانه متصل شود تا بتوان ميزان 
نرخ اجاره را رصد و از انعقاد قراردادهای باالتر از سقف جلوگيری كرد؛ در 
حال��ی كه اين اتصال هم اكنون بين اتحاديه اماک و وزارت صمت برقرار 
اس��ت و همچنين واضح است كه موجران و مستاجران می توانند قرارداد 
رس��می را با س��قف مجاز منعقد و از طرق مختلف به شكل غيررسمی با 

رقم هايی باالتر از آنچه دولت تعيين كرده به توافق برسند.

با تعیین سقف افزایش اجاره بهای مسكن

اسب سرکش اجاره مهار می شود؟

بانکنامه

فضای ریزشی بازار ارز در پایان هفته
سكه به کانال 13 میلیونی بازگشت

قيمت س��كه در هفته گذشته و پس از چند روز حضور در كانال 
۱4 ميليون تومانی س��رانجام در پايان هفته ب��ه كانال ۱۳ ميليون 
تومانی عقبگرد كرد. محمد كشتی آرای، نايب رئيس اتحاديه طا و 
جواهر تهران درباره تحوالت هفته گذش��ته بازار س��كه و طا گفت: 
قيم��ت فلز زرد در داخل با توجه به كاهش نرخ ارز كاهش��ی بود و 
تقاضا برای خريد انواع سكه و طا در بازار افزايشی بود. قيمت انس 
جهانی طا در هفته گذش��ته برخاف هفته های قبل افزايشی بود و 
نرخ ارز سير كاهش��ی داشته است درنتيجه اين دو عامل تاثيرگذار 
در به��ای ط��ا همديگر را خنث��ی كردند و قيمت س��كه در داخل 
كاهش��ی شد. به گفته وی، روز پنجش��نبه در بازارهای جهانی طا 
قيمت هر انس طا به ۱84۰ دالر رسيد كه به طور متوسط ۲7 دالر 

افزايش قيمت داشت. نرخ ارز نيز ۲۰۰ تومان افت قيمت داشت. 
نايب رئيس اتحاديه طا و جواهر تهران افزود: سكه طرح قديم با 5۰ 
هزار تومان كاهش هفتگی ۱۳ ميليون و 55۰ هزار تومان و سكه طرح 
جديد با 4۰۰ هزار تومان كاهش هفتگی ۱4 ميليون و ۱۰۰ هزار تومان 
قيمت خورد. نيم سكه و ربع سكه 5۰ هزار تومان افزايش قيمت هفتگی 
را ثبت كردند كه به دليل افزايش تقاضای خريد بود و سكه يك گرمی 
بانك مركزی هم تغيير قيمتی نداش��ت. هر گرم طای ۱8 عيار و هر 
مثقال طای آب شده نيز در آخرين معامات هفته به ترتيب ۱۰ هزار 
تومان و ۳9 هزار تومان كاهش قيمت داشتند. قسمتی از كاهش 4۰۰ 
هزار تومان سكه طرح جديد مربوط به كاهش حباب سكه است و اين 
هفته حباب سكه ۲۰۰ هزار تومان كاهش يافت و به 8۱۰ هزار تومان 
رسيد و درمجموع حباب انواع سكه به دليل افزايش تقاضا برای خريد 
باالس��ت. او درخصوص قيمت فلز زرد در هفته پيش رو نيز گفت: نرخ 
ارز در هفته گذشته به دليل شروع مذاكرات ۲۰۰ تومان كاهش يافت 
و با ادام��ه مذاكرات در هفته پيش رو پيش بينی افزايش نرخ ارز بعيد 
است، اما قيمت جهانی طا با توجه به تحوالت سياسی همچون جنگ 
روسيه و اوكراين افزايشی خواهد بود با اين شرايط پيش بينی می كنم 

در هفته آتی تغييری نداشته باشد.

طال با کاهش دالر آماده جهش شد
قيمت طا در روز جمعه كاهش يافت اما قيمت ها برای اولين افزايش هفتگی 
خود از اواس��ط آوريل تعيين ش��ده بود زيرا نرخ دالر از باالترين سطح دو دهه 
گذش��ته كاهش يافت و نگرانی ها در مورد رشد اقتصادی اياالت  متحده باعث 
احيای تقاضای امن ش��د. به گزارش ايس��نا، بهای هر اونس طا تا ساعت 8 و 
4۰ دقيق��ه صبح به وقت ش��رقی با ۰.۳۰ درصد كاهش ب��ه ۱84۱ دالر و ۲۰ 
س��نت رس��يد و طای آمريكا نيز با ۰.۰۲ درصد كاهش به ۱84۲ دالر و ۲۰ 
سنت رسيد. قيمت طا در روز پنجشنبه به باالترين حد يك هفته اخير رسيد 
و فلزات ارزش��مند نقره، پاتين و پاالديوم نيز افزايش يافتند. اس��تفان اينس، 
ش��ريك مديريت SPI Asset Management گفت: ترس از ركود اكنون 
جای خود را به ترس از رش��د اياالت  متحده داده اس��ت و دومی به طا كمك 
می كند. از آنجايی كه شمش سودی ندارد، با افزايش نرخ های بهره كوتاه مدت 
در اياالت  متحده، می تواند برای س��رمايه گذاران جذابيت كمتری داشته باشد. 
ب��ا اين حال، به عن��وان يك ذخيره امن ارزش در زم��ان بحران های اقتصادی 
در نظر گرفته می ش��ود. نظرس��نجی رويترز از اقتصاددانان نشان داد كه بانك 
مركزی اياالت  متحده تا پايان س��ال جاری نرخ های بهره را باالتر از حد انتظار 
يك ماه پيش افزايش خواهد داد و خطرات قابل توجه ركود اقتصادی را حفظ 
خواه��د كرد. به عقيده اينس، اي��ن يك هفته هيجان انگيز بود، پس از كاهش 
به زير ۱8۰۰ دالر كه ناش��ی از بازدهی واقعی باالتر بود، در را برای خريداران 
استراتژيك بلندمدت باز كرد تا در مقابل يك روند نزولی تكنيكال قدم بردارند. 
در بازار س��اير فلزات ارزش��مند، بهای هر اونس نقره ب��ا ۰.۳ درصد كاهش به 
۲۱.8۳ دالر رسيد اما اين روند كاهش يافته است و اين هفته حدود ۳.6 درصد 
افزايش يافت. پاتين با ۰.7 درصد كاهش به 955 دالر و 5۰ س��نت رس��يد و 
پاالديوم ۰.۱ درصد كاهش يافت و به ۱997 دالر و 65 سنت رسيد. هر دو به 
ترتيب برای افزايش هفتگی حدود ۱.7 درصد و ۲.8 درصد تعيين شده بودند.

چطور می توانید به یارانه همسر اضافه شوید؟
اف��رادی كه به هر دلي��ل، زيرمجموعه يارانه همس��ر خود ق��رار ندارند، 
می توانن��د به ص��ورت جداگان��ه ثبت  نام كنن��د تا اين موض��وع در مرحله 
رس��يدگی قرار گيرد. به گزارش ايس��نا، در جريان ثبت ن��ام از جاماندگان 
يارانه، يكی از مواردی كه بس��يار مطرح بوده و برای متقاضيان ابهام دارد، 
عدم مش��موليت يكی از زوجين در يارانه همسر و به عبارتی خانواده است 
چگونگی اقدام در اين رابطه اس��ت. به عنوان مثال مرد به عنوان سرپرست 
خان��وار به همراه فرزند يارانه دريافت می كن��د ولی خانم جزو يارانه بگيران 
نيست يا اينكه خانم به همراه  فرزند، جزو يارانه بگيران هستند ولی مرد كه 
از قبل يارانه ای دريافت نمی كرده و يا جزو حذف شده ها بوده است، اكنون 
يارانه نمی گيرد. بر اين اس��اس در هر دو مورد، همس��ری كه يارانه دريافت 
نمی كن��د بايد به صورت جداگانه ب��رای ثبت نام اقدام كند بدون اينكه زوج 
او ب��ه همراه فرزند اقدام تازه ای انجام دهن��د. اگر خانم برای دريافت يارانه 
اقدام می كند و سرپرست خانوار نيست، بايد توجه داشته باشد كه در هنگام 
ثبت نام بايد شماره تلفن همراه خود را وارد كرده و با آن فرآيند را طی كند 
نه همس��ر كه سرپرست خانوار است، در عين حال بايد شماره شبای بانكی 
درخواس��تی را نيز همان شماره شبا شخصی خود ثبت كند نه برای همسر 
را. بعد از ثبت نام، با ارس��ال ليس��ت س��ازمان هدفمندی يارانه ها به وزارت 
رفاه، خانوار مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تاييد، شخص متقاضی به 

خانواده اضافه خواهد شد.
ثبت ن��ام از جامان��دگان ياران��ه از ۲7 ارديبهش��ت آغاز ش��ده و 
متقاضيان می توانند نس��بت به آن براساس شرايط تعيين شده اقدام 
كنند؛ به طوری كه ۲7 و ۲8 ارديبهش��ت سرپرس��تان خانواری كه 
عدد آخر كد ملی آنها زوج اس��ت امكان ثبت نام داش��تند و روزهای 
پنجشنبه و جمعه نيز افرادی كه عدد آخر كدملی آنها فرد است ثبت 
نام كردند. در روزهای شنبه ۳۱ ارديبهشت و يكشنبه اول خردادماه 
نيز اين فرصت فراهم اس��ت كه متقاضيان، بدون محدوديت در كد 
ملی بتوانند فرآيند ثبت نام را انجام دهند، مقرر شده بعد از اين نيز 
فرصت��ی ديگر برای جاماندگان تعيين ش��ود. ثبت نام برای دريافت 
يارانه اينگونه اس��ت كه سرپرست خانوار، ابتدا برای كسب اطاع از 
آخرين وضعيت ثبت نام خود، كد دستوری #كد ملی*4۳857*4* 
 my.gov.ir را ش��ماره گيری و سپس با مراجعه به آدرس اينترنتی
نسبت به ثبت درخواست برقراری يارانه خانوار خود اقدام می كند.

3اقتصاد امروز شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
31 اردیبهشت 1401

شماره 2015



مشكالت سامانه یكپارچه فروش خودرو حل شد
تعلل در تدوین آیین نامه واردات خودرو

به دنبال آنكه س��امانه فروش )تخصيص( خودرو در روزهای ابتدايی 
فعالي��ت خود ب��ا اخال هايی در روند ثبت نام روب��ه رو بود، طبق اعام، 
اكنون همه مش��كات و اختاالت برطرف شده و متقاضيان می توانند 
ثبت نام و درخواس��ت خود برای خريد خ��ودرو مورد نظر را ثبت  كنند. 
به گزارش ايس��نا، سامانه فروش )تخصيص( يكپارچه خودرو به آدرس 
sale.iranecar.com از روز يكشنبه دو هفته قبل در دسترس عموم 
قرار گرفت و فعاليت خود را رس��ما آغاز كرد.  طی روزهای يكش��نبه و 
دوشنبه، متقاضيان می توانستند از بخشنامه های مختلف فروش خودرو 
كه از سوی تمامی شركت های خودروسازی ارائه  شده بود، مطلع شوند 
و در نهايت از روز سه ش��نبه )۲7 ارديبهش��ت ماه(، اولين عرضه رسمی 
خودرو در قالب س��امانه يكپارچه ف��روش خودرو با مهلت يك هفته ای 

برای ثبت درخواست توسط متقاضيان آغاز شد.
ام��ا دو روز اول فعالي��ت رس��می س��امانه يكپارچه ف��روش خودرو 
متقاضيان با مش��كاتی در روند ثبت نام هم در ثبت اطاعات شخصی 
و هم در ثبت درخواس��ت برای ثبت نام خودرو مورد نظر دچار مش��كل 
ش��ده بودند و روند ثبت نام با اختال روبه رو بود. از جمله مشكاتی كه 
متقاضيان با آن مواجه ش��ده بودند، می توان به عدم اتصال با گوش��ی 
همراه در س��اعات ابتدايی، مش��كل در مرحله رب��ات )تاييد »من ربات 
نيس��تم«(، اختال در بارگذاری اطاعات و ع��دم ثبت اطاعات، عدم 

ارائه كد رهگيری و... اشاره كرد. 
اين اختاالت تا صبح روز پنجشنبه نيز وجود داشت و به طور كامل 
حل نش��ده بود اما اكنون سايت س��امانه به طور كامل و بدون اختال 
در روند، در حال فعاليت اس��ت و متقاضيان بدون مشكل می توانند به 
ثبت نام در سامانه و سپس ثبت درخواست برای خودرو مورد نظر خود 
از ۳۰ خودرو ارائه ش��ده از سوی ش��ش خودروساز دولتی و خصوصی، 
در قالب طرح های فروش فوق العاده، پيش فروش و مش��اركت در توليد، 

اقدام كنند. 
با توجه به اينكه برای نخس��تين بار س��امانه ای با اين وسعت )عرضه 
۳۰ محصول از محصوالت خودروس��ازان دولتی و خصوصی( آغاز به كار 
ك��رده بود، اختال ه��ای ابتدايی را می توان بر حس��اب هجوم افراد در 
س��اعات اوليه گذاش��ت. اين موضوع توس��ط معاون صنايع حمل ونقل 
وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز مورد تاييد بود و اختال در روزهای 
ابتدايی را با توجه به گس��تردگی فعاليت، طبيعی خواند و تضمين كرد 

كه هرگونه مشكل،  قطعا پس از 7۲ ساعت حل خواهد شد.
اكنون اما مشكات و اختال ها همگی حل شده و متقاضيان می توانند 
تا پايان مهلت مقرر با مراجعه به آدرس اينترنتی سامانه يكپارچه فروش 
خودرو، ثبت نام خود را انجام داده و درخواس��ت خود برای خريد خودرو 
موردنظر را ثبت كنند. اين نيز مورد تاكيد است كه با توجه به اينكه تقدم 
و تاخير زمان ثبت نام متقاضيان در برنده شدن آنها تاثيری ندارد، اختال  

روزهای ابتدايی جای نگرانی برای مشتريان نخواهد داشت.
در همين زمينه، فربد زاوه، كارش��ناس خودرو با هش��دار نس��بت به 
تعل��ل در تدوي��ن آيين نامه واردات خودرو به پاي��گاه خبری اتاق ايران 
گفت: اينكه تا اين ميزان تعلل در تدوين آيين نامه واردات خودرو وجود 
دارد نش��ان می دهد اتفاقات نامطلوبی در شرف رخ دادن است. احتماال 
اين تعلل ناش��ی از اعمال نفوذها برای افزايش محدوديت ها در واردات 
خودرو اس��ت. واقعيت اين است كه واردات خودرو هر چقدر محدودتر 
باش��د كم اثرتر خواهد بود. اگرچه هنوز آيين نامه واردات خودرو تدوين 
نش��ده اما از اظهاراتی كه در اين باره ش��نيده می شود، به نظر می رسد 
جريان تش��ديد انحص��ار در واردات خودرو نيز به دنب��ال تداوم همان 
فضای مسمومی است كه در مورد خودروهای داخلی وجود دارد. هدف 
آنها اين است كه با اين محدوديت ها واردات را بااثر كرده و بعد بگويند 
ما راس��ت می گفتيم كه واردات خودرو اثری در ب��ازار داخلی ندارد. با 
مجموعه ش��رايط و اظهارنظرهايی كه ش��نيده می شود چندان اميدوار 
نيستم واردات خودرو در نهايت به گونه ای پيش برود كه مردم بتوانند 

از موهبت يك بازار رقابتی استفاده كنند.
زاوه با اش��اره به كاهش تعرفه ها نس��بت به چهار سال قبل توضيح داد: 
عجيب است كه تعرفه خودروهای زير هزار سی سی كه در ميان آنها دو يا 
سه مدل خودروی با ارزش وجود دارد 5 درصد تعيين شده است آن هم در 
ش��رايطی كه تعرفه واردات برخی از داروها ۱۰ درصد در نظر گرفته شده 
اس��ت. اينكه چرا بعد از اين همه كش و ق��وس و ممنوعيت حاال واردات 
خودرو هم سطح با كاالهايی نظير دارو قرار گرفته است محل سوال است. 

اين نشان می دهد تعادلی در تفكر تصميم گيران اين حوزه وجود ندارد.
اين كارشناس خودرو با اشاره به اظهاراتی درباره واگذاری شركت های 
ايران خودرو و سايپا نيز گفت: اين موضوع در كنار اين شايعه كه رديف 
تعرفه 5 درصدی صرفا به خودروس��ازها داده خواهد شد به اين نگرانی 
دامن زده كه رانت سيس��تماتيكی به عده ای داده ش��ود. او در پاس��خ 
به اين س��وال كه در صورت عملياتی ش��دن واردات خودرو، خودروی 
استانداردی كه برای مصرف كننده داخلی با قيمت مناسب تامين شود 
وجود خواهد داش��ت يا خير، افزود: اگر تعرفه 5 درصدی وجود داشته 
باش��د و اگر بقيه عوارض قانونی مانند ش��ماره گذاری و ... اعمال نشود 
می ت��وان انتظار داش��ت خودروی ۳۰۰ ميليونی وارداتی نيز به دس��ت 

مردم برسد، اما همه اينها بستگی به اجرای آيين نامه واردات دارد.
وی به موضوع خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی اشاره كرد و 
گفت: بايد به موازات واردات خودرو تمهيداتی برای ثبت سفارش قطعه 
ديده ش��ود. البته حتی برای بازار داخلی هم نبايد واردات قطعه يدكی 
با محدوديت روبه رو ش��ود. اگر ثبت س��فارش قطعه را باز نكنند حتما 
همه به مشكل برمی خورند. همين االن در مورد خودروهای وارداتی كه 
در كش��ور وجود دارند به دليل اينكه ثبت س��فارش قطعه دچار پروسه 
پيچيده است با مشكات زيادی مواجه هستند، اما اين ربطی به خارج 
از كشور ندارد. اگر ثبت سفارش باز شود خدمات هم می توان ارائه داد.
زاوه در توضيح اين ش��ائبه كه برخ��ی معتقدند راه اندازی خط توليد 
خودروهای خارجی در داخل مقرون به صرفه تر از وارد كردن آنهاست، 
گفت: اين حرف غلطی اس��ت. يك شركت خودروساز برای توليد اگر به 
تيراژ قابل قبولی نرس��د بهتر اس��ت توليد نكند. اگر شركت خودروساز 
داخلی قرار اس��ت زير ۱۰۰ هزار خودرو توليد كند، بهتر اس��ت توليد 
نكن��د. تمام��ی خطوط محص��والت چينی ك��ه االن در كش��ور مونتاژ 
می شوند اگر وارد بش��وند بيشتر به نفع اقتصاد كشور است. چراكه اگر 
س��طح توليد قطعات در داخل از يك حد مش��خصی باالتر نرود خالص 
رق��م پرداختی برای واردات خ��ودرو كمتر از قطع��ات آن خواهد بود. 
بنابراين در اين ش��رايط با مونتاژ خودرو در داخل هم ارز بيش��تری از 

كشور خارج خواهد شد و هم قيمت تمام شده آن بيشتر خواهد بود.

دریچه

فرص��ت امروز: ش��اخص بورس تهران در چهارمي��ن روز از هفته پايانی 
ارديبهشت ماه با افزايش ۲۲ هزار واحدی و رسيدن به كانال يك ميليون 
و 6۰۰ ه��زار واحدی بر قله ۲۰ ماهه ايس��تاد. ركوردی ك��ه البته در روز 
چهارش��نبه با اصاح ۱۱ هزار واحدی و عقبگرد دوباره شاخص كل بورس 
به كانال ۱.5 ميليون واحدی مواجه شد تا بيم و اميد ها در مورد ادامه روند 

صعودی بازار سهام همچنان پابرجا باشد.
پس از آنكه ش��اخص كل بورس تهران در معامات روز سه شنبه پس از 
۲۰ ماه بار ديگر به كانال ۱.6 ميليونی رسيد، در فردای اين روز با افت ۱۱ 
هزار و 46 واحدی به رقم يك ميليون و 594 هزار واحد رس��يد و بازدهی 
۱.8۳ درصدی را در هفته گذشته به جا گذاشت. شاخص كل هم وزن نيز 
در آخرين روز معاماتی هفته بيش از 5 هزار واحد كاهش يافت تا دومين 
روز نزولی برای اين شاخص رقم بخورد. با نگاهی به تابلوی معامات بورس 
در روز چهارش��نبه هفته گذشته مشخص می ش��ود كه در اين روز بيشتر 
س��هام كوچك بازار با افت شديد قيمت روبه رو ش��دند و به نظر می رسد 
كه س��هامداران حقيقی جامانده از زمان »ريزش بزرگ« در تابس��تان دو 
س��ال قبل، با رس��يدن به نقطه های سر به س��ر قيمتی برای خروج از بازار 
مصمم ش��ده اند. اين روند در دو روز پايانی هفته گذش��ته با خروج حدود 
64۰ ميليارد تومان پول حقيقی )۳4۰ ميليارد تومان در روز چهارشنبه و 
۳۰۰ ميليارد تومان در روز سه ش��نبه( خود را نشان داد. نماگر اصلی تاالر 
شيشه ای نيز در هفته آخر ارديبهشت ماه به بازدهی ۱.8۳ درصدی رسيد.

بورس تهران آرام اوج می گیرد
ش��اخص كل بورس تهران كه سه شنبه هفته گذشته )۲7 ارديبهشت( 
پ��س از ماه ه��ا وارد كانال يك ميليون و 6۰۰ هزار واحدی ش��ده بود، در 
روز چهارشنبه )۲8 ارديبهشت( با ۱۱ هزار و 47 واحد كاهش تا رقم يك 
ميليون و 594 هزار واحد عقب نشست. البته كارشناسان معتقدند اين افت 
يك روز بعد از صعود به كانال جديد، اتفاقی طبيعی اس��ت و اگر ش��رايط 
خوب پيش برود بايد از هفته نخس��ت خردادماه منتظر اوج گيری شاخص 

در كانال جديد يك ميليون و 6۰۰ هزار واحدی باشيم.

بورس در ادامه روند صعودی كه از اوايل بهمن پارسال در پيش گرفته، 
روز سه ش��نبه به س��ومين هدف خود يعنی عبور از مقاومت ۱.6 ميليون 
واحدی دست يافت. اين باالترين سطح شاخص كل بازار سهام از 5 مهرماه 
۱۳99 به شمار می رود كه از ابتدای ريزش قيمت سهام تاكنون بورسی ها 
موفق به فتح مجدد آن نشده بودند. هرچند سطوح مناسب ارزش معامات 
خرد سهام، سيگنال رونق را به بازار ارسال می كند، اما همچنان خبری از 
اش��تياق حقيقی ها برای ورود به گردونه معامات سهام نيست. به اعتقاد 
كارشناسان، افزايش بهای س��هام در اين روز ناشی از خوش بينی به رشد 
قيمت نفت در بازارهای جهانی و همچنين انتظارات تورمی كش��ور است. 
چنانك��ه ارزش معامات خ��رد همانند روزهای اخير باالی س��طح 5 هزار 
 ميليارد  تومان باقی ماند و به حدود 5۲64  ميليارد  تومان رس��يد. مس��ير 
بازار سهام طی ماه های گذشته باوجود افت و خيز و نوسان به صورت كلی 
صعودی مانده است. بررسی معامات دو سال  اخير حكايت از آن دارد كه 
از روز پنجم مهرماه ۱۳99 تاكنون دماس��نج بورس تهران در اين محدوده 
قرار نگرفته است. به باور كارشناسان، گذر از اين سطح اگرچه در يك روند 
صعودی مايم رخ داده با اين حال می تواند زمينه ساز رشد بيشتر قيمت ها 
به محدوده های باالتری شود كه در روزهای اخير به واسطه حمايت از بازار 
س��هام و همچنين افزايش انتظارات تورمی دسترس��ی به آن چندان هم 
دور از انتظار نيس��ت. البته بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه به واسطه 
افت قابل توجه قيمت ها در يك سال و نيم اخير و به سبب بی اعتمادی كه 
در اذهان بس��ياری از س��رمايه گذاران نهادی و خرد جا خوش  كرده است، 
نمی ت��وان در ادامه نيز با فرض حفظ تداوم وضع موجود در اقتصاد، انتظار 
رشدی تند و تيز به مانند آنچه كه در سال ۱۳99 رخ داد را داشته باشيم، 
با اين وجود بعيد هم نيس��ت كه دس��ت كم در نمادهای شاخص ساز بازار 
سهام، روند صعودی همچنان ادامه داشته باشد. بورس تهران در شرايطی 
به روند صعودی خود در روزهای اخير ادامه داده كه تا همين چندی قبل 
ارزش معامات خرد در محدوده ۳ تا 4 هزار ميليارد  تومان در نوس��ان بود. 
اين عامل اگرچه به خودی خود مهمترين دليل رش��د نكردن شاخص در 

 ماه ه��ای قبل نبود، اما به عنوان يك مانع مهم بر س��ر راه صعود قيمت ها 
خودنمايی می كرد؛ اين در حالی اس��ت كه در روزهای گذشته اين رقم به 
شكلی پايدار توانسته خود را به محدوده كانال 5 هزار ميليارد  تومانی برساند.

چشم انتظار برخی تعیین تكلیف ها
حال س��وال اين است كه بازار س��رمايه در هفته پيش رو چه وضعيتی 
پيدا خواهد كرد؟ محمد پورتدين، كارش��ناس بازار س��رمايه در پاسخ به 
اين پرس��ش به سنا می گويد: در آخرين روز معاماتی هفته گذشته، بازار 
با توجه به قرار داش��تن شاخص كل در سطوح مهم مقاومتی روانی اكثرا 
متعادل با گرايش��ی منفی در همه صنايع دنبال ش��د. خريد با چاش��نی 
احتياط، وسواس قيمتی و تمركز خريد در قيمت های پايين تر سپری شد 
و به جز صنايع خودرويی، شوينده، معدنی و عرضه های اوليه كه به ترتيب 
به داليل انتشار رسمی خبر عرضه بلوكی، افزايش مجدد نرخ محصوالت، 
داش��تن س��هامداران عمده فعال و قوی با ورود نقدينگی مواجه بودند. به 
گفته پورتدين، ساير صنايع با برتری فروشندگان و عمدتا نوسانات منفی 
به كار خود پايان دادند كه در اين بين، فشار فروش و معامات منفی گروه 
پااليشگاهی به دليل مشخص ش��دن گزارشات حسابرسی نشده كمتر از 
انتظار آنها قبل از درج اطاعات رسمی در كدال، نمايان تر از ساير صنايع 
بود. او با اشاره به اينكه ارزش معامات خرد با افت محسوسی در محدوده 
6 همت س��پری شد تا بيش از پيش از احتياط و تأمل اهالی بازار سرمايه 
در هفته پيشرو حكايت داش��ته باشد، توضيح داد: با توجه به موارد گفته 
شده، پيش بينی می شود اين هفته صنعت پااليشگاهی تا انتشار گزارشات 
حسابرسی شده با فشار فروش و معاماتی منفی مواجه باشند، ساير صنايع 
نيز نحوه دادوستدی همانند چهارشنبه گذشته )متعادل با گرايشی منفی( 
را تجربه كنند و چاشنی تأمل، وسواس و احتياط در معامات ادامه داشته 
باشد. در اين ميان مشخص شدن تكليف بلوک های خودرويی، انتشار اخبار 
مثبت رسمی برجامی، رشد محسوس نرخ ارز و از همه مهمتر، ادامه انتشار 
گزارش��ات فصلی و ۱۲ ماهه شركت ها، كفه ترازو را به سمت خريداران يا 

فروشندگان هدايت خواهد كرد.

شاخص بورس تهران در هفته پایانی اردیبهشت به بازدهی 1.83 درصدی رسید

بورس در قله 20 ماهه

نخس��تين عرضه خودرو در بورس كاال در حالی انجام شد كه اين كاال 
با قيمتی كمتر نس��بت به بازار آزاد در بس��تر بورس معامله شد. محمد 
نوروزپور، سرپرس��ت مديريت تس��ويه و پاياپای بورس كاال با بيان اينكه 
روز چهارش��نبه جمعا ۱۰۳ دس��تگاه كارا دو كابين و كارا تك كابين در 
بورس كاال فروش رفته است، گفت: در اين ميان 45 كارای تك كابين به 
قيم��ت ۲9۱ ميليون تومان و 58 كارای دوكابين به قيمت ۳۰۱ ميليون 

تومان به فروش رفت. به طور كلی ميزان عرضه بيشتر از تقاضا بود.
او ب��ه اين س��وال كه اختاف قيمت خودروی مذك��ور در بازار آزاد با 
بورس چقدر بود، پاس��خ داد: بايد توجه داش��ت قيمت��ی كه در بورس 
معامله ش��د بدون ماليات بر ارزش افزوده و آپش��ن های ديگر اس��ت اما 
می توان گفت قيمت در بورس كاال حدود ۱۰ ميليون تومان نس��بت به 
بازار آزاد كمتر بود. نوروزپور در پاس��خ به اين سوال كه چه خودروهای 
ديگری قرار اس��ت در بورس كاال عرضه ش��وند، افزود: ساير خودروهای 
گروه بهمن مانند فيدليتی و ديگنيتی و همچنين چند خودرو از كرمان 

خودرو نيز در بورس كاال پذيرش شده است.
در آخري��ن روز معاماتی هفته گذش��ته خودروی كارا به صورت تك 
كابي��ن و دو كابين با قيمت های پايه ح��دود ۲9۱ ميليون تومان برای 
تك كابين و ۳۰۱ ميليون تومان برای خودروی دوكابين در بورس كاال 
عرضه ش��د كه نخستين عرضه خودرو در بورس محسوب می شود. برای 
ش��ركت در حراج و خريد خودرو، مشتريان بايد در بورس كاال پذيرش 
ش��وند كه به هر دو صورت مراجعه حض��وری و الكترونيكی اين امكان 
فراهم شده اس��ت. در روش حضوری مشتری به يكی از كارگزاری های 

دارای مجوز از س��ازمان بورس و اوراق بهادار مراجعه می كند و مدارک 
و فرم های مورد نياز را تكميل می كند. پس از بررس��ی مدارک توس��ط 

بورس كاال، صدور كد مشتری انجام می شود.
در روش الكترونيكی مش��تری دارای كد س��جام با مراجعه به سامانه 
آناين ش��ركت های كارگزاری، كدملی خ��ود را وارد می كند و پيامكی 
از س��امانه س��جام كه حاوی رمز اس��ت دريافت می كند. با وارد كردن 
رمز دريافت ش��ده اطاعات مش��تری از سامانه س��جام فراخوانی شده و 
در اختي��ار بورس كاال قرار می گي��رد و با توجه به انجام احراز هويت در 
مراحل ثبت نام س��جام، كد مش��تری توس��ط بورس كاال صادر می شود. 
برای انجام معامله، مش��تريان بايد دارای حساب وكالتی متعلق به خود 
باشند كه خدمت حساب وكالتی از طريق اكثر بانك ها به مشتريان ارائه 
می شود. در اين زمينه، تمام وجه معامله بايد در حساب وكالتی موجود 
باش��د تا در زم��ان انجام معامله اي��ن مبلغ بلوكه ش��ود و پس از انجام 
معامله به حس��اب بورس كاال برای تسويه انتقال يابد. شركت در جلسه 
معاماتی صرفا از طريق كارگزاران انجام می شود. آدرس و شماره تماس 

شركت های كارگزاری در سايت بورس كاال درج شده است.  
در همين حال، رئيس س��ازمان خصوصی س��ازی از نامه س��ايپا برای 
تغيير وثايق در راستای عرضه سهام اين شركت در بازار سرمايه خبر داد 
و گفت: اين يعنی عما وزارت صمت در راس��تای دستور رئيس جمهور 
برای جابه جايی وثايق اقدام كرده تا امكان واگذاری اين شركت ها فراهم 
شود. حسين قربانزاده با بيان اينكه واگذاری سهام سايپا و ايران خودرو 
در حال پيگيری اس��ت، ادامه داد: وزارت صمت ش��ديدا پيگير است كه 

سهام درونی خودروس��ازها )تودلی( سايپا و ايران خودرو را ادغام كرده 
و به فروش برس��اند. از طرف ديگر س��ازمان خصوصی سازی اصرار دارد 
كه اين فرآيند بايد در يك منظومه ای رخ دهد تا س��هم دولت و س��هام 
نهادهای غيردولتی در قالب بلوكی ارزنده باش��د تا خريدار انگيزه داشته 
باشد در اين مزايده شركت كند. به گفته وی، احتماال در هفته های آتی 
تفاهم��ی بين وزارت صمت و وزارت اقتصاد و... رخ دهد و در آن ميزان 
سهام تودلی دولت و اصل س��هام دولت در خودروسازها مشخص شود. 
البته چند روز قبل نامه تغيير وثيقه شركت سايپا زده شده است. يعنی 
عما وزارت صمت در راس��تای دس��تور رئيس جمهور برای جابه جايی 
وثايق اقدام كرده تا امكان واگذاری اين ش��ركت ها فراهم شود. اگر اين 
اتفاق بيفتد، ۱7 درصد سهام سايپا و حدود 5 درصد سهام ايران خودرو 
واگذار می شود كه درواقع سهم دولت است اما به طور كلی سهام تودلی 

سايپا بيشتر است.
براس��اس اين گزارش، حدود ي��ك ماه قبل موضوع واگذاری س��هام 
ش��ركت های س��ايپا و ايران خودرو از س��وی وزير صمت مطرح ش��د و 
اندكی پس از آن رئيس س��ازمان خصوصی س��ازی س��ه ش��رط را برای 
تحقق اين موضوع ضروری دانست. اين سازمان آزادسازی سهام دولتی 
در وثيقه بانك ها، اختصاص س��هام درونی خودروس��ازها به بازپرداخت 
تس��هيات، اصاحات و ش��فافيت مالی اين ش��ركت ها و تجميع سهام 
صندوق بازنشستگی كشوری، سهام درونی خودروسازها و سهام دولتی 
ايران خودرو و س��ايپا برای عرضه را، سه ش��رط واگذاری خودروسازان 

اعام كرد.

یک اقدام جدید برای بورسی شدن سایپا

ترمز قیمت خودرو در بورس کشیده شد
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 3 نگرانی تولیدکنندگان
پس از اصالحات ارزی

عضو اتاق بازرگانی اي��ران می گويد در فرآيند اصاح نظام پرداخت 
يارانه ه��ا، در كن��ار توج��ه به وضعيت معيش��ت مردم، بايد ش��رايط 

توليدكنندگان را نيز به دقت رصد كرد.
به گزارش ايس��نا از اتاق بازرگانی ايران، حسن فروزان فرد بيان كرد: 
اصاح نظام پرداخت يارانه ها از زوايای مختلف آثاری بر توليدكنندگان 
دارد. هرچند آثار اين حذف بر توان خريد خانوار و دهك های جمعيتی 
مورد توجه قرار گرفته اما متاسفانه از منظر عرضه و توليدكنندگان به 

اثرات اصاح نظام پرداخت يارانه ها توجه نشده است.
او با اشاره به اثرات اصاح نظام پرداخت يارانه ها برای توليدكنندگان 
گفت: اثر اول اين اقدام افزايش چش��مگير قيم��ت نهاده های ورودی 
ب��رای توليدكنندگان اصلی اس��تفاده كننده از اي��ن نهاده ها از جمله 
توليدكنندگان ماكارونی، ش��يرينی و ش��كات، دام و طيور و ... است. 
اين توليدكنندگان با تغيير قيمت اساسی در نهاده هايی مانند گندم، 
آرد، شكر، روغن خام، كنجاله و ... مواجه می شوند كه معموال در حجم 

باال استفاده می شوند.
فروزان فرد افزود: در اين ش��رايط توليدكننده بدون اينكه به منابع 
جديد مالی دست پيدا كرده باشد برای ادامه فعاليت در همان سطح 
فعل��ی 4 ت��ا 6 برابر با مواد اولي��ه گران تری مواجه اس��ت، اما در اين 
ط��رح محل تامين نقدينگی كه توليدكننده ب��دون توقف در توليد و 
بدون افزايش چشمگير هزينه ها بتواند به ادامه توليد بپردازد مشخص 
نيس��ت. آيا وضعيت توليدكنندگان در طول اين چند سال با توجه به 
تورم های س��نگين و محدوديت تغييرات قيمتی كه از سوی دولت بر 
آنها اعمال شده در س��طحی است كه امكان تجهيز منابع برای تهيه 

خوراک ورودی توليدی های خود داشته باشند؟
او ب��ا بي��ان اينكه در اغلب م��وارد توليدكنندگان ت��وان تامين اين 
منابع را ندارند به داليل اين موضوع اش��اره كرده و گفت: به هر حال 
توليدكنندگان يك قسمت از فعاليت های فعلی خود را با تامين مالی 
انجام می دهند و برخی س��قف تامين مالی خود را استفاده می كنند و 
امكان و اجازه افزودن به آن را ندارند و برخی برای افزودن، پشتوانه های 
الزم و وثاي��ق الزم را ندارند و برخی توان پرداخت بهره بيش از اين را 
ندارند. در نهايت تامين مالی برای س��مت عرضه در لحظه ای كه قرار 
است قيمت های ورودی آن چند برابر شود و موضوعی جدی و حياتی 

و تاثيرگذار بر بقا است، بدون تدبير رها شده است.
فروزان فرد با تاكيد بر اينكه حمايت ها متناس��ب با واقعيتی نيست 
كه توليدكنندگان با آن مواجه هستند، افزود: نتيجه اين امر می تواند 
تصميم های محدودكننده از سوی توليدكنندگان به ويژه در بنگاه های 
كوچك و متوس��ط باش��د. يعنی چون نمی توانن��د كار را پيش ببرند 
مجبور خواهند ش��د به دليل محدوديت منابع س��طح توليدش��ان را 

كاهش بدهند.
او ادامه داد: كاهش س��طح توليد در ش��رايط كنون��ی اغلب زمينه 
افزايش قيمت تمام ش��ده را برای توليدكننده فراهم می كند، چراكه 
كاهش سطح توليد زمينه افزايش نسبی هزينه های ثابت بر هر واحد 
توليد می شود. اگر مجموعه ای كه روزانه هزار واحد از يك كاال را توليد 
می كرده بخواهد به دليل محدوديت مالی 5۰۰ واحد توليد كند هزينه 

ثابت به ازای هر واحد از محصول دو برابر شده است.
نايب رئيس كميس��يون توس��عه پايدار اتاق ايران تاكيد كرد: به اين 
ترتيب يك فش��ار دوباره در مكانيزم قيمت گ��ذاری برای توليدكننده 
ايجاد می شود كه با توجه به محدوديتی كه دولت برای قيمت گذاری 
تعيين كرده اين ش��ركت در فش��ار بيش��تر برای قيمت گ��ذاری قرار 
می گي��رد. ب��ه اين دليل كه اين قيمت ها متناس��ب ب��ا ايجاد كاهش 
بهره وری و كاهش منفعت لحاظ نش��ده و گرفت��اری توليدكننده در 

قيمت گذاری ديده نشده است.

نماگربازارسهام

مرتضي ش��فيعي، كارش��ناس ارش��د صنعت خودرو در حاشيه نشست 
تخصصي انجمن قطعه س��ازان اس��تان تهران عنوان كرد  واگذاري فروش 
خودرو به دولت در س��امانه يكپارچه بيانگر تناقص اس��تراتژي در صنعت 

خودرو است.
به گزارش خبرنگار خبرخودرو، وي با تصريح اينكه جهت گيري استراتژي 
در صنعت خودرو به سمت توليد نيست، افزود: صنعت خودرو نيازمند ثبات 
اس��تراتژي و برنامه ريزي هاي بلندمدت اس��ت و با جايگزيني  مديران نيز 

استراتژي ها نبايد تغيير كنند.
وی مقايس��ه قيمت خودرو در داخل و خارج را آدرس غلط دادن خواند 
و گف��ت: با توجه به تفاوت ش��رايط نگهداري و هزينه ه��اي توليد خودرو 
در كش��ورهاي مختلف مقايس��ه قيمت خودرو در داخ��ل و خارج اقدامي 

نادرست است.
ش��فيعي علت گران تمام ش��دن قيمت خ��ودرو در اي��ران را باال بودن 
هزينه هاي توليد دانس��ت و بيان كرد: خودروساز به دليل زيان در فروش 

مطالبات قطعه س��ازان را با تاخير پرداخت مي كند و قطعه ساز نيز به دليل 
كمبود نقدينگي ناچار به افزايش قيمت قطعات مي شود.

وي اذعان داشت: رشد تقاضا در صنعت خودرو نه به دليل افزايش قدرت 
خريد مردم بلكه به سبب عدم توازن در معادالت اقتصادي كشور است.

اين كارشناس ارشد صنعت خودرو با صراحت بيان كرد: علي رغم اينكه 
رئيس جمهور در فرمان 8 ماده اي بر خصوصي سازي صنعت خودرو تاكيد 
كردند اما ش��اهد فروش خودرو توس��ط دولت و از طريق س��امانه فروش 
يكپارچه هستيم كه اين موضوع بيانگر تناقض استراتژي در صنعت خودرو 
است. شفيعي با انتقاد از اينكه چرا خودروسازان نبايد اختياري براي فروش 
محصوالت خود داشته باشند، تصريح كرد: چگونه ممكن است يك بنگاه 
اقتص��ادي تنها بر توليد تمركز كند و اختياري براي فروش محصول خود 

نداشته باشد.
شفيعي با بيان اينكه حمايت از توليد جايگاهي در صنعت خودرو ندارد، 
اظهار داش��ت: آيا پرايد  ۲۰۰ ميليوني ب��ازار در كارخانه نيز ۲۰۰ ميليون 

تومان است! واضح است كه سود ناشي از اختاف قيمت خودرو در كارخانه 
و بازار نصيب دالالن مي شود.

وي اضافه كرد: صحبت از مقابله با رانت خواري و فساد مي كنيم در حالي 
كه فساد از همين تفاوت قيمت در بازار و كارخانه آغاز مي شود .

اين كارشناس ارش��د صنعت خودرو درخصوص انتقادهاي واردشده به 
وجود نيروي كار مازاد در خودروس��ازي اذعان داشت: 8 درصد نيروي كار 
مازاد در صنعت خودرو وجود دارد و يا به تعبير ديگر 8 درصد قيمت تمام 
شده خودرو ناشي از هزينه هاي نيروي كار است و با تعديل نيروي كار نيز 

قيمت خودرو 8 درصد كاهش پيدا مي كند.
عضو هيأت مديره گروه صنعتي ايران خودرو در پايان از خصوصي سازي 
صنعت خودرو، واقعي شدن قيمت ارز، طراحي پلتفرم و سرمايه گذاري هاي 
مشترک، ثبات استراتژي و حذف شعار انحصار در صنعت خودرو به عنوان 
راهكارهاي توسعه صنعت خودرو ياد كرد و گفت: صنعت خودرو به قدري 
بزرگ است كه نقد و بررسي آن فارغ از سياست گذاري ها امكان پذير نيست.

 فروش خودرو در سامانه يكپارچه
بیانگر تناقض استراتژي در صنعت خودرو است

به گزارش پدال نيوز، وزارت صمت در »سامانه يكپارچه فروش« كانالی 
برای خريد مصرفی خودرو طراحی كرده اس��ت. اين س��امانه از يكش��نبه 
هفت��ه جاری فع��ال و از ديروز اولين طرح ف��روش آن با عرضه ۳۲خودرو 
از محصوالت ش��ش خودروساز دولتی و خصوصی اجرا شده است. يكی از 
اهداف راه اندازی اين س��امانه، حذف سفته بازها از مسير با هوشمند سازی 
تخصيص خودرو اس��ت؛ به طوری كه به گفته معاون وزير صمت ماليات بر 

درآمد اتفاقی، در اين سامانه به صورت هوشمند قابل پياده سازی است.
 ف��روش خودرو با فرمول جديد در حالی از دي��روز كليد خورد كه به نظر 
می رس��د هدف بزرگ وزارت صمت از اجرای آن، حذف داللی و واسطه گری 
در بازار به واس��طه ماليات س��تانی اس��ت. آنطور كه معاون حمل ونقل وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در نشس��ت خبری ديروز خود عنوان كرد، قرار است 
ب��ا تصويب و اباغ قانون ماليات بر درآمد اتفاقی )در فروش خودرو(، داللی و 
س��وداگری در بازار خودرو حذف ش��ود. منوچهر منطقی در اين مورد عنوان 
كرده كه با كمك مجلس شورای اسامی به    دنبال اين هستيم كه اگر شخصی 
خودرويی را مثا ۱6۰ ميلي��ون تومان خريد و ۳۰۰ ميليون تومان فروخت، 
ماليات بپردازد. اظهارات معاون وزير صمت در شرايطی است كه طی دو سال 
گذشته فرمول های مختلفی برای كنار زدن سوداگران و دالالن در بازار خودرو 
اجرا شد، اما هيچ كدام نتوانست تقاضای كاذب را از بين برده يا حتی تعديل 
كند. سياست گذار با اجرای اين فرمول ها به دنبال اين بود كه از عطش تقاضا 
در ب��ازار خودرو بكاهد و دالالن را بيرون كند، با اين حال چون نخواس��ت يا 
نتوانست ريش��ه اصلی �� قيمت گذاری دستوری �� را بخشكاند، موفق نشد. 
بی توجهی به اين ريش��ه، سياس��ت گذار را در دام دومينوی خطای سياستی 
انداخت، به نحوی كه انواع روش ها برای مقابله با سوداگری در بازار خودرو به 
اجرا درآمدند و همگی ناكام ماندند. شروع خطای سياست گذار )در بازه زمانی 
دو س��ال گذشته( بازگرداندن ش��ورای رقابت به قيمت گذاری خودرو بود. در 
ارديبهشت 99 و در حالی كه ۲۰ ماهی می شد شورای رقابت در قيمت گذاری 

خودرو نقش��ی نداشت )اين شورا در ش��هريور 97 با حكم شورای هماهنگی 
اقتصادی س��ران قوا از پروسه قيمت گذاری خودرو حذف شد(، ناگهان وزارت 
صمت تصميم گرفت بار ديگر تعيين قيمت خودرو را به اين شورا بدهد. اين 
در حالی بود كه در بهمن 97 قيمت گذاری خودرو به نوعی آزاد شد، اما وزارت 
صمت جسارت ادامه آن را نداشت و با بازگرداندن شورای رقابت، به نوعی خود 
را از مهلكه خارج كرد. در واقع وزارت صمت می خواست شورای رقابت را در 
مسئله قيمت گذاری جلو بيندازد تا در تصميمات قيمتی )در بازار خودرو( از 
نقد افكار عمومی و نهادهايی مانند مجلس ش��ورای اسامی در امان باشد. با 
بازگشت شورای رقابت، باز هم سياست های دستوری در حوزه قيمت خودرو 
مستولی شد. از آ نجا كه بازگشت اين شورا به قيمت گذاری از اساس خطا به 
نظر می رسيد، جای تعجب ندارد كه تصميمات بعدی سياست گذار در خودرو 

نيز به نوعی در دومينوی اشتباهات افتاد.
پرواضح بود كه داللی و واس��طه گری در بازار خودرو به دليل شكاف بين 
قيمت كارخانه و بازار خودروها به وجود آمده و بنابراين سياس��ت گذار اگر 
می خواست اين مسئله را ريشه ای و اصولی حل كند، بايد ريشه اصلی يعنی 
قيمت گذاری دس��توری را می خش��كاند. با اين حال به واسطه بازگرداندن 
ش��ورای رقابت، سنگ اول را كج گذاشت و معلوم بود كه تصميمات بعدی 
نيز خالی از خطا نيس��ت. پس از بازگرداندن شورای رقابت، وزارت صمت با 
همفكری اين شورا تصميم گرفت سيستم بخت آزمايی را برای فروش خودرو 
پي��اده كند و اين گونه پای قرعه كش��ی به طرح های فروش خودروس��ازان 
باز ش��د. پيام »قرعه كش��ی« در واقع اين بود كه دول��ت می داند و می بيند 
رانتی هنگفت از ناحيه قيمت گذاری دس��توری در بازار خودرو وجود دارد و 
می خواهد به واسطه بخت آزمايی، توزيع آن را عادالنه كند. قرعه كشی هرچند 
به اعتراضات مش��تريان بابت پر شدن سريع ظرفيت فروش خودروسازان و 
مسائلی از اين قبيل، پايان داد، با اين حال هرگز نتوانست كمكی به تنظيم 
ب��ازار خودرو كند، چه آنكه داللی و س��وداگری كماكان ادامه يافت. از آنجا 

كه دولت نمی خواست اصاح اصلی )كنار گذاشتن قيمت گذاری دستوری( 
را انجام دهد، س��عی كرد به واس��طه وضع قوانينی نامتعارف، بازار خودرو را 
از دست دالالن و سوداگران خارج كند؛ با اين حال باز هم مغلوب آنها شد. 
يكی از اين دست اقدامات، الزام استفاده از گارانتی اوليه خودروها در مدت 
زمانی محدود بود. بر اين اساس، افرادی كه در طرح های فروش خودروسازان 
برنده می شدند، بايد ظرف سه ماه )بعدها 5 ماه( به نمايندگی خدمات پس 
از فروش خودروسازان مراجعه و سرويس های اوليه را دريافت می كردند، در 
غير  اين صورت، گارانتی ش��ان باطل می شد. وزارت صمت گمان می كرد با 
اين محدوديت، انگيزه دالالن و سوداگران برای شركت در طرح های فروش 
خودرو كاهش می يابد، با اين حال در ادامه، آمارها نش��ان داد نصف آنهايی 
ك��ه در طرح های موردنظر برنده ش��ده اند، برای درياف��ت گارانتی در موعد 
مقرر مراجعه نكرده اند. معنای اين آمار اين بود كه حداقل نصف برندگان از 
خودروی خود استفاده نكرده و به دنبال فروش آن در بازار آزاد هستند. البته 
در 5۰ درصد ديگر نيز صرف مراجعه به نمايندگی نمی توانست مصرف كننده 

واقعی بودن آنها را تاييد كند.

رهگیری مالیاتی سفته بازان خودرو

وزارت صمت در »سامانه یكپارچه فروش« کانالی برای خرید مصرفی خودرو طراحی کرده است.

5تولید و صنعت شنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
31 اردیبهشت 1401

شماره 2015



مدیریت کسب و کار تلفن مستقیم: 686073290 www.forsatnet.ir

تحول صنعت هتلداری با فناوری های جدید

به قلم: نیكو باراوید
كارشناس كسب و كار
ترجمه: علی آل علی

صنعت گردشگری و هتلداری در طول دوران كرونا با ركود 
بس��يار بزرگی رو به رو بود. اين امر از نظر مالی فش��ار زيادی 
بر روی صاحبان كس��ب و كار و سرمايه گذارها در اين عرصه 
ب��ه ارمغان آورد. اكن��ون پس از پايان موج كرونا بس��ياری از 
هتل ه��ا دوباره به وضعيت عادی فعاليت بازگش��ته اند. در اين 
ميان فناوری های جديد هم به كمك كارآفرينان در اين حوزه 
آمده و به آنها ب��رای تاثيرگذاری بهتر بر روی مخاطب هدف 

كمك می كند. 
آش��نايی با فناوری های جديد كه صنعت هتلداری را تغيير 
داده اند، يكی از نكات ضروری برای فعاليت بهتر در اين عرصه 
است. اين امر به شما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 
كم��ك كرده و كارهای تان را به ش��دت س��اده تر از هر زمان 

ديگری خواهد كرد. 
هدف اصلی در اين مقاله بررس��ی برخی از مهمترين نكات 
در زمين��ه تاثير فناوری های م��درن بر روی صنعت هتلداری 
اس��ت. در ادامه برخی از مهمتري��ن فناوری ها در اين ميان را 

مورد بررسی قرار خواهيم داد. 
تبدیل برنامه ریزی سفر به نوعی بازی

همراهی هتل ها با مس��افران در زمينه طراحی برنامه س��فر 
امر تازه ای محسوب می شود. بسياری از هتل ها به طور سنتی 
تمايل��ی ب��رای هماهنگی با برندهای ديگر نداش��ته و به طور 
م��داوم در تاش ب��رای تاثيرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
با ش��يوه های س��نتی هستند. در اين ميان ش��ما می توانيد با 
طراحی يك سناريو س��رگرم كننده به مسافران برای طراحی 
برنامه س��فر كمك كنيد. ب��ه عنوان مثال، توصي��ه برخی از 
جاذبه های گردشگری به مردم می تواند ايده خوبی برای جلب 

نظرشان به سوی اقامت در هتل شما باشد. 
امروزه به لطف توس��عه سريع ش��بكه های اجتماعی و حتی 
ام��كان طراحی اپ برای هتل ها فرصت ه��ای بينظيری پيش 
روی ش��ما قرار دارد. با اين حس��اب بايد هرچه زودتر نسبت 
به تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور اس��تاندارد اقدام 
نمايي��د. در غي��ر اين صورت به س��ادگی هرچ��ه تمام تر يك 
فرصت عالی برای هدف گذاری بر روی مخاطب تان را از دست 

خواهيد داد. 
تورهای واقعیت مجازی

در دوران كرون��ا بس��ياری از افراد ك��ه عاقه مند به گردش 
و س��فر بودند، ب��ا موانعی بس��يار جدی رو به رو ش��دند. در 
اين ميان ش��ما می توانيد برای گردش و س��فر به طور سنتی 
اقدام به اس��تفاده از طرح های نوآورانه كنيد. تورهای واقعيت 
مجازی در طول دو س��ال اخير حجم باالي��ی از محبوبيت را 
پي��دا كرده اند. اي��ن تورها به طور معمول راي��گان يا همراه با 
هزينه بسيار اندكی هستند. به اين ترتيب شمار بااليی از افراد 
برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف درگير استفاده از اين 

شرايط شده و تورهای مجازی را دوست دارند. 
هتل ش��ما برای معرفی امكاناتش به مسافران می تواند يكی 
از اي��ن توره��ا را برگزار كند. اين امر ب��ه مخاطب هدف برای 
تعامل با ش��ما فرصت بس��يار خوبی داده و ش��رايط تان را نيز 
به طور قاب��ل ماحظه ای بهينه س��ازی خواهد ك��رد. يادتان 
باش��د برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف هميش��ه بايد 
راهكارهای تازه ای داشته باشيد. در اين ميان تورهای مجازی 

می تواند شروع خوبی برای شما و هتل تان محسوب گردد. 
استفاده از ربات های چت

مسافران به طور معمول از هتل ها سواالت زيادی دارند. اين 
امر به طور ويژه ای پيش از رزرو اتاق صورت می گيرد. اگر قرار 
باش��د ش��ما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور 
مداوم چنين راهكاری را مورد ارزيابی و اس��تفاده قرار دهيد، 
به زودی كارشناس های تان ديگر وقت استراحت هم نخواهند 
داش��ت. در اين ش��رايط ربات ه��ای چت با ه��وش مصنوعی 
بس��يار باال به كمك ش��ما خواهند آمد. اين امر به شما برای 
تاثيرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف كمك كرده و توانايی تان 
در اي��ن ميان را به طور قاب��ل ماحظه ای افزايش خواهد داد. 
درست به همين دليل شما بايد هميشه استفاده از ربات های 
چت را در خاطر داش��ته باش��يد. اينطوری ش��رايط تان برای 
تعامل با مخاطب هدف به طور ويژه ای ارتقا پيدا كرده و ديگر 

مشتريان سواالت شان بی جواب باقی نمی ماند. 
بدون ش��ك هتلداری در طول سال های اخير بدل به امری 
دش��وار و س��خت شده اس��ت. در اين ميان ش��ما در صورت 
اس��تفاده از فناوری های مناس��ب به خوبی امكان تاثيرگذاری 
بر روی مخاطب هدف و جلب نظر مسافران را خواهيد داشت. 
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رهبری

به قلم: امی نیک
نويسنده حوزه كسب و كار

مترجم: امير آل علی

بدون شك ويروس كرونا مهمترين اتفاق ۳۰ سال اخير محسوب می شود 
كه تمام جهان را درگير خود كرده و آس��يب های زيادی را به همراه داش��ته 
اس��ت. با اين حال دليل اصلی بحران اكثر شركت ها، به خاطر عدم آمادگی 
برای حضور در بس��تر اينترنت و اس��تفاده از قابليت هاي��ی نظير دوركاری و 
فروش آناين بوده اس��ت. در اي��ن رابطه برندهايی نظير آم��ازون، به لطف 
فعاليت حرفه ای در زمينه فروش آناين، موفق شدند تا در اين شرايط سخت، 
سودهای باورنكردنی به دست آورند. نكته ديگری كه بايد به آن توجه داشته 
باشيد اين است كه دوركاری به تجربه بسياری از كارمندان تبديل شده و به 
دليل مزيت هايی كه به همراه دارد، طبيعی اس��ت كه تمايل برای ادامه اين 
ش��يوه زياد باشد. درواقع در طول روز س��اعت های زيادی از افرد صرفا برای 
رفت و بازگشت به محل كار تلف می شود و در كنار اين مسئله، عدم تعادل 
ميان كار و زندگی ش��خصی به دغدغه جدی تبديل ش��ده است. اين امر در 
حالی می باش��د كه دوركارها، هزينه های كمتری را هم دارند. در اين رابطه 
مزيت های موجود تنها برای كارمندان نبوده و ش��ركت ها نيز سودهايی را به 
دست می آورند. برای مثال عدم نياز به محيط كاری بزرگ، كاهش هزينه های 
رايج، امكان همكاری با بهترين ها از سراسر جهان و... از جمله موارد موجود 
در اين زمينه محسوب می شود. با اين حال براساس آمارهای جهانی، درصد 
بااليی از مديران نسبت به اقداماتی كه بايد برای شروع دوركاری در شركت 
خود انجام دهند، آگاهی كافی را نداشته و همين امر باعث می شود تا با چند 
اقدام اش��تباه تجربه بسيار بدی را داشته باشند. در اين رابطه ذكر اين نكته 
ضروری است كه شما تنها بايد پنج مرحله را طی كنيد و اين موارد، برای هر 
شركت و با هر موقعيتی، كاما قابل اجرا بوده و فراموش نكنيد كه براساس 
پيش بينی ها، دوركاری به ش��يوه اصلی فعاليت كس��ب و كارها تا چند سال 
آينده تبديل خواهد شد. به همين خاطر اگر از امروز خود را برای جهان پيش 
رو آماده نكنيد، نه تنها فرصت های زيادی را از دست خواهيد داد. بلكه قادر 

به فعاليت و رقابت در بازار نخواهيد بود. 
1-ابزارهای مورد نیاز را شناسایی کنید 

با توجه به اين امر كه كارمندان شما به صورت دوركار فعاليت هايی را ادامه 
می دهند. طبيعی است كه به امكانات شركت دسترسی نداشته و نبايد نسبت 
به اين مس��ئله بی توجه باشيد. در اين زمينه شما بايد ابزارهای مورد نياز را 
شناس��ايی كرده و برای خريد آنها، س��رمايه گذاری كنيد. برای مثال يكی از 
ساده ترين اين موارد، فضای ابری است كه باعث می شود تا افراد تيم بتوانند 
سريعا به اطاعات مورد نياز خود دسترسی داشته باشند. در كنار اين مسئله، 
نكته ديگری كه بايد به آن توجه نماييد اين اس��ت كه معيار اس��تخدام های 
آتی شما، به ابزارهايی كه انتخاب می كنيد كاما وابسته است. برای مثال اگر 
ف��ردی طريقه كار با ابزارهای انتخابی را نداند، بدون ش��ك با چالش مواجه 
خواهيد ش��د. با اين حال اين موضوع برای شركت هايی صادق است كه نوپا 
بوده و تازه در مسير ايجاد تيم خود هستند. با اين حال ممكن چند سالی از 
فعاليت های شما گذشته باشد و بخواهيد با تيم حال حاضر، ادامه دهيد. تحت 
اين شرايط الزم است تا يك دوره آموزشی تعيين كنيد. خوشبختانه امروزه 
انواع دوره های آناين و آفاين وجود دارد كه كار را بسيار ساده كرده است. 
در اين رابطه شما بايد نظرات كارمندان خود را نيز جويا شويد. دروقع آنها به 

علت درگير بودن مستقيم با اقدامات، ممكن است نيازهايی داشته باشند كه 
از نظر شما پنهان مانده است. 

2-ایجاد قوانین جدید را در دستور کار خود قرار دهید
درواقع ش��ما با قوانين قديمی خود نمی تواني��د نيازهای جديد را برطرف 
كنيد. در اين رابطه الزم اس��ت تا مجموعه قوانين برای شرايط جديد داشته 
باشيد تا با كمترين چالش ها مواجه شويد. برای مثال با توجه به اين امر كه 
كارمندان دوركار هس��تند و ساعت كاری مشخص وجود ندارد، الزم است تا 
ش��رايطی را ايجاد نماييد كه به كار تيمی لطمه ای وارد نشود. درواقع امروزه 
بس��ياری از شركت ها دو س��اعت از طول روز را مشخص می كنند كه در آن 

افراد بايد به صورت تيمی فعاليت كنند و ساير اقداماتی كه به حضور ديگران 
نيازی نيس��ت را به تنهاي��ی انجام دهند. در اين رابط��ه فراموش نكنيد كه 
مشاهده قوانين ساير شركت ها تنها برای ايده گرفتن بوده و شما بايد براساس 
ني��از خود اقدام كنيد. درواقع كپی برداری از موارد ديگران، ابدا نتيجه خوبی 
را به همراه نخواهد داشت. در نهايت قوانين كمك خواهد كرد تا كارمندان از 
روز اول، با اقداماتی كه بايد انجام دهند، آش��نا شوند كه خود رضايت شغلی 
باالت��ری را هم به هم��راه دارد. درواقع يكی از اش��تباهات رايج مديران اين 
اس��ت كه قوانين را به درستی مش��خص نمی كنند و به صورت مداوم موارد 
جدي��د را اضافه می كنند كه اين امر بدون ش��ك برای كارمندان، آزاردهنده 

محسوب می شود. 
3-اهداف را مشخص کنید 

درواقع شما بايد به اين سوال پاسخ دهيد كه چرا قصد داريد دوركاری را به 
شركت خود اضافه كنيد. در اين زمينه ممكن است تنها يك بخش از شركت 
را به صورت دوركاری درآوريد. در اين رابطه ش��ما بايد اهدافی را مش��خص 

كنيد كه در هر مرحله به آن دست پيدا كنيد و با اين اقدام، اطمينان داشته 
باشيد كه در مسير درست قرار داريد. درواقع اين نكته را فراموش نكنيد كه 
نظارت بر روی تيم دوركار، س��خت بوده و هم��واره احتمال كم كاری وجود 
داد. به همين خاطر نظارت ش��ما بايد بيش��تر باش��د و ش��ما هر روز بايد با 
كارمند دوركار خود ارتباط داشته باشيد و گزارش عملكردها را مقايسه كنيد. 
همچنين الزم است تا امكان دسترسی سريع به مدير شركت و ساير همكاران 
وجود داشته باشد تا در صورت بروز مشكل، امكان رفع سريع آن شكل گيرد. 

4-نتیجه گرایی را مورد توجه قرار دهید 
اگرچه در شيوه كار رايج ساعت كار ماک فعاليت افراد محسوب می شود، 
با اين حال در دوركاری تنها بايد به عملكرد توجه داشته باشيد. در اين زمينه 
ممكن است يك كارمند بتواند فعاليت های خود را در مدت زمانی به مراتب 
كمتر به پايان برساند. تحت اين شرايط ديگر منطقی نيست كه آنها را مجبور 
به طی كردن ساعتی مشخص نماييد. همچنين نياز است كه افراد را در زمان 
انجام كارها آزاد بگذاريد تا بهتر بتوانند تعادل الزم ميان كار و زندگی شخصی 
خود را ايجاد نمايند. درواقع بهتر است كه وظايف فرد، حداقل يك روز قبل 
مشخص شده باشد. در اين رابطه ممكن است فردی تمايل داشته باشد كه 
ساعت های اول صبح، اقدامات را به صورت كامل انجام دهد. همچنين ممكن 
اس��ت برخی از افراد بخواهند يك روز پرمشغله را داشته باشند. در ازای آن 
روز بعد را به اس��تراحت اختصاص دهند. به همين خاطر ش��ما بايد به اين 
درک برس��يد كه دوركاری، نياز به انعطاف باالي��ی دارد. همچنين فراموش 
نكنيد كه ش��ما بايد به يادگيری مداوم كارمندان و ايجاد انگيزه در آنها نيز 
توجه داشته باشيد تا امكان همكاری طوالنی مدت شكل گيرد. درواقع بايد 
ش��رايطی وجود داشته باش��د كه امكان افزايش حقوق شكل گيرد. درواقع 
محدود بودن درآمد به س��طحی مش��خص، از جمله مهمترين داليل عوض 

كردن شغل محسوب می شود. 
5-افراد باتجربه را استخدام کنید 

در آخر اگر برای اولين بار در زمينه دوركاری فعاليت می كنيد. بهتر است 
ك��ه به دنبال افرادی باش��يد كه تجربه كافی در اين زمين��ه را دارند. در اين 
رابط��ه ب��ا توجه به اين امر ك��ه دوركاری، مديران را به افرادی پرمش��غله تر 
تبديل می كند. بس��ياری از شركت ها افرادی را استخدام می كنند كه وظيفه 
پيگيری ها و هماهنگی های الزم را برعهده دارد و از آنها می توان تحت عنوان 
مديران بخش دوركاری، نام برد. اين افراد به دليل آنكه تمركز و تجربه بااليی 
دارند، به خوبی می توانند بهترين خروجی را از تيم دوركار شما داشته باشند.  
در آخر توصيه می شود كه با مديرانی كه تجربه دوركاری را داشته اند صحبت 
نماييد و از نظارت آنها اس��تفاده كني��د. همچنين فراموش نكنيد كه عادت 
كردن به يك شرايط جديد، حداقل به يك ماه زمان نياز دارد. به همين خاطر 

در كسب نتايج نبايد بيش از حد شتاب زده رفتار كنيد. 
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اخبار

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی گفت:
کاالهای اساسی به میزان کافی در استان مرکزی ذخیره شده است

اراک - فرناز امیدی: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: 
کاالهای اساســی و استراژیک به میزان کافی در این استان ذخیره شده  است. 
علی صفری افزود: شکر به میزان کافی در استان مرکزی ذخیره سازی و واردات 
این محصول به استان آغاز شده  است. وی ادامه داد: برنج خارجی نیز در استان 
مرکزی به میزان کافی وجود دارد و در صورت افزایش تقاضا، عرضه کنندگان و 
مباشران توزیع آماده عرضه این محصول در بازار هستند. رئیس سازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش خرید مرغ و کاهش 
قیمت این محصول، مقرر شد مرغ زنده مازاد استان توسط شرکت پشتیبانی امور 

دام خریداری شود تا در زمان کاهش تولید برای تنظیم بازار عرضه شود. صفری افزود: مرغ منجمد نیز به میزان کافی در استان مرکزی 
ذخیره سازی شده و مشکلی در این زمینه در استان وجود ندارد. وی با یادآوری افزایش قیمت گوشت قرمز در استان مرکزی گفت: در 
راستای تنظیم بازار، گوشت قرمز و مرغ منجمد با قیمت تنظیم بازار در استان توزیع و قیمت گوشت آن در حال متعادل شدن است. رئیس 
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: گندم نیز به میزان کافی در سیلوهای این استان ذخیره سازی شده و در زمینه تامین آرد و 
نان نیز در استان مشکلی وجود ندارد. صفری اظهارداشت: با توجه به اختالف قیمت آرد بخش صنف و صنعت با نانوایی های سنتی، افزایش 
نظارت برای جلوگیری از ورود آرد نانوایی سنتی به بخش صنف و صنعت در دستور کار سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی قرار گرفته  
و آرد مورد نیاز بخش صنف و صنعت باید از طریق اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان تامین شود. وی با یادآوری برخی مشکالت در 
زمینه توزیع روغن در استان مرکزی به دلیل کاهش سرعت تولید این محصول در کارخانجات تولید این محصول گفت: با اجرای طرح 
مردمی سازی یارانه ها و افزایش سرعت تولید، این مشکل نیز در استان برطرف شده  است. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی 
افزود: ذخایر دانه های روغنی در کشور مناسب است و این دانه ها برای تولید روغن در اختیار کارخانجات قرار می گیرد. صفری ادامه داد: 
استان مرکزی به عنوان دومین قطب صنایع مادر تخصصی، چهارمین قطب صنعت کشور محسوب می شود و در زمینه تنوع تولیدات 
صنعتی رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است. وی درپایان خاطرنشان کرد: این استان با وجود صنعتی بودن در زمره ۱۰ استان 

نخست کشور در بخش کشاورزی است که ۹۰ هزار بهره بردار شامل ۲۰ درصد شاغالن استان در این حوزه فعال هستند.

افزایش 17 درصدی تولید برق در خوزستان
اهواز - شبنم قجاوند: معاون بهره  برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان 
گفــت: در فروردین ماه ســال جاری ۲ هزار و 775 گیگاوات ســاعت برق در 
خوزستان تولید شده که در مقایسه با سال ۱4۰۰ افزایش ۱7 درصدی را نشان 
می دهد.  ســید مهرداد بالدی موسوی بیان کرد: سهم نیروگاه های برق آبی در 
این مدت برابر 664 گیگاوات ساعت معادل ۲4 درصد، سهم نیروگاه های حرارتی 
و سیکل ترکیبی برابر ۲ هزار و 67 گیگاوات ساعت معادل 74.5 درصد و سهم 
نیروگاه های تولید پراکنده 44 گیگاوات ساعت معادل ۱.5 درصد، از کل انرژی 
تولیدی بوده است. وی افزود: 4۰ درصد برق بخش تولیدی نیروگاه های حرارتی 

و گازی اســتان توســط بخش دولتی ) نیروگاه های رامین و ماهشهر( و 6۰ درصد توســط نیروگاه های بخش خصوصی ) زرگان، آبادان، 
خرمشهر، شهدای پیروز بهبهان و فجر( تولید و به شبکه تحویل گردیده است. معاون بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان تصریح 
کرد: پیک فروردین ماه ۱4۰۱ به میزان 5 هزار و 8۰ مگاوات بوده که نسبت به پیک بار سال قبل 5درصد کاهش داشته، انرژی مصرفی در 
این ماه نیز برابر ۲ هزار و 5۹8 گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود ۱۲ درصد افزایش مصرف انرژی نسبت به مدت مشابه در سال 
قبل است. بالدی موسوی تاکید کرد: با توجه به رشد بار و انرژی مصرفی در فروردین ماه ۱4۰۱، مدیریت مصرف برق و جابجایی مصارف 
غیر ضروری از ساعات اوج مصرف ساعت )۱4 الی ۱8 و ۲۱ الی ۲۲ ( به سایر ساعات شبانه روز توسط کلیه مصرف کنندگان امری الزم 
و ضروری است. بر اساس این گزارش، ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق استان خوزستان در بخش انتقال برابر ۱3 هزار و ۱۹6 مگاوات 
 DG بوده که از این مقدار 8 هزار و ۱6۹ مگاوات در بخش آبی و 5 هزار و ۲7 مگاوات در بخش حرارتی است. ظرفیت تولید برق بخش

استان نیز ۱64 مگاوات است.

توسط منابع آب شهرستان های قائم شهر و سوادکوه انجام شد:
توقیف ادوات حفاری چاه غیر مجاز در حین انجام عملیات به صورت شبانه

ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای مازندران ، قنبرعلی نجفی مدیر منابع آب شهرستان های قائم شهر 
و سوادکوه با بیان این مطلب گفت: با تالش کارشناسان حفاظت این مدیریت، 
یک دستگاه ادوات حفاری چاه غیر مجاز در روستای قراخیل شهرستان قائم شهر 
شناسایی، توقیف و به پارکینگ منتقل شد. نجفی با بیان اینکه کارشناسان این 
مدیریت با هوشیاری کامل در منطقه حضور دارند و هرگونه برداشت غیرمجاز از 
آب های سطحی و زیر زمینی را رصد نموده و از این اقدام جلوگیری می نمایند، 
تاکید کرد: بر اساس قانون توزیع عادالنه آب نگهداری و استفاده از ادوات حفاری 

بدون داشــتن مجوز تخلف بوده و با قاطعیت تمام با آن برخورد می شــود.  وی در پایان خاطر نشان کرد: هر گونه حفر و بهره برداری از 
چاه های غیرمجاز و برداشت آب بدون مجوز، جرم محسوب شده و این مدیریت با هرگونه تخلف در زمینه آب های سطحی و زیر زمینی 

برخورد قانونی خواهد کرد.

مجوز تاسیس 1۳ باب داروخانه در استان ایالم صادر شد
ایالم-هدی منصوری:معاونت غذا ودارو دانشــگاه علوم پزشــکی ایالم در 
اقدامی بی ســابقه، از صدور مجوز و موافقت اولیه پروانه بهره برداری برای ۱3 
داروخانه در اســتان ایالم، توسط کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها و 
شرکت های توزیع خبر داد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایالم 
و به نقل از معاونت غذا و داروی دانشــگاه، این داروخانه ها با هدف دسترســی 
مناســب و توزیع عادالنه خدمات و فراورده های دارویی و ســایر اقالم سالمت 
محور، حفظ و ارتقای سالمت جامعه و رعایت حقوق شهروندی تاسیس خواهد 
شد که بدین منظور، مجوز و موافقت اصولی و پروانه بهره برداری در کمیسیون 

قانونی ماده ۲۰ امور داروخانه ها صادر گردید. یک باب داروخانه در شهر سرابله، یک باب در شهر آبدانان، یک باب در شهر مهران، دو باب در 
شهر دهلران، هشت باب در مناطق مختلف و کم برخوردار شهر ایالم  همچنین دکتر رسول دشتی،  معاون غذا و داروی دانشگاه از تاسیس 

اولین داروخانه بیماران خاص در آینده ای نزدیک در ایالم خبر داد.

 وضعیت پروژه های تاثیرگذار بوشهر 
برای تامین آب تابستان بررسی می شود

بوشــهر - خبرنگار فرصت امروز: معاون نظارت بر بهره برداری شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور گفت: بررسی روند پیشرفت پروژه  های تاثیرگذار 
در عبور موفق از پیک مصرف آب تابستان استان بوشهر، هدف اصلی بازدید از 
پروژه های آبرسانی این استان است. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر، هاشم امینی روز سه شنبه با هدف بازدید 
از طرح های آبرســانی در سفری وارد استان بوشهر شده است. وی در بدو سفر 
خود از پروژه خط انتقال آب مناطق شمالی بوشهر بازدید کرد. امینی در ادامه 
بازدید خود از مخزن پنج هزار مترمکعبی در حال احداث دلوار بازدید و بر تسریع 

در روند اجرا پروژه تاکید کرد. خط انتقال آب بندر رستمی سومین مقصد بازدیدهای معاون نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و 
فاضالب کشور بود که امینی در این بازدید از نزدیک در جریان روند اجرای پروژه قرار گرفت. امینی در ادامه بازدیدهای خود از پروژه های 
شهرستان دشتی و دشتستان بازدید خواهد کرد. گفتنی است پروژه های خط انتقال مناطق شمالی شهر بوشهر، خط انتقال بندر رستمی 

و خط مخزن پنج هزار مترمکعبی دلوار به ترتیب 7۰، 4۰ و 48 درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

بازدید شهردار رشت از شرکت شهاب خودرو در راستای پیگیری 
پروژه های مدیریت پسماند

رشت-زینب قلیپور: شهردار رشت در راستای پیگیری و پیشبرد هر چه سریعتر پروژه های مدیریت پسماند، از شرکت شهاب خودرو 
در چیتگر تهران بازدید به عمل آورد.سید امیر حسین علوی شهردار رشت در راستای پیگیری و پیشبرد هر چه سریعتر پروژه های مدیریت 
پسماند به ویژه در حوزه شرکت کودآلی گیالن به چیتگر تهران رفت و از شرکت شهاب خودرو بازدید به عمل آورد.گفتنی است شهرداری 
رشت به منظور افزایش ظرفیت پذیرش زباله شرکت کودآلی گیالن تا 7۰۰ تن، قراردادی را در سال ۱4۰۰ با شرکت شهاب خودرو منعقد 
کرد که این شــرکت در این قرارداد متعهد شد دو خط پردازش و تفکیک زباله را برای شهرداری رشت در کارخانه کودآلی گیالن نصب 
نماید.الزم به ذکر است، تاکنون یکسری از تجهیزات شرکت شهاب خودرو به شرکت کودآلی گیالن انتقال پیدا کرده است و همچنین در 
سال ۱4۰۱ هم با همکاری شهردار رشت قرارداد با این شرکت تمدید شد و شهاب خودرو هم اینک در حال نصب و راه اندازی تجهیزات 

در کارخانه کود آلی می باشد

آذربایجان شرقی - فالح: دبیر کل اجرایی پانزدهمین دوره المپیاد 
فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور در تبریز با اشاره به میزبانی تبریز در 
این دوره از المپیاد، گفت: تقویم برگزاری این مســابقات مشخص شده 
است. محمد خدادادی در مورد تقویم برگزاری پانزدهمین دوره المپیاد 
فرهنگی ورزشی دانشجویان کشور افزود: افتتاحیه این مسابقات در بخش 
دختران ۱8 تیر ماه سال جاری خواهد بود  و زمان ورود تیم ها یک روز 
قبل از افتتاحیه است. دبیر کل اجرایی پانزدهمین دوره المپیاد فرهنگی 
ورزشی دانشجویان کشــور در تبریز گفت: این مسابقات در رشته های 
فوتســال، والیبال، بســکتبال، تنیس روی میز، تکوانــدو، بدمینتون و 
تیراندازی پیگیری خواهد شد. خدادادی با بیان اینکه این دوره از رقابت 
ها در هشت روز برگزار می شود، خاطرنشان کرد: رشته های تنیس روی 

میز، تکواندو، بدمینتون، تیراندازی دختران از ۱8 تا ۲۰ تیر و رشته های 
شنا، کاراته و دوومیدانی ۲3 و ۲4 تیر ماه همچنین دیدارهای رده بندی 
و فینال دختران ۲4 تیر برگزار می شــوند. وی در مورد مسابقات آقایان 
نیز اعالم کرد: ورود تیم های پسران به دهکده مسابقات ۲8 تیر بوده و 
افتتاحیه المپیاد ۲۹ تیر برگزار خواهد شد و شرکت کنندگان همزمان در 
هفت رشته ورزشی مسابقات خود را آغاز خواهند کرد. خدادادی یادآور 
شد: رشته های  فوتسال، بسکتبال و والیبال در 8 روز پیگیری و بازی های 
رده بندی و فینال در 4 مرداد برگزار خواهد شد. مشعل المپیاد فرهنگی 
ورزشــی دانشجویان سراسر کشور برای نخستین بار در سال ۱37۲ در 
دانشگاه تهران شعله ور شد و در همان سال مقرر شد این مسابقات هر 
۲ سال  یکبار و به میزبانی یکی از دانشگاه های معتبر کشور برگزار شود.

اصفهان - خبرنگار فرصت امروز: چهارمین جلسه کمیته 
حقوقی آب ذیل کمیسیون کشــاورزی، سالمت، آب و محیط 
زیست اتاق بازرگانی اصفهان با حضور رئیس کمیسیون کشاورزی، 
سالمت، آب و محیط زیست، معاون دادستان عمومی و انقالب 
مرکز استان، فعاالن حوزه محیط زیست و جمعی از وکال برگزار 
شد.  به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این جلسه 
محمدصادقی رئیس کمیسیون کشاورزی، سالمت، آب و محیط 
زیست ضمن تاکید برعزم جدی اتاق بازرگانی اصفهان برای کمک 
به رفع مشــکل آب اصفهان گفت: از کارگروه های تشکیل شده 
در زمینه آب در اســتانداری اصفهان، اتاق بازرگانی اصفهان به 
عنوان متولی کارگروه های »بازار آب و حقابه «انتخاب شده و ما 
با برگزاری جلسات متعدد با خبرگان، نخبگان و کارشناسان حوزه 
آب و استفاده از ظرفیت وکال به دنبال بررسی راه های رفع مشکل 
آب هستیم.  وی مدیریت ضعیف را ریشه خشکسالی اصفهان و به 
وجود آمدن مشکالت بعدی مانند فرونشست بیان کرد.  در ادامه 
این جلســه حجم آب انتقالی طرح آبرسانی از سد زاینده رود به 

شهرها و روستاهای محور بن- بروجن، 4۱ میلیون متر مکعب در 
سال عنوان و تاکید شد ۱۱.5 درصد از این حجم متعلق به صنایع 
خواهد بود. هدف از اجرای این طرح نیز تامین، تصفیه و انتقال 
آب شــرب و صنعت برای ۱3 شهر، ۱۱ روستا و صنایع محدوده 
طرح عنوان و تاکید شد که ابعاد قانونی آن باید مورد بررسی قرار 
گیرد. در این جلسه تاکید شد انتقال بین حوضه ای آب از حوضه 

زاینده رود به کارون و مغایرت این انتقال بین حوضه ای با منطق 
کارشناســی و مصالح ملی به دلیل انتقال از حوضه بحران زده 
زاینده رود به حوضه پــرآب و دارای آب مازاد بر مصارف کارون 

باید بازنگری شود .
 در ادامه با تاکید بر اینکه شروع فعالیت حقوقی نسبت به این 
طرح با طرح دادخواســت به دیوان عدالت اداری در سال ۱3۹6 
بوده و با این وجود هنوز به نتیجه نرسیده است عنوان شد الزم 

است رسیدگی به این پرونده تسریع شود. 
در پایان این جلســه با بیان اینکه عدم وجود سیاســت های 
منسجم در استان مهم ترین مشکل بحران آب اصفهان است، مقرر 
شد اتاق بازرگانی اصفهان با همکاری دستگاه های اجرایی مرتبط، 
مسئولین استان های خوزستان، شهرکرد و یزد را نسبت به عمق 
فاجعه آب اصفهان آگاه ساخته و سازو کار تفاهم مشترک فراهم 
شــود. همچنین مصوب شد طی جلساتی با وکالی خبره حوزه 
آب، راه حل های تســریع رسیدگی به پرونده طرح بن –بروجن 

و مستندات و دالیل غیرقانونی بودن طرح مذکوربررسی گردد.

رشــت - خبرنگار فرصت امروز: با گازرســانی به 54 روستای 
کوهســتانی و صعب العبور گیالن در سال جاری، زمینه رونق بیش از 

پیش کسب و کارهای محلی و اشتغال جوانان فراهم خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، عیسی جمال نیکویی مدیرعامل 
شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت: برای برخورداری 
این روســتاها بیش از ۲5۰ کیلومتر شبکه توزیع و خط تغذیه اجرا می 
شود و با تکمیل این طرح ها، بیش از 3 هزار و 3۰۰ خانوار روستایی به 

جمع مشترکین گاز طبیعی خواهند پیوست.
مدیرعامل گاز گیالن با اشاره به اینکه هم اکنون همه شهرها و ۲ هزار 
و ۹4 روســتای استان گیالن برخوردار از گاز طبیعی می باشند، گفت: 
عالوه بر طرح گازدار شــدن 54 روستا، برنامه گازرسانی به 8۱ روستای 
صعب العبور در شهرستان های رودســر و سیاهکل نیز در دستور کار 
بــوده که هم اکنون برنامه ریزی هــای الزم برای اخذ پیمان این پروژه 

در حال انجام است.

وی با بیان اینکه گاز به عنوان موتور محرک تولید می تواند نقشــی 
اثرگذار درجهت تحقق شعار سال "تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین" 
ایفا نماید. بیان کرد: این شرکت همچنین طرح گازرسانی به ۹5 صنعت 
با حجم جایگزینی سوخت 4۰ هزار مترمکعب بر ساعت را در دستور کار 
خود دارد. جمال نیکویی با اعالم این خبر افزود: با برخورداری این صنایع 
از گاز طبیعی، مجموع صنایع گازدار اســتان به حــدود 6 هزار و 3۰۰ 
مشترک خواهد رسید که این مهم نشان از توجه ویژه شرکت گاز به امر 
تولید و اشتغال دارد. مدیرعامل گاز گیالن همچنین از برنامه ویژه این 
شرکت برای پشتیبانی از طرح های پژوهشی در حوزه گاز با هدف تحقق 
شــعار سال ۱4۰۱ خبر داد و گفت: این شرکت همواره نگاه مناسبی به 
اختراعات و تولیدات مهندسان داخلی داشته است چراکه حمایت از این 
تولیدات موجب افزایش ضریب ایمنی در تاسیسات، قطع وابستگی به 

بیگانگان و صرف جویی اقتصادی خواهد شد.
وی در همین راستا افزود: در سال های گذشته نیز مهندسان شرکت 

گاز استان گیالن توانستند دستگاه انتقال ماده بودارکننده گاز از بشکه 
ها به داخل مخــزن اودررایزر )اودرانت لودر( را به صورت کامالً بومی با 
فنــاوری نوین و دانش بنیان، طراحی و تولید نمایند که هم اکنون این 
دســتگاه در مراحل پایانی برای تولید انبوه قرار دارد. جمال نیکویی در 
خاتمه هدف شرکت گاز استان گیالن را تحویل امن و پایدار گاز طبیعی 
به مشــترکین گاز طبیعی عنوان کرد و گفت: این شرکت هم اکنون به 
پایان عملیات توسعه گازرسانی نزدیک شده است و تمام تالش خود را 
برای افزایش ســطح کیفی خدمات با استفاده از دانش نوین و بومی با 

هدف افزایش رضایتمندی مردم و مشترکین به کار بسته است.

آذربایجان شرقی - فالح: نخستین همایش مناطق آزاد و اقتصاد 
دانش بنیان در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

مدیرعامل ســازمان منطقــه آزاد ارس در این همایش گفت: تبیین 
مفاهیم اقتصاد دانش بنیان، معرفی تسهیالت و مزایای منطقه آزاد ارس 
برای شرکت های دانش بنیان و فناور، معرفی حمایت های پارک علم و 

فناوری استان و مرکز رشــد ارس از شرکت های فناور و دانش بنیان و 
آشــنایی با فرآیند اخذ مجوز دانش بنیان هدف برگزاری این همایش 
اســت. نریمان افزود: ما از همه ایده ها، ابتــکارات و ابداعات برای رونق 
منطقه آزاد ارس به ویژه در بخش دانش بنیان حمایت می کنیم و معتقد 

هستیم باید استعدادهای بالقوه به بالفعل تبدیل شود.
وی به حضور استادان، پژوهشگران و نخبگان علمی و فعاالن اقتصادی 
در این همایش اشاره کرد و تاکید کرد: ما می خواهیم تولیدات مان را به 
طرح های دانش بنیان ارتباط دهیم تا آن ها پویا و قوی باشند. مدیرعامل 
ســازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: سال گذشته، میزان سرمایه گذاری 
در منطقــه آزاد ارس ۲۰ هزار میلیارد تومان بود و هم اکنون نیز ۲۰۰ 
طرح در حال ســاخت وجود دارد که سعی داریم این طرح ها را به اتمام 

برســانیم. معاون پژوهش و فناوری دانشــگاه علم و صنعت نیز در این 
همایش به مزیت های منطقه آزاد ارس اشــاره کرد و گفت: این منطقه 
صنعتی ترین منطقه اســت و صنایع مادر در آن شــکل گرفته اســت. 
همچنین همجواری با ســه کشور همســایه که مصرف کننده فناوری 
هستند نیز دیگر مزیت این منطقه است. یونسیان افزود: دانشگاه علم و 
صنعت به عنوان دانشگاهی شاخص در ارتباط دادن صنعت و دانشگاه ها 
آمادگی دارد برای تکمیل حلقه زیست بوم نوآوری و فناوری، گامی را در 
راستای اعتالی فعالیت های فناورانه منطقه آزاد بردارد. وی ادامه داد: از 
طریق کارگزارهای فناوری می توان بین کشورهای همجوار، مناطق آزاد 
و شــرکت های دانش بنیان دانشگاهی و غیر دانشگاهی ارتباط داد و با 

شناسایی نیازهای آن ها حلقه واسط بین آن ها بود.

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: مدیر مخابرات منطقه گلستان 
در نشست با اصحاب رسانه که به مناسبت ۲7 اردیبهشت روز جهانی 
مخابرات برگزار شده بود از ۱۱ هزارفقره سرقت تجهیزات مخابراتی در 
یک سال گذشته خبر داد.دکتر غالمعلی شهمرادی که به مناسبت روز 
جهانی مخابرات در جمع اصحاب رســانه حضور داشــت ، با اعالم این 
مطلب که ۱۱ هزار فقره ســرقت تجهیزات مخابراتی در سال گذشته 
موجب ایجاد اختالل در ارائه خدمات به مشــتریان شده است از رسانه 
ها خواست تا به کمک مخابرات بیایند تا با کاهش و پیشگیری از این 
معضل بتوان خدمات مناسب و به موقع به مردم ارائه و رضایت آنان را 
کسب همینطور از بروز خســارات بیشتر به مخابرات جلوگیری شود.
مدیر مخابرات منطقه گلســتان ضمن اشــاره به شعار امسال اتحادیه 
جهانی مخابرات  تحت عنوان "فناوری های دیجیتال برای سالمندان 

وســالمندی ســالم" گفت : فناوری های مخابرات و دیجیتال  فرآیند 
دریافت خدمات را برای سالمندان تسهیل می کند  و موجب خواهد شد 
با دریافت خدمات غیر حضوری و ایجاد بستری برای کسب و کارهای 
دیجیتال درآمد مناسب داشته باشند .وی در ادامه افزود : از دهه مبارک 
فجر سال ۱4۰۰ تا ۲7 اردیبهشت ۱4۰۱ ، ا 74 پروژه  با اعتباری بالغ 
بر 6۲۱ میلیارد ریال با نگاه عدالت محوری و توزیع مناسب در سراسر 
اســتان آماده بهره برداری و افتتاح خواهد شــد . . وی از اجرای طرح 
فیبرنوری  در 67 نقطه اســتان  و فیبررســانی به مراکز و سایت های 
مخابراتــی خبرداد وگفت : در ۲5 نقطه اســتان توســعه   پورت های 

پرسرعت adsl  - vdsl - ftth  داشته ایم.
وی رویکرد مخابرات استان  را در ارتقاء کیفیت خدمات و سرویسها 
و رضایتمندی مشترکین  دانست وگفت : با آسیب شناسی و نشست ها 

وبرنامه ریزی های متعدد در صدد مرتفع کردن موانع توسعه ارتباطات 
مخابراتی در استان هســتیم.وی دلیل عمده  عدم رضایتمندی مردم 
و مشتریان را چالشــهای پیش روی مخابرات دانست  وگفت : افزایش 
سرقت تجهیزات مخابراتی یکی از معضل ها و چالشهاست   که منجر به 
نارضایتی مردم شده و مشتریان نتظار دارند مشکل بالفاصله حل شود. 
وی ادامه داد ۱۱ هزار فقره ســرقت در ســطح استان داشتیم و حجم 
باالیی از نارضایتی ایجاد شده که  برای رفع خرابی ها نیاز به تجهیزات 
و نیروی انسانی است که بتوانیم در کوتاهترین فرصت ارتباطات مجدد 
برقرار شــود و با توجه به ظرفیت موجود در مخابرات رسیدگی به این 
حجم از خرابی ها در زمان مورد انتظار مشتریان امکان پذیر نخواهد بود 
و الزم است مشتریان در این زمینه شرایط مخابرات را درک و همراهی 

الزم را داشته باشند.

دبیرکل اجرایی خبر داد؛

پانزدهمینالمپیادفرهنگیورزشیدانشجویانکشوردرتبریزبرگزارمیشود

درجلسه کمیته حقوقی آب تاکید شد

سیاست های غیر منسجم مهم ترین چالش بحران آب اصفهان

گازرسانی به روستاهای گیالن موجب رونق کسب و 
کارهای محلی و اشتغال جوانان می شود

به میزبانی منطقه آزاد ارس؛
نخستین همایش مناطق آزاد و اقتصاد دانش بنیان برگزار شد

مدیر مخابرات منطقه گلستان در نشست با اصحاب رسانه:
 11هزار فقره سرقت تجهیزات مخابرات در سال گذشته صورت گرفته است

مشــهد - ابراهیم بای: به گزارش روابط عمومی اداره کل منابع 
طبیعی و ابخیزداری خراسان رضوی کارگاه اموزشی معاونین و مدیران 
ستادی و استانی ســازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور در مشهد 

آعاز شد.
در مراسم افتتاحیه این کارگاه حجت االسالم والمسلمین طباطبایی 
نژاد مســئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در ســازمان منابع طبیعی و 
ابخیزداری کشــور طی ســخنانی به تبیین اهداف این کارگاه اموزشی 
پرداخت و گفت:عملکرد اســتانها در سال ۱4۰۰ مورد ارزیابی قرار می 
گیرد. دکتر محسن فنودی مدیر کل منابع طبیعی و ابخیزداری خراسان 

رضوی نیز در بخشــی از این کارگاه آموزشی گفت: این کارگاه به مدت 
3 روز و بصورت کارگروههای تخصصی به ارزیابی عملکرد  و فعالیت ها 
تعهدات استانها خواهند پرداخت و سیاست های سازمان در سال ۱4۰۱  
جهت استانها تبیین می شود. اضافه می نماید:میر عماد مشاور رئیس 
سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور و مسئول پیگیری و هماهنگی 
امور مدیران استانها در حاشیه این مراسم به خبرنگار ما گفت: در این 
کارگاه ضمن هدف گذاری برنامه های ســال ۱4۰۱ اموزش اشنایی با 
قانون برگزاری مناقصات و قراردادها نیز بوسیله مدیر کل دفتر حقوقی 

سازمان اجرا خواهد شد

 برپایی کارگاه اموزشی معاونین و مدیران ستادی و استانی 
سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری کشور در مشهد
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چرا معتبر بودن در کار و زندگی شخصی مهم است؟

به قلم: استفان میناسوند
كارشناس كسب و كار
ترجمه: علی آل علی

برخی از برندها در بازار هميش��ه اعتبار بس��يار بااليی داشته و همه كارآفرينان و حتی مشتريان به آنها 
اعتماد دارند. اين امر گاهی اوقات در نگاه كارش��ناس های حرفه ای نوعی اس��تثنا برای برندها محس��وب 
می ش��ود. درس��ت به همين خاطر اگر شما به دنبال تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف در دنيای كسب و 
كار هس��تيد، بايد از همان لحظه نخس��ت به سراغ ايجاد اعتبار و فعاليت معتبر برای خودتان برويد. البته 
در اين ميان س��واالت بس��يار زيادی درباره چرايی اهميت معتبر ب��ودن در فعاليت كاری و حتی زندگی 

شخصی مطرح می شود. 
بس��ياری از افراد پاس��خ روش��نی برای اهميت فعاليت معتبر در زمينه كاری و زندگی شخصی ندارند. 
با اين حس��اب قبول كردن اين توصيه برای بس��ياری از افراد غيرمنطقی جلوه می كند. اين امر می تواند 
شرايط كاری برای شما را به طور قابل ماحظه ای تغيير داده و بهينه سازی فعاليت تان را به تاخير بيندازد. 
هدف اصلی در اين مقاله بررس��ی برخی از مزايای فعاليت معتبر در دنيای كار و زندگی ش��خصی است. 

اگر اين موضوع برای شما هم جذاب به نظر می رسد، در ادامه با ما همراه باشيد. 
بهبود وضعیت کاری با اعتبار باال

وقتی فردی در بازار اعتبار بااليی دارد، معنای آن امكان تاثيرگذاری وی يا برندش بر روی ديگران بدون 
نياز به صرف هزينه های كان اس��ت. برندهای بزرگی مثل اپل يا مايكروسافت كه اعتبار بسيار زيادی در 
ميان مش��تريان دارند، به طور معمول نياز چندانی به اس��تفاده از بودجه ه��ای بازاريابی كان يا اقدامات 

عجيب و غريب برای اثبات برتری شان در بازار ندارند. 
فعاليت در راستای كسب اعتبار به برندها برای موفقيت بلندمدت كمك می كند. بدون ترديد هر برندی 
در وضعيت كنونی بازار امكان كسب موفقيت های مقطعی را دارد. با اين حال پايداری در شرايط موردنظر 
امر بسيار دشواری محسوب می شود. اين نكته به شما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف كمك كرده 

و شرايط تان در اين ميان را به طور قابل ماحظه ای تقويت می كند. 
بدون ش��ك مزايای فعاليت يك برند دارای اعتبار باال در بازار كاما روش��ن اس��ت. اي��ن امر به برندها 
فرصت بسيار خوبی برای تاثيرگذاری بر روی مشتريان داده و صرفه جويی مالی كانی نيز به همراه دارد. 
نكته مهم در اين ميان نحوه فعاليت به مثابه يك برند يا كارآفرين معتبر اس��ت. به عبارت بهتر، اس��تفاده 
از فرمول مناس��ب برای تبديل ش��دن به يك فرد معتبر در دنيای كار و زندگی شخصی چندان هم واضح 
نيس��ت. به همين دليل بايد نيم نگاهی هم به اين مس��ئله و نحوه س��اماندهی آن در دنيای كس��ب و كار 

داشته باشيم. 
چگونه تبدیل به فردی معتبر شویم؟

بهترين نقطه ش��روع برای تقويت اعتبار در بازار و زندگی ش��خصی توجه به ارزش هاست. هر برندی در 
بازار دارای برخی از ارزش های محوری اس��ت. اين ارزش ها چرايی حضور برند موردنظر در بازار را توضيح 
داده و به آنها برای تاثيرگذاری بر روی مشتريان كمك می كند. در زندگی شخصی نيز هر فردی برخی از 
ارزش های مهم برای خودش دارد. اين ارزش ها می تواند تنوع بسيار زيادی داشته و حوزه های مختلفی را 
نيز شامل شود. درست به همين خاطر افراد و برندها در موقعيت های مختلف اقدام به رفتارهای گوناگون 

می كنند. 
بدون شك ارزش ها اهميت بسيار زيادی دارند. اين امر تفاوت ميان برندهای بزرگ و شكست خورده را 
نش��ان می دهد. با اين حال نكته مهم در اين ش��رايط نحوه استفاده از ارزش های برند برای تاثيرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��ت. به عبارت ساده تر، ش��ما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف بايد عاوه بر 
اعام موضع در زمينه فعاليت كاری و انتخاب ارزش ها از آنها به طور عملی نيز اس��تفاده نماييد، در غير 
اين صورت ارزش های ش��ما باورپذير نخواهد بود. اين امر می تواند ش��رايط شما برای تاثيرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را به طور قابل ماحظه ای تغيير داده و شرايط تان را به شدت دستخوش تغيير نمايد. 
امروزه افراد بس��يار زيادی با ارزش های مختلف اما بدون عمل در دنيا وجود دارد. با اين حس��اب تفاوت 
اساس��ی ش��ما با ديگران در اين ميان اجرای ارزش های تان در زندگی و محل كار خواهد بود. اين امر شما 
را ب��ه ط��ور قابل ماحظه ای از ديگران متمايز كرده و فرص��ت تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف را پديد 

می آورد. 
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پينترست شايد مثل ساير پلتفرم ها دارای كاربران بی شمار 
يا حتی محبوبيت گسترده نباش��د، اما در دنيای شبكه  های 
اجتماع��ی طرفدارهای خاص خ��ودش را دارد. اين امر برای 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف به بسياری از برندها كمك 
كرده و امروزه ش��مار بااليی از كس��ب و كارها از همان ابتدا 
ش��روع به ايجاد حس��اب كاربری رس��می برای برندشان در 

اينستاگرام می كنند. 
در دنيايی كه ش��بكه های اجتماعی به طور سرس��ام آوری 
در حال توس��عه هستند، بسياری از برندها برای تاثيرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف به دنبال اس��تفاده از گزينه های نام 
آش��نا هستند. پينترس��ت در اين ميان به دليل تاثيرگذاری 
گس��ترده بر روی مخاطب هدف و همچنين سابقه بااليی كه 
دارد، گزينه بسيار خوبی محسوب می شود. نكته مهم در اين 
ميان استفاده درست از اين پلتفرم برای بازاريابی و درآمدزايی 
اس��ت، در غير اين صورت حضور برندتان در اين ميان س��ود 

چندانی برای تان نخواهد داشت. 
س��االنه ش��مار بس��يار زيادی از برندها در پ��ی حضور در 
پينترست هستند. اين امر شايد در نگاه نخست جذاب به نظر 
برس��د، اما اگر همراه با يك برنامه دقيق برای تاثيرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نباشد، شانس آن برندها به شدت كاهش 
پيدا كرده و مشتريان نيز تمايلی برای تعامل با برندهای مورد 

نظر پيدا نمی كنند. 
بی شك درآمدزايی از يك شبكه اجتماعی برای هر برند امر 
جذابی محسوب می شود. اين نكته بايد به طور مداوم مد نظر 
ش��ما و ديگر برندها برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 
باشد. چنين نكته ای اگر از سوی شما به طور حرفه ای دنبال 
شود، در نهايت امكان فعاليت مناسب در پينترست و همچنين 
درآمدزايی را نيز به همراه خواهد داشت. امروزه شمار بسيار 
زيادی از برندها هيچ سودی از حضور در شبكه های اجتماعی 
نمی برند. درست به همين دليل اگر شما به دنبال تاثيرگذاری 
بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای هس��تيد، بايد قبل از 
اينكه موقعيت تان به شدت دستخوش تغييرات گسترده شود، 
از تكنيك های مناسب سود ببريد، در غير اين صورت خيلی 
زود از ديگر برندها جا مانده و هيچ فرصتی برای بهره برداری 

از امكانات پينترست نخواهيد داشت. 
هدف اصلی در اين مقاله بررس��ی برخ��ی از نكات مهم و 
تاثيرگذار برای بررس��ی نكات حرف��ه ای در زمينه بازاريابی و 
درآمدزايی از پينترست است. اين امر به شما برای تاثيرگذاری 
بر روی مخاطب هدف كمك شايانی كرده و شانس تان را نيز 
در اي��ن ميان به طور قابل ماحظ��ه ای افزايش می دهد. در 
ادامه برخی از مهمترين نكات در اين راس��تا را مورد بررسی 

قرار خواهيم داد. 
افزایش ترافیک سایت خرده فروشی

بس��ياری از برندها دارای سايت رسمی برای فروش آناين 
يا در برخی از موارد خرده فروش��ی گس��ترده آناين هستند. 
اين امر يكی از ايده های مناس��ب ب��رای تاثيرگذاری بر روی 
مخاطب هدف محسوب شده و توانايی شما در اين ميان را به 
ط��ور قابل ماحظه ای افزايش می دهد. بدون ترديد برخی از 
راهكارهای مورد نظر برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 
در اين ميان س��خت يا شايد حتی در نگاه نخست غيرممكن 
باشد، اما اگر كمی تمرين كنيد همين راهكارها نيز برای شما 

بی نهايت ساده خواهد شد. 
ش��ما می تواني��د ب��رای درآمدزايی ي��ا افزاي��ش ترافيك 
خرده فروش��ی تان در پينترس��ت كار خودتان را با بارگذاری 
تصاويری از محصوالت تان شروع كنيد. يادتان باشد پينترست 
يك پلتفرم بصری اس��ت. اين امر ب��ه معنای اهميت فرمت 
تصوير در اين پلتفرم است. با اين حساب شما در كنار برخی 
از كپشن ها و همچنين استفاده از محتوای متنی بايد نگاه تان 
اول از همه به محتوای تصويری باشد. در اين ميان همكاری 
با عكاس های حرفه ای يا دس��ت كم اس��تفاده از دوربين های 
باكيفيت ايده بسيار مهمی محس��وب می شود. اين امر شما 
را در كانون توجه مش��تريان قرار داده و توانايی تان را نيز به 
طور چشمگيری افزايش خواهد داد. بر اين اساس شما شانس 
بس��يار خوبی برای تاثيرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف پيدا 
ك��رده و موقعيت تان در بازار نيز به طور چش��مگيری بهبود 

پيدا خواهد كرد.
امروزه بس��ياری از مشتريان برای خريد يك محصول اول 
از همه به دنبال اس��تفاده از موقعيت های متعدد هستند. در 
اين ميان حضور در شبكه های اجتماعی و بررسی محصوالت 
مختلف گزينه بس��يار خوبی محسوب می شود. اگر برند شما 
در پينترس��ت محصوالت خودش را با عكس های با كيفيت 
بارگذاری نمايد، مش��تريان دير يا زود نظرش��ان به برندتان 
جلب خواهد شد. شما به اين ترتيب شانس بسيار خوبی برای 
تاثيرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف پيدا كرده و موقعيت تان 

نيز به خوبی تقويت می شود. 
يادتان باش��د ش��ما برای بارگذاری عكس ه��ای مربوط به 
محصوالت تان بايد هميش��ه از پين های دقيق و درست سود 
ببريد. اين امر ش��انس شما را به شدت افزايش داده و امكان 
تاثيرگ��ذاری بر روی مش��تريان را به هم��راه دارد. پين ها در 
پينترست برای دس��ته بندی محتوا استفاده می شود. به اين 
ترتيب اگر ش��ما از پين های درست و مرتبط با محتوای تان 
اس��تفاده كنيد، خيلی زود كاربران نس��بت به حضورتان در 
عرصه بازاريابی و همچني��ن فروش محصوالت آگاه خواهند 

شد. 
جلب نظر دیگران برای همكاری با برند

بسياری از مشتريان و طرفدارهای برندها مايل به همكاری 
با برند مورد نظر در زمينه بازاريابی هس��تند. اين امر به طور 
معمول در قالب بازاريابی آشناس��ازی دنبال می شود. در اين 
الگو يك مشتری محصوالت مربوط به برند مورد عاقه اش را 
به دوس��تان يا اعضای خانواده معرفی می كند. به اين ترتيب 

تاثيرگذاری فرآيند مورد نظر به طور چشمگيری افزايش پيدا 
كرده و ش��انس تان در اين ميان به شدت تقويت خواهد شد. 
ش��ما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف بايد در زمينه 
تاثيرگذاری بر روی مشتريان از چنين شيوه ای استفاده كنيد. 
بی ش��ك هر برندی دارای برخی از طرفدارها يا دس��ت كم 
مش��تريان وفادار است. اين افراد شايد به طور مستقيم مايل 
به اس��تفاده از نكات مختلف درباره برند شما نباشند، اما در 
صورتی كه شما به طور مشخص از آنها دعوت كنيد، بسياری 
از دوستان ش��ان را نيز به سوی خريد از شما ترغيب خواهند 
ك��رد. نكته مهم در اين ميان ت��اش برای تبديل برندتان به 
يك گزينه جذاب برای مش��تريان است، در غير اين صورت 
تقريب��ا توصيه های هيچ كس عاملی ب��رای موفقيت برندتان 

نخواهد بود. 

يادتان باش��د ش��ما بايد در برخی از موارد برای همكاری 
مشتريان در پروژه های بازاريابی تان هديه يا جايزه هايی را در 
نظر بگيريد. اين امر می تواند نظر مش��تريان مورد نظر برای 
همكاری بيش��تر با برندتان را به طور قابل ماحظه ای جلب 
كن��د. در اين صورت ديگر نيازی برای تعامل با مش��تريان يا 
تاش برای تاثيرگذاری بر روی آنها به طور حرفه ای نخواهد 
بود. بدون ترديد بس��ياری از برندها برای تاثيرگذاری بر روی 
مشتريان ش��ان با مش��كات بس��يار زيادی رو به رو هستند. 
اس��تفاده از پينترس��ت برای توس��عه برند در قال��ب برنامه 
آشناسازی يكی از ايده های بسيار خوب در اين ميان محسوب 
می ش��ود. شما در اين صورت به خوبی توانايی تاثيرگذاری بر 
روی مخاطب هدف را داشته و توانايی تان در اين ميان به طور 

چشمگيری بهبود پيدا خواهد كرد. 
افزایش ترافیک وبالگ برند

امروزه برندهای بزرگ دارای وباگ رس��می برای كس��ب 
و كارش��ان هس��تند. اين امر به ش��ما ب��رای تاثيرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف كمك ك��رده و توانايی تان در اين ميان 
را به ش��دت افزايش خواهد داد. نكته مهم اينكه ش��ما برای 
تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف نياز به كمك های حرفه ای 
مش��تريان خواهيد داشت. يكی از راهكارهای مناسب در اين 
مي��ان برای آگاهی از نظرات مش��تريان راه ان��دازی وباگ و 

دريافت بازخوردهای آنهاست. 
ش��ما در يك وباگ تخصصی فرصت بس��يار بهتری برای 
تعامل با مش��تريان وف��ادار و همچنين عاقه من��د به حوزه 
كاری تان خواهيد داشت. اين امر به مرور زمان از شما برندی 
حرفه ای در بازار می سازد. بنابراين بايد هميشه نيم نگاهی به 
اين مس��ئله در دنيای كسب و كار داشته باشيد، در غير اين 
صورت شانس تان برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف به 

طور چشمگيری كاهش پيدا می كند. 
امروزه برندهای بس��يار زيادی در پينترست فعاليت دارند. 
اي��ن امر به معن��ای موفقيت تمام برندهای م��ورد نظر برای 
تاثيرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف نيس��ت. برخی از برندها 
پس از س��ال ها عضويت در پينترست هنوز هم توانايی پيدا 
كردن مخاطب هدف ش��ان را ندارند. در اين ميان ش��ما بايد 
عملكرد كاما متفاوتی داشته باشيد. اين امر می تواند به شما 
برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف كمك شايانی كرده 
و تاش تان در اين ميان را نيز به طور چش��مگيری همراه با 

سود سازد. 
وقتی كاربران از وباگ ش��ما استقبال كنند، كم كم موج 
افزايش فروش محصوالت تان نيز از راه خواهد رسيد. يادتان 
باش��د شما هميشه می توانيد بخشی از محتوای وباگ تان را 
در قال��ب تصاوير جذاب برای كاربران پينترس��ت بارگذاری 
كنيد. اين امر به شما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 
كم��ك ك��رده و توانايی تان در اين مي��ان را نيز به طور قابل 

ماحظه ای افزايش خواهد داد. 
اگر ش��ما وباگ رسمی برای برندتان نداريد، توصيه ما در 
اين بخش راه اندازی وباگ در سريع ترين زمان ممكن است. 
اين امر می تواند فرصت های بسيار خوبی پيش روی شما قرار 
داده و توانايی تان در اين ميان را نيز به طور قابل ماحظه ای 
افزاي��ش دهد. ب��ه ويژه اگر اي��ن ايده را در كن��ار بارگذاری 

برش هايی از محتوای وباگ تان در پينترست دنبال كنيد. 
استفاده از گزینه درآمدزایی پینترست

ام��روزه در بس��ياری از ش��بكه های اجتماع��ی كانال های 
متعددی برای كمك به توليدكنندگان محتوا وجود دارد. به 
عنوان مثال، در يوتيوب عاوه بر پرداخت مقدار مش��خصی 
س��هم تبليغات به توليدكنندگان محتوا، امكان اس��تفاده از 
گزينه هايی مشخص برای دعوت از كاربران به منظور پرداخت 
مستقيم كمك مالی به كانال های مختلف نيز وجود دارد. اين 
امر به ش��ما برای تاثيرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف كمك 

شايانی كرده و موقعيت تان را به خوبی تقويت خواهد كرد. 
پينترس��ت نيز در ميان ديگر ش��بكه های اجتماعی برای 
حف��ظ تع��داد كاربرانش به دنب��ال ايج��اد كانال هايی برای 
درآمدزايی آنها رفته است. در اين ميان كاربران می توانند به 

توليدكنندگان محتوايی كه دوست شان دارند، كمك هزينه 
مالی ارائه دهند. البته اين كمك هزينه ها خيلی زياد نيست، 
اما می تواند به نوعی حمايت ش��ما از برند مورد نظر را نشان 
دهد. اين امر در بلندمدت برای شما مزايای بسيار متنوعی به 
همراه داش��ته و شانس تان را نيز به طور چشمگيری افزايش 

می دهد. 
يادتان باش��د حمايت از كاربران در پينترس��ت امر بسيار 
مهمی محسوب می ش��ود. اين نكته به بس��ياری از كاربران 
برای تقويت انگيزه شان به منظور توليد محتوای بيشتر و بهتر 
كمك می كند. اگر ش��ما هم در قالب يك كارآفرين مستقل 
يا گرافيست در پينترست حضور داريد، می توانيد به سادگی 
هرچ��ه تمام تر با اس��تفاده از اين گزينه اميدوارم به كس��ب 
درآمد مستقيم باش��يد. اينطوری ديگر همكاری تبليغاتی با 
ديگر برندها يا تاش برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 

با شيوه های مختلف برای تان اولويت نخواهد داشت. 
انتشار محتوای دارای گزینه خرید مستقیم

از زمان��ی كه اينس��تاگرام ام��كان خري��د درون برنامه ای 
و مس��تقيم را به پلتفرمش اضافه كرده اس��ت، بس��ياری از 
ش��بكه های اجتماعی ديگر نيز در اين مسير گام برداشته اند. 
اين امر به شما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف كمك 
كرده و ش��انس تان در اين ميان را ب��ه طور قابل ماحظه ای 
تقويت می كند. يادتان باشد ش��ما برای تاثيرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بايد هميش��ه محصوالت تان را به س��اده ترين 
ش��كل ممكن برای خريد پيش روی شان قرار دهيد، در غير 
اين صورت ب��ه احتمال زياد خيلی از كاربران انگيزه يا حتی 

حوصله كافی برای خريد محصوالت تان را پيدا نمی كنند. 
پينترس��ت برای ساده سازی فرآيند فعاليت كاربران امكان 
خري��د درون برنامه ای را برای آنها فراهم كرده اند. اين امر به 
آنها برای تاثيرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف كمك كرده و 

فرآيند فروش را نيز بی نهايت ساده می كند. 
همانطور كه شما در اينستاگرام برای فروش محصوالت تان 
ب��ه طور مس��تقيم ني��از به يك فهرس��ت دقي��ق داريد، در 
پينترست نيز بايد فهرس��تی دقيق و حرفه ای داشته باشيد. 
اي��ن امر می تواند برای ش��ما مزايای بس��يار زيادی به همراه 
داش��ته باشد. نكته مهم ديگر اينكه شما برای تاثيرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان هميش��ه نياز به فروش به ساده ترين 
ش��كل ممكن داريد. پينترس��ت با فراهم سازی بستری برای 
معرف��ی دقيق و بدون ابهام محصوالت و همچنين فروش در 
لحظه ش��ان به شما برای تحقق اين هدف كمك خواهد كرد. 
اين نكته شما را به سوی تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 

در بسياری از موقعيت های بهتر سوق می دهد. 
يك��ی از مهمترين نكات برای ف��روش محصوالت به طور 
مس��تقيم در پينترس��ت مربوط به نياز به تاييد رسمی اين 
پلتفرم است. به عبارت بهتر، برند شما بايد به طور رسمی از 
س��وی اين پلتفرم تاييد شود، در غير اين صورت شايد هرگز 
فرصت فروش محصوالت تان را به دس��ت نياوريد. برای تاييد 
برندتان كافی اس��ت مشخصات كسب و كار خود را برای اين 
پلتفرم ايميل كنيد. بعد از آن پينترس��ت به طور خودكار با 

گذشت چند روز كاری برند شما را تاييد خواهد كرد. 
تولید محتوای اسپانسری

كس��ب و كارهای نوپا يا كارآفرينان مس��تقلی كه در قالب 
گرافيست در پينترس��ت فعاليت دارند، در بسياری از مواقع 
برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف دغدغه های بس��يار 
متعددی پيش روی شان قرار می گيرد. اين امر در بسياری از 
مواقع انگيزه كارآفرينان برای بازاريابی و حتی درآمدزايی در 
پينترس��ت را كاهش می دهد. نكته مهم در اين ميان امكان 
فعاليت ش��ما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف است. 
اين امر می تواند در قالب توليد محتوا اسپانسری دنبال شود. 
شما به عنوان يك برند بزرگ برای اينكه محصوالت يا حتی 
برندتان پيش چشم كاربران قرار گيرد، می توانيد با اكانت های 
پرطرفدار و مشهور در پينترست همكاری داشته باشيد. اين 
امر به ش��ما فرصت بس��يار خوبی برای تاثيرگذاری بر روی 

مخاطب هدف می دهد. 
در س��وی ديگر ماجرا، اگر ش��ما يك اكان��ت تاثيرگذار در 
پينترس��ت داريد، می توانيد به سادگی هرچه تمام تر اقدام به 
توليد محتوای اسپانس��ری در همكاری با يك برند مناس��ب 
كنيد. اين امر برای ش��ما درآمد بسيار خوبی به همراه داشته 
و توانايی ت��ان در اين ميان را به طور قابل ماحظه ای افزايش 
خواهد داد. يادتان باش��د در دنيای كسب و كار برندها برای 
اينكه ب��ه دنبال تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف باش��ند، 
دردس��رهای زي��ادی را تحمل می كنند. در اين ميان ش��ما 
می توانيد با توليد محتوا اسپانسری اندكی از دردسرهای آنها 
را كاه��ش دهيد. در اين ص��ورت ديگر نيازی به تغيير عمده 

وضعيت تان در دنيای كسب و كار نخواهد بود. 
مدیریت اکانت دیگران در پینترست

ادمين ه��ا فقط در دنيای اينس��تاگرام محبوبي��ت ندارند. 
در بس��ياری از اوقات پينترس��ت ه��م نياز به ادمي��ن دارد. 
بنابراين برندهای بزرگ پيش از اينكه وضعيت ش��ان به طور 
قابل ماحظه ای تغيير كند، به س��راغ استفاده از گزينه های 
مختل��ف در زمينه بازاريابی و تاثيرگ��ذاری بر روی مخاطب 
هدف می روند. اين امر نه تنها برای ش��ما يك فرصت كاری 
خوب اس��ت، بلكه امكان آشنايی با نحوه بازاريابی درست در 
پينترس��ت را نيز فراهم می كند. ش��ما می توانيد در صورت 
مهارت مناس��ب اقدام به بازاريابی و مديريت اكانت برندهای 
بزرگ در پينترس��ت كنيد. اين امر تجربه شما در اين عرصه 
را به شدت ارتقا داده و توانايی تان را نيز دو برابر خواهد كرد. 
يادتان باش��د شما برای تاثيرگذاری بر روی مخاطب هدف 
هميشه امكان استفاده از گزينه های متعدد را خواهيد داشت. 
اين امر می تواند به شما كمك شايانی كرده و موقعيت تان در 
بازار را نيز تقويت نمايد. البته در اين ميان شما بايد دست كم 
مهارت الزم برای مديريت اكانت های ديگران در پينترس��ت 
را داش��ته باشيد، در غير اين صورت خيلی زود موقعيت های 
كاری تان را از دس��ت خواهيد داد. اين امر می  تواند برای شما 
هزينه بسيار زيادی در ادامه مسير كارآفرينی تان داشته باشد. 
منبع: هاب اسپات

راهكارهای بازاريابی و درآمدزايی در پینترست


