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1 خرداد 1401

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

با گرانی مواد غذایی در ایران و جهان، اولویت کشاورزی دوچندان شده است

 8 گلوگاه
کسب و کار کشاورزی

فرصت امروز: افزایش جهانی قیمت گندم و غالت به واس��طه جنگ روس��یه و اوکراین و بروز بحران غذا در س��ایه 
خشکسالی و تغییرات اقلیمی، اهمیت امنیت غذایی و اولویت کشاورزی را در حال حاضر دوچندان کرده است؛ هرچند 
یکی از مهمترین شروط رشد سرمایه گذاری در بخش کشاورزی همانند سایر بخش ها در اقتصاد ایران، وجود محیط 
مناسب کسب و کار است.  طبق ارزیابی نهاد پژوهشی مجلس، محیط کسب وکار و سرمایه گذاری در ایران به طور عام 
و بخش کشاورزی به طور خاص شاهد وضعیت نامطلوبی است و رتبه پایین ایران در گزارش های بین المللي کسب...

امروز در کمیسیون عمران مجلس بررسی می شود

 طرح مجلس
برای کنترل اجاره بها

2

2

3

مالیات بر عایدی سرمایه مقابل سوداگری می ایستد؟

5 کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه

8

مدیریتوکسبوکار

4

فرصت امروز: با وجود آنکه شاخص بورس تهران در هفته پایانی اردیبهشت ماه و برای پنجمین هفته 
متوالی به روند صعودی خود ادامه داد و بازدهی حدود 2 درصدی را در هفته گذشته به جا گذاشت، اما 

در آخرین روز معامالتی اردیبهشـت ماه و برای دومین روز متوالی قرمزپوش شـد و با کاهش 
15 هزار واحدی به سطح یک میلیون و 5۷۹ هزار واحد رسید. با پایان اردیبهشت و با لحاظ...

بیش از ۹ میلیارد برگه بهادار در آخرین روز اردیبهشت دست به دست شد

عقبگرد بورس به سطح 1.5 میلیونی

نگـــاه
افزایش دستمزد بر کدام 
صنایع، اثر بیشتری دارد؟
تاثیر دستمزد 1401 

بر تولید
از هم��ان ابت��دای تصوی��ب 
افزایش 57 درصدی دس��تمزد 
1401، ای��ن موضوع با واکنش 
بخ��ش خصوصی روبه رو ش��د 
و فع��االن اقتصادی نس��بت به 
افزای��ش هزینه تولید هش��دار 
دادند. حاال گ��زارش تازه بازوی 
پژوهشی بخش خصوصی نشان 
می ده��د رش��د 57 درص��دی 
دس��تمزد نی��روی کار به دنبال 
مصوبه ش��ورای عال��ی کار، آثار 
متف��اوت و ناهمگونی بر صنایع 
و فعالیت ه��ای مختلف تولیدی 
داشته است. به طوری که تاثیر 
ای��ن مصوبه بر صنای��ع کاربر و 
دارای نیروه��ای کار گس��ترده 
بیش��تر بوده، ولی ب��ر صنایعی 
که عمده فرآیند تولید توس��ط 
ماش��ین   آالت صورت می گیرد و 
اصطالحا ساختار آنها سرمایه   بر 
اس��ت، طبعا این تاثیر، اندک و 
کمرنگ اس��ت. همچنین س��ه 
صنعت پوش��اک، تولید س��ایر 
تجهیزات حمل ونقل )کش��تی، 
قای��ق و لکوموتی��و( در کن��ار 
نصب ماش��ین   آالت و تجهیزات 
بیشترین فشار را از ناحیه رشد 

دستمزد متحمل شده اند.
از آنجا که سهم نیروی کار در 
روند تولید صنایع مختلف کشور، 

متفاوت اس��ت، افزایش 
572 درصدی دستمزد...

20 شوال 1443 - س�ال هفتم
شماره   2016

8 صفحه - 5000 تومان

Sun.22 May 2022

فرصت امروز: شاید کمتر کسی تصور می کرد که درگیری نظامی روسیه و اوکراین 
تا این اندازه بر زندگی روزمره مردم جهان تاثیرگذار باش��د و امنیت غذایی کشورها را 
به مخاطره بیندازد. روزش��مار بحران ش��رق اروپا در حالی از مرز یکصد روز فراتر رفته 
اس��ت که دامنه بازخوردهای این جنگ حاال تمام مرزها و قاره ها را درنوردیده اس��ت. 
با توجه به س��هم و نقش دو کش��ور روس��یه و اوکراین در تولید و صادرات بسیاری از 
محصوالت اساس��ی به ویژه کشاورزی، تمام بازارهای جهانی از همان روزهای آغازین 
جنگ تحت تأثیر قرار گرفتند، به طوری که اقتصاددانان، آن را با بحران س��ال 2008 
میالدی مقایسه می کنند. شواهد موجود نشان می دهد که درگیری روسیه و اوکراین در 
تمام ابعاد آن، اثرات هشداردهنده ای برای اقتصاد جهانی که پیش از این با بحران کرونا 
و تغییرات آب و هوایی آس��یب دیده بود، ایجاد کرده و بیشترین تاثیر آن بر کشورهای 
در حال توس��عه خواهد بود. ارزیابی   های بین المللی حاکی از آن اس��ت که غذا، انرژی، 
سیستم مالی، تجارت و هزینه های حمل ونقل، حوزه های چهارگانه ای هستند که بیش 
از پیش از جنگ در اوکراین تاثیر می پذیرند. این موضوع در جدیدترین گزارش معاونت 
بررس��ی   های اقتصادی اتاق تهران با عنوان »اثرات جنگ روس��یه و اوکراین« بررسی 

شده است.
بحران اوکراین، چشم انداز کوتاه   مدت اقتصاد جهانی را به   طور قابل   توجهی تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت. تاثی��ر اولیه اقتصاد جهانی عمدتا از طریق بازارهای کاال بوده اس��ت. 
اوکراین و روسیه حدود 30  درصد گندم و جو جهان، یک پنجم ذرت و بیش از نیمی 
از روغن آفتابگردان آن را تامین می کنند. روسیه همچنین بزرگ ترین صادرکننده گاز 
طبیعی و دومین صادرکننده بزرگ نفت جهان است. بالروس و فدراسیون روسیه نیز 
ح��دود یک پنجم کودهای جهان را صادر می کنند. در نتیجه، قیمت کاال در سراس��ر 
جهان به باالترین حد خود خواهد رسید. در هشتم آوریل 2022، فائو سومین رکورد 
متوالی شاخص قیمت مواد غذایی را اعالم کرد. قیمت مواد غذایی در مقایسه با مدت 
مشابه سال قبل، 34  درصد افزایش یافته که باالترین میزان آن از ابتدای انتشار گزارش 
»شاخص قیمت غذا در جهان« توسط فائو بوده است. به همین ترتیب، قیمت نفت خام 
حدود 60  درصد افزایش یافته و قیمت گاز و کود نیز بیش از دو برابر ش��ده اس��ت. در 
بس��یاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، افزایش قیمت مواد غذایی 
و انرژی باعث تش��دید فقر و در برخی موارد، ناامنی غذایی و تشدید فشارهای تورمی 
شده است؛ زیرا آنها سهم بیشتری از درآمد خود را به غذا و انرژی اختصاص می دهند. 

در سطوح فعلی قیمت، برآوردهای فائو در بدترین حالت، از افزایش سوءتغذیه و ناامنی 
غذای��ی حکایت دارد و آن را محتمل می   داند. در محیطی که در حال حاضر س��طوح 
استرس اجتماعی-اقتصادی ناشی از تاثیرات کووید-1۹ وجود دارد، افزایش قیمت مواد 
غذایی، تاثیرات ناآرامی اجتماعی را تشدید می کند. تجزیه و تحلیل آنکتاد نشان می دهد 
که همواره در طول تاریخ، ناآرامی   های مدنی و افزایش قیمت کاالهای کشاورزی، ارتباط 
مستقیمی با یکدیگر دارند. آنکتاد بر همین اساس، چهار توصیه سیاستی به دولت   ها 
می کند. اولین توصیه، اطمینان از عرضه کافی مواد غذایی مغذی برای همه افراد است. 
این مطالعه فراهم ساختن امکان دسترسی همه افراد آسیب   پذیر به مواد غذایی موردنیاز 
را نیز توصیه می کند. پیش��نهاد بعدی، اعطای کمک   های بشردوستانه غذایی توسط 
دولت   ها، سازمان های غیردولتی و سازمان های بین المللی در صورت نیاز است. توصیه 
آخر نیز اتخاذ اقدامات صحیح سیاس��تی براساس نیازهای محلی، اولویت   های ملی و 

شرایط بازار در حال تحول است.
افزای��ش قیمت نفت و گاز می   تواند باعث به وجود آمدن اثرات متقابل در بلندمدت 
شود. به همان اندازه که ممکن است انتقال به سمت منابع جایگزین انرژی سرعت یابد، 
به ویژه در کشورهایی که می   خواهند انعطاف   پذیری انرژی خود را با تامین منابع محلی 
بیش��تر تقویت کنند، به همان اندازه احتمال دارد س��رمایه گذار   ها را به سمت صنایع 
اس��تخراجی و تولید انرژی مبتنی بر س��وخت   های فسیلی برگردانند و خطر معکوس 

کردن روند کربن   زدایی در 5 تا 10 سال گذشته را به دنبال داشته باشند.
در ای��ن میان، آنکتاد برای برون رفت از ش��رایط حاضر، توصیه   هایی برای دو مقطع 
کوتاه مدت و بلندمدت دارد. اقدامات هماهنگ کشورهای توسعه یافته، امداد هدفمند 
برای افراد آسیب   پذیر، هم ایالت   ها و هم جمعیت آنها، اقدامات مدیریت تقاضا و بهره   وری 
انرژی و در نهایت کش��ورها می   توانند متعهد به تامین مالی از طریق سازمان هایی که 
کمک   های بشردوستانه ارائه می کنند، از جمله اقدامات کوتاه مدت است. اهداف بلندمدت 
نیز ش��امل سرعت بخش��یدن به پروژه   های انرژی   های تجدیدپذیر است که از مرحله 
برنامه   ریزی در دنیای صنعتی گذش��ته است. در ضمن برای کاهش آسیب   پذیری   های 
ناش��ی از شوک   های انرژی در آینده به رغم اینکه بازدهی برخی اقدامات در کوتاه   مدت 
امکان پذیر است، اما به تغییرات باکیفیت در بلندمدت همانند زیرساخت   های حمل   ونقل 
عمومی و زیرساخت   های کم   کربن و انعطاف   پذیر جدید و مجهز نیاز است. توصیه بعدی 
به برداشتن موانع سرمایه گذاری در زنجیره تامین انرژی خورشیدی برمی   گردد؛ آن هم 

با تشکیل کارگروه   هایی برای توسعه سیاست   های خاص کشورها و منطقه   ها. این کار 
می   تواند به تقویت تولید محلی و منطقه   ای و افزایش به کارگیری انرژی   های تجدیدپذیر 
در کش��ورهای در حال توس��عه منجر ش��ود. عالوه بر این، اعط��ای وام برای افزایش 
س��رمایه گذاری در انرژی   های تجدیدپذیر نیز بایس��تی تسهیل شود. پیشنهاد بعدی، 
ایجاد کارگروه آمونیاک سبز است. این کارگروه می   تواند پیشرفت   های زنجیره تامین را 
برای اهداف تعیین شده تامین کود، هماهنگ، تعیین و تحلیل کند. همچنین می   تواند 
تحوالت زنجیره تامین کود، به ویژه توسعه مراکز تولید آمونیاک سبز در جهان در حال 
توسعه را تجزیه و تحلیل کند. از سوی دیگر، دولت   ها باید سریعا انتقال عادالنه انرژی 
را دنبال و بر نقش دسترس��ی کافی به انرژی برای توسعه پایدار تاکید کنند. شرکای 
توس��عه و اهداکنندگان باید کمک   های مالی و فنی به کشورهای در حال توسعه ارائه 
دهند تا از آنها در تعریف و اجرای مسیرهای انتقال خود حمایت کنند تا به هفتمین 
هدف توسعه پایدار )اطمینان از دسترسی به انرژی مقرون به صرفه، قابل اعتماد، پایدار 
و مدرن برای همه( و خالص صفر به نحوی که بهره   وری را افزایش می دهد، تا س��ال 
2030 دس��ت یابند. بازارهای مالی نیز در مع��رض افزایش عدم اطمینان و تنش   های 
ژئوپلیتیک قرار گرفته   اند. بس��یاری از بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توس��عه 
واردکننده کاال شاهد خروج سرمایه و هزینه   های استقراض قابل توجهی هستند. انقباض 
پولی مورد انتظار در اقتصادهای پیش��رفته نیز تسریع ش��ده و آسیب   پذیری در برابر 
فشارهای مالی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه را تشدید کرده است. 
اختالالت مداوم در زنجیره تامین جهانی و بازارهای مالی، چشم انداز فعلی را پیچیده   تر 
می کند. هزینه   های حمل ونقل که حتی قبل از ش��روع جنگ نیز باال بودند، تالش در 
جهت تغییر مسیر را پیچیده می کند و قیمت های مصرف کننده و هزینه   های واردات را 
افزایش می دهد. تورم جهانی نیز در سال گذشته به باالترین حد خود در یک دهه اخیر 
رسیده و 5.2 درصد افزایش یافته است که بسیاری از بانک های مرکزی را مجبور کرد 
زودتر از حد انتظار افزایش نرخ های بهره را اعالم کنند و به افزایش هزینه   های خدمات 
بدهی برای کشورهای در حال توسعه منجر شد. طبق گزارش تامین مالی برای توسعه 
پایدار 2022، در حال حاضر 60  درصد کشورهای کمتر توسعه یافته و سایر کشورهای 
کم درآم��د در معرض خطر بدهی قرار دارن��د. قرار گرفتن در معرض این بحران باعث 
آسیب   پذیری و تهدید زندگی میلیاردها نفر در سراسر جهان می شود. آنچه آنکتاد تاکید 
می کند، این است که هیچ زمانی برای از دست دادن وجود ندارد. ماه   ها انتظار برای انجام 

اقدامات الزم برای جلوگیری از یک دهه از دست رفته دیگر برای توسعه، بحران عمومی 
بدهی و بی   ثباتی اجتماعی و سیاس��ی قابل قبول نیست. نظام مالی بین المللی ابزار و 
ظرفیت الزم برای پاس��خگویی مناسب و مقابله با چالش   های فعلی را دارد. رهبری و 
اراده سیاسی می   تواند این امر را ممکن سازد. هیچ توضیح منطقی برای انجام ندادن این 
کار وجود ندارد. فراتر از اصالحات الزم در سیستم مالی جهانی، چند پیشنهاد کلیدی 
در چارچوب فعلی وجود دارد که می   تواند پاسخی را که جهان و آسیب   پذیرترین افراد 
در انتظار آن هستند، ارائه کند: اول اینکه موسسات مالی بین المللی باید تمرکز خود 
را بر انعطاف پذیری و تامین مالی به موقع از جمله کمک   های بالعوض به کش��ورهایی 
که دچار مش��کالت اجتماعی و اقتصادی هستند، قرار دهند. صندوق بین المللی پول 
نیز باید افزایش تسهیالت اعتباری و ابزارهای تامین مالی سریع را در راستای افزایش 
دسترسی افراد به منابع مالی حداقل تا  2024 در دستور کار داشته باشد. این صندوق 
همچنین تعلیق افزایش نرخ بهره را برای حداقل دو سال در لیست اقداماتش قرار دهد. 
بررسی امکان نقدینگی بیشتر از طریق حق برداشت مخصوص یا اقدامات ویژه با هدف 

کشورهای آسیب دیده را نیز دنبال کند.
جنگ در اوکراین همچنین اختالالت مداوم در لجستیک جهانی و زنجیره تامین را 
افزایش می دهد و به افزایش بیشتر تاخیر در سیستم حمل ونقل دریایی جهان دامن 
می   زند. مشخص نیست که این امر چقدر باعث کاهش عرضه کاال از اوکراین و روسیه 
می شود، اما محدودیت های تجاری، بسته شدن حریم هوایی، عدم قطعیت پیمانکاران و 
نگرانی های امنیتی، همه مسیرهای تجاری را که از اوکراین و روسیه می گذرد، پیچیده 
کرده اس��ت؛ کما اینکه نرخ کرایه کشتی   های کانتینری در باالترین حد خود در طول 
تاریخ قرار گرفته است. چشم انداز نرخ کانتینر همچنان باالتر از پیش از کووید-1۹ است. 
شبیه   سازی   های عمومی انجام شده توسط آنکتاد در مورد تاثیر نرخ های باالتر حمل ونقل 
کانتینری بر تورم همچنان پابرجاست، یعنی قیمت های مصرف کننده نسبت به قبل 
از کرونا، حدود 1.5 درصد بیش��تر افزایش یافته اس��ت. همچنین نگرانی های کلیدی 
برای امنیت غذایی ناشی از تخریب بنادر و زیرساخت   ها در اوکراین، افزایش ازدحام و 
افزایش هزینه   های حمل ونقل وجود دارد. قیمت پناهگاه   ها به طور جدی تحت تاثیر این 
جنگ قرار گرفته    و امروزه تقریبا دو برابر میانگین پنج سال قبل از کووید-1۹ هستند. 
قیمت  باالتر پناهگاه   ها بر هزینه   های حمل ونقل همه کشتی   ها و در واقع همه روش های 

حمل ونقل تاثیر گذاشته است.

آس��مان نارنجی شد و بیمارستان ها پر از هیاهو شدند. هزاران عراقی با عجز از اینکه 
نمی توانند نفس بکشند، به اورژانس رفتند. برخی از آنها را باید روی دستگاه تنفس قرار 
می دادند. ش��رکت ها به کارگران گفتند در خانه بمانند. مدارس هم تعطیل و فرودگاه ها 
پرواز ها را لغو کردند. زندگی در میان گردابی از غبار متوقف شد. به نوشته »اکونومیست«، 
چنین صحنه هایی از آوریل تقریبا هر هفته در عراق رخ داده است. در دهه های گذشته، 
هر سال دو یا سه توفان شن بزرگ پیش بینی می شد. عراق در بهار امسال حداقل هشت 
مورد را ثبت کرده است. دو نفر در مرز سوریه جان باختند. توفان های مکرر باعث بدبختی 

میلیون ها نفر شده و میلیارد ها دالر خسارت وارد می کند.
توفان های ش��ن همیشه بخش��ی از واقعیت زندگی در این منطقه بوده است. صحرا، 
بزرگ ترین صحرای گرم جهان و صحرای عربی که رتبه س��وم را به خود اختصاص داده 
اس��ت، منبع ش��ن و ماسه اند. هر س��ال باد حدود 60 میلیون تن گرد و غبار صحرا را تا 
دوردست ها و حتی دریای کارائیب پخش می کند. در برخی از کشور ها، باد های خشک 
و غبارآلود به اندازه ای رایج اس��ت که نامی برای آنها انتخاب ش��ده اس��ت. اعراب خلیج 
فارس به آن »ش��مال« می گویند که از شمال غرب وارد این منطقه می شود. در نتیجه، 
آسمان خراش های سر به فلک کشیده در شهر هایی مانند دبی و منامه، پایتخت بحرین، 

پش��ت پرده ای از ریزگرد و خاک ناپدید می شوند. مصری ها آن را »خمسین« می نامند، 
زیرا در بهار تقریبا 50 روز با این ش��ن و گرد و خاک مواجهند. دانش��مندان می گویند 
توفان های گرد و غبار، مس��ئله ای پیچیده هستند و درک درستی از آن وجود ندارد، اما 
دالیل اصلی آنها طبیعی اس��ت. بسیاری از مردم در سال 2015، توفان شدید تابستانی 
در شام را ناشی از جنگ داخلی سوریه دانستند و فکر می کردند اتومبیل های زرهی که 
از میان مزارع حرکت می کنند، گرد و غبار ایجاد می کنند. محققان دانشگاه پرینستون 
بعدها به ترکیبی از گرمای غیرمعمول و باد به عنوان عامل این اتفاق اشاره کردند. با این 
حال، مردم به وضوح در این مشکل سهیم هستند. تقاضا برای آب، یک منطقه خشک 
را  خش��ک تر می کند. یک مطالعه بانک جهانی در س��ال 201۹ نش��ان داد که اقدامات 
انس��انی مانند بهره برداری بیش از حد از رودخانه ها و دریاچه ها، یک چهارم گرد و غبار 
خاورمیانه را تولید می کند. ایران تاالب ها را برای کش��اورزی خش��ک کرده است. صدام 
حسین باتالق های جنوب عراق را برای تنبیه ساکنان آن خشک کرد. سد های ترکیه بر 

روی دجله و فرات به معنای بستر های خشک تر رودخانه ها در پایین دست است.
همه اینها به این معناست که گرد و غبار بیشتری توسط باد ایجاد می شود. کوچک 
ش��دن جنگل های ناچیز منطقه به دلیل آتش س��وزی و قطع درختان بدان معناس��ت 

که پوش��ش گیاهی کمتری برای مهار آن وجود دارد. به عنوان مثال، س��وریه از س��ال 
2001 حدود 25 درصد از جنگل های خود را از دست داده است که بیشتر آن به دلیل 
آتش سوزی های تابستانی است. تغییرات آب و هوایی، این مشکل را تشدید خواهد کرد. 
برای کس��انی که به اندازه کافی خوش ش��انس هستند که سالم باشند و در داخل خانه 
باش��ند، توفان شن همچنان آزاردهنده اس��ت. تازه واردان به قاهره که پنجره ای را برای 
استفاده از نسیم بهاری باز می گذارند، به زودی درسی سخت می آموزند. برای کسانی که 
بیرون کار می کنند، زندگی غیرقابل تحمل می شود. برخی از مطالعات نشان داده اند که 
بیش از 10 درصد از سعودی ها آسم دارند. به نظر می رسد حداقل بخشی از این میزان از 
آسم، ناشی از گرد و غبار است. توفان های شن، ذرات ریز را وارد ریه ها می کنند. سازمان 
بهداشت جهانی می گوید که بیش از پنج میکروگرم در متر مکعب، ذرات ریز هوا را ناسالم 
می کند. قطری ها هشت برابر بیشتر، آن را تنفس می کنند. بانک جهانی تخمین می زند 
که آلودگی هوا ساالنه باعث مرگ زودرس 30 هزار نفر در خاورمیانه می شود و این مقدار 
افزایش می یابد. در نتیجه، هزینه های اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت، چراکه کارگران 
در خانه باید بمانند. محصوالت زیر گرد و غبار مدفون می شوند. فرودگاه ها اغلب پرواز ها را 
لغو می کنند. سازمان ملل هزینه مستقیم اقتصادی ریزگرد ها در خاورمیانه را 13 میلیارد 

دالر در سال با هزینه های غیرمستقیم چندین برابر بیشتر می داند. توفان های گرد و غبار 
گاه به گاه یک ناراحتی هستند. اگر مکرر رخ دهد، یک بیمار مزمن و شدید خواهد بود.

از خشکاندن تاالب ها در ایران تا سدسازی در ترکیه
جان خاورمیانه در خطر است

بحرانی که روز به روز عمیق تر می شود

جنگ علیه غذا

طراحی محتوای تعاملی در شبکه های اجتماعی با تکنیک های کاربردی

اگر ش��ما االن مشغول مطالعه این مقاله هستید، به احتمال زیاد سه دلیل کلی برای چنین کاری دارید. 
اول از همه بحث کاهش زمان و انرژی برای تولید محتوای جذاب در ش��بکه های اجتماعی اس��ت. امروزه 
بسیاری از برندها برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی با مشکالت زیادی دست و پنجه نرم می کنند. 
در این میان محدودیت زمان از یکسو موجب ناتوانی برای طراحی و بارگذاری محتوای استاندارد می شود. 
از س��وی دیگر شما همیش��ه با مشکالتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور حرفه ای رو به رو 
می ش��وید. در نقطه دیگر ماجرا بحث های مربوط به خس��تگی بیش از اندازه در پی بارگذاری محتوا و عدم 
دریافت نتیجه دلخواه است. این نکته می تواند برای شما مزایای بسیار زیادی به همراه داشته و توانایی تان 
را نیز به طور چشمگیری کاهش دهد.  نکته دیگر در رابطه با مطالعه این مقاله می تواند مربوط به تغییرات...



فرص��ت امروز: افزای��ش جهانی قیمت گندم و غالت به واس��طه جنگ 
روسیه و اوکراین و بروز بحران غذا در سایه خشکسالی و تغییرات اقلیمی، 
اهمیت امنیت غذایی و اولویت کشاورزی را در حال حاضر دوچندان کرده 
اس��ت؛ هرچند یکی از مهمترین ش��روط رشد س��رمایه گذاری در بخش 
کش��اورزی همانند س��ایر بخش ها در اقتصاد ایران، وجود محیط مناسب 
کسب و کار است.  طبق ارزیابی نهاد پژوهشی مجلس، محیط کسب وکار و 
سرمایه گذاری در ایران به طور عام و بخش کشاورزی به طور خاص شاهد 
وضعیت نامطلوبی است و رتبه پایین ایران در گزارش های بین المللي کسب 
وکار در مقایسه با کشورهای منطقه، شاهدی بر این مدعاست. سیاست ها 
و رویکردهای اش��تباه در مقررات گذاری برای کنترل وضعیت کسب وکار، 
ع��دم توجه ب��ه مباحثي همچون تأمین مالي آس��ان و فراگیر و رویه های 
بوروکرات محور و سنتي مدار اداری در صدور مجوزها و پاسخ به استعالم ها، 

از جمله موانع مطلوبیت محیط کسب وکار کشور به شمار مي روند.
در مجموع، بهبود محیط کسب وکار در بخش کشاورزی از طریق وضع 
قوانین و مقررات مناس��ب مي تواند به کاهش فقر، ایجاد درآمد بهتر برای 
کش��اورزان و فرصت های شغلي بیش��تر برای جمعیت روستایي و تقویت 
امنیت غذایي کمک کند. یک مطالعه در بانک جهانی نش��ان می دهد که 
دولت   ها برای ساده س��ازی فعالیت کشاورزان در کسب وکارهای این حوزه 
می   توانند در قالب هشت شاخص، این شرایط را تغییر دهند. شاخص های 
هشت گانه موردنظر بانک جهانی شامل »تامین بذر«، »ثبت کود«، »تامین 
آب«، »ثبت ماش��ین   آالت«، »پایدارسازی دام«، »حفظ نباتات«، »تجارت 

غذا« و »دستیابی به تامین مالی« است.
راهنمای رقابت پذیری بخش کشاورزی

آیا محیط کس��ب وکار در بخش کش��اورزی ایران مطلوب است؟ مرکز 
پژوهش ه��ا در پاس��خ به این س��وال به گ��زارش بانک جهان��ی با عنوان 
»فراهم   س��ازی محیط مناسب کس��ب وکار در بخش کشاورزی« )ویرایش 
سال 201۹( استناد می کند و به اقدامات اصالحی برای بهبود محیط کسب 
و کار در بخش کش��اورزی در قالب هشت شاخص »تجارت مواد غذایی«، 
»حف��ظ نبات��ات«، »تأمین بذر«، »مدیریت و تأمین آب«، »دس��تیابی به 
منابع مالی«، »ثبت کود«، »ثبت ماشین آالت« و »پایدارسازی دام« اشاره 
می کند. البته در کنار پیشنهاد   های بانک جهانی، بازوی کارشناسی مجلس 
از هفت راهکار داخلی برای بهبود محیط کسب و کار در بخش کشاورزی 
رونمایی می کند؛ هفت اقدامی که ریل گذاری آنها می تواند در بهبود محیط 

کسب وکار و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران مثمرثمر واقع شود.
اولی��ن اقدام تنظیم   گرانه پیش��نهادی، »تدوین چارچ��وب قانونی برای 
عملیاتی   سازی نظام قبض انبار و بانکداری مبتنی    بر نمایندگی برای بهبود 
دسترسی کش��اورزان به تامین مالی« اس��ت. دومین اقدام، »الکترونیکی 
کردن کامل فرآیند صدور مجوزها و پاس��خ به استعالم   ها« است. سومین 
مورد، »شفاف   س��ازی فرآیند و اطالع   رس��انی ضوابط ص��دور مجوز اعم از 
مدت زمان، هزین��ه، مدارک موردنی��از و محدودیت ه��ا و ممنوعیت   های 

س��رمایه گذاری به   ویژه در زمینه کاربری و درجه   بندی اراضی کش��اورزی، 
حق آبه   ها، ضوابط فنی و بهداش��تی ساخت بنا و ضوابط محیط زیستی در 
س��امانه   ای برخط و سهل   الوصول برای عموم مردم« است. چهارمین مورد، 
»فراهم   سازی زمینه گزارش   دهی آسان طغیان آفات و بیماری   ها و حوادث 
غیرمترقبه طبیعی و غیرطبیعی به دستگاه   های متولی توسط کشاورزان و 
روستاییان« است. پنجمین اقدام، »الزام و پیگیری از دستگاه   های اجرایی 
مربوطه برای انتشار و به   روزرسانی فهرست رسمی محصوالت دامپزشکی، 
کودها و س��موم کش��اورزی ثبت   ش��ده و آفات و بیماری   ه��ای گیاهی و 
نح��وه مبارزه با آنها و تهی��ه و توزیع - تا حد امکان رایگان - دفترچه   های 
آموزش��ی درباره عملیات کشاورزی به زبان ساده« است. ششمین گام نیز 
»فراهم   س��ازی زمینه بازرسی هوش��مند و مبتنی   بر ریسک واردات از نظر 
بهداشت نباتی« است و نهایتا هفتمین اقدام شامل »فراهم   سازی بسترهای 
قانونی و پیش بینی ضمانت   های اجرایی الزم برای مشارکت و نظارت موثر 
کش��اورزان و تش��کل های غیردولتی کشاورزی، روس��تایی و عشایری در 
تصمیم گیری   ها و برنامه   ریزی   ها در زمینه مدیریت منابع آبی به   ویژه تعیین 

و تخصیص حق آبه   ها در راستای حکمروایی مطلوب« است.
شرط رشد سرمایه گذاری در کشورها

بانک جهانی در س��ال 201۹ گزارش��ی با عنوان »فراهم   س��ازی محیط 
مناسب کسب وکار در بخش کشاورزی« در راستای گفتمان   سازی در این 
حوزه تهیه کرده که در آن، عملکرد 101 کش��ور )البته به غیر از ایران( را 
بررسی کرده اس��ت. اقداماتی که نشان می دهد دولت   ها همواره در تالش 
هستند گام   های اساسی برای ساده   سازی و بهبود محیط حقوقی اثرگذار بر 
کسب وکار کشاورزان بردارند    تا در نتیجه آن، رقابت   پذیری بخش کشاورزی 

ارتقا پیدا کند.
همانطور که اش��اره شد، وضعیت محیط کسب وکار در بخش کشاورزی 
از نظر هش��ت ش��اخص »تامین بذر«، »ثبت کود«، »تامین آب«، »ثبت 
ماش��ین   آالت«، »پایدارس��ازی دام«، »حف��ظ نباتات«، »تج��ارت غذا« و 
»دس��تیابی به تامین مالی« بررس��ی ش��د. البته در بین همه شاخص   ها، 
کاراترین فرآیندهای قانون گذاری در حوزه   های ثبت ماشین   آالت و تجارت 
غذا اعالم ش��ده اس��ت. در مقابل، مقررات و ضوابط مربوط به بذور، کودها 
و تامین مالی ضعیف   ترین حوزه   ها هس��تند. کشاورزی، فعالیت اقتصادی 
اصلی در اغلب کش��ورهای با درآمد پایین به   شمار می رود؛ ولی این بخش 
با ضوابط و مقررات ناکارآمد توصیف می ش��ود. طبق مطالعه بانک جهانی، 
تولیدات کش��اورزی جهان به   طور قابل توجهی رشد یافته و بین سال های 
1۹70 و 2016 س��ه برابر ش��ده است. هرچند کش��اورزی در حال حاضر 
3.۹ درص��د تولید ناخالص داخلی جهان را تش��کیل می دهد، ولی بخش 
مذکور ستون فقرات اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه است. 
کشاورزی 25 درصد تولید ناخالص داخلی را در کشورهای با درآمد پایین 
تولید می کند؛ در حالی که این میزان در اتحادیه اروپا تنها یک درصد است.
در کش��ورهای با درآمد پایین، اشتغال در بخش کشاورزی بین متوسط 

17 درصد در خاورمیانه و آفریقای ش��مالی تا 55 درصد در جنوب صحرای 
بزرگ آفریقا متغیر اس��ت. وقتی سطح توسعه   یافتگی بخش کشاورزی باال 
باش��د )مثل آمریکا و اروپا( نیاز آن به نیروی کار کمتر ش��ده و کارگران را 
قادر می   س��ازد در بخش   های بهره   ورتر اقتصاد ش��اغل شوند. تولید جهانی 
کش��اورزی طبق انتظارات در دهه آین��ده 20 درصد افزایش خواهد یافت. 
انتظار می رود این رش��د ناشی از تکنیک   های کش��اورزی کارآمدتر باشد. 
یکی از ش��یوه   های حمایت سیاس��ت گذاران از فعالیت   های کشاورزان در 
زمینه کسب وکارهای بخش کشاورزی، تصویب مقرراتی است که دستیابی 
کارای آنها را به نهاده   های کشاورزی مانند بذور، کود، تغذیه دام، محصوالت 
دامپزشکی و آب تسهیل کند. قوانین همچنین باید ضوابطی را درخصوص 
چگونگی بازاررس��انی محصوالت و دستیابی کش��اورزان به اعتبارات وضع 
کنند. ای��ن موضوعات در کانون گزارش »فراهم   س��ازی محیط مناس��ب 

کسب وکار در بخش کشاورزی« قرار دارند.
امنیت غذایی در سایه قانون مداری

کشورهایی که بیشترین امتیاز را در شاخص »فراهم   سازی محیط مناسب 
کس��ب وکار در بخش کش��اورزی« گرفته   اند، دارای ضوابط قانونی مناسب 
حال کش��اورزان هستند. سه کشور نخست، اعضای اتحادیه اروپا هستند. 
فرانسه، کرواسی و جمهوری چک، اقدامات حقوقی مناسب و فرآیندهای 
اداری کارآمدی را از نظر چند شاخص نشان می دهند. فرانسه قوانین قوی 
را درخص��وص تامین بذر، ثبت کود، تامین آب، پایدارس��ازی دام و حفظ 
نباتات اجرا کرده است. کرواسی و جمهوری چک نیز رویه   های کارایی برای 
تجارت محصوالت کشاورزی دارند. در هر دو کشور، صادرکنندگان ملزم به 
اخذ هیچ گونه پروانه یا اس��ناد خاص کشاورزی برای هر محموله صادراتی 
نیستند و آنها می   توانند به صورت برخط، درخواست گواهی بهداشت نباتی 

دهند. 17کشور از 20 کشور نخست، در قاره اروپا هستند.
کماکان هیچ کش��وری ب��ه بهترین موقعیت از نظر همه ش��اخص   های 
گزارش »فراهم   س��ازی محیط مناس��ب کس��ب وکار در بخش کشاورزی« 
نرسیده است. همه دولت   ها فضا و امکان بهبود قوانین، مقررات و رویه   های 
بوروکراتیک اثرگذار بر کش��اورزان خود را دارند. 14کشور جنوب صحرای 
بزرگ آفریقا در بین 20کش��ور آخر قرار دارند. به عنوان مثال، س��یرالئون 
هیچ گونه مقرراتی درخصوص ثبت کود، ماشین   آالت یا حفظ نباتات ندارد. 
امتیاز تخصیص داده ش��ده به هر کش��ور در گزارش »فراهم   سازی محیط 
مناسب کس��ب وکار در بخش کشاورزی«، پیوندهای قوی با دستاوردهای 
توسعه   ای وسیع   تر دارد. کشورهای با قوانین و مقررات بهتر مطابق ارزیابی 
گزارش بانک جهانی به   طور متوس��ط، نرخ فقر پایین   ت��ری دارند. این امر 
نگاه به رش��د کشاورزی را به عنوان ابزار موثر خروج از فقر تقویت می کند. 
بنابراین منافع کارایی ناش��ی از بهره   وری باالتر به مفهوم درآمد بهتر برای 
کشاورزان و فرصت   های شغلی بیشتر برای جمعیت روستایی است. عالوه 
بر این، کش��ورهای برخ��وردار از قوانین و مقررات بهتر به طور متوس��ط، 

نرخ های باالتر امنیت غذایی را تجربه می کنند.

با گرانی مواد غذایی در ایران و جهان، اولویت کشاورزی دوچندان شده است

8 گلوگاه کسب و کار کشاورزی

طرح کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن، روز چهارشنبه هفته گذشته 
با 150 رأی موافق نمایندگان با فوریت تصویب شد و امروز در کمیسیون 

عمران مجلس بررسی می شود.
روز یکش��نبه اول خردادماه، اعضای کمیسیون عمران مجلس طرح دو 
فوریتی کنترل بازار اجاره بهای مس��کن را بررسی می کند. در جلسه علنی 
روز چهارشنبه مجلس ش��ورای اسالمی، بررسی دو فوریت »طرح کنترل 
و س��اماندهی اجاره بهای امالک مس��کونی« در دس��تور کار قرار گرفت و 
نمایندگان با 150 رأی موافق با فوریت این طرح موافقت کردند. پیش از 
رأی گی��ری، یکی از نمایندگان مجلس یازدهم در دفاع از این طرح گفت: 
»اجاره بها به صورت نابرابر، بدون استدالل و نامتعارف افزایش یافته است، 
بنگاه های معامالت ملکی هم از شرایط رها شده در این بخش سوءاستفاده 
می کنند. از طرفی اگر ش��رایط مستاجران س��اماندهی نشود، در تابستان 
1401 بخش��ی از مس��تاجران کش��ور قادر به تمدید قرارداد خود نبوده و 
مجبور خواهند بود به حاش��یه ش��هرها کوچ کنند و این کوچ مشکالت و 
معضالت اجتماعی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و روانی بر کشور تحمیل 
خواه��د کرد.« در مخالفت با دو فوریت این طرح نیز گفته ش��د که طرح 
مذکور فوریت ندارد، چراکه طبق قانون، موجر فقط اجازه دارد 25 درصد 
اجاره بها را افزایش دهد و بهتر اس��ت مجلس به مس��ائل مهمتر رسیدگی 
کند. عالوه بر این، گفته ش��د بیش از 20 میلیون حاشیه نش��ین در کشور 
وجود دارند که این افراد مجبور شدند از شهر به حاشیه کوچ کنند و این 

طرح می تواند سبب ساماندهی آنها شود.

درباره »طرح کنترل و س��اماندهی اجاره بهای امالک مس��کونی« گفته 
می شود که با توجه به اینکه تاکنون راهکار کنترلی یا قیمت گذاری در بازار 
اجاره به کار گرفته نش��ده بود، طراحی ش��ده است. آنطور که پیش از این 
طراحان این طرح اعالم کرده بودند، صرفا ستاد ملی مقابله با کرونا چندی 
قبل مصوبه ای درباره اجاره امالک مس��کونی داش��ت ک��ه به دلیل فقدان 
ضمان��ت اجرایی کافی، توفیق قابل توجهی در این حوزه نیافت. از این رو 
الزم اس��ت با مالحظه اصول و قواعد حقوقی و فقهی، راهکار مناس��بی در 

این زمینه اندیشیده شود.
طراح��ان ای��ن طرح، یکی از مش��کالت در مس��یر قانون گ��ذاری برای 
قراردادهای اجاره را در قوانین حقوقی و فقهی دانس��ته و می گویند: طبق 
اصول حقوقی )اص��ل آزادی قراردادها( و فقهی )اصل تس��لیط(، مداخله 
اشخاص ثالث از جمله حاکمیت در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل 
تعیی��ن میزان ثمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت 
آنها ممنوع است و دخالت قانون گذار یا دولت در زمینه تعیین موارد مذکور 
و نحوه توافقات اشخاص در عقود و معامالت خصوصی، از نظر شرع و قانون 

اساسی مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع خواهد شد.
اما برخ��ی معتقدند که دریافت اجاره بها توس��ط صاحبان منازل، یکی 
از راه های درآمدزایی اس��ت و دولت می تواند در راس��تای ساماندهی این 
درآمده��ا با اتخاذ سیاس��ت های تش��ویقی و تنبیهی، آنه��ا را به دریافت 
اجاره به��ای کمتر تش��ویق و از دریافت اجاره های غیرمتع��ارف دور کند. 
مطاب��ق با آنچه نمایندگان مجلس در این باره طراحی کرده اند، در »طرح 

کنترل و س��اماندهی اجاره بهای امالک مس��کونی« پیشنهاد شده که آن 
دس��ته از صاحبان منازل که قرارداد اجاره خود را در دفتر اس��ناد رسمی 
یا در س��امانه امالک و اسکان ثبت کنند و میزان اجاره بهای آنها به میزان 
افزایش ش��اخص ساالنه کاالهای اعالمی از س��وی بانک مرکزی باشد، از 
امتیاز دریافت تسهیالت خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت 
و با تضامین و نحوه بازپرداخت آس��ان تر از سایر داوطلبان بهره مند شده و 
ع��وارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یاب��د. در مقابل آن نیز اگر موجر 
در قرارداد اجاره خود، اجاره بها را به میزان بیش از ش��اخص فوق افزایش 
ده��د، درباره مبلغ مازاد، مکلف به پرداخت مالیات بر درآمد اجاره به نحو 

مضاعف شود.
گفتنی اس��ت دو فوریت طرح کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن 
در حالی به تصویب رس��یده اس��ت که سیاس��تی که دو س��ال اخیر در 
بازار اجاره برای س��قف گذاری حداکث��ر 25 درصدی افزایش اجاره بهای 
مس��کن از س��وی دولت مصوب شد عمال با شکس��ت همراه شده و این 
در حالی اس��ت که دولت امس��ال نیز برای سومین س��ال متوالی قصد 
اجرای این سیاست در بازار اجاره مسکن را دارد. البته سقف گذاری 25 
درصدی افزایش اجاره بها فقط مربوط به کالنش��هر تهران اس��ت و برای 
شهرهای بزرگ و ش��هرهای کوچک نیز به ترتیب سقف 20 درصدی و 
15 درصدی همچون س��ال های قبل تعیین شده است. براساس آمارها، 
در سال گذشته متوس��ط اجاره بها در کشور حدود 50 درصد نسبت به 

سال قبل از آن )سال 13۹۹( رشد کرد.

امروز در کمیسیون عمران مجلس بررسی می شود

طرح مجلس برای کنترل اجاره بها

نگاه

افزایش دستمزد بر کدام صنایع، اثر بیشتری دارد؟
تاثیر دستمزد 1401 بر تولید

از همان ابتدای تصویب افزایش 57 درصدی دس��تمزد 1401، این 
موض��وع با واکنش بخش خصوصی روبه رو ش��د و فع��االن اقتصادی 
نس��بت به افزایش هزینه تولید هشدار دادند. حاال گزارش تازه بازوی 
پژوهش��ی بخش خصوصی نشان می دهد رشد 57 درصدی دستمزد 
نیروی کار به دنبال مصوبه شورای عالی کار، آثار متفاوت و ناهمگونی 
بر صنایع و فعالیت های مختلف تولیدی داش��ته اس��ت. به طوری که 
تاثیر این مصوبه بر صنایع کاربر و دارای نیروهای کار گسترده بیشتر 
بوده، ولی بر صنایعی که عمده فرآیند تولید توسط ماشین   آالت صورت 
می گیرد و اصطالحا ساختار آنها سرمایه   بر است، طبعا این تاثیر، اندک 
و کمرنگ اس��ت. همچنین سه صنعت پوشاک، تولید سایر تجهیزات 
حمل ونقل )کش��تی، قایق و لکوموتیو( در کنار نصب ماش��ین   آالت و 

تجهیزات بیشترین فشار را از ناحیه رشد دستمزد متحمل شده اند.
از آنجا که سهم نیروی کار در روند تولید صنایع مختلف کشور، متفاوت 
اس��ت، افزایش 57 درصدی دس��تمزد نیروی کار در سال 1401 قطعا 
تاثیر یکس��انی بر همه صنایع نخواهد داشت و صنایعی که از نیروی کار 
بیشتری در روند تولید بهره می برند، مطمئنا از مصوبه شورای عالی کار، 
لطمه بیش��تری می بینند نکته ای که در گزارش تازه مرکز پژوهش   های 
اتاق بازرگانی ایران با عنوان »آثار اجرای مصوبه حداقل دستمزد شورای 
عالی کار« به خوبی مشهود است و این نهاد پژوهشی با طرح این سوال 
که سیاس��ت های بودج��ه ای و مصوبه افزایش مزد چ��ه اثراتی بر بخش 
تولید دارد، می نویس��د: براساس مصوبه ش��ورای عالی کار مقرر شده که 
حداقل دس��تمزدها 57 درصد افزایش یابد، اگرچ��ه این میزان افزایش 
در دس��تمزدها با هدف حفظ و ارتقای قدرت خرید کارگران متناس��ب 
با ش��رایط تورمی اقتصاد تعیین ش��ده، اما همه بنگاه ها توانایی پرداخت 
این میزان افزایش دس��تمزدها را ندارند، لذا فشار هزینه ای تحمیل شده 
از ناحی��ه اجرای همزمان این تصمیم��ات، عالوه بر اینکه افزایش قیمت 
کاالها و خدمات را موجب خواهد ش��د و به شرایط تورمی اقتصاد دامن 
خواهد زد، چه بسا به تعدیل نیروی کار و افزایش بیکاری، تشدید اشتغال 
غیررسمی و آسیب شدید به دهک های پایین درآمدی نیز منجر می شود.
طبق ارزیابی بازوی پژوهشی بخش خصوصی، اثر رشد دستمزد مصوب 
بر هزینه تولید بر 63بخش و زیربخش صنعتی، به خوبی نش��ان می دهد 
که کدام نوع از محصوالت تولید داخل در نتیجه رش��د دس��تمزد، فشار 
بیش��تر یا کمتری را متحمل می   شوند. در مجموع، افزایش 57 درصدی 
دستمزد نیروی کار، آثار متفاوتی بر صنایع و رشته فعالیت   های گوناگون 
داشته است. برای نمونه، اثر این مصوبه بر صنایع کاربر و دارای نیروهای 
کار گس��ترده بیشتر بوده، ولی بر صنایعی که عمده فرآیند تولید توسط 
ماش��ین   آالت صورت می گیرد و اصطالحا س��اختار آنها سرمایه   بر است، 
کمرنگ اس��ت. همچنین س��ه صنعت پوشاک، تولید س��ایر تجهیزات 
حمل ونقل )کش��تی، قای��ق و لکوموتیو( در کنار نصب ماش��ین   آالت و 
تجهیزات، بیشترین فشار را از ناحیه رشد دستمزد متحمل می   شوند. این 
در حالی است که در بین 24رشته فعالیت صنعتی، صنایعی نظیر تولید 
کک و س��ایر محصوالت از فرآورده   های نفت��ی، تولید مواد و محصوالت 
ش��یمیایی، تولید مواد آش��امیدنی و نیز تولید فلزات اساسی که عمدتا 
س��رمایه   بر هس��تند، فش��ار چندانی از ناحیه مصوبه دس��تمزد متحمل 

نمی   شوند.
اگرچه مرکز پژوهش   های اتاق بازرگانی ایران در این گزارش تاکید کرده 
که تنها به اثرات خطی و مستقیم افزایش 57 درصدی حداقل دستمزد 
بر افزایش قیمت تمام شده تولید توجه کرده است، اما پرواضح است که 
هرچه س��طح اس��تفاده از نیروی کار در صنعت بیشتر شود، هزینه   های 
ثانویه   ای به تولیدکننده در بلندمدت تحمیل خواهد ش��د که الزم است 
دولت با هدف کاهش فشار به صنایع، ابزارهای مشخصی را برای حمایت 
از اش��تغال زایی صنایع کاربر )با سطح باالی استخدام نیروی انسانی( در 
سطح بهینه طراحی کند و به کار گیرد. در واقع، مصوبه افزایش دستمزد 
1401 ع��الوه بر اثرگذاری بر اش��تغال صنعتی، به صورت دیگری نیز بر 
رش��ته فعالیت های صنعتی اثرگذار اس��ت و این اثر که در نتیجه گرانی 
نیروی کار و دردس��رهای بنگاه ناش��ی از تعامل با کارگران بر اقتصاد و 
صنعت کشور تحمیل می ش��ود، جهت سرمایه گذاری در بخش تولید را 
تغییر می دهد و پول را به سمت صنایع سرمایه   بر یا فعالیت   های واسطه   ای 
می   کشاند. هرچند در ضرورت تقویت بنیه مالی و ارتقای رفاهی نیروهای 
کار در ایران، جای هیچ ش��ک و ش��بهه   ای نیست، اما سیاست گذار الزم 
اس��ت به تبعات تصمیمات خود توجه کند. کاهش برخی از هزینه   های 
دولتی و انواع مالیات وضع ش��ده بر صنایع کاربر می   تواند بخشی از فشار 
به این رشته فعالیت   ها را در دوره فعلی کاهش دهد. همچنین اگر دولت 
می خواهد به س��مت افزایش اش��تغال صنعتی گام بردارد، بهتر است در 
صنایعی که کاربر بوده یا به س��طح باالتری از نیروی کار نیازمند اس��ت، 

سرمایه گذاری بیشتری نماید.
طب��ق گزارش بازوی پژوهش��ی ات��اق ایران، صنایعی نظیر پوش��اک، 
وس��ایل و تجهیزات حمل ونقل، تولیدات معدنی غیرفلزی، ماشین   آالت، 
مبلمان و نصب و تعمیر تجهیزات می   توانند اشتغال زایی مناسبی داشته 
باشند. در بین ش��اخه   های ریزتر صنعتی هم بخش تولید اسباب   بازی و 
وسایل بازی، تولید توتون و تنباکو، تولید کفش و پاپوش، چاپ و تکثیر 
رسانه   های ضبط شده، تولید فرآورده   های شیشه   ای یا فرآورده   های معدنی 
غیرفلزی، تولید لکوموتیو راه آهن و وسایل نقلیه ریلی، تولید سایر وسایل 
حمل ونقل، تولید جواهرات اعم از بدلی و واقعی، تولید کاالهای ورزشی، 
تولیدآالت موسیقی، تولید مبل، تولید تجهیزات مخابراتی و برقی در کنار 
تولید ماشین   آالت با کاربرد عام از جمله حوزه   های صنعتی مهمی است 
که می   تواند سطح باالیی از اشتغال زایی را در کشور به همراه داشته باشد.
آنطور که شواهد این گزارش نشان می دهد، بر اثر افزایش 57 درصدی 
دستمزد، به طور مس���تقیم و بدون در نظر گرفتن اثر انتظارات تورمی 
و اثر فزاینده افزایش دس��تمزدها بر افزایش قیمت سایر نهاده ها، قیمت 
تمام ش��ده رشته فعالیت صنعتی »تولید س��ایر تجهیزات حمل ونقل« 
نزدیک ب��ه 18 درصد افزایش خواهد یاف��ت. این میزان همچنین برای 
رشته فعالیت صنعتی »تعمیر و نصب ماشین آالت و تجهیزات« بیش از 
15 درصد، رشته فعالیت صنعتی »تولید پوشاک« نزدیک به 14 درصد، 
رشته فعالیت صنعتی »تولید مبلمان« بیش از 12 درصد، رشته فعالیت 
صنعتی »تولید فرآورده هاي توتون و تنباکو« نزدیک به 12 درصد، رشته 
فعالیت صنعتی »چاپ و تکثیر رس��انه هاي ضبط ش��ده« حدود 11.14 
درصد، رشته فعالیت صنعتی »تولید چرم و فرآورده های وابسته« نزدیک 
به 8 درصد، رشته فعالیت صنعتی »تولید منسوجات« حدود 7.8 درصد 
و رشته فعالیت صنعتی »تولید داروها و فرآورده های دارویی شیمیایی و 

گیاهی« نیز حدود 7.33 درصد خواهد بود.
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فرص��ت امروز: مالیات بر س��رمایه، از مهمترین پایه های مالیاتی اس��ت 
که از دیرباز در کش��ورها وجود داش��ته و بر عایدی حاصل از نقل و انتقال 
دارایی   های س��رمایه   ای وضع می شود. درباره اصل ضرورت وضع مالیات بر 
عایدی سرمایه تقریبا هیچ اختالف نظری در میان اقتصاددانان وجود ندارد 
و بحث اصلی بر سر چگونگی طراحی این پایه مالیاتی است، چراکه بخش 
مهم عایدی سرمایه نصیب طبقات باالی درآمدی می شود و چشم پوشی از 
آن مصداق کامل تبعیض مالیاتی به زیان اقشار ضعیف و فرودست جامعه 
است. یک گزارش رسمی نشان می دهد طراحی درست مالیات بر عایدی 
س��رمایه می تواند منافع زیادی برای مردم و رش��د تولید در کشور داشته 
باشد. از جمله کارکردهای مهم این پایه مالیاتی می توان به »کاهش انگیزه 
س��وداگری فعالیت   های غیر مولد«، »تامین درآمد دولت«، ترغیب بنگاه   ها 
ب��ه تامین مالی داخلی«، »تحق��ق عدالت اجتماع��ی« و »ارتقای کارایی 

اقتصادی« اشاره کرد.
در سمت مقابل اما طراحی اشتباه این پایه مالیاتی می تواند برای کشور 
خس��ارت بار باشد و بنابراین طراحی پارامترهای مالیات بر عایدی سرمایه 
نیازمند توجه به مالحظات مختلفی است که نرخ مالیات، درآمد مشمول 
مالیات، تعدیل عایدی س��رمایه نسبت به تورم و به تعویق انداختن بدهی 
مالیاتی از جمله آنهاس��ت. برای مثال، ممکن است صرفا هدف درآمدی یا 
بازدارندگی این مالیات مورد توجه قانونگذار قرار گیرد. در مجموع می توان 
گف��ت که تحقق ه��ر یک از اهداف موردنظ��ر در چارچوب اجرای مالیات 
بر عایدی س��رمایه در گروی ساختار و س��ازمان دهی محورهای اصلی در 

طراحی این مالیات است.
از کنترل سوداگری تا درآمد مالیاتی

مرکز پژوهش   های مجلس در گزارشی به بررسی »کارکردها و مؤلفه های 
مه��م در طراحی مالیات بر عایدی س��رمایه مبتنی بر تجارب کش��ورها« 
پرداخت. از نگاه این گزارش، مالیات بر عایدی س��رمایه، مالیاتی است که 
بر عایدی حاصل از نقل و انتقال دارایی   های سرمایه   ای منقول یا غیر منقول، 
مش��هود یا نامشهود وضع می ش��ود. تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه 
می تواند تاثیر مهمی بر رفتار مالیاتی و سرمایه گذاری افراد بگذارد. مثال اگر 
نرخ مالیات بر عایدی س��رمایه باالتر یا کمتر از نرخ مالیات بر بهره بانکی 
یا س��ود توزیعی سهام باش��د، فعاالن اقتصادی به منظور اجتناب مالیاتی، 
س��بد دارایی خ��ود را تغییر می دهند. یکی از دالیل جذابیت س��وداگری 

این اس��ت که در نظام مالیاتی ایران، مالیات نسبتا باالیی بر تولید و سود 
ش��رکت ها و مشاغل وضع می شود، ولی س��وداگران در بازارهای مالی ارز، 
س��که، زمین و مس��کن مالیات نمی   دهند. این واقعیت باعث شده برخی 
افراد صاحب سرمایه که می   خواهند اقدام به سرمایه گذاری کنند، به جای 
تولید واقعی، راه سوداگری و فعالیت   های غیرمولد را انتخاب  کنند. از آنجا 
که در اغلب اوقات، عواید سفته بازی از میانگین سود فعالیت   های تولیدی 
در ایران بیش��تر است، این مسئله باعث شده سرمایه   های زیادی به سوی 
فعالیت   ه��ای غیر مولد منحرف و از بخش   های تولیدی خارج ش��ود. وضع 
مالیات بر عایدی سرمایه برای جلوگیری از فعالیت   های سوداگرانه و کاهش 
کسب سودهای این دسته از فعالیت   هاست. در بیشتر کشورها، وضع مالیات 
بر عایدی س��رمایه موجب شده فعالیت   های س��وداگری با بن بست مواجه 
ش��ود. به همین دلیل، کشورهایی مثل کلمبیا، غنا و کره با هدف کاهش 

سوداگری به وضع مالیات بر عایدی سرمایه اقدام کرده اند.
از دیگر کارکرده��ای این پایه مالیاتی، تامین درآمدهای دولت اس��ت. 
تجربیات اغلب کش��ورها نش��ان می دهد وضع مالیات بر عایدی س��رمایه 
موج��ب افزای��ش درآمدهای مالیاتی می ش��ود. از آنجا که در بس��یاری از 
کشورها مالیات بر عایدی سرمایه متصل به الگوی مالیات بر مجموع درآمد 
اش��خاص حقیقی است، بنابراین آمار دقیقی از سهم درآمدهای مربوط به 
مالیات بر عایدی س��رمایه در گزارش سازمان های بین المللی وجود ندارد. 
نکته مهم آن است که هدف تامین درآمد دولت با هدف کنترل سوداگری 
در تعارض است. برای مثال، اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه پایین باشد یا 
عایدی تمام دارایی   ها نسبت به تورم تعدیل شود، دیگر این مالیات بازدارنده 
نخواهد بود. در نتیجه سوداگران به فعالیت   های سفته بازانه ادامه می دهند 
و دولت از این محل درآمد مالیاتی خواهد داشت. ولی چنانچه نرخ مالیات 
بر عایدی سرمایه به شدت باال باشد و عایدی نسبت به تورم تعدیل نشود، 
کمتر کس��ی اقدام به سوداگری و س��فته   بازی می کند؛ دولت هم به دلیل 
کاهش فعالیت   های سفته بازی نمی تواند درآمدی از این محل کسب کند.

بهبود عدالت افقی و عدالت عمودی
یکی از نکات جالب این گزارش، تاثیرگذاری مالیات بر عایدی س��رمایه، 
بر تصمیمات بنگاه است. مالیات بر عایدی سرمایه درخصوص دارایی سهام 
می تواند تصمیمات بنگاه   های اقتصادی به خصوص در مورد توزیع س��ود و 
تامین مالی داخلی را تحت تاثیر قرار دهد. اگر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه 

نسبت به نرخ مالیات بر سود تقسیمی سهام پایین   تر باشد، شرکت ها انگیزه 
کمتری برای توزیع س��ود خواهند داش��ت و به جای آن اقدام به بازخرید 
سهام خود از بازار می کنند. مالیات بر عایدی سرمایه می تواند با تغییر دادن 
هزینه نس��بی منابع مختلف تامین مالی شرکت ها، از قبیل بدهی انتشار 

سهام جدید، منجر به تغییر رفتار بنگاه شود.
در طراح��ی و ارزیاب��ی پایه   های مالیاتی دو نوع عدال��ت افقی و عدالت 
عمودی مدنظر اس��ت. عدالت افقی بدین معناست که از افرادی که درآمد 
مش��ابه دارند به طور یکس��ان مالیات اخذ شود و عدالت عمودی به درجه 
تصاعدی بودن نظام مالیاتی اشاره دارد. اخذ مالیات بیشتر از کسانی است 
که توان پرداخت بیش��تری دارند. از جمله ن��کات قابل توجه درباره وضع 
مالیات بر عایدی س��رمایه، بهبود عدالت افقی و عمودی اس��ت. بر همین 
اس��اس، یکی از مهمترین مولفه   ها در بررس��ی نظام مالیاتی، اثرات آن بر 
نحوه توزیع درآمد و سطح رفاهی در اقشار مختلف جامعه است. صاحبان 
سرمایه و افرادی که از سطوح درآمدی باالتری برخوردارند، قدرت باالتری 
برای کس��ب س��ود از محل عایدات س��رمایه   ای خود دارند. در صورتی که 
اقش��ار کم   درآمد از فرصت کسب سود از س��رمایه بی نصیب هستند؛ زیرا 
فقرا پس   اندازی برای سرمایه گذاری در دارایی   های سرمایه   ای ندارند و تمام 
درآمد خود را مصرف می کنند. در نتیجه عمده عواید سرمایه   ای متعلق به 

دهک   های باالی درآمدی است.
اگر مالیات بر عایدی سرمایه به صورت دقیق طراحی شده باشد، یکی از 
کارکردهای این مالیات، ارتقای کارایی در اقتصاد کشور است، زیرا موجب 
محدودیت س��وداگری در فعالیت   های غیر مولد و اختالل   زا می شود. البته 
در خصوص مالیات بر عایدی س��رمایه دو نگرانی ب��رای کارایی اقتصادی 
وجود دارد. اگر عایدی س��رمایه کامال معاف از مالیات باشد، اصل خنثایی 
و عدالت مالیاتی نقض می ش��ود و س��رمایه گذاری بی��ش از حد بهینه در 
برخی دارایی   ها انجام    می ش��ود. در نتیجه انح��راف کارایی رخ می دهد. از 
سوی دیگر، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه با مبنای مالیات هنگام فروش، 
موجب اثر قفل شدگی و انحراف کارایی می شود. یعنی سرمایه گذاران برای 
به تعویق انداختن، کاهش یا معافیت مالیات، دارایی   های شان را بیش از حد 
نزد خود نگه می   دارند و نمی   فروش��ند و این فرآیند تخصیص و توزیع کارا 
و بهینه را به خطر می   اندازد. بنابراین در طراحی این پایه مالیاتی بایستی 

توجه داشت که اثر قفل شدگی و انحراف کارایی اتفاق نیفتد.

مالیات بر عایدی سرمایه مقابل سوداگری می ایستد؟

5 کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه

معاون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولت��ی وزارت اقتصاد درباره 
آخرین وضعیت ابربدهکاران بانک��ی گفت طبق آخرین آمار دریافتی از 
بانک ها، برخی از بدهکارانی که اس��امی آنها منتش��ر شده، برای مذاکره 
با بانک ها وارد عمل ش��ده اند که مبلغ بدهی آنها بیش از 500 میلیارد 
توم��ان اس��ت و بع��د از مذاکره با بان��ک و تعیین تکلی��ف نهایی مبالغ 

تصفیه شده اعالم خواهد شد. 
عباس حسینی در گفت وگو با ایسنا، ادامه داد: طبق بند د تبصره 16 
قانون بودجه س��ال جاری، بانک مرکزی فهرس��ت تسهیالت و تعهدات 
کالن و مرتبط کلیه بانک ها را منتشر کرده که برخی از اطالعات بانک ها 
منتش��ر نشده است که باید پیگیری الزم از بانک مرکزی انجام شود. به 
گفته حسینی، وزارت اقتصاد هم در راهبرد ابالغی به بانک ها، موسسات 
اعتباری را مکلف کرده تا فهرس��ت بدهکارانی که مانده بدهی آنها )اعم 
از اصل، سود و وجه التزام( بیش از 100 میلیارد تومان است و در طبقه 
مش��کوک الوصول قرار دارد را به تفکیک نام تس��هیالت گیرنده، شناسه 
ملی، نام گروه، مبلغ اصل، مبلغ س��ود، مبلغ وجه التزام، نرخ سود، دوره 
بازپرداخت )ماهانه(، دوره تنفس )ماهانه(، نوع و ارزش وثایق اخذش��ده 
را بر تارنمای خود منتشر کنند. معاون وزیر اقتصاد همچنین از تکمیل 

فهرس��ت ابربدهکاران بانکی تا پایان سال خبر داد و گفت: این اطالعات 
باید به صورت کامل در دسترس عموم قرار گرفته و به صورت فصلی نیز 
به روزرس��انی شود که انتظار داریم حداکثر تا پایان سال فهرست نهایی 
ش��ود. او درباره اقدامات انجام ش��ده برای وص��ول مطالبات از بدهکاران 
معرفی ش��ده توضیح داد: اقدامات مختلفی در این خصوص انجام شده 
اس��ت؛ برای نمونه می توان ب��ه دعاوی حقوقی و قضای��ی علیه بدهکار 
بدحس��اب، مطرح ش��دن موضوعات در کمیته فرادس��تگاهی در بانک 
مرکزی، تش��کیل دادگاه برای برخی از بدهکاران بدحس��اب اشاره کرد. 
به گفت��ه معاون امور بانکی، بیمه و ش��رکت های دولتی وزارت اقتصاد، 
طبق آخرین آمار دریافتی از بانک ها، برخی از بدهکارانی که اسامی آنها 
منتش��ر ش��ده برای مذاکره با بانک ها وارد عمل شده اند که مبلغ بدهی 
آنها بیش از 500 میلیارد تومان اس��ت و بعد از مذاکره با بانک و تعیین 

تکلیف نهایی مبالغ تصفیه شده اعالم خواهد شد.
حس��ینی س��پس به برنامه وزارت اقتصاد برای کاهش معوقات بانکی 
اش��اره کرد و افزود: طب��ق راهبردهای ابالغی وزارت اقتصاد، موسس��ه 
اعتب��اری مکلف ش��ده تا برنامه عملیاتی س��ه س��اله وص��ول مطالبات 
غیرج��اری خود به تفکی��ک نوع، زمان بندی و نح��وه وصول را حداکثر 

ظرف یک ماه از تاریخ ابالغ این راهبرد، به وزارت تسلیم و طبق برنامه 
مذکور نس��بت به وص��ول مطالبات غیرجاری اقدام کن��د، به طوری که 
نس��بت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیالت اعطایی )NPL( به 

صورت پلکانی کاهش یابد.
وی با بیان اینکه کاهش مطالبات غیرجاری ریش��ه در رفع ایجاد آن 
دارد و ص��رف اقدامات تنبیهی نمی تواند مفید باش��د، نس��بت مطالبات 

غیرجاری در شبکه بانکی را حدود 6 الی 7 درصد اعالم کرد.
گفتنی اس��ت پس از اینکه انتشار اس��امی بدهکاران بزرگ 11 بانک 
دولتی با واکنش ها و انتقاداتی مبنی بر عدم انتش��ار اسامی ابربدهکاران 
بانک های خصوصی،  کامل منتش��ر نشدن اسامی و نحوه انتشار مستقیم 
اس��امی توسط بانک ها مواجه ش��د؛ بانک مرکزی در اواخر فروردین ماه 
امس��ال آمار مقدمات��ی تس��هیالت و تعه��دات کالن )از بانک هایی که 
تاکنون دریافت شده( در پایان اسفندماه 1400 را منتشر کرد. البته به 
این لیس��ت نیز همچنان انتقادات پیش��ین وارد است، زیرا این فهرست 
فقط ش��امل اطالعات بده��کاران 14 بانک خصوصی و دولتی اس��ت و 
طبق اعالم بانک مرکزی قرار است همزمان با دریافت اطالعات از سایر 

بانک ها به تدریج تکمیل شود.

س��رمایه گذاران بیت کوین هنوز منتظر نشانه هایی هستند که بگویند 
دوره اف��ت قیم��ت پرچمدار ب��ازار ارزهای دیجیتال به پایان رس��یده و 
قیمت ها رو به صعود است، اما تحلیلگران حرف های دیگری برای گفتن 
دارن��د. به گزارش کوین پدیا، در هفته گذش��ته قیمت بیت کوین از 36 
هزار دالر به 25 هزار و 485 دالر رسید. اکنون بیت کوین در قیمت 2۹ 
هزار دالر معامله می ش��ود. با این حال، بعضی تحلیلگران در شبکه های 
اجتماعی می گویند نش��انه ها از افت بیشتر قیمت این ارز دیجیتال خبر 
می دهد و از همین رو، سرمایه گذاران ُخرد بیت کوین در این زمینه باید 

مراقب باشند.
کاه��ش قیم��ت بیت کوین به کمتر از 30 ه��زار دالر، از دالیل عمده 
این تحلیلگران برای افت بیش��تر بازار اس��ت. این تحلیلگران می گویند 
نرخ 30 هزار دالر، س��طح مقاومت قیمت بیت کوی��ن بوده و اکنون که 
قیم��ت بین 2۹ تا 30 هزار دالر در نوس��ان اس��ت، احتمال افت قیمت 
این ارز دیجیتال تا کمترین س��طح در بازار وج��ود دارد. دومین عامل، 
وضعیت خرس��ی بازار از آوریل سال جاری میالدی است. تحلیلگران در 
بازار رمزارزها معتقدند حداقل قیمتی که در وضعیت خرسی پیش بینی 

ش��ده، هنوز در بازار محقق نش��ده است. این س��طح حداقل قیمت 23 
هزار دالر برای هر بیت کوین تعیین ش��ده اس��ت. ع��الوه بر این، دیگر 
ش��اخص ها از جمله شاخص تامین مالی بیت کوین، احتمال افت هرچه 
بیشتر قیمت را تقویت می کند. در حال حاضر، قیمت بیت کوین به 2۹ 
ه��زار و 3۹5 دالر رس��یده و اتریوم نیز با قیمت ی��ک هزار و ۹7۹ دالر 
معامله می ش��ود. قیمت تتر همچنان کمتر از یک دالر اس��ت. سوالنا با 
قیمت 4۹ هزار و ۹0 دالر معامله می ش��ود و بی ان بی 306 هزار دالر 

قیمت گرفته است.

فهرست بدهکاران بانکی تا پایان سال تکمیل می شود

جزییات مذاکره بدهکاران 500 میلیاردی با بانک ها

وضعیت خرسی در بازار ارزهای دیجیتال

بیت کوین بیشتر می ریزد

بانکنامه

با افزایش 220 هزار تومانی در روز شنبه
سکه 14 میلیون و 320 هزار تومان شد

قیمت س��که تمام به��ار آزادی طرح جدید ب��ا 220 هزار تومان 
افزایش در آخرین روز اردیبهش��ت م��اه به 14 میلیون و 320 هزار 
تومان رس��ید. س��که تمام بهار آزادی طرح قدی��م نیز با قیمت 13 
میلیون و 700 تومان معامله ش��د. نیم س��که بهار آزادی 7 میلیون 
و ۹00 هزار تومان، ربع س��که 4 میلیون و ۹00 هزار تومان و س��که 
ی��ک گرمی 2 میلیون و 850 هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال 
نی��ز نرخ هر گرم طالی 18 عیار به یک میلیون و 37۹ هزار تومان 
رسید و قیمت هر مثقال طال 5 میلیون و ۹75 هزار تومان شد. اُنس 
جهانی طال هم با قیمت یک هزار و 847 دالر و 36 س��نت معامله 
ش��د. همچنین نرخ دالر در صرافی های بانکی با کاهش اندک س��ه 
تومانی نس��بت به پنجشنبه هفته گذش��ته، 25 هزار و 638 تومان 
معامله ش��د. قیمت فروش یورو نیز با 4۹ تومان کاهش به 28 هزار 
و 102 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی 
25 ه��زار و 383 تومان و نرخ خرید هر ی��ورو نیز 27 هزار و 822 

تومان اعالم شد.

بانک مرکزی اعالم کرد
افزایش ساعت کاری ساتنا از خرداد

بان��ک مرکزی اع��الم کرد که از اول خردادماه، ارس��ال دس��تور 
پرداخت های ساتنا برای مشتریان تا ساعت 14:30 امکانپذیر است. 
طب��ق اعالم بانک مرکزی، با توجه به تغییر س��اعات کاری بانک ها 
بعد از ایام ماه مبارک رمضان و همچنین افزایش زمان پایان تعیین 
وضعیت چک های رمزدار در سامانه چکاوک، از اول خردادماه سال 
جاری س��اعات خاتمه پذیرش و پردازش دستور پرداخت در سامانه 
س��اتنا برای دستورپرداخت های بین مشتری 14:30 و برای دستور 
پرداخت های بین بانکی ساعت 15:00 تعیین شده است. شایان ذکر 
است درباره سامانه پایا، ساعات شروع پردازش چرخه ها بدون تغییر 
و همانند گذش��ته خواهد بود. پیش از این س��اعت خاتمه پذیرش 
دستور پرداخت در ساتنا برای مشتریان، ساعت 14:00 بوده است.

از ابتدای خردادماه
چرا حساب های تجاری و شخصی جدا می شود؟

آنطور که مس��ئوالن س��ازمان امور مالیاتی می گویند، قرار است در خردادماه 
امس��ال در راس��تای آماده کردن مقدمات اجرای قانون پایانه های فروش��گاهی 
و س��امانه مؤدیان، تفکیک حس��اب های تجاری و شخصی آغاز شود که در این 
بین، چرایی این اقدام مورد سوال است. به گزارش ایسنا، در سال گذشته اتصال 
دستگاه های کارتخوان و درگاه های پرداخت الکترونیک به پرونده های مالیاتی به 
منظور فراهم س��ازی مقدمات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اجرا 
و ح��دود 7 میلیون کارتخوان ب��ه پرونده های مالیاتی متصل و تقریبا 3میلیون 
کارتخوان نیز غیرفعال شدند. اکنون قرار است تا حساب های تجاری و شخصی 
تفکیک شوند که طبق اعالم س��ازمان امور مالیاتی، این اقدام در خردادماه آغاز 
خواهد شد و در پی این اقدام، صاحبان حساب های تجاری باید به سازمان امور 

مالیاتی تجاری بودن حساب خود را اعالم کنند.
حال سوال این است که چرا از ابتدای خردادماه حساب های تجاری و شخصی 
جدا می شود؟ پاسخ این پرسش )چرایی تفکیک حساب های تجاری و شخصی( 
به قانون پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مؤدیان تصویب شده در سال 13۹8 
برمی گ��ردد که براس��اس آن، کلیه صاحبان مش��اغل )صنف��ی و غیرصنفی( و 
اش��خاص حقوقی موضوع فصل های چهارم و پنجم باب سوم قانون مالیات های 
مس��تقیم مصوب سوم اس��فندماه 1366 با اصالحات و الحاقات بعدی آن، باید 
به ترتیبی که س��ازمان مقرر می کند، نسبت به ثبت نام در سامانه مؤدیان اقدام 
کنند و خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که به صورت مستقیم با مصرف کننده 
نهایی ارتباط دارند، عالوه بر عضویت در س��امانه مؤدیان، موظف به اس��تفاده از 
پایانه فروش��گاهی )کارتخوان( نیز هستند، اما استفاده از پایانه فروشگاهی برای 
مؤدیانی که به صورت مستقیم با مصرف کننده نهایی ارتباط ندارند، الزامی نیست 
و مؤدیان مزبور موظفند کلیه صورت حس��اب های خود را به ترتیبی که سازمان 

تعیین می کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند.
در حالی که این قانون که از زمان تصویب تاکنون بالتکلیف باقی مانده و هنوز 
سامانه مؤدیان نیز رونمایی نشده است، سازمان امور مالیاتی اولویت اول خود در 
س��ال جاری را اجرای آن اعالم کرده و طبق گفته رئیس مرکز تنظیم مقررات 
س��ازمان امور مالیاتی، تا پایان امسال این قانون اجرا خواهد شد و بدین منظور 
قرار است تا در راستای فراهم سازی مقدمات اجرای کامل این قانون، حساب های 

تجاری و شخصی تفکیک شوند.
اما چه کس��انی باید حساب تجاری خود را به س��ازمان مالیاتی اعالم کنند؟ 
مش��موالن قانون پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مؤدیان باید شماره حساب 
 )pos( یا حس��اب های بانکی و شناس��ه یکتای دس��تگاه های کارتخوان بانکی
ی��ا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد اس��تفاده برای فعالیت ش��غلی خود را 
به س��ازمان اعالم کنند. همچنین در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه 
کارتخوان بانکی )pos( یا درگاه های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول 
مکلفند اطالعات آنها را بالفاصله از طریق کارپوش��ه خود در س��امانه مؤدیان به 
سازمان اعالم کنند. عالوه بر این، از آنجا که بانک مرکزی باید با همکاری سازمان 
امور مالیاتی نسبت به ساماندهی دس��تگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های 
پرداخت الکترونیکی اق��دام می کرد و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و 
شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا 

اختصاص می داد، این اقدام در سال گذشته انجام شد.
پ��س از تخصیص شناس��ه مذکور، کلی��ه تراکنش های انجام ش��ده از طریق 
حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارتخوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت 
الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب 
بانکی محسوب شده و بانک مرکزی باید اطالعات این تراکنش های بانکی شامل 
مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداش��ت شده و مانده آخر دوره هر حساب 
بانکی را به منظور تکمیل پای��گاه اطالعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان 
موضوع ماده )16۹ مکرر( قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفندماه 1366 
ب��ا اصالحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار س��ازمان امور مالیاتی 

قرار دهد.
 ،)pos(گفتنی اس��ت پایانه فروشگاهی شامل رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی
درگاه پرداخت الکترونیکی یا هر وسیله دیگری است که امکان اتصال به شبکه های 
الکترونیکی پرداخت رسمی کشور و سامانه مؤدیان را داشته و از قابلیت صدور 
صورتحساب الکترونیکی برخوردار باشد. سامانه مؤدیان نیز سامانه ای است تحت 
مدیریت سازمان امور مالیاتی که در آن به هر مؤدی، کارپوشه ویژه ای اختصاص 
یافته و تبادل اطالعات میان مؤدیان و سازمان از طریق آن کارپوشه انجام می شود.
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رئیس سازمان خصوصی سازی:
8 مرحله خصوصی سازی نیاز به تحول دارد

رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه هشت مرحله خصوصی سازی 
نیاز به تح��ول دارد، گفت نتایج رویداد خصوصی س��ازی می تواند چراغ راه 
آینده باشد. حسین قربانزاده در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی 
در اقتص��اد ایران که با حض��ور وزیر اقتصاد، نمایندگان مجلس و روس��ای 
اتاق های بازرگانی برگزار شد، افزود: قصه پرغصه واگذاری دارایی های دولت 
و خصوصی سازی روایت های مختلفی داشته و برای تحول در این مسیر نیاز 
به آسیب شناسی و نگاه جامع به گذشته است تا بررسی شود چه آثار مثبت 
و زیانب��اری در نح��وه واگذاری ها در دو دهه قبل ب��وده و از االن به بعد چه 
باید کرد. این رویداد تش��خیص آسیب ها و کیفیت مداخله سیاست گذار در 
این فرآیند و عملکرد خریداران است که در نشست های تخصصی با حضور 
کارشناسان داخلی و خارجی برگزار می شود. او با تاکید بر اینکه این رویداد 
یک نمایش نیس��ت، گفت: نحوه واگ��ذاری، فرآیند واگذاری و دالیل توفیق 
یا عدم توفیق همه ش��رکت هایی که طول 20 سال گذشته واگذار شده اند، 
در این رویداد بررس��ی می ش��ود و یک راهنما برای آینده مس��یر واگذاری 
دارایی ه��ای دولت خواهد بود. قربانزاده با بیان اینکه س��ند تحول دولت که 
توس��ط شخص رئیس جمهوری ابالغ شد، چراغ راه ما برای آغاز این مسیر 
بود، ادامه داد: برای این رویداد حدود چهار ماه زحمت کشیده شده است. ما 
در این کشور به خیزش خلق ارزش نیاز داریم که اگر رخ ندهد، هیچ اتفاق 
دیگری نمی تواند ما را به سطحی از کارایی برساند که مطمئن باشیم در همه 
ارکان اقتصاد در مسیر درست حرکت می کنیم. به گفته وی، هشت مرحله 
خصوصی سازی از انتخاب بنگاه، آماده سازی، ارزش گذاری، بازاریابی مناسب، 
نوع واگذاری که تفکیک مالکیت از مدیریت می تواند یکی از راهکارهای آن 
باش��د، انعقاد قرارداد و حذف ش��روط تحمیلی به خریدار، نظارت درست و 

شایسته و حل و فصل درست اختالفات حقوقی نیاز به تحول دارد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد
غلبه نگاه بودجه ای به خصوصی سازی

رئی��س اتاق ایران در نخس��تین رویداد بین المللی خصوصی س��ازی در 
اقتصاد ایران، بزرگ ترین اش��تباه در روند خصوصی سازی را نگاه بودجه ای 
ب��ه آن دانس��ت و گف��ت کجای از این جی��ب به آن جیب ک��ردن دولت 

خصوصی سازی است؟
غالمحس��ین  شافعی، نقطه مش��ترک همه اقتصادهای در حال توسعه و 
توسعه یافته را در کوچک شدن دولت و پررنگ شدن نقش بخش خصوصی 
در آن اقتصادها دانس��ت و تاکید کرد: ضرورت دارد در اس��رع وقت ساختار 
اقتصاد کشور اصالح شود و بر همین اساس سیاست های اصل 44 با تاکید 
رهبری تصویب ابالغ ش��دند. آنچه به عنوان هدف از این ابالغ مدنظر است، 
شتاب به سمت رشد اقتصاد ملی، افزایش رقابت در اقتصاد ملی و گسترش 
مالکیت در س��طح عموم و در نهایت رس��یدن به عدالت اجتماعی است. به 
گفته ش��افعی، سیاست های اصل 44 ارتقای کارایی بنگاه ها و افزایش سهم 
بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد را مورد توجه دارد هرچند متاسفانه طبق 
بررس��ی های انجام شده به هیچ یک از اهداف تعیین شده در این سیاست ها 
حتی نزدیک هم نشدیم. داشتن نگاه بودجه ای به خصوصی سازی یک اشتباه 
فاحش اس��ت. به جای اینکه خصوصی سازی به سمت اقتصاد مولد حرکت 
کن��د، عکس آن اتفاق افت��اد. در نتیجه امروز هیچ فرد و مس��ئولی از روند 
خصوصی سازی راضی نیس��ت؛ نه خریدار و نه فروشنده از روند واگذاری ها 
رضایت ندارند. او مس��ئله دیگر را رد دیون عنوان و با طرح این سوال که رد 
دیون چه ارتباط و نسبتی با خصوصی سازی دارد؟ تصریح کرد: چطور بخشی 
از واگذاری ها در چارچوب رد دیون اتفاق افتاد؟ این اقدام در واقع گرفتاری 
روی گرفت��اری بود. او با بیان اینکه حساس��یت های سیاس��ی و اجتماعی 
نس��بت به صاحبان ش��رکت های خصوصی وجود دارد، ادامه داد: در سطح 
جامعه این باور عمومی شکل نگرفته است که تنها راه نجات اقتصاد کشور، 
مردمی و خصوصی کردن اقتصاد است. برای همین است که واگذاری ها به 
بخش خصوصی با نگرانی، حساس��یت، هزاران تردید و در نهایت با انبوهی 
از مش��کالت صورت می گیرد. این رویکرده��ا، اعتماد بخش خصوصی را به 

دولت از بین می برد.
رئی��س اتاق ایران ب��ه تاکید رهبری نس��بت به توانمندس��ازی بخش 
خصوصی اش��اره ک��رد و افزود: متاس��فانه به جای توانمندس��ازی بخش 
خصوصی، دس��ت اندازی اتفاق افت��اده چراکه چارچوب حقوقی کاملی که 
متضمن حقوق مالکانه افراد باشد، وجود ندارد. باید برای جلب اعتماد بخش 
خصوصی، به امنیت سرمایه گذاری در شرکت ها توجه ویژه ای صورت گیرد.

وزیر اقتصاد خبر داد
ارائه پیش نویس الیحه اصالح قانون اصل 44 

به مجلس
وزیر اقتصاد از ارائه پیش نویس الیحه اصالح قانون اصل 44 به کمیسیون 
اقتص��ادی خبر داد. احس��ان خاندوزی در نخس��تین روی��داد بین المللی 
خصوصی سازی در اقتصاد ایران، با اشاره به ابالغ  سیاست های کلی  اصل 
44 و تصویب قانون این سیاس��ت ها گفت: طبق این سیاس��ت ها قرار شد 
مالکیت مردم گس��ترش پیدا کند و بار مالی دولت و مدیریت غیربهره بر  
ش��رکت های دولتی اصالح ش��ود. وی با بیان اینکه برای بازخوانی مسیر 
گذش��ته تالش کرده ایم، افزود: در این رویداد همه شرکت های واگذارشده 
مورد بازخوانی قرار می گیرند و مسیر اقتصاد ایران با عبرت آموزی از گذشته 
تغییر می کند، چراکه ادامه راه های گذشته، ما را به نقطه ای می رساند که در 

آن قرار داریم و برای نقطه جدید باید مسیر جدیدی را طی کرد.
وزی��ر اقتصاد ب��ا تاکید بر اینکه نس��بت به واگذاری های��ی که از طرف 
دولت صورت گرفته اعتماد اندکی وجود دارد، گفت: این اعتماد باید احیا 
ش��ود و در سیاست های پیشین و پس��ین تجدیدنظر صورت بگیرد. البته 
اتفاق های مثبتی هم در این س��ال ها افتاده است. از جمله اینکه توانستیم 
پایه مالکیت عمومی کش��ور را  گس��ترش دهیم و بخش زیادی از مردم 
به عنوان س��هامدار عدالت وارد بازار سرمایه شوند. خاندوزی با بیان اینکه 
دولت ها در توانمندس��ازی بخش خصوصی و واگذاری بدون فساد کارنامه 
قابل دفاعی نداشته اند، توضیح داد: از نظر وزارت اقتصاد تداوم تکالیفی که 
در قانون بودجه مبنی بر اعطای سهام دولت به صندوق بازنشستگی وجود 
دارد مشکالت سازمان تامین اجتماعی را حل نمی کند. البته ما حکم قانون 
بودجه را اجرا می کنیم اما باید تجدیدنظر صورت بگیرد. طبق مصوبه اولین 
جلس��ه هیأت واگذاری از مجموع سهام قابل واگذاری دولت 187 شرکت 
با میزان سهام های مختلف و 300 عنوان دارایی متنوع باید در دستور کار 

قرار بگیرد.

رویداد

فرص��ت امروز: با وجود آنکه ش��اخص ب��ورس ته��ران در هفته پایانی 
اردیبهش��ت ماه و برای پنجمین هفته متوالی به روند صعودی خود ادامه 
داد و بازدهی حدود 2 درصدی را در هفته گذش��ته به جا گذاشت، اما در 
آخرین روز معامالتی اردیبهش��ت ماه و برای دومین روز متوالی قرمزپوش 
ش��د و با کاهش 15 هزار واحدی به سطح یک میلیون و 57۹ هزار واحد 
رس��ید. با پایان اردیبهشت و با لحاظ بازدهی 1.83 درصدی شاخص کل 
سهام در آخرین هفته این ماه، بازار سهام با بازدهی حدود 17 درصدی از 

ابتدای سال تاکنون در صدر جدول بازدهی بازارها قرار گرفت.
بورس تهران همچنین ش��اهد عبور ش��اخص کل از مقاومت مهم 1.6 
میلیون واحدی در سهش��نبه هفته گذش��ته )27 اردیبهشت ماه( بود که 
البته در ادامه با عقب نشینی خریداران در روز چهارشنبه )28 اردیبهشت 
ماه( موفق به حفظ این رکورد 20 ماهه نش��د؛ اتفاقی که در معامالت روز 
گذشته )شنبه 31 اردیبهشت ماه( بار دیگر تکرار شد و نماگر اصلی تاالر 
شیشه ای بیش از 15 هزار واحد دیگر از مرز یک میلیون و 600 هزار واحد 
دور ش��د. عملیات ناموفق شاخص کل بورس در عبور از مرز 1.6 میلیون 
واحدی طی روزهای اخیر بیانگر تردید بورس بازان اس��ت و نشان می دهد 
که بیم و امید ها در مورد ادامه روند صعودی بازار سهام در نزد سهامداران 
همچنان پابرجاس��ت. شاخص کل س��هام آخرین بار در مهرماه 13۹۹ به 

سطح یک میلیون و 600 هزار واحد رسیده بود.
بورس 15 هزار واحد سقوط کرد

در جریان معامالت روز شنبه 31 اردیبهشت ماه، شاخص کل بورس با 
کاه��ش 15 هزار و 286 واحدی ب��ه رقم یک میلیون و 57۹ هزار واحد و 
شاخص کل هم وزن با 2 هزار و 443 واحد کاهش به رقم 440 هزار و 180 
واحد رس��ید. بیش از ۹ میلیارد و 253 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق 
بهادار به ارزش 64 هزار و 464 میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران 
دادوستد شد. شاخص بازار اول، کاهش 11 هزار و 20۹ واحدی و شاخص 

بازار دوم، کاهش 30 هزار و 747 واحدی را تجربه کردند.
بان��ک ملت ب��ا 718 واحد، بانک تجارت با 275 واحد، ش��رکت صنایع 
پتروش��یمی کرمانش��اه با 161 واحد، ش��رکت صنایع غذای��ی کوروش با 
160 واح��د و بانک صادرات ایران با 123 واحد بیش��ترین تاثیر مثبت را 
بر رشد شاخص کل داشت. در سمت مقابل نیز شرکت پتروشیمی پارس 
با یک هزار و 352 واحد، ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو با یک هزار و 

166 واحد، ش��رکت فوالد مبارکه اصفهان با یک هزار و 31 واحد، شرکت 
پتروشیمی نوری با ۹52 واحد و شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با 
863 واحد با تاثیر منفی بر رشد شاخص کل همراه شدند. گروه شیمیایی 
ب��ا 63 هزار و 251 معامله ب��ه ارزش 5 هزار و 524 میلیارد ریال در صدر 
گروه های بورسی نشست. گروه خودرو با 63 هزار و 441 معامله به ارزش 
5 هزار و 278 میلیارد ریال، گروه فلزات اساس��ی با 51 هزار و 31 معامله 
ب��ه ارزش 4 هزار و 287 میلیارد ریال، گروه فرآورده های نفتی با 40 هزار 
و 288 معامل��ه به ارزش 3 هزار و ۹56 میلیارد ریال و گروه بانک ها با 36 
ه��زار و 285 معامله به ارزش 3 هزار و 2۹4 میلیارد ریال در صدر برترین 

گروه ها قرار گرفتند.
در آن سوی بازار نیز شاخص کل فرابورس با کاهش 104 واحدی به رقم 
21 هزار و 53۹ واحد رسید. در این بازار بیش از 3 میلیارد و 277 میلیون 
س��هم، حق تق��دم و اوراق بهادار به ارزش 43 ه��زار و 371 میلیارد ریال 
دادوستد شد. شرکت داروسازی دانا با 7.5۹ واحد، شرکت اعتباری ملل با 
5.6 واحد، ش��رکت حمل و نقل گهر ترابر سیرجان با 3.13 واحد، شرکت 
صنایع پتروش��یمی تخت جمش��ید با سه واحد و ش��رکت سرمایه گذاری 
توسعه و عمران استان کرمان با 2.5 واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص داشتند. همچنین شرکت پلیمر آریا ساسول با 22 واحد، شرکت 
پتروش��یمی تندگویان با 14 واحد، شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با ۹ 
واحد، گروه توسعه مالی مهر آیندگان با هشت واحد و شرکت نفت ایرانول 

با 7.۹5 واحد بیشترین تاثیر منفی را بر رشد شاخص داشتند.
عرضه 5 خودرو در بورس کاال

دو روز پ��س از اینکه برای نخس��تین بار فروش خ��ودرو در بورس کاال 
کلید خورد، حاال مدیران بورس کاال در اطالعیه ای از عرضه پنج محصول 
جدید در این بازار خبر داده اند. بورس کاال در حالی برای اولین بار درهای 
خود را به روی خودروس��ازان برای فروش گشود که در اولین تجربه 103 
دس��تگاه خودروی کارا تک  کابین و دوکابین بهمن  موتور معامله ش��د و 
همین انگیزه های جدیدی را برای عرضه پنج محصول جدید در این بازار 
به وجود آورد. روز چهارش��نبه برای نخس��تین بار شرکت بهمن  موتور دو 
محصول خود ش��امل وان��ت کارا تک  کابین و دوکابی��ن را در بورس  کاال 
عرضه کرد و 45 کارای تک کابین به قیمت 2۹1 میلیون  تومان و 58 کارای 

دوکابین به قیمت 301 میلیون تومان فروخته شد.

خودروه��ای معامل��ه ش��ده 10 میلیون تومان نس��بت به ب��ازار آزاد 
کمت��ر قیمت خ��ورد. به  دنب��ال معامله موفق ای��ن دو محصول، بورس 
 کاال از پذیرش خودروهای س��واری ج��ک جی JAC-J4(4(، جک اس 
JAC-S5( 5( و وان��ت ک��ی ام س��ی )KMC-T8( از تولیدات کرمان 
موتور و همچنین دو خودروی فیدلیتی و دیگنیتی از تولیدات ش��رکت 
بهمن موت��ور خب��ر داد. کرمان موتور متعهد ش��ده حداقل 70 درصد از 
کل تولید س��االنه خود را در بورس کاال عرضه کند. بر همین اساس این 
ش��رکت ساالنه ۹450 دستگاه جک جی JAC-J4( 4(، 6160 دستگاه 
 )KMC-T8(و هزار دس��تگاه وانت کی ام سی )JAC-S5(5 جک اس
را در بورس کاال عرضه می کند. در مورد خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی 
حداقل عرضه به ترتیب 4 هزار و یک هزار دس��تگاه در نظر گرفته ش��ده 
است. تولیدکننده در تمام این محصوالت به رعایت تناوب عرضه حداقل 

یک بار در ماه ملزم شده است.
کارشناسان در واکنش به فروش 103 خودرو در نخستین روز عرضه 
خ��ودرو معتقدند در عرضه های بعدی ش��اهد حضور بیش��تر خریداران 
خواهی��م بود زیرا افراد زیادی موفق به دریافت کد معامالتی نش��ده اند 
و در عرضه های بعدی با آش��نایی کام��ل از روند خرید خودرو از بورس 
با رش��د حجم معامالت مواجه می ش��ویم و همچنی��ن قیمت ها در بازار 
متعادل تر خواهد ش��د. در اسفند پارس��ال هم جواد فالح، مدیر توسعه 
ب��ازار فیزیکی بورس کاال از طراحی یک مدل جدید برای عرضه خودرو 
در بس��تر این ب��ورس خبر داده و گفته بود: »یک��ی از مدل هایی که در 
بورس کاال مطرح ش��ده این اس��ت که خ��ودرو در ب��ورس کاال عرضه 
ش��ود و کش��ف قیمت براس��اس مکانیس��م بازار و عرضه و تقاضا اتفاق 
بیفتد. برای این مدل می توان از قراردادهای س��لف استاندارد بهره برد. 
یعنی خودروس��از، خودروی خود را در قالب قرارداد س��لف عرضه کند. 
قاعدتا برخی عرضه ها می تواند در قابل س��لف کوتاه مدت و برخی سلف 
بلندمدت باش��د. خریدار نیز خودرو را در قالب قرارداد سلف پیش خرید 
می کن��د و در زمان سررس��ید قرارداد، خودرو را از خودروس��از تحویل 
می  گی��رد. از زمانی هم که خودرو در بورس معامله و خریدار مش��خص 
می ش��ود، تا زمان سررس��ید می توان از امکان بازار ثانویه استفاده کرد 
که اگر فردی که خودرو را خریداری کرده تمایل داش��ته باشد آن را در 
بازار ثانویه به شخص دیگری بفروشد، بتواند این معامله را انجام دهد.«

بیش از ۹ میلیارد برگه بهادار در آخرین روز اردیبهشت دست به دست شد

عقبگرد بورس به سطح 1.5 میلیونی

رئیس جمهور با بیان اینکه قرار اس��ت در کش��ور تصمیم های س��ختی 
بگیریم، گفت شاید برخی موافق نباشند، اما این نگاه نقادانه، ما را به افق 
روش��نی که پیش روی اقتصاد است، رهنمود می کند. سیدابراهیم رئیسی 
در همایش نخستین رویداد بین المللی خصوصی  سازی در اقتصاد ایران، با 
بیان اینکه امیدوارم ای��ن همایش، راه را برای تصمیم گیری و قانونگذاری 
با اس��تفاده از تجربیات گذش��ته فراهم کند، افزود: برای فعاالن اقتصادی، 
صاحب نظران و اساتید دانشگاه، کاری که تاکنون انجام شده روشن است، 
اما با نگاه نس��بت به چیزی که انجام ش��ده یک ض��رورت اجتناب ناپذیر 
محس��وب می شود. برای همگان روشن اس��ت که اقتصادی که حدود 80 
درصد آن دولتی است، مشکالت زیادی دارد. همچنین برای همگان روشن 
است که باید براساس قانون اساسی عمل کنیم و در قانون اساسی بر اصل 
44 تاکید ش��ده است. رئیسی با اش��اره به برنامه های توسعه ادامه داد: در 
همه برنامه های توسعه تاکید شده که دولت نباید متصدی باشد بلکه باید 
هدایتگر، نظارت گر و حمایت گر باشد و چنانچه دولت بخواهد موفق شود 

باید در این سه مورد عمل کند نه در دخالت ها و تصدیگری ها.
او با بیان اینکه چه باید عمل می ش��د و چه ش��د، تفاوت بین آنچه باید 
باش��د و آنچه که هس��ت محس��وب می ش��ود، گفت: همین موضوع ما را 
راهنمایی می کند که چه کاری را باید انجام داد. دولت نباید متصدی باشد 

که حمایت مالی و حقوقی کند.
رئی��س جمهور با تاکید بر اینکه بازنگری به تابلوی خصوصی س��ازی به 
اینکه چه باید کرد کمک می کند، تصریح کرد: این فرآیند کمک می کند 
که اش��کال در ساختارها بوده و یا در رفتارها؛ اگر اشکال در ساختار باشد 
هر چقدر هم که مدیران تغییر کنند، اتفاقی نخواهد افتاد. اما اگر مشکل 

رفتارها باش��د، رفتارها باید اصالح شوند. باید بررسی شود که آیا ساختار 
درست چیده شده است یا خیر و متناسب با این ماموریت باید به این سوال 
که چرا سیاست اصل 44 قانون اساسی آنچنان که مورد نظر سیاست گذار 
بود عمل نشده، پاسخ داد. باید از همه صاحبنظران و سرمایه گذاران سوال 
کرد که آیا موفق هستند یا خیر؟ به گفته وی، هدف پافشاری بر سیاست 
ذیل اصل 44 قانون اساسی، اقتصاد مقاومتی، میدان واقعی دادن به بخش 
خصوصی اس��ت؛ چراکه بس��یاری از اوقات گفته می شود خصوصی سازی 
صورت گرفته، اما دولت با تابلو یا بی تابلو حضور دارد که نمونه آن واگذاری 
به س��ازمان تامین اجتماعی، برخی بانک ها و برخی شهرداری هاس��ت که 
این موضوع تداوم تصدیگری دولت با عناوین دیگر محس��وب می شود. اگر 
بخش خصوصی اعالم کرد که فضا برای فعالیت قابل پذیرش است، ایرادی 
ندارد، اما اگر اعالم کند میدان برای این بخش وجود ندارد، این ایراد دارد.
رئیسی با تاکید بر اینکه دولت نباید متصدی باشد، گفت: باید حتما به 
بخش خصوصی واقعی میدان داده ش��ود. باید بررسی شود موانع چیست 
و این موانع برطرف شود. در سفرهایی که به شهرها و روستاهای مختلف 
دارم می بینم که کارخانه ها تعطیل ش��ده و سالن ها به انبار سیب زمینی و 
پیاز تبدیل شده است. باید بررسی شود که چه کنیم که پرونده ها در قوه 
قضائیه ساخته نشوند. ما به دولت آمده ایم تا بستر فسادزا را اصالح کنیم 

تا اصال پرونده ای ساخته نشود که قوه قضائیه مجبور به پیگیری باشد.
وی با بیان اینکه رش��د اقتصادی در کش��ور 0.4 یک درصد بوده است، 
ادامه داد: باید علل این موضوع بررسی شود و دید که تحقق رشد اقتصادی 

در حد یک آرمان باقی می ماند و یا قابل انجام است.
رئیس جمه��وری ب��ا تاکید ب��ر اینکه رش��د اقتصادی دو پای��ه افزایش 

سرمایه گذاری و افزایش بهره وری دارد، تصریح کرد: باید دید چه کنیم که 
سرمایه گذار احساس امنیت کند این موضوع نه فقط در قراردادها بلکه در 
عمل و اجرا هم باید اعمال شود. پس از آنکه کارخانه واگذار می شود دولت 
بخش خصوصی را رها می کند، در حالی که تازه در آن زمان وظیفه دولت 
شروع می شود و باید در کثرت یک ناظر و حامی وارد عمل شود؛ بنابراین 
سازوکار متناسب با این نگاه باید تنظیم شود. عدم موفقیت واحدی که به 
بخش خصوصی واگذار شده است، پیام خوبی ندارد و باید دید که چه کنیم 

پیام های منفی به پیام های مثبت تبدیل شود.
او ادام��ه داد: ما دنبال عبرت  گرفتن هس��تیم باید ب��ا عبرت  گرفتن از 
گذش��ته، آینده را ترسیم کرد چه در حمایت از بخش خصوصی و چه در 
توانمندس��ازی این بخش. از طرف دیگر نباید دچار افراط و تفریط شویم، 
نگاه باید واقعی باشد و بایدها و نبایدها را در این رابطه تنظیم کرد. بر این 
بایدها و نبایدها نیز همه باید ملتزم باشند و بیش از همه دولتمردان باید 

ملتزم باشند.
رئیس��ی با بیان اینک��ه برخی گمان می کنند اگر یک خصوصی س��ازی 
دچار مشکل شود، کل فرآیند باید متوقف شود، افزود: این موضوع درست 
نیست، بلکه این کشتی باید اصالح شود و در این راستا باید از دانشگاه ها و 
فعاالن اقتصادی به عنوان بازار کمک گرفته شود. این موضوع مورد تاکید 
بنده است که هر کسی صاحبنظر محسوب می شود اما نظرش با ما متفاوت 
است، حتما ابراز کند تا به نقطه مشترک برسیم. به گفته وی، قرار است در 
کشور تصمیم های سختی بگیریم. شاید برخی موافق این موضوع نباشند، 
اما اگر با نگاه نقادانه به کارها نگاه کنند، اشکالی ندارد ما را رهنمود می کند 

به افق روشنی که پیش روی اقتصاد است.

رئیس جمهور در همایش خصوصی سازی در اقتصاد ایران:

قرار است تصمیم های سختی بگیریم

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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کدام کاالی ایرانی در جهان بیشترین مشتری 
را دارد؟

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت 
تجارت خارجی کشور در فروردین ماه سال جاری پرداخته است.

به گزارش ایس��نا، براساس آمارهای ارائه شده در فروردین ماه، میزان 
کل تج��ارت ای��ران 6.5 میلیارد دالر بوده که از ای��ن عدد 3.7 میلیارد 
دالر مربوط به صادرات و 2.8 میلیارد دالر مربوط به واردات بوده است. 
همچنین از نظر وزنی، تجارت ایران در نخس��تین ماه سال جاری ۹.6 
میلیون تن بوده که 7.3 میلیون تن آن مربوط به صادرات و 2.3 میلیون 
تن مربوط به واردات بوده است. اتفاق مهمی که در سال جاری رخ داده، 
مثبت شدن تراز تجاری کشور است. در شرایطی که در دو سال گذشته 
تراز تجاری ایران منفی بود، در فروردین ماه با افزایش پنج برابری مثبت 
875 میلیون دالر شده است. صادرات ایران در این مدت از نظر ارزشی 
حدودا 25 درصد افزایش یافته است و واردات نیز افزایشی یک درصدی 
را ثبت کرده است. بررسی ها نشان می دهد که حدود 54 درصد از کل 
ص��ادرات ایران به 10 کاال اختصاص دارد. در میان محصوالت صادراتی 
کشور در فروردین ماه، پروپان مایع شده، اوره، روغن های سبک، متانول، 
بوتان مایع شده، پلی اتیلن، شمش آهن و فوالد و قیر نفت اصلی ترین 
کاالهایی بوده که بیشترین مشتری را داشته اند. در فهرست اصلی ترین 
کاالهای وارداتی نیز گندم معمولی، گوش��ی تلف��ن همراه، برنج، ذرت 
دام��ی، دانه س��ویا، تراکتورهای جاده ای، کنجاله و اکس��ید آلومینیوم 
محصوالتی بوده که ایران در این مدت به کش��ور وارد کرده است. آنچه 
در میان ش��رکای تجاری ایران به ثبت رسیده، همچنان نشان از نقش 
پررن��گ چین دارد. این کش��ور در فروردین ماه نزدیک به 1.3 میلیارد 
دالر از ایران واردات داشته که 35 درصد از کل صادرات ایران به حساب 
می آید. همچنین میزان واردات چین از ایران نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قبل افزایش 32 درصدی را تجربه کرده است. در دیگر تغییر رخ 
داده، ام��ارات متحده عربی، جایگاه دوم صادرات کاالی ایران را به خود 
اختصاص داده و با افزایش 60 درصد جایگاه عراق را گرفته است. ترکیه 
و افغانس��تان نیز دیگر کشورهایی هستند که از ایران بیشترین واردات 
را داش��ته اند. در میان مبادی وارداتی اما همچنان امارات متحده عربی 
بیش از 27 درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داده و پس از 
آن چین، ترکیه، هند و آلمان قرار دارند. هندوستان که در سال گذشته 
در میان شرکای اصلی تجاری ایران نبوده به این فهرست راه پیدا کرده 
و جانشین سوییس و روسیه شده است. عضو کمیسیون امور داخلی و 
شوراهای مجلس شورای اس��المی عنوان کرد ضمن احساس ضرورت 
واردات خودرو به کش��ور اما باید توجه داش��ت که به سبب محدودیت 
منابع ارزی مالحظات کش��ور نیز منظور ش��ود. احمد علیرضا بیگی در 
گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: با توجه به شرایط حاکم 
بر بازار خودرو ضرورت واردات خودرو به کشور احساس می شود چراکه 
مشکالت فعلی صنعت خودرو به واسطه عدم تبعیت از قواعد بازار اتفاق 
افتاده اس��ت. وی با اشاره به اینکه باید بستر رقابت با خودروسازان دنیا 
در بازار داخل فراهم ش��ود، یادآور شد: ضمن ضرورت واردات خودرو به 
کش��ور باید توجه داشت که به سبب محدودیت منابع ارزی مالحظات 
کش��ور نیز منظور ش��ود. بنابراین بهتر اس��ت واردات خودرو منوط به 
صادرات خودرو و قطعات آن ش��ود تا ضم��ن حضور خودروهای تولید 
داخل در بازار جهانی، خودروس��ازان کش��ور نیز محصوالت خود را در 

سطح شرکت های خودروسازی جهان ارتقا دهند.

نماگربازارسهام

واردات خودروه��ای خارج��ی در حالی مجاز ش��ده ک��ه تناقض بین 
وعده ها و رفتارهای مس��ئوالن اقتص��ادی و صنعتی دولت موفقیت این 
سیاس��ت را هم در هاله ای از ابهام فرو برده است. به عبارت دیگر شفاف 
نبودن اهداف دولت از آزادس��ازی واردات خودرو، این پرس��ش را پیش 

کشیده که برنده اصلی واردات خودرو چه کسانی خواهند بود؟
در س��ال های پس از انقالب، ممنوعیت واردات کاالهای لوکس، یکی 
از اصلی ترین راهکارهای دولت ها برای مدیریت منابع ارزی بوده اس��ت. 
منطق سیاس��ت منع واردات ای��ن بوده که در ش��رایط محدودیت ارز، 
کاالهایی وارد کشور شوند که عموم مردم از آن بهره می برند. بر همین 
اس��اس هم بود که دولت دوازدهم پس از خروج ایاالت متحده از برجام 
و اعمال تحریم ه��ای غیرقانونی، واردات اتومبیل های خارجی را ممنوع 
ک��رد. روش��ن بود که ارز حاص��ل از صادرات )نفت��ی و غیرنفتی( که به 
س��ختی هم در اختیار دول��ت قرار می گرفت، باید ب��ه مصرف کاالهای 

اساسی برسد.
دولت سیزدهم در شرایطی به سیاست آزادسازی واردات خودرو نظر 
مثبت دارد که چالش اصلی سیاست خارجی کشور، یعنی تحریم ها هنوز 
پابرجاس��ت و تح��ول معن��اداری در امکان فروش نف��ت و به طور کلی 
صادرات ایران، همچنین روابط بانکی بین المللی کش��ور به وجود نیامده 

است.
»اکنون هیچ منعی ب��رای واردات خودرو وجود ندارد و از آنجایی که 
منابع ارزی کش��ور در وضعیت خوبی به س��ر می برد، فش��ار خاصی به 
منابع ارزی وارد نخواهد ش��د.« )ایرنا( اگر این گفته های وزیر صمت را 
مالک قرار دهیم، بالفاصله این پرس��ش به میان می آید که چرا اثری از 
»فراوانی منابع ارزی« در زندگی مردم منعکس نیس��ت و اگر این گزاره 
صحیح اس��ت، چرا دولت در مس��یر گران کردن کاالها و خدماتی پیش 

می رود که خود عرضه کننده آن است؟

تناقض کیفیت و رقابت
یکی از مهمترین اس��تدالل های موافقان واردات خودرو، این است که 
کیفی��ت خودروهای داخلی با هیچ معیاری مطلوب تلقی نمی ش��وند و 
دلیلش این اس��ت که خودروس��ازان داخلی خ��ود را بی رقیب می دانند. 
گفته می شود مردم حق دارند خودروهایی سوار شوند که از نظر ایمنی، 
مصرف سوخت و آالیندگی، راحتی، دوام و… به استانداردهای روز دنیا 
نزدیک باش��ند اما تا رقابت در کار نباشد، خودروسازان داخلی به سمت 

ارتقای کیفیت محصوالت شان حرکت نمی کنند:
»اقتصاد مقاومتی بر تولید با کیفیت و س��طح ب��اال در بازار رقابتی 
تاکی��د دارد در حال��ی که واردات خودرو می تواند ب��ازار فعلی خودرو 
را از ای��ن وضعی��ت خارج کرده و به نوع��ی وارد رقابت کند که نتایج 
مثبت��ی را به همراه دارد ولی اگر رقابتی در کار نباش��د به طور حتم 
کارای��ی و کیفیت هم افزایش نخواهد یافت.« رئیس ش��ورای رقابت، 

اردیبهشت 1401
»هرچ��ه در بازار رقابت بیش��تر ش��ود، کیفیت تولی��د داخل افزایش 
می یاب��د، قیمت ها تعدیل می ش��ود و م��ردم می توانن��د از خودروهای 
باکیفیت استفاده کنند.« رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، مهر 1400
»خودروهای��ی ب��ا 5 هزار ال��ی 5 هزار و 500 دالر با کیفیتی بس��یار 
عالی وجود دارد که می تواند به کش��ور وارد ش��ود، این خواسته مجلس 
ب��وده و مجم��ع نیز با آن همراهی کرد؛ این موض��وع در ارتقای کیفیت 
تولید، قیمت تمام ش��ده و تیراژ تولید موثر خواهد بود.« رئیس مجلس، 

اردیبهشت 1401
این فقط نمونه ای از ده ها اظهارنظر درباره دفاع از واردات خودروست 
که نش��ان می دهد بخش بزرگی از تصمیم گیران کش��ور چگونه به این 
مقوله می اندیش��ند. به عبارت دیگر می توان دریافت نگاه غالب در دولت 
و مجلس این اس��ت ک��ه واردات، با دامن زدن به رقابت س��بب افزایش 

کیفیت خودروهای داخلی می ش��ود اما این پرسش بی پاسخ مانده است 
که در فقدان یک برنامه عملی و الزامی برای خودروسازان، واردات سال 

1401 چه تفاوتی با واردات سال های ۹4 و ۹5 خواهد داشت؟

واردات خودرو؛ به نام مردم، به کام چه کسانی؟!

عضو کمیس��یون اصل ۹0 مجلس با بیان اینکه افرادی که می پندارند 
چاره حل مشکالت صنعت خودرو، واردات است، اشتباه می کنند، گفت 

بازار خودرو کشور انحصاری نیست.
س��یدمصطفی آقامیرس��لیم در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه 
ملت، درباره عملکرد خودروس��ازان، گفت: با وجود اینکه ظرفیت تولید 
خودروسازان یک میلیون و 400 هزار دستگاه است اما تولید کنونی این 
شرکت ها ۹00 هزار دستگاه است؛ این رویه باید اصالح شود تا نیازهای 

مردم تامین شود.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
ش��ورای اس��المی افزود: ب��رای تحقق این مه��م باید سلس��له اقدامات 
اقتصادی و مدیریتی ش��کل گیرد؛ هزینه های مالی خودروسازان حدود 
20 ت��ا 30 درصد اس��ت اگر ای��ن هزینه ها، حذف ش��ود قیمت خودرو 

کاهش می یابد.
وی با اش��اره به مشکالت مدیریتی خودروسازان، اضافه کرد: با وجود 
اینکه خودروس��ازان دولتی نیس��تند اما دولت مدیران این شرکت ها را 
منصوب می کند دولت باید 5 درصد س��هام خود در ایران خودرو و 17 

درصد در سایپا را رها کند و اجازه اجرای قانون تجارت را صادر کند تا 
بتوان از مدیران این مجموعه ها سوال و بازخواست کرد.

میرس��لیم در ادامه گفت و گو با خبرگ��زاری خانه ملت، تصریح کرد: 
برای رفع مش��کالت و نواقص کیفی خودروه��ای تولیدی باید در حوزه 
تحقیق و توس��عه س��رمایه گذاری ش��ود که برای این موض��وع نیز باید 
پش��تیبانی صورت گیرد چراکه با وضع کنونی، خودروسازان نمی توانند 

برای تحقیق و توسعه سرمایه گذاری کنند.
وی با بیان اینکه باید از صنعت خودروس��ازی پش��تیبانی ش��ود زیرا 
سقوط این صنعت خسارت هایی در حوزه اشتغال و تولید ایجاد می کند، 
ادامه داد: مردم از کیفیت خودروهای داخلی ناراضی هس��تند و حق با 
مردم اس��ت. عضو کمیس��یون اصل ۹0 مجلس با بیان اینکه افرادی که 
می پندارند چاره حل مش��کالت صنعت خودرو، واردات اس��ت، اش��تباه 

می کنند، ادامه داد: بازار خودرو کشور انحصاری نیست.
میرسلیم تقاضا در بازار خودرو را کاذب توصیف کرد و گفت: مردم به 
دنبال خرید خودرو نیستند و برای جلوگیری از کاهش ارزش پول خود 

به سراغ سرمایه گذاری در بازار خودرو و مسکن می روند.

باید از صنعت خودروسازی پشتیبانی شود

مردم برای حفظ ارزش پول متقاضی خرید خودرو هستند
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الزامات ایجاد برند قوی در سال جاری

به قلم: ژوزه آریستیمونو
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

ایجاد یک برند قوی برای هر کارآفرینی امر مهمی محسوب 
می شود. این نکته می تواند انگیزه ای برای ساعت ها  کار پشت 
س��ر هم و مبارزه با احساس خستگی باشد. درست به همین 
دلیل اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان 
هس��تید، باید همیش��ه برندتان را در قوی ترین شکل ممکن 

پیش روی مخاطب تان قرار دهید. 
بی تردید تبدیل برند به یک گزینه قدرتمند برای ش��ما کار 
س��اده ای نیست. درس��ت به همین خاطر برخی از برندها در 
همان ابتدای امر نسبت به انجام چنین کاری ناامید می شوند. 
اگر شما اراده ای قوی تر از این حرف ها دارید، به احتمال زیاد 
آمادگ��ی الزم برای تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف را نیز 
خواهید داش��ت. هدف اصل��ی در این مقاله نی��ز تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به ساده ترین شکل ممکن 
است. این امر با مرور برخی از راهکارهای مناسب برای ایجاد 
برندی قوی در س��ال جاری صورت می گیرد. با این حس��اب 
اگر ش��ما هم مایل به آگاهی از ش��یوه های تبدیل برندتان به 
یک کس��ب و کار قوی هستید، نکات مورد بحث در این مقاله 

جذابیت زیادی برای تان خواهد داشت. 
تعریف دقیق وضعیت برند

ش��ما در وهله نخس��ت باید وضعیت برندت��ان را به خوبی 
تعری��ف نمایید. اینکه برندت��ان در چه موقعیت��ی قرار دارد، 
تکلی��ف بس��یاری از نیازهای تان را به ط��ور قابل مالحظه ای 
مش��خص خواهد کرد. بس��یاری از کارآفرینان به طور مداوم 
به دنبال تبدیل برندش��ان به یک گزینه حرفه ای و تاثیرگذار 
هس��تند. در این میان شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف باید وضعیت تان را قابل مش��خص کنید. اگر برند ش��ما 
تازه وارد بازار ش��ده است، بی ش��ک تالش برای تبدیل کسب 
و کارت��ان به برندی قوی برای رقابت ب��ا برندهای بزرگ بازار 
امری غیرممکن خواهد بود. درس��ت به همین خاطر اگر شما 
مایل به تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان هس��تید، باید 
شرایط تان را به طور قابل مالحظه ای تغییر دهید، در غیر این 
ص��ورت هرگز تالش برای رقابت ب��ا بنگاه های بزرگ نباید در 

کانون توجه تان باشد. 
نکته مهم دیگر در این میان تعریف برند قوی اس��ت. معیار 
شما برای یک برند قوی چیست؟ برخی از کارآفرینان موفقیت 
بازاریاب��ی را در کان��ون توجه قرار می دهن��د. برخی دیگر نیز 
فروش باال را مش��خصه اصلی یک برند موفق قلمداد می کنند. 
در این میان ش��ما باید تکلیف تان را به درستی با دیگر برندها 
روش��ن کنید، در غیر این صورت ش��اید هرگ��ز فرصتی برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان پیش روی تان قرار نگیرد. 
بازاریابی درست

برندهای قوی همیشه در دس��ترس و پیش روی مشتریان 
هس��تند. همین امر به آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف کمک می کن��د. یادتان باش��د برخ��ی از برندها برای 
بهینه سازی موقعیت ش��ان به طور مداوم به دنبال استفاده از 
گزینه ه��ای پولی در دنیای بازاریابی هس��تند. ش��اید این امر 
یک راه حل س��ریع و مناس��ب باش��د، اما هرگز نمی توانید از 
آن در بلندمدت س��ود ببرید. دلیل آن نیز کامال روشن است، 
چراکه ص��رف هزینه های کالن برای بازاریاب��ی در بلندمدت 
عمال غیرممکن اس��ت. این امر بازاریابی ارگانیک را در کانون 
توجه قرار می دهد. بدین معنا که ش��ما باید در برنامه های تان 
جایگاه مش��خصی برای تولید محتوای دقیق و کاربردی برای 
بهینه س��ازی موقعیت تان با مخاطب هدف قرار دهید، در غیر 
این صورت ش��اید هرگز ش��انس تان برای تعام��ل با مخاطب 

هدف بهینه سازی نشود. 
حضور مناسب در شبکه های اجتماعی

ام��روزه ما در دنیایی زندگ��ی می کنیم که بیش از هر زمان 
دیگری در پیوند با ش��بکه های اجتماع��ی معنا پیدا می کند. 
درست به همین خاطر شما باید خودتان را برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف با استفاده از راهکارهای حرفه ای آماده 
کنید. در این میان حضور با یک اکانت رس��می در شبکه های 
اجتماعی امر مهمی خواهد بود. یادتان باش��د وقتی یک برند 
در ش��بکه های اجتماعی نیس��ت، در واقع ماهیتی به ش��دت 
قدیمی از خودش پیش روی مخاطب هدف قرار می دهد. این 
امر می تواند می��زان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز 
به ش��دت تحت تاثیر قرار دهد. درست به همین دلیل حضور 
در دنیای آنالین می تواند مهمترین گام برای ش��ما به س��وی 

تبدیل شدن به یک برند قوی باشد. 
entrepreneur.com :منبع

رهبری

به قلم: کلی برانیک
کارشناس بازاریابی دیجیتال

ترجمه: علی آل علی

اگر شما االن مش��غول مطالعه این مقاله هستید، به احتمال زیاد سه 
دلیل کل��ی برای چنین کاری دارید. اول از هم��ه بحث کاهش زمان و 
انرژی برای تولید محتوای جذاب در ش��بکه های اجتماعی است. امروزه 
بسیاری از برندها برای تولید محتوا در شبکه های اجتماعی با مشکالت 
زیادی دست و پنجه نرم می کنند. در این میان محدودیت زمان از یکسو 
موجب ناتوانی برای طراحی و بارگذاری محتوای اس��تاندارد می شود. از 
س��وی دیگر شما همیشه با مشکالتی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور حرفه ای رو به رو می شوید. در نقطه دیگر ماجرا بحث های 
مربوط به خستگی بیش از اندازه در پی بارگذاری محتوا و عدم دریافت 
نتیجه دلخواه اس��ت. این نکته می تواند برای ش��ما مزایای بسیار زیادی 

به همراه داشته و توانایی تان را نیز به طور چشمگیری کاهش دهد. 
نکته دیگر در رابط��ه با مطالعه این مقاله می تواند مربوط به تغییرات 
چشمگیر ش��بکه های اجتماعی در طول س��ال های اخیر باشد. این امر 
برای بس��یاری از بازاریاب ها کار را به طور قابل مالحظه ای دشوار کرده 
است. با این حساب دیگر نباید برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
به دنبال ش��یوه های قدیمی بود. دلیل س��وم نیز در ای��ن میان ناتوانی 
برای بازگش��ت سرمایه در زمینه کس��ب و کار است. این امر شما را در 
موقعیت بسیار دشواری قرار داده و توانایی تان را نیز به طور چشمگیری 
کاهش می دهد.  هدف اصلی در این مقاله مرور برخی از مهمترین نکات 
ب��رای تولید محتوا در عرصه ش��بکه های اجتماعی اس��ت. بدون تردید 
تولید محتوا برای هر برندی امر س��ختی محس��وب می ش��ود. در کنار 
این مسئله ظهور ش��بکه های اجتماعی و محبوبیت باالی آنها نیز نکته 
قابل مالحظه ای خواهد بود. درس��ت به همین خاطر اگر ش��ما به دنبال 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تید، باید شبکه های اجتماعی را 
به مثابه یک��ی از مهمترین کانال های ارتباطی با مخاطب هدف در نظر 
بگیرید.  بدون ش��ک تولید محتوا در ش��بکه های اجتماعی امر ساده ای 
نیست. این امر می تواند برای شما دردسرهای زیادی به همراه داشته و 
توانایی تان در این میان را نیز به طور چش��مگیری کاهش دهد. درست 
به همین دلیل اگر ش��ما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هستید، 
بای��د از همان قدم ابتدایی ب��ه دنبال برخی از توصیه ه��ا و راهکارهای 
حرفه ای باش��ید. در ادامه این مقاله برخ��ی از نکات و توصیه های مورد 
نیاز ش��ما برای تولید محتوای کاربردی در شبکه های اجتماعی را مورد 

بررسی قرار می دهیم. 

داستان سرایی را فراموش نکنید
م��ردم در سراس��ر دنیا عالقه بس��یار زیادی به داس��تان ها دارند. این 
امر می تواند ش��مار بس��یار زی��ادی از مردم را به س��وی گوش دادن به 
داس��تان های مختل��ف س��وق داده و از ش��ما یک قهرم��ان بی نظیر در 
بازار بس��ازد. بی شک داستان سرایی همیش��ه کار ساده ای نیست. برخی 
از برنده��ا در ای��ن میان ب��ه طور مداوم از کلیش��ه های رایج اس��تفاده 
می کنند. با این حس��اب ش��ما به طور قابل مالحظه ای ش��رایط تان در 
زمینه تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف دش��وار شده و شرایط تان نیز 
بدت��ر می گردد. هرچه باش��د کاربران در ش��بکه های اجتماعی هرگز به 
دنبال داستان های تکراری نیستند. بنابراین شما باید اندکی به خودتان 
زحمت داده و داستان های جدید و خالقانه برای برندتان طراحی کنید. 
صرف نظر از موضوع یک داس��تان، شیوه بیان شما نیز دارای اهمیت 
بس��یار زیادی اس��ت. برخ��ی از برندها به طور طبیعی ش��یوه های بیان 
داس��تان را خیلی خوب بلد هستند. این امر به آنها برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف کمک کرده و موقعیت ش��ان در بازار را نیز به طور 

قابل تأملی بهینه سازی خواهد کرد. 
اگر ش��ما ج��زو آن دس��ته از برندها هس��تید که راهکارهای بس��یار 
متنوعی ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف ندارن��د، می توانید 
برای تاثیرگذاری بر روی مش��تریان با استفاده از داستان های جذاب از 
الگوهای رایج س��ود ببرید. یکی از شیوه های مناسب در این میان تالش 
برای بیان سرگذش��ت برندهای مختلف در زمین��ه تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. مثال شما می توانید داس��تان راه اندازی برندتان و 
شیوه های تعامل با مشتریان در طول زمان را برای مشتریان بیان کنید. 
این امر یکی از نکات مهم برای تعامل با مخاطب هدف محس��وب شده 
و می تواند انگیزه بس��یار زیادی در میان مشتریان برای تعامل بیشتر با 

برندتان ایجاد کند. 
یادتان باش��د امروزه داس��تان های بس��یار زیادی از س��وی برندها در 
دس��ترس قرار دارد. بنابراین اگر ش��ما مش��کلی در زمین��ه طراحی یا 
بیان داس��تان تان دارید، همیش��ه امکان مرور تجرب��ه برندهای موفق و 
استفاده از این تجربه برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مشتریان تان وجود 
دارد. یادتان باش��د ش��ما در چنین موقعیت هایی هرگز نباید به س��وی 
کپی برداری از دیگر برندها بروید. دلیل این امر نیز امکان پیگیری دیگر 
برندها و همچنین واکنش های به شدت منفی از سوی کاربران در سطح 

شبکه های اجتماعی است. 
یک داس��تان خوب باید یک آغاز و پایان درست داشته باشد در کنار 
این مس��ئله اس��تفاده از شخصیت های درس��ت نیز امر مهمی محسوب 
می شود. اگر شما به دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین 
شکل ممکن هس��تید، می توانید به ساده ترین ش��کل ممکن تالش تان 

برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیگیری کنید. داس��تانی که 
تمام مش��خصه های باال را داشته باشد، سطح قابل قبولی از تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب ه��دف را به همراه خواهد داش��ت. این طوری ش��ما 
می توانید به سادگی هرچه تمام تر به تعامل با مخاطب هدف پرداخته و 

شرایط تان را نیز تغییر دهید. 
طراحی محتوای مرتبط با حوزه فعالیت برند

ش��ما قرار نیست در اکانت رسمی برندتان مانند یک اینفلوئنسر عمل 
کنید در عوض باید تنها ایده ها و محتواهای مرتبط با حوزه کاری تان را 
در دس��تور کار قرار دهید، در غیر این صورت به س��ادگی هرچه تمام تر 
توانایی تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را از دست داده و شرایط تان 

در این میان به طور قابل مالحظه ای به هم ریخته خواهد شد. 
اش��تباه برخی از برندها در زمینه تولید محتوا تالش برای استفاده از 
شیوه هایی نظیر یک اینفلوئنسر یا سلبریتی است. این امر شاید در ابتدا 
جذابیت زیادی برای ش��ما داسته باش��د، اما همیشه مشکالتی را نیز به 
همراه دارد. یادتان باش��د شما شهرتی به اندازه سلبریتی ها ندارید. پس 
به جای فعالیت مانند آنها باید به سراغ ارزش های کسب و کارتان بروید 

و از آنها محتوای تعاملی بسازید. 
امروزه بس��یاری از کاربران در شبکه های اجتماعی دیگر گارد سفت و 
سختی در برابر محتوای بازاریابی ندارند. این امر یک امتیاز مثبت برای 
ش��ما محس��وب می ش��ود. البته در صورتی که خودتان توانایی استفاده 
از این ظرفیت را نداش��ته باش��ید، س��ایر نکات کمکی به ش��ما نخواهد 
کرد. پس بای��د خیلی زود محتوای مرتبط با ح��وزه فعالیت برندتان را 
در دس��تور کار قرار دهید، در غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف پیدا نکنی��د و خیلی زود تبدیل به 

برندی کلیشه ای در بازار شوید.
توصی��ه ما در این بخش برای بازاریاب ها توج��ه به تک تک محتواهای 
برند پیش از انتش��ار رس��می اش است. ش��ما باید در این رابطه به میزان 
ارتب��اط میان محت��وای بازاریابی تان با ماهیت کلی برن��د خود فکر کنید. 
در این صورت می توانید تجربه ای مناس��ب از تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف داشته و توانایی بازاریابی تان نیز به طور مداوم ارتقا پیدا خواهد کرد. 
ب��دون تردید محتواهایی که از یکس��و دارای ارتباط با مخاطب هدف 
و از س��وی دیگر نیازهای آنهاست همیشه تاثیرگذاری باالتری به همراه 
دارد. ای��ن ام��ر می تواند برای ش��ما مزایای ویژه ای به همراه داش��ته و 
توانایی تان را نیز به طور قابل مالحظه ای افزایش دهد. پس همیش��ه به 
غیر از ارزش ها و ارتباط معنایی محتوا با حوزه کارتان نیم نگاهی هم به 
نیازهای مشتریان داشته باشید. این امر محتوای بازاریابی شما را به طور 

چشمگیری از نمونه های دیگر در بازار متمایز خواهد کرد.
ادامه در صفحه آخر

طراحی محتوای تعاملی در شبکه های اجتماعی با تکنیک های کاربردی

یکشنبه
1 خرداد 1401

شماره 2016
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اخبار

شرکت پتروشیمی شازند منتخب برترین های بورس کاالی کشور در سال 1400
اراک- فرناز امیدی: به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شــرکت 
پتروشیمی شازند، اولین همایش تجلیل از برترین های بورس کاال با حضور دکتر 
خاندوزی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و با اهدای تندیس و لوح 

تقدیر، از منتخبین کشوری در سال 1400 تجلیل به عمل آمد.
در این همایش که جمعی از مســئولین اقتصادی کشور نیز حضور داشتند، 
شرکت پتروشیمی شــازند با دریافت عنوان و تندیس برتر، به عنوان منتخب 

برترین های بورس کاالی کشور در سال 1400 برگزیده شد.
در لوح تقدیر اهدا شده به شرکت پتروشیمی شازند، توسط وزیر محترم امور 

اقتصادی و دارایی از همراهی این شرکت با بورس کاالی ایران در جهت رشد و توسعه بازار کاالیی کشور در سال 1400 تقدیر به عمل آمد.
بی شــک کســب این دست از موفقیت ها و افتخارات با ارزش، مرهون تالش های جهادی و خستگی ناپذیر کارکنان تالشگر شرکت 
پتروشیمی شازند و حمایت های بی دریغ مدیریت محترم عامل و اعضای محترم هیات مدیره می باشد که برگ زرین دیگری را در کارنامه 

درخشان و عملکرد کم نظیر این شرکت معظم به ثبت رساند.

بازدید معاون وزیر کشور و استاندار  ایالم از پروژه های آبرسانی و فاضالب 
پایانه مرزی مهران

ایالم-هدی منصوری:معاون وزیر کشور، استاندار ایالم، مشاور وزیر در عتبات عالیات و مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو 
بهمراه مدیرعامل و معاونین شرکت آبفای استان از پروژه های آبرسانی و فاضالب پایانه مرزی مهران، بازدید و از نزدیک در جریان روند امور 
قرار گرفتند.  پرویز ناصری مدیرعامل آبفای استان در این دیدار گزارش مبسوطی از اجرای زیرساخت های آب و فاضالب جهت خدمت 
رسانی به زوار اربعین حسینی ارایه نمود. وی در رابطه با تامین آب پایانه مرزی مهران گفت:  ان شااله امسال شاهد حضور پرشور و شعور 
زوار عتبات عالیات هستیم و مانند سنوات گذشته آبفای استان پروژه های متعددی در حوزه آبرسانی و جمع آوری فاضالب در دست اقدام 
دارد البته با توجه به محدودیتهای اعتباری، امیدوارم بتوانیم رضایت مردم و زوار را جلب نماییم. پرویز ناصری افزود: خوشبختانه در شهر 
مهران با انجام پروژه های مناسب از لحاظ کمی و کیفی توانسته ایم آب زوار را در حد ۸۵ لیتر در ثانیه برای ۲۷0 هزار نفر در روز تامین کنیم 
و پیش بینی شده در سال جاری مشکلی در بحث تامین آب زوار نداشته باشیم. وی تصریح کرد: پروژه های آبرسانی به پایانه مرزی شامل 
حفر، تجهیز و نیرورسانی یک حلقه چاه آب شرب به ظرفیت ۳0 لیتر بر ثانیه، احداث ۵/1۳ کیلومتر خط انتقال، احداث دو باب مخزن 
بتنی به حجم ۲۷00 متر مکعب و احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ، دیوار کشی آجری به طول 400 متر طول و محوطه سازی 10000 
مترمربع، راه اندازی ایستگاه پمپاژ توسط 4 واحد چاهک پمپاژ به ظرفیت ۸۵ لیتر بر ثانیه در پایانه برکت جهت تامین و انتقال آب پایدار به 
جمعیت روزانه ۳00 هزار نفر که در حال حاضر با پیشرفت باالی ۹۸ درصد در شرف بهره برداری بوده و ان شااهلل تا پایان هفته آینده مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. مدیرعامل آبفای استان اظهار داشت : میزان اعتبار پروژه ۳00 میلیارد ریال است که با مشارکت بنیاد برکت انجام 
شده است. وی گفت: جهت آبرسانی به پارکینگ بزرگ اربعین با احداث یک باب مخزن بتنی به حجم 100 مترمکعب، خط انتقال و ایجاد 
چاهک پمپاژ به منظور تامین و انتقال آب شرب پایدار در حال انتخاب پیمانکار از محل اعتبارات اربعین می باشیم. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب استان ایالم اضافه کرد: طرح تصفیه خانه فاضالب پایانه مرزی در دست اقدام است که امسال ۳۵میلیارد تومان در سفر ریاست 
محترم جمهور به آن اختصاص یافته و درصورت دریافت، عملیات اجرایی آن آغاز می شود. وی خاطرنشان ساخت: با عنایت به تالش های 
شبانه روزی مجموعه همکاران استان، با حمایت های مسئولین ذیربط در سطح کشور و با توسل به سیدالشهداء همچون سال های گذشته 

بهترین خدمت رسانی به زوار اربعین حسینی )ع( را شاهد خواهیم بود.

مدیرکل اوقاف قم عنوان کرد:
توجه ویژه به قرآن در همه برنامه های ماه رمضان اوقاف

قم - خبرنگار فرصت امروز:  مدیرکل اوقاف استان قم گفت: ۳۳0 محفل 
قرآنی، حضور 60 مبلغ روحانی و برپایی نمایشگاه در حرم حضرت معصومه)س( 
بخشی از فعالیت های قرآنی این داره کل در ماه رمضان هستند. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان قم، نخستین نشست شورای توسعه 
فرهنگ قرآنی استان قم در سال جاری با حضور جمعی از مدیران و مسئوالن 
استان قم برگزار و گزارش هایی از فعالیت های قرآنی ماه مبارک رمضان ارائه شد. 
در بخشی از نشست، حجت االسالم والمسلمین اسکندری مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان ضمن ارائه گزارش فعالیت های قرآنی این اداره کل در ماه رمضان 

اظهار کرد: برپایی ۳۳0 محفل جز ءخوانی قرآن کریم در ماه رمضان با محوریت بقاع متبرکه شاخص، یکی از مهمترین این فعالیت ها به شمار 
می رود. وی افزود: بیشتر این محافل قرآنی بعد از اقامه نماز ظهر و عصر و برخی هم بعد از اقامه نماز مغرب و عشاء برگزار شدند. مدیرکل 
اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه سفره افطاری ساده نیز در برخی بقاع شاخص گسترده شد خاطرنشان کرد: برگزاری 1۵ محفل 
انس با قرآن و جلسات تفسیر قرآن با حضور مفسران کالم وحی، پخش زنده ویژه برنامه تلویزیونی تسبیح سحر از سیمای مرکز قم و از جوار 
امامزادگان شاخص و برپایی نمایشگاه قرآنی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه)س(، از دیگر برنامه های این اداره کل در ماه رمضان 
محسوب می شوند. وی ادامه داد: در نمایشگاه قرآنی اوقاف، غرفه های احکام، جهاد تبیین، وقف های قرآنی، شهدای قرآنی، مشاوره خانواده، 
نجوم و قرآن، معرفی علمای قرآنی و دقایقی با قرآن برپا شده بودند و در کنار آن ویژه برنامه های قرآنی در صحن های امام رضا)ع( و صاحب 
الزمان)عج( با اهدای هدایای فرهنگی برگزار شدند. اسکندری تصریح کرد: 60 نفر مبلغ روحانی آموزش دیده، مجری برنامه های قرآنی اداره 
اوقاف و امور خیریه در ماه رمضان بودند. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با بیان اینکه برگزاری همایشی با عنوان پیگیری مطالبات 
قرآنی مقام معظم رهبری با حضور آیت اهلل میرباقری در حرم امامزادگان ابراهیم و محمد)ع( از دیگر برنامه های اوقاف قم در ماه رمضان بوده 
است گفت: همچنین می توان به برگزاری ویژه برنامه های رحلت حضرت خدیجه)س(، میالد امام مجتبی )علیه السالم(، احیای شب های 
قدر و سالروز شهادت امیرالمؤمین علی)ع( هم اشاره کرد که با محوریت قرآن و عترت تدارک دیده شدند. وی اضافه کرد: با توجه به تأکید 
مقام معظم رهبری بر اینکه امام زادگان باید قطب فرهنگی باشند در طول سال برگزاری برنامه های فرهنگی و به ویژه قرآنی را در امام 

زادگان دنبال می کنیم و چهل و پنجمین دوره مسابقات قرآنی را هم در استان خواهیم داشت.

 تجمع سارهای دردسرساز روی شبکه های توزیع برق باعث قطعی 
لحظه ای برق در استان گلستان

گرگان - خبرنگار فرصت امروز: سرپرست شرکت توزیع برق گلستان گفت که ورود پرندگان مهاجر از گونه "سار" و نشستن گروهی 
آن ها بر روی سیم های شبکه برق، باعث بروز اختالل در 40 درصد از شبکه ۲0 کیلو ولت توزیع برق این شهرستان شد. موسوی افزود؛ کالله 
6۵0 کیلومتر شبکه ۲0 کیلو ولت دارد که این روزها نشستن سارها بر روی سیم های برق، سبب ایجاد اختالل و خاموشی برق می شود. به 
گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق گلستان ، سید احمد موسوی افزود؛در سالهای گذشته نیز در فصل بهار سارهای مهاجر بویژه از 
خراسان شمالی با تعداد کمتری وارد گلستان می شدند ومشکلی خاصی ایجاد نمی کردند افزود: امسال و سال گذشته با توجه به خشکسالی 
شدید استان همجوار، جمعیت بیشتری از این پرندگان به استان وارد که نتیجه گروهی نشستن آنها روی سیم های برق، اختالل در شبکه 
توزیع ایجاد و باعث بروز خاموشیهای لحطه ای در شبکه شده اند.تجمع این پرندگان روی سیم های شبکه توزیع برق باعث قطعی لحظه ای 
شبکه اصلی برق و سوختن فیوز در شبکه های فرعی می شود که با وجود اعزام تیم های شرکت برق برای رفع مشکل خرابی ها به دلیل تعدد 
موارد خاموشی ، در برخی مواقع وصل شدن مجدد برق زمان بیشتری نیاز دارد. سرپرست شرکت توزیع برق گلستان در ادامه بیان داشتند: 
اقدامات مختلفی مانند تغییر آرایش شبکه توزیع برق و نصب اسپیسر )فاصله گذار( بین خطوط درمحل تجمع این پرندگان برای پیشگیری 
از بروز اختالل انجام شد اما به سبب گستردگی شبکه و زیاد بودن تعداد جمعیت سارها همچنان در نقاط مختلف ایجاد نوسان مینمایند. 

وی گفت:کالله 11۷ هزار نفر جمعیت و 1۷۵۲ کیلومتر مربع وسعت، و 1۲۵0 کیلومتر شبکه انتقال برق فشار ضعیف و متوسط دارد.

تعمیرات واحدهای نیروگاه شهید رجایی به پایان رسید
قزوین - خبرنگار فرصت امروز: با اتمام تعمیرات اساســی و RI واحد 
شماره ۳ گازی نیروگاه شــهید رجایی، آخرین برنامه تعمیرات واحدهای این 
نیروگاه پایان یافت. به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهید 
رجایی، در تکمیــل اجرای برنامه های تعمیراتی واحدهای ســیزده گانه این 
نیروگاه، واحد شماره ۳ گازی نیروگاه سیکل ترکیبی با توان نامی 1۲۳ مگاوات 
که به منظور انجام تعمیرات اساسی و RI کمپرسور از مدار تولید خارج شده بود 
پس از اتمام برنامه های تعمیراتی، دوباره به شبکه ی سراسری پیوست. ابوالفضل 
موتابها مدیر نیروگاه ســیکل ترکیبی در توضیح نتایج تعمیرات واحد شماره ۳ 

گازی گفت: در این دوره از تعمیرات و با توجه به شرایط فنی این واحد، 14۸۷ فعالیت تعمیراتی در قالب 1۳ بسته و برنامه ی تعمیراتی 
اجرا شد که عالوه بر تعمیرات اساسی مسیر گاز داغ که به تعویض کامل قطعات اصلی آن انجامید، کمپرسورهای اصلی و کمکی هوای 
واحد هم با قطعات نو تعویض گردید. مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی در ادامه افزود: مونتاژ و دمونتاژ تجهیزات محفظه احتراق، کمپرسور و 
روتور توربوکمپرسور، نازل ها و پره های توربین، انجام تست های غیرمخربNDT، تست  و بازدید الکتریکی ژنراتور، تعمیرات الکتروفن 
و پمپ های 400 ولت، استارتر های MCC بریکرهای 400ولت و6/6کیلو ولت و...، از اقداماتی بود که در این برنامه تعمیراتی  از سوی 
متخصصان این نیروگاه انجام شد. موتابها افزود: در آخرین برنامه تعمیراتی نیروگاه شهید رجایی، همچنین تست رله های حفاظتی ژنراتور 
و تست های الکتریکی ترانس استیشن وترانس های محلی، دمونتاژ ومونتاژ تجهیزات ابزاردقیق، کالیبراسیون  ترانسمیترهای فلو، تنظیم 
سیستم مانیتورینگ و حفاظتی دمای یاتاقان ها به همراه بازدید و تعمیر انواع تجهیزات الکتریکی و ابزاردقیقی، از دیگر اقداماتی بود که به 
انجام رسید. با پیوستن دوباره واحد شماره ۳ گازی نیروگاه شهید رجایی به مدار تولید برق و پایان فعالیت های تعمیراتی در آن، این نیروگاه 

در پیک تابستان 1401، با آمادگی کامل به تولید برق خواهد پرداخت.

آذربایجان شرقی - فالح: شهردار تبریز گفت: در تعریف جدید از 
سرمایه گذاری، شهرداری باید پیشران باشد و در این راستا پیشنهاد ما 
تشکیل صندوق ذخیره سرمایه گذاری است که خود باید مداخله گر در 

پروژه ها باشد.
یعقوب هوشیار در جلسه کمیسیون گردشگری شورای اسالمی شهر 
تبریز با تأکید بر تعریف پروژه های درآمدزا و اشــتغال آفرین برای شهر 
اظهار کرد: نیازمندی ها و معضالت شــهری بایــد تبدیل به پروژه های 
ســرمایه گذاری شــود و در ذیل آن درآمد سرمایه گذار نیز مد نظر قرار 

گیرد.
هوشــیار با تاکید بر تفکیک دو حوزه گردشــگری و سرمایه گذاری 
خاطرنشــان کرد: حوزه گردشــگری فضای وسیعی داشــته و تبریز 
ظرفیت های عظیمی در این حوزه دارد که باید از حوزه ســرمایه گذاری 
جدا شــود و در این راستا طرح های زیادی داریم که هر هفته در صحن 
علنی شورای شهر مطرح می کنیم. شهردار تبریز با تأکید بر تغییر نگرش 
و تعریف گردشگری در عصر کنونی ادامه داد: پروژه های سرمایه گذاری 
نباید صرفاً با هدف کسب درآمد پیگیری شوند و عالوه بر آن باید در حل 

معضالت شهری نیز موثر شود.

وی افزود: دلیل ایجاد صندوق ذخیره ســرمایه گذاری، شروع مطالعه 
سرمایه گذاری است؛ مثالً در حوزه ترافیک شهری پروژه سرمایه گذاری 
نداریم و باید ابتدا در این حوزه پروژه ای تعریف کنیم و چند سرمایه گذار 
ســود حاصل را ببینند و ترغیب شوند و یا در خصوص مسیرگشایی ها 
که اگر امروز ۷0 هزار میلیارد تومان داشــته باشــیم، طرح تفصیلی را 
اجرا می کنیم. وی ادامه داد: همچنین در بافت فرسوده نیز می توانیم از 

طرح های سرمایه گذاری استفاده کنیم.

هوشــیار با اشــاره به اینکه عملیات اجرایی ۵00 واحد مسکونی در 
قالب قرارگاه مسکن به زودی شــروع می شود، اعالم کرد: یک چهارم 
نرخ صدور پروانه ساخت کاهش یافته است و معنی آن کاهش درآمد و 
اشتغال است؛ ما منتظر سرمایه گذار نخواهیم ماند که برنامه ای برای ما 
تعریف کند و باید مدیران خود را با این نوع نگاه آشنا کنیم که منتظر 

سرمایه گذار نباشند.
شــهردار تبریز یادآور شد: بهره گیری از نیروهای متخصص در حوزه 

سرمایه گذاری نیز باید مدنظر باشد و در این حوزه نیز ضعف داریم.
وی اضافه کرد: باید حوزه سرمایه گذاری به عنوان مقوله ای مشخص 
در مناطق پیگیری شــود و حتی مدیران ســرمایه گذاری در مناطق و 

سازمان ها شروع به کار کنند.
هوشــیار با اعالم اینکه شــاید در آینده نزدیک چنــد پروژه بزرگ 
سرمایه گذاری در تبریز رونمایی شود، گفت: نزدیک به دو هزار میلیارد 

تومان تنها در یکی از پروژه ها توافق شده است.
وی از فیبر نوری به عنوان یکی از زیرســاخت های مورد مطالعه نام 
برد و افزود: یکی از زیرســاخت های مورد مطالعه، فیبر نوری است که 
هفته آینده به صحن شورا می آوریم و چارچوب آن با قبل متفاوت است.

مشهد - صابر ابراهیم بای : همزمان با گرامی داشت هفته ارتباطات 
و روابط  عمومی، جشــنواره ســتارگان روابط عمومی و تقدیر از روابط 
عمومی های برتر ســازمان ها و نهادها با حضور دکتر لیایی معاون وزیر 
ارتباطات و ایمان شمسایی مدیر کل مطبوعات و رسانه های داخلی در 

مرکز همایش های صداوسیما برگزار شد.
در این دوره از جشــنواره ســتارگان روابط  عمومی کشور، تندیس 
ویژه ســتاره ارتباطی مدیرارشد به مهندس محمد مدنی فر مدیر عامل 
سیمیدکو به پاس شخصیت ارتباطی،منش، روحیه تعاملی ، نقش تعیین 
کننده در بهبود ارتباط با ذینفعان و نگاه تعالی جویانه به حوزه ارتباطات 

روابط عمومی، رسانه و افکار عمومی از سوی ایشان تقدیم شد.
شایان ذکر است در این مراسم که با حضور صاحب نظران و فعاالن این 
حرفه برگزار گردید، از برگزیدگان روابط عمومی ایران در بخش ها و سطوح 
مختلف تجلیل شد. هیئت داوران این جشنواره، با توجه به ارزیابی های 
انجام شده از میان تمامی شرکت ها و سازمان های شرکت کننده در این 
دوره از جشنواره ستارگان روابط عمومی، روابط عمومی سیمیدکو  را به 
عنوان “روابط عمومی برتر” و سید حبیب نوری رئیس روابط عمومی این 
شرکت را نیز شایسته دریافت نشان »ستاره ملی مدیریت روابط عمومی« 

در سال 1400 دانست.

اهواز شبنم قجاوند: مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان و 
مشاور مدیرعامل شرکت توانیر از پروژه خط دومداره و پست برق در حال 

احداث هفتکل ۲ بازدید کردند.

محمود دشــت بزرگ به همراه مسعود معین پور و جمعی از مدیران 
ارشد این شرکت از پروژه خط دو مداره و پست برق 1۳۲ به ۳۳ کیلوولت 

هفتکل ۲ در شهر هفتکل بازدید کردند.
هدف از این بازدید بررسی روند احداث این پروژه، رفع موانع موجود و 

تسریع در به سرانجام رساندن آن بوده است.
خط دومداره و پست برق هفتکل ۲ که برای تامین بار خانگی و صنایع 
آتی و تصحیح افت ولتاژ این شهرستان طراحی و برنامه ریزی شده، 100 

مگاولت آمپر ظرفیت دارد.

در حال حاضر عملیات ساختمانی این پست فوق توزیع برق ۳۵ درصد 
پیشرفت فیزیکی دارد و بنا است در فروروین 140۲ وارد مدار شود.

با وارد مدار شــدن پســت برق هفتکل ۲، بارگیری از پست های این 
شهرســتان به ۳0 درصد کاهش خواهد یافت و پایداری شبکه افزایش 

چشمگیری پیدا خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، شــرکت برق منطقه ای خوزستان مسئولیت 
تامین و پایداری شبکه برق انتقال و فوق توزیع در دو استان خوزستان و 

کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده دارد.

آذربایجان شرقی - فالح: بر اساس مصوبه ای که در جلسه شورای 
هماهنگی بانکهای آذربایجان شرقی به ریاست رئیس بانک مرکزی گرفته 
شــد، شــعبه صرافی بانک ملی در تبریز با در نظر گرفتن مالحظات و 

پیشنهادات اولیای  بانک ملی ایران، راه اندازی خواهد شد.
عضــو هیئت مدیره بانک ملی در این زمینــه گفت: از مصوبه بانک 
مرکزی تشکر کرده و در هفته آتی مقدمات راه اندازی این شعبه بررسی 

شده و پیشنهادات الزم ارائه  می شود.
حسن مونسان، بر حمایت بانک ملی از واحدهای صنعتی استان نیز 
تاکید کرد و اظهار داشــت: با رفع برخی موانع در بخشنامه های بانک 

مرکزی، امکان اعطای تسهیالت بیشتر فراهم خواهد شد.
وی همچنین خواســتار بازنگری در برخی دستورالعمل های جدید 

ابالغی از سوی بانک مرکزی برای خدمات دهی بهتر به مشتریان شد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی و رئیس بانک 
ملی اســتان نیز از آماده بودن زیرساخت های الزم برای راه اندازی این 

صرافی خبر داد.
عادل غالمی همچنین با اشــاره به حمایت بانکی از صنایع بزرگ در 
استان عنوان کرد: کشاورزان زیادی در استان از کانال بنیاد برکت برای 
خرید تراکتور از تسهیالت بانک ملی بهره مند شده اند که موجب رونق 

اقتصادی کارخانه تراکتورسازی نیز شده است.
دبیر کمیســیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی همچنین با 
اشــاره به محوریت این دبیرخانه در انعکاس مشکالت بانکی استان به 
بانک مرکزی یادآور شد: در سفر رئیس بانک مرکزی به تبریز مقرر شد 
این دبیرخانه موضوعات و مسائل مطروحه بانک های استان را تجمیع و 

به بانک مرکزی انتقال دهد.
وی تصریح کرد: در جلســه مشترک مدیران بانکی کشور و مدیران 
بانکی استان نیز ۵ نفر از مدیران بانکی استان به بیان دیدگاه های خود 
پرداختند. غالمی به دیدار مدیران بانکی با امام جمعه تبریز اشاره کرد و 
افزود: در این دیدار آیت اهلل آل هاشم از توجه ویژه بانک های استان برای 
اعطای وام قرض الحسنه و حمایت از واحدهای تولیدی تشکر و قدردانی 

کرد و رهنمودهایی برای خدمات دهی بهتر داشتند.

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: مسئول  ایمنی و آتش نشانی اداره 
کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: بمنظور آمادگی همه جانبه 
نیرو های عملیاتی ، مانور مهار نشتی گاز آمونیاک ، امداد و نجات و اطفاء 

حریق همزمان در دو نقطه پر ریسک بندر بوشهر، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ، حیدر مجدنیا مسئول ایمنی و آتش نشانی 
اداره کل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر عنوان کرد: بمنظور امادگی 
همه جانبه و هرچه بیشتر نیروهای عملیاتی و آشنایی با آخرین متدها و 
استانداردهای روز، مانور عملیاتی امداد و نجات و مهار نشتی آمونیاک در 
سردخانه  و همچنین اطفای حریق در بزرگترین انبار در محوطه عملیاتی 

بندر بوشهر برگزار شد.
مجدنیا افزود: آتشنشانان در این مانور با نکاتی از قبیل فراگیری نحوه 

اســتفاده از نوع تجهیزات حفاظت فردی به خصوص استفاده از دستگا 
ههای تنفســی در اماکن پر از دود و حرارت،آشنایی با روش استفاده از 
سیلندهای تنفسی،فراگیری نحوه صحیح مدیریت آبرسانی و لوله کشی 
به محل حادثه، فراگیری روشــهای اصولی استفاده از اصل ارتباطات در 
اجرای عملیات، فراگیری روشهای صحیح استفاده از خودروهای سنگین 
عملیاتی اطفاء حریق و نحوه استقرار آنها در صحنه عملیات آشنا شدند.

مسئول ایمنی و آتش نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
اضافه کــرد:   در این مانور عملیاتی آتش نشــانان با آمادگی کامل  و  
برنامه ریزی دقیق مانور را طبق سناریوی طراحی شده و در زمان مقرر 
و همچنین با رعایت تمامی اصول و اســتانداردهای الزم با موفقیت به 

پایان رساندند.  

شهردار تبریز:

صندوقذخیرهسرمایهگذاریتشکیلمیشود

دریافت نشان ملی ستاره ارتباطی مدیر ارشد توسط مدیرعامل سیمیدکو

بازدید مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان و مشاور 
مدیرعامل شرکت توانیر از پروژه خط و پست هفتکل 2

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی:

صرافی بانک ملی در تبریز راه اندازی می شود

مانور همزمان مهار نشتی گاز آمونیاک و اطفائ حریق دربندر بوشهر

ســاری - دهقان : حمایت از کاالی ایرانی، ســازندگان داخلی و 
بومی سازی قطعات و تجهیزات، جزو اولویت ها و از اهداف مهم منطقه ۹ 

عملیات انتقال گاز است.
به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی منطقه ۹ عملیات 
انتقال گاز، محی الدین مفخمی به مناسبت بیست و ششمین نمایشگاه 
بین المللی نفت، گاز، پاالیش و پتروشیمی اظهار کرد: کمیته خودکفایی 
و شناسایی تولیدکنندگان و سازندگان داخلی که توانایی ساخت قطعات 
یدکی را دارا هســتند، در منطقه فعال اســت، بازدید از نمایشگاه ها و 
شناسایی شرکت های داخلی، مکاتبه با شرکت ها و سازندگان داخلی 
و ارسال نمونه کاال و قطعات یدکی برای شرکت هایی که امکانات الزم 
جهت تولید قطعات یدکی را دارا هستند از اقدامات منطقه در خصوص 
توسعه همکاری با شرکت های داخلی برای تأمین اقالم و تجهیزات مورد 
نیاز بوده و خوشبختانه قطعات و تجهیزات مختلفی ساخته و یا در دست 

ساخت داخل است.
وی در ادامــه، عدم خرید کاالهای خارجی که دارای نمونه مشــابه 
داخلی اســت را یکی از اقدامات مهم منطقه جهت تحقق شــعار سال؛ 
تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین دانست و یادآور شد: برقراری ارتباط 

با شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی جهت ساخت قطعات یدکی با در 
اختیار گذاشتن نمونه قطعات و اطالعات فنی مورد نیاز، از دیگر اقدامات 

حمایتی منطقه از شرکت های ایرانی است.
مفخمی افزود: منطقه ۹ بر اساس دستورالعمل های پژوهشی به منظور 
همکاری با دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان، با دانشگاه ها تفاهم نامه 
همــکاری امضا و همکاری کرده اســت، همچنین در حوزه همکاری با 
پارک های علم و فناوری، جلســات مشــترکی با پارک علم و فناوری 

مازندران برگزار شده و مکاتباتی نیز با پارک های علم و فناوری دانشگاه 
شــریف و دانشــگاه تهران انجام گرفته تا از توانمندی های این مراکز 

بهره گیری شود.
وی همچنین از صرفه جویی اقتصــادی یک میلیارد و 600 میلیون 
ریالی با نصب و راه اندازی ژنراتور اضطراری در مرکز بهره برداری نور خبر 
داد و اظهار کرد: اجرای این پروژه از نصب، برنامه ریزی کنترلر و راه اندازی 
ژنراتور با استفاده از توان داخلی و تالش همکاران تعمیرات اساسی انجام 

شده است.
سرپرســت منطقه ۹ عملیات انتقال گاز مجموع اقالم تامین شــده 
در قالــب طرح خودکفایی را 1۲۳ قلم عنوان کــرد و افزود: همچنین 
صرفه جویی 6 میلیارد ریالی با تعمیر و بازسازی تجهیزات ایستگاه شیر 

محدوده مرکز بهره برداری گرگان نیز در این منطقه رقم خورده است.
وی در پایان، خاطرنشــان کرد: حمایت از کاالی ایرانی و سازندگان 
داخلی و قطعات و تجهیزات بومی جز اولویت و یکی از اهداف مهم این 
منطقه عملیاتی است؛ چراکه حمایت از تولیدات و قطعات داخلی و بومی 
در تقویت بنیه اقتصادی کشور مؤثر بوده و به نوعی برای جوانان این مرز 

و بوم نیز اشتغال آفرینی را در پی دارد.

بومی سازی قطعات و تجهیزات، جزو اولویت ها 
و اهداف مهم منطقه 9 عملیات انتقال گاز است
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4 برنامه ریزی اشتباه مدیران 

به قلم: دیو لوینسکی
نویسنده حوزه مدیریت و کسب و کار

مترجم: امیر آل علی

بدون ش��ک مدیریت یکی از اس��ترس زاترین شغل های جهان محسوب می شود. دلیل این امر نیز به خاطر 
اهمیت تصمیمات شما است. درواقع شما می توانید وضعیت شغلی صدها کارمند، سرمایه افراد مختلف و به 
صورت کلی آینده یک شرکت را نابود کنید. همین امر نیز باعث شده است تا مدیران به صورت مداوم به دنبال 
کاهش ریسک اقدامات و تصمیمات خود باشند. در این زمینه آگاهی از اشتباهات دیگران، باعث خواهد شد تا 
محکوم به تکرار آنها نباشید. در این رابطه آمارهای جهانی حاکی از آن است که بیش از نیمی از کارآفرینان 
تازه کار، موفق نمی ش��وند که حتی س��ال اول فعالیت خود را به پایان برسانند. این موضوع برای مدیران نیز 
صادق بوده و در این رابطه نتایج تحقیقات حاکی از آن است که چهار برنامه ریزی اشتباه، بیشترین تاثیر را در 

این زمینه دارد که در ادامه تمامی آنها را بررسی خواهیم کرد. 
1-عدم ایجاد تفاوت جدی 

درواقع به عقیده بسیاری از مدیران این امر که به مانند سایرین عمل کنید، باعث خواهد شد تا در حاشیه 
امن قرار گرفته و در مس��یر رش��د باشید. براساس این تفکر تا پنج سال اول، نیازی به ایجاد تفاوت با سایرین 
نبوده و کپی برداری از برندهای موفق، تصمیم آنها اس��ت. این امر در حالی اس��ت که با بررسی ایده های برتر، 
متوجه این امر خواهید ش��د که هیچ یک از آنها تقلید نبوده و مدیران چنین ش��رکت هایی تالش کرده اند تا 
فعالیت جدیدی را داشته باشند. در این رابطه از جمله اقدامات درست این است که شروع کار متفاوت بودن 
را با طراحی لوگو آغاز کنید. درواقع اگرچه نمونه های رایگان متعددی وجود دارد، با این حال برای این امر که 
در ذهن ماندگار باش��ید باید به دنبال اس��تخدام یک طراح حرفه ای باشید تا به خوبی بتواند میان نام شرکت 
و اصول آن، ارتباط تصویری الزم را برقرار کند. در این رابطه حتی یک ش��عار مناسب نیز می تواند برای شما 
تاثیرگذارتر از ده ها اس��تراتژی بازاریابی باش��د. درواقع یکی از مهمترین تصمیمات این است که چرا از میان 
برندهای مختلف، مشتری شما را انتخاب کند. این اقدام حتی ممکن است چند ماه زمان از شما بگیرد. با این 
حال ابدا نباید آن را به زمانی پس از شروع فعالیت ها موکول نمایید. درواقع با طی کردن این مسیر، پتانسیل 

رشد انفجاری را پیدا خواهید کرد. 
2-صحبت کردن با یک حرفه ای

از دیگر اقداماتی که باید انجام دهید این است که هیچ گاه سطح خود را کافی تلقی نکرده و مغرور نباشید. 
درواقع مشورت گرفتن، باعث خواهد شد تا با دیدگاه های مختلف آشنا شده و متوجه نکاتی شوید که ممکن 
اس��ت از نظر ش��ما پنهان مانده باش��د. در این رابطه بهترین افراد برای مشورت گرفتن، مدیرانی هستند که 
حداقل 10 س��ال س��ابقه فعالیت در بازار مدنظر شما را دارند. این امر کمک می کند تا با دید واقع گرایانه تری 
کار خود را آغاز کنید. خوشبختانه امروزه با توجه به رشد تکنولوژی، امکان ارتباط گرفتن با افراد بسیار ساده 
ش��ده اس��ت. درواقع ش��ما می توانید با یک ایمیل، زمینه گفت و گو را ایجاد کنید. با این حال در این رابطه 
ش��ما می توانید اقدامات متنوعی را انجام دهید. برای مثال ش��رکت در همایش ها و نمایشگاه ها تخصصی در 
حوزه مورد نظر شما، باعث خواهد شد تا با افراد مختلفی آشنا شده و نسبت به جدیدترین اقدامات برندهای 

مختلف، آگاه شوید. 
3-پیش بینی دقیق مالی

یکی از مراحل مهمی که هر مدیر باید طی کند، قانع کردن سرمایه گذاران است. درواقع هیچ فردی تمایل 
ندارد که بر روی یک کسب و کار نامشخص که برنامه ملی دقیقی ندارد، سرمایه گذاری کند. به همین خاطر 
نیز توصیه می شود که برنامه مالی دقیقی را تنظیم نمایید. با این اقدام قدرت مذاکرده شما نیز بیشتر می شود 
و می توانید س��رمایه گذارهای بهتری را هم داشته باشید. در این زمینه مشاهده طرح مالی برندهای مختلف، 
شما را نسبت به اقداماتی که باید انجام دهید، آگاه خواهد کرد. با این حال گذراندن یک دوره تخصصی و یا 
استخدام فردی حرفه ای برای کمک به این اقدام نیز از دیگر اقداماتی مناسب محسوب می شود. درواقع شما 
باید برای هر اقدام و تصمیم خود در سال های مختلف، توجیه مالی داشته باشید. با این اقدام در مسیر کارهای 
خود، با کمترین مشکل و مخالفت مواجه خواهید شد. در این رابطه فراموش نکنید که سرمایه گذارها، سابقه 
ش��ما را بررس��ی خواهند کرد و عدم رضایت حتی یک سرمایه گذار، لکه سیاهی بر رزومه شما خواهد بود که 
امکان فعالیت را بسیار سخت می کند. در نهایت با طرح مالی دقیق، شما می توانید برای تمامی اتفاقات، دلیل 

داشته باشید و از عملکرد خود دفاع کنید و مانع از توقعات بیجا شوید. 
4-طرح های بیش از حد طوالنی مدت و بالعکس

این امر که افق دید بیش از حد دور و یا نزدیک داشته باشید، باعث می شود تا اقدامات روند طبیعی خود را 
نداشته باشد. در این زمینه یک موفقیت دیرهنگام، ارزشی نداشته و برندهای دیگر مدت ها قبل جایگاه مورد 
نظر شما را تصاحب کرده اند. در نقطه مقابل نیز افق بیش از حد کوتاه مدت، باعث می شود تا نتایج کاملی را 
به دست نیاورید. درواقع در بازار حال حاضر، رقابت به باالترین سطح خود رسیده و الزم است تا به این مورد 
نیز توجه داش��ته باش��ید. تحت این شرایط فعالیت کم و غیرحرفه ای شما، بدترین شرایط را به همراه خواهد 
داش��ت. تحت این ش��رایط شما باید به دنبال طرح های درست با افق زمانی مورد نیاز باشید. درواقع برخی از 
موارد را می توان در کمتر از یک سال به دست آورد. با این حال برخی از اقدامات به طی شدن چندین سال 
نیاز دارند. با این حال این نکته را نیز فراموش نکنید که به صورت مداوم، تکنولوژی های جدید معرفی می شود 
که می تواند روند کارها را به مراتب سریع تر کند. به همین خاطر نباید خود را به زمان مشخصی محدود کرده 
و در تالش برای رس��یدن س��ریع تر باشید. با این حال این امر باید با اطمینان و نه صرفا به خاطر تصمیمات 
هیجانی باشد. همچنین فراموش نکنید که تمامی اقدامات و تصمیمات باید حالت زنجیروار را داشته باشند. 
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کاربران در ش��بکه های اجتماعی پیرامون برندهای مورد 
عالقه ش��ان محتوای بسیار متنوعی تولید می کنند. این امر 
می تواند برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف امری مهم 
و اساسی محسوب شود. در این صورت شما می توانید برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به جای تولید پردردسر 
محتوا از نمونه هایی که آنها در اختیارتان گذاشته اند، سود 

ببرید. 
بی ش��ک تمام محتوای ارس��الی کاربران برای برند شما 

پتانس��یل الزم برای تبدیل ش��دن به یک پس��ت 
بازاریابی را ندارد. درست به همین دلیل شما باید 
ارزیابی اولیه ای از تمام محتواهای در دسترس تان 
داشته باشید. این امر می تواند به شما معیار بسیار 
خوبی ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
همچنین انتخاب بهترین پست های ممکن دهد. 

توصی��ه ما در این بخش ق��رار دادن خودتان به 
جای مخاطب هدف اس��ت. آیا مایل به مش��اهده 
پس��تی که قصد بارگذاری اش را دارید، هس��تید؟ 
پاسخ این س��وال برای ش��ما جذابیت های بسیار 
زی��ادی به هم��راه خواهد داش��ت. در این صورت 
می توانی��د مش��کالت تان را به طور چش��مگیری 
افزای��ش دهید. ای��ن امر ش��ما را در کانون توجه 
مش��تریان ق��رار داده و دغدغه ه��ای مرب��وط به 
کیفیت پایین محت��وای تولیدی کاربران را نیز از 

بین می برد. 
وقت��ی از محت��وای تعاملی صحب��ت می کنیم، 
یکی از س��اده ترین راهکارها اس��تفاده از محتوای 
تولی��دی کارب��ران اس��ت. ای��ن ام��ر ه��م برای 
تولیدکنن��دگان محت��وای مورد نظر و هم س��ایر 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی جذابیت باالیی 
دارد. متاس��فانه ام��روزه بس��یاری از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��رایط بسیار 

دش��واری داش��ته و حتی توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف شان را نیز ندارند. این امر در بلندمدت 
ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب ه��دف تبدیل به یک 
بحران تمام عیار می ش��ود. اگر ش��ما مایل به پیش��گیری 
از چنی��ن بحرانی در همین ابتدای کار هس��تید، باید قدر 
محتوای��ی که کاربران پیرامون برندت��ان تولید و بارگذاری 

می کنند، بدانید. 
استفاده از توانایی کارمندان برای تولید محتوا

هم��ه بازاریاب های حرفه ای از همان ابتدای امر در حوزه 
بازاریابی و تبلیغات فعالیت نداش��ته اند. درس��ت به همین 
دلیل ش��ما برای تولید محتوا می توانید سراغ کارمندان تان 
در بخش های مختلف نیز بروید. این امر نوعی ماجراجویی 
ت��ازه برای مخاطب هدف ش��ما محس��وب ش��ده و امکان 
مشاهده پش��ت صحنه برندتان را فراهم می سازد. بسیاری 
از اعضای یک ش��رکت تمایل باالیی ب��رای ماجراجویی در 
حوزه بازاریابی دارند. ش��ما در این میان فقط باید حمایت 
الزم از آنها را در دس��تور کار ق��رار دهید. این امر می تواند 

به آنه��ا انگیزه بس��یار خوبی داده 
ط��ور  ب��ه  نی��ز  را  توانایی ت��ان  و 
یادتان  افزایش دهد.  چش��مگیری 
باش��د ش��ما برای تاثیرگ��ذاری بر 
روی مخاط��ب ه��دف می توانید از 
تم��ام ابزاره��ای در دس��ترس تان 
س��ود ببرید. این امر ش��ما را بدل 
به برندی ج��ذاب و تاثیرگذار برای 
تعام��ل ب��ا مش��تریان می کن��د. با 
این حس��اب اگر مای��ل به تعامل با 
مخاطب هدف هس��تید، از توانایی 

کارمندان تان غافل نشوید. 
امروزه ش��مار باالیی از برندهای 
ت��ازه تاس��یس بودج��ه الزم برای 
تخصص��ی  تیم ه��ای  از  اس��تفاده 
بازاریاب��ی را ندارن��د. همی��ن امر 
موجب همکاری ش��ان با شاخه های 
برای ساماندهی  مختلف کارمندان 
اولی��ه یک تیم بازاریابی می ش��ود. 
ب��ه معن��ای س��اده تر، بس��یاری از 
اس��تارت آپ ها ب��ه ج��ای یک تیم 
بازاریابی کامل از کارمندان س��ایر 
بخش ه��ا برای تعامل با مش��تریان 
در ح��وزه بازاریابی س��ود می برند. 
اگر ش��ما هم مش��کالت زیادی در 
زمینه پرداخت هزینه های بازاریابی 
داری��د، می توانی��د به س��اده ترین 
شکل ممکن از این تکنیک استفاده 
کنید. در این صورت دیگر نیازی به 
نگرانی نسبت به نحوه تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف نخواهد بود. 

به اشتراک گذاری تجربه 
مشتریان

رضایت مشتریان برای هر برندی 
امر مهمی محس��وب می شود. این 
نکت��ه باید همیش��ه در راس��تای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 
در کانون توجه ش��ما قرار گرفته و 
از آن ب��ه مثابه یک عامل بازاریابی 
س��ود ببرید. اگر برند شما به اندازه 
کافی عملکرد خوبی در بازار داشته 
باش��د، به احتمال زی��اد پیام های 
ح��اوی رضای��ت مش��تریان را به 
طور گس��ترده دریافت خواهد کرد. 
این نکت��ه می تواند به ش��ما برای 
تاثیرگذاری بر روی س��ایر کاربران 

در شبکه های اجتماعی کمک کند. 
توصیه ما در این بخش تالش برای استفاده از توصیه ها یا 
پیام های رضایت آمیز مشتریان به مثابه یک عامل بازاریابی 
اس��ت. این امر می تواند به ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف کمک کرده و ش��رایط ش��ما را نیز به خوبی 

ساماندهی کند. 
متاس��فانه بسیاری از برندها نس��بت به پیام های مناسب 
و مثبت مش��تریان درباره نحوه عملکردش��ان توجه زیادی 

نش��ان نمی دهند. این ام��ر نه تنها برندهای م��ورد نظر را 
از ی��ک ام��کان بازاریابی مهم محروم می کند، بلکه س��طح 
عملکردش��ان را نیز به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد 
داد. وقتی مش��تریان بازخوردی از سوی شما در پی تعریف 
از عملکردت��ان دریافت نکنند، خیلی زود ش��ما را با دیگر 
برندها جایگزین خواهند کرد. این امر می تواند به شما برای 

توسعه جایگاه تان در بازار ضربه بسیار شدیدی بزند. 
به اشتراک گذاری تجربه مشتریان از خرید یا همکاری با 
برند شما در قالبی زیبا و چشم نواز می تواند تجربه ای بسیار 
جذاب محس��وب ش��ود. درس��ت به همین دلیل شما باید 
خودتان را برای تاثیرگذاری بر روی کاربران در شبکه های 
اجتماع��ی با چنی��ن محتواهایی آماده کنی��د، در غیر این 
صورت ش��اید هرگز توانایی الزم برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف را پیدا نکنید. 
استفاده از محتوای سایر برندها

همکاری با دیگر برندها در زمینه بازاریابی همیش��ه ایده 
بدی نیست. بسیاری از برندهای بزرگ در طول زمان برای 

همکاری با هم اقدام به اس��تفاده از ش��یوه های مشارکتی 
می کنن��د. نکته مهم در این میان پی��دا کردن یک برند با 
زنجیره فروش مکم��ل برندتان اس��ت. اینطوری همکاری 
میان ش��ما نه در قالب یک رقابت نهفته، بلکه تالش برای 

سود رساندن دوجانبه خواهد بود. 
اگر شما در بازار شیوه فعالیت بازاریابی برخی از برندها را 
ستایش می کنید، می توانید از آنها برای همکاری بازاریابی 
دعوت کنی��د. این امر باید با توجه به س��طح فعالیت برند 
و می��زان هماهنگی هم��کاری میان دو برند مورد 
نظر صورت گیرد، در غیر این صورت شما به طور 
مداوم با پاس��خ های تکراری در زمینه درخواست 

همکاری رو به رو خواهید شد. 
نمایش پشت صحنه کسب و کار

اغلب مش��تریان کنفرانس ه��ای خبری یا حتی 
مصاحبه مدیران یک ش��رکت ب��ا خبرگزاری ها را 
به طور رس��می دنبال می کنند. در این میان یک 
ایده جذاب برای جلب نظر مخاطب هدف نمایش 
پشت صحنه کسب و کار است. منظور ما از پشت 
صحنه ابعادی از فعالیت برندتان اس��ت که کمتر 

در معرض دید دیگران قرار می گیرد.
امروزه بسیاری از مردم نسبت به مشاهده پشت 
صحنه فعالیت برنده��ای بزرگ کنجکاوی زیادی 
دارن��د. این ام��ر می تواند برای ش��ما نیز جذابیت 
زی��ادی داش��ته و فرصت بازاریابی طالیی باش��د. 
نکته مهم اینکه ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باید از ش��یوه های بس��یار متنوعی 
اس��تفاده کنید. در این می��ان نمایش جنبه های 
مختلف پش��ت صحنه برندتان تازگی باالیی برای 
کاربران داش��ته و آنها را بیشتر به سوی تعامل با 

برندتان هدایت خواهد کرد. 
یادتان باش��د امروزه برندهای بس��یار زیادی در 
زمینه نمایش پشت صحنه کسب و کارشان فعالیت دارند. 
بنابراین ش��ما در صورت بروز مشکل می توانید سواالت تان 
را از کارش��ناس ها یا اف��راد حرفه ای در این راس��تا مطرح 
کنید. این امر در بلندمدت شما را بدل به یکی از برندهای 

دوست داشتنی و تاثیرگذار در بازار خواهد کرد. 
بی ش��ک بازاریابی و تولید محتوا در شبکه های اجتماعی 
امر س��اده ای نیس��ت. درس��ت به همین دلیل اگر شما به 
دنب��ال تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف به ش��یوه ای 
حرفه ای هستید، باید تمام جوانب را در نظر داشته باشید. 
این امر ش��اید زمان زیادی از ش��ما بگیرد و از سوی دیگر 
مهارت باالیی نیز طلب کند. درس��ت به همین دلیل ما در 
مقاله کنونی تمام تالش مان بررس��ی ابعاد مختلف فعالیت 
یک برند در شبکه های اجتماعی با محوریت تولید محتوای 
کاربردی بود. اس��تفاده از توصیه  ه��ای مورد بحث در این 
مقاله می تواند به ش��ما ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
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طراحی محتوای تعاملی در شبکه های اجتماعی با تکنیک های کاربردی


