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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

اختالف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی رنگ باخت

 رمزگشایی
از رشد اقتصادی

هر چقدر آمارها به سیاس��ت گذاری ها جهت می دهند، تعارض آماری می تواند سیاس��ت گذاران و پژوهش��گران را 
س��ردرگم کند. در چند س��ال گذشته اختالف آماری میان آمارهای رش��د اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی باعث 
سردرگمی آماری و تشتت روایت ها شده است؛ تا جایی که مثال بانک مرکزی از رشد اقتصادی مثبت در سال 1399 
خبر می دهد، اما مرکز آمار این رشد را منفی می داند. با اینکه اعداد و ارقام معموال سرراست ترین روایت را از وضعیت 
اقتصادی ارائه می دهند، اما در اقتصاد ایران، تعارض آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی، این روایت صریح و صحیح...

منابع ارزی بلوکه شده ایران معطل احیای برجام است
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مشکل سامانه یکپارچه فروش خودرو چه زمانی حل می شود؟
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فرصت امروز: دو روز قرمز و سه روز سبز، حاصل کار تاالر شیشه ای در هفته گذشته بود. بازار سرمایه 
در هفته چهارم خرداد عملکرد نسبتا خوبی داشت و 2،83 درصد )1،93 درصد فرابورس و 2،9 درصد 

بورس( رشد کرد. ایستادن شاخص بورس تهران در باالی سطح یک میلیون و 560 هزار واحد 
و ثبت رشد 2.9 درصدی در حالی بود که نماگر اصلی تاالر شیشه ای پس از سه هفته نزول...

شاخص بورس تهران 16 هزار واحد سقوط کرد

رابطه دالر و سهام

یادداشت
انگیزه شروع 

کسب وکار

مهراد عباد
 عضو هیأت نمایندگان

اتاق تهران

ش��رکت های فعال در ایران 
ک��ه آم��ار دقیق��ی از تع��داد 
آن وج��ود ندارد، طب��ق آمار 
 1.8 براب��ر  تاییدنش��ده ای 
میلیون ش��رکت است. تعداد 
ش��رکت های ثبت ش��ده طی 
ی��ک س��ال، ش��اخصی برای 
کس��ب وکار  انج��ام  آس��انی 
ش��ناخته می ش��ود ک��ه رتبه 
ایران در این شاخص در سال 
2020 برابر 127 برآورد شده 
اس��ت. برای ش��ناخت بیشتر 
فعال  ش��رکت های  وضعی��ت 
در  آنه��ا  ت��اب آوری  درک  و 
س��ال های مختلف و ش��رایط 
اقتصادی و سیاس��ی  مختلف 
بای��د بدانی��م ک��ه آمار ه��ای 
موج��ود ب��رای ثبت ش��رکت 
جدید از س��ال 1331 تاکنون 
به چه ترتیبی بوده اس��ت. از 
س��ال 1330 تا 1350 حدود 
در  و  م��اه  در  100 ش��رکت 
س��ال های 1350 تا 1356 به 
طور متوس��ط ماهان��ه حدود 
250 به ثبت رس��یده اس��ت. 
از 1358 ت��ا 1370 ماهان��ه 
حدود یک هزار ش��رکت و در 

تا   1370 س��ال های 
13752 نیز تعداد...
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فرص��ت ام��روز: »اکونومیس��ت« از روزهای پرس��ود صنعت 
پاالیش��گاهی جهان خبر می دهد و س��ه عامل کلی��دی را در 
بح��ران کنونی ان��رژی و عرض��ه محصوالت پاالیش��ی دخیل 
می داند. هفته نامه »اکونومیس��ت« در گزارش تازه خود از افت 
س��رمایه گذاری در بخش پاالیشی، سیاست های محدودکننده 
چی��ن و تبعات عرضه انرژی در نتیجه جنگ اوکراین به عنوان 
عوامل رونق صنعت پاالیش��گاهی جهان ی��اد کرده و می گوید 
پاالیش��گاه ها منبع تازه ای از هیجان برای بازارهای نفت فراهم 
می کنند. به نوشته »اکونومیست«، فصل رانندگی آمریکا رسما 
آغاز شده است. علی رغم افزایش تورم و تهدید مداوم همه گیری 
کرون��ا، رانندگان در تعطیالت آخر هفت��ه روز یادبود، با ذوق و 
ش��وق به بزرگراه ها زدند. حدود 40 میلی��ون آمریکایی در این 
تعطیالت از طریق جاده س��فر کردند که نسبت به زمان مشابه 
س��ال قبل، 8.3 درصد افزایش داشت. این موج مسافرت ها در 
ش��رایطی رخ داد که قیمت بنزین در پمپ ها تحت تاثیر فش��ار 
شدید بر صنعت پاالیش جهانی، حدود 50 درصد باالتر از سال 

گذشته بود.
در زمان ه��ای ع��ادی، کس��ب وکار پاالیش��گاهی در می��ان 
کس��ب وکارهای باالدس��تی تولید نفت که تحت تاثیر مس��ائل 
ژئوپلیتیک اس��ت و کسب وکارهای پایین دستی و خرده فروشی 
که تحت تاثیر سیاس��ت داخلی اس��ت، بخشی فرعی محسوب 
می شود که حاشیه سود کمی دارد و هیجانات و اتفاقات اندکی 
در آن رخ می دهد. پاالیش��گاه ها معموال حاش��یه س��ودی 5 تا 
10دالر در ه��ر بش��که نفت دارند و اغلب اوق��ات نیز دوره های 
دردناک کم س��ود یا بدون سودی را پشت سر می گذرانند. با این 
حال، این بار صنعت پاالیش��ی نقش اصلی را در اقتصاد جهان 
و بازار انرژی بازی می کند. با دسیس��ه کش��ورهای تولیدکننده 
نف��ت، جنگ اوکراین و تحریم صادرات نفت روس��یه، حاش��یه 

سود بسیاری از پاالیشگاه ها به طور قابل توجهی افزایش یافته و 
تنگنای عرضه در این بخش، قیمت جهانی بنزین را به س��مت 

سطوح باالتر می برد.
از محدودیت چین تا جنگ روسیه

اولی��ن م��ورد، افت س��رمایه گذاری در صنعت پاالیش��ی در 
اقتصادهای پیشرفته است. با پیش بینی کاهش تقاضای نفت در 
دو دهه آینده، سرمایه گذاران حاضر نیستند میلیاردها دالر برای 
تاسیساتی که می توانند به دارایی های معلق تبدیل شوند، هزینه 
کنند. فشارهای زیست محیطی بر پاالیشگاه ها و به ویژه آنهایی 
که کثیف تلقی می شوند و مقررات سخت گیرانه در کالیفرنیا و 
اروپا که به نفع سوخت های سبزتر است را هم باید به این موارد 
اضافه کرد. آلن گلدر، مشاور انرژی شرکت وود مکنزی می گوید 
در خ��ارج از چین و خاورمیانه که ظرفیت پاالیش��ی و مصرف 
س��وخت دائما در حال گسترش است، از آغاز همه گیری کرونا 
ظرفیت پاالیش��ی حدود 3 میلیون بش��که در روز کاهش یافته 
است. دومین عاملی که کسب وکارهای پاالیشی را متزلزل کرده، 
سیاست گذاری چین اس��ت. چین از نظر تاریخی، صادرکننده 
خالص محصوالت پاالیش��ی بوده و حجم زی��ادی فرآورده را به 
کش��ورهای آس��یایی صادر کرده اس��ت. با این حال، در تالش 
برای مبارزه با آلودگی های محلی و دستیابی به اهداف اقلیمی، 
دولتمردان چینی س��همیه های صادراتی پاالیشگاه های بزرگ 
بنزین، س��وخت جت و س��ایر محصوالت را امسال بیش از 50 
درصد کاهش داده اند. چین طبق برنامه های رسمی قرار است تا 
سال 2025 صادرات بیشتر محصوالت پاالیشی با انتشار کربن 
زی��اد را متوقف کند. نتیجه غیرمس��تقیم چنین برنامه ای، این 
اس��ت که حدود 7 درصد از کل ظرفیت مازاد جهانی را از بین 
می برد، آن هم در ش��رایطی که بقیه جهان، تشنه سوخت برای 

حمل و نقل هستند.

سومین نیروی مخرب، جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های 
ناش��ی از آن بر صادرات هیدروکربن های روس��ی است. آمریکا 
و بریتانیا خرید نفت روس��یه را ممنوع کرده اند و اتحادیه اروپا 
هم یک ممنوعیت ناقص بر واردات نفت و محصوالت پاالیش��ی 
روس��یه از اواخر س��ال جاری میالدی اجرا می کن��د. تاثیر این 
اقدامات هنوز به طور روشن مشخص نیست. طبق گزارش های 
کارشناس��ان ردیابی نفتکش ها، روس��یه اکنون نفت بیش��تری 
نسبت به قبل از جنگ صادر می کند و مقدار زیادی نفت خام با 
نرخ پایین به ویژه به هند می فروشد که 700 هزار بشکه بیشتر 
از صادراتش به هند در دوران پیش از جنگ است. با این حال، 
وقتی صحبت از محصوالت پاالیش��ی می شود، به نظر می رسد 
هم تحریم های رس��می و هم خودتحریمی ه��ای داوطلبانه ای 
که توس��ط کشورهای غربی پذیرفته ش��ده اند، بسیار مخرب و 
گزنده باشند. به گفته ناتاشا کانوا از بانک جی پی مورگان چیس، 
روسیه روزانه تقریبا 500 هزار بشکه کمتر از دوران پیشاجنگ 
محصوالت پاالیشی می فروشد. به گفته کانوا، مسکو ممکن است 
باالجبار تا 1.4 میلیون بش��که در روز از ظرفیت پاالیشی خود 

در ماه مه بکاهد.
بحران پاالیشی عمیق تر می شود؟

ریچارد جوس��ویک از شرکت تحقیقاتی اس اند پی گلوبال نیز 
اس��تدالل می کند که نتیجه این شرایط، یک تغییر بی سابقه در 
صنعت پاالیش��گاهی جهان ایجاد می کند و با وجود آنکه جهان 
ظرفیت پاالیش��ی زیادی دارد، اما با اقدام محدودکننده چین و 
تحریم های گسترده علیه روسیه، ظرفیت تولید اضافی پاالیشی 
جه��ان در اختیار این دو کش��ور قرار می گی��رد. او می گوید که 
نرخ بهره برداری برای پاالیش��گاه ها در بقیه جهان بسیار باالتر از 
آنچه قبال تصور می ش��د، خواهد بود. به طور مثال، پاالیشگران 
آمریکایی در حال حاضر با 93 درصد از ظرفیت کل خود مشغول 

تولید و فعالیت هستند، اما چنین امری هم باعث نشده تا بهای 
بنزین در این کش��ور به باالترین س��طح در تاریخ خود نرسد. با 
این وضعیت عمال پاالیش��گران آمریکایی دیگر هیچ توانی برای 
افزای��ش عرضه و س��رد کردن بازار ندارند؛ ام��ری که با افزایش 
تقاضا و قیمت به مش��کالت بی شماری مانند تورم کم سابقه در 
دهه های اخیر منجر شده و به نظر می رسد کماکان این وضعیت 
ادامه خواهد داش��ت. در این وضعیت تنها پاالیش��گران چینی و 
روس��ی هستند که با ظرفیت اضافی تولید گسترده ای که دارند، 
توان تغییر عمده قیمت ها را دارند. بحران پاالیشی ممکن است 
ب��رای مدتی ادامه یابد. فصل جدی��د توفان های اقیانوس اطلس 
که پیش بینی می ش��ود قوی تر از حد معمول باشد، ممکن است 
پاالیشگاه های آمریکایی در خلیج مکزیک را تعطیل کند. عامل 
دیگ��ر، زمان بندی ج��دی و اراده قوی اروپایی ها ب��رای اجرای 
دور جدی��د تحریم های این اتحادیه علیه صادرات نفت روس��یه 
اس��ت. اگر ای��ن تحریم ها به طور تهاجمی اجرا ش��وند، در کنار 
تهدید تعطیل��ی پاالیش��گاه های آمریکایی در فص��ل توفان ها، 
می تواند بخش پاالیشگاهی جهان را بیش از گذشته تحت فشار 
قرار دهد و قیمت های بی س��ابقه س��وخت را به سطوح باالتری 
بفرس��تد. افزایش قیمت سوخت در کشورهای اروپایی به حدی 
رس��یده است که بهای خرده فروش��ی بنزین در اکثر کشورهای 
اروپایی و تم��ام اقتصادهای بزرگ این قاره، به باالی دو دالر در 
هر لیتر رس��یده است و کش��ورهای اروپایی از نظر گرانی بنزین 
ب��ه ترتیب باالترین رتبه ها در کل جه��ان را دارند. در حالی که 
بهای خرده فروش��ی هر لیتر بنزین در روس��یه تنها 0.84 دالر 
اس��ت و کشوری چون مجارس��تان که به نفت و سوخت روسیه 
وابسته است، با  بنزین 1.33 دالر در هر لیتر، از تمام کشورهای 
اتحادی��ه اروپا وضعیت بهت��ری دارد و حتی بهای بنزین در این 
کش��ور اندکی از آمریکا ارزان تر اس��ت. جالب آنکه این کشورها 

از نظر بهای خرده فروش��ی گازوئیل نیز دقیقا شرایطی مشابه با 
بنزین را دارند.

فرصت هند از تهدید پاالیشی
در چنین ش��رایطی، نیروهای ب��ازار هن��وز می توانند کمی 
وضعیت را بهبود ببخش��ند. افزایش قیمت های شدیدی که در 
جایگاه های عرضه س��وخت دیده می ش��ود، در نهایت تقاضا را 
اندکی کاهش می دهد. قیمت های باال همچنین می تواند منجر 
به بهبود بهره وری انرژی شود که در کنار کاهش تقاضا به دلیل 
قیمت باال، ممکن اس��ت به تعادل بیشتر در بازارها کمک کند. 
تغیی��ر در جریان تجاری نیز می تواند به ی��اری اروپا در بحران 
کنونی بیاید. به عنوان مثال، پاالیش��گاه های کالس جهانی هند 
می توانند با کمک نفت ارزان روس��ی، این بحران بین المللی را 
به فرصتی محلی تبدیل کنند. شرکت سرمایه گذاری آر بی سی 
کپیتال مارکتس بر این باور است که این کشور در حال تبدیل 

شدن به قطب پاالیشگاهی برای اروپا است.
البت��ه نباید فرام��وش کرد که افزایش تولید پاالیش��گاه های 
هن��دی در ماه ه��ای اخی��ر، ن��ه در نتیجه همبس��تگی آنان با 
تحریم ها علیه روس��یه، بلکه در نتیجه افزایش خرید نفت خام 
از روسیه است که در تناقض با اهداف اروپایی هاست. همچنین 
پاالیش��گاه های بزرگ جدیدی که قرار است به زودی در کویت 
و عربستان برخط شوند، می توانند به کاهش کمبود محصوالت 
پاالیش��ی در بازار کمک کنند. همانطور که ریچارد جاس��ویک 
می گوید، با این میزان از حاش��یه سود، همه انگیزه آن را دارند 
تا با حداکث��ر ظرفیت تولید، پاالیش��گاه ها را اداره کنند. البته 
نکته کلیدی اینجاس��ت که عمال همه در حال تولید با حداکثر 
توان و ظرفیت خود هس��تند، اما دیگر ظرفیت اضافه پاالیشی 
قابل توجهی در کش��ورهای غربی وجود ندارد که بتواند بحران 

قیمت های بی سابقه سوخت را در این کشورها کاهش دهد.

اگر شبکه های اجتماعی تا دیروز تنها محلی برای وقت گذرانی و بروز 
احساسات شخصی بود، امروزه به یکی از مهمترین فضاهای تاثیرگذار 
در حوزه های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. براساس گزارش 
چندی پیش مرکز آمار ایران، 65 درصد ایرانیان از شبکه های مجازی 
و پیام رسان ها استفاده می کنند و 20 درصد کاربران )11 میلیون نفر( 
از طریق شبکه های مجازی کسب درآمد می کنند، یعنی اشتغال 11 
میلیون ایرانی به شبکه های اجتماعی وابسته است. هرچند در گزارش 
مرکز آمار، واتس اپ با 88 درصد و اینس��تاگرام با 68 درصد بیشترین 
میزان عضویت ایرانیان در ش��بکه های اجتماعی را به خود اختصاص 
داده اند، اما 83 درصد درآمد کس��ب وکارهای تج��ارت  الکترونیک از 
اینستاگرام است و همین باعث شده تا این شبکه اجتماعی، مهمترین 
و پولس��ازترین پلتفرم فضای مجازی در ایران باش��د. به عبارت بهتر، 
اینستاگرام با 83 درصد، واتس اپ با 53 درصد، تلگرام با 43 درصد و 
وبالگ و فیس بوک با 8 درصد در صدر استفاده کسب وکارهای ایرانی 
قرار دارند و این در حالی اس��ت که سهم پیام رسان های داخلی برای 

درآمدزایی کمتر از 5 درصد است.

در حال��ی طبق گفته مرکز آمار، 65 درصد ایرانیان از ش��بکه های 
اجتماعی استفاده می کنند که این میزان در نظرسنجی جدید ایسپا 
به 78.5 درصد رس��یده اس��ت؛ یعنی بیش از 78 درصد مردم ایران 
در ح��ال حاضر از ش��بکه های اجتماعی اس��تفاده می کنند. در بین 
ش��بکه های اجتماعی مورد مطالعه در این نظرس��نجی، اس��تفاده از 
واتس اپ با 71 درصد در صدر رتبه بندی قرار گرفته که در مقایسه با 
تیرماه 1400، میزان استفاده از این پیام رسان تغییری نداشته است. 
مرکز افکارس��نجی دانشجویان ایران یا همان ایس��پا در گزارش تازه 
خود، نتایج پژوهش��ی را منتش��ر کرده که نش��ان می دهد پیام رسان 
واتس اپ مورد اس��تفاده 71.1درص��د از جمعیت نمونه 1541 نفری 
این نظرس��نجی اس��ت. اگرچه این میزان، تف��اوت چندانی با نتایج 
نظرسنجی ایسپا در تیرماه سال گذشته ندارد، اما نشانگر آن است که 
واتس اپ همچنان صدرنشینی خود را حفظ کرده و کماکان به عنوان 

محبوب ترین پیام رسان مورد استفاده ایرانیان شناخته می شود.
تا اردیبهش��ت ماه 1397 که تلگرام به دستور قضایی فیلتر شد، 
بالغ بر 40 میلیون کاربر ایرانی از این پیام رس��ان روس��ی اس��تفاده 

می کردند، اما با فیلتر تلگرام، در یک شیب تقریبا سریع، کوچ دسته 
جمعی کارب��ران از تلگرام به واتس اپ آغاز ش��د و با وجود امکانات 
محدودتر آن در مقایس��ه با تلگرام، ظهور آیک��ون واتس اپ بر روی 
صفحه اول گوش��ی های هوشمند بیش��تر کاربران ایرانی دیده شد. 
پژوهشی که ایسپا انجام داده، حاکی از آن است که اکنون واتس اپ 
فرومانروایی خود را در جلب نظر کاربران تثبیت کرده اس��ت. البته 
ناگفته نماند که این پیام رسان نیز با سرعتی نه چندان زیاد، امکانات 
خود را توس��عه داده که آخرین مورد آن، افزایش اعضای گروه ها به 

512 نفر بوده است.
براساس نتایج نظرسنجی ایسپا که در خردادماه امسال با جمعیت 
مورد مطالعه ش��هروندان 18س��ال به باالی ساکن در مناطق شهری 
و روس��تایی کل کش��ور و نمونه 1541نفر به ش��یوه تلفنی اجرا شد، 
78.5 درصد مردم حداقل از یک پیام رسان یا رسانه اجتماعی استفاده 
می کنند. در بین رس��انه های اجتماعی مورد مطالعه نیز اس��تفاده از 
واتس اپ کماکان با 71.1درصد در صدر قرار گرفته که البته در مقایسه 
با آمار تیرماه پارسال، میزان استفاده از این پیام رسان تغییری نداشته 

است. بیشترین سهم اس��تفاده از پیام رسان ها و رسانه های اجتماعی 
در اختیار جوانان 18 تا 29 س��اله است. به عبارت بهتر، 96.9 درصد 
از کاربران این گروه سنی حداقل یک پیام رسان یا رسانه اجتماعی را 
روی گوش��ی های هوش��مند خود دارند. در این گروه سنی همچنین 
اس��تفاده از تلگرام 55 درصد، استفاده از اینس��تاگرام 74.4 درصد و 
اس��تفاده از واتس اپ 87.7 درصد است. س��هم گروه سنی 30 تا 49 
س��ال نیز در استفاده از تلگرام بالغ بر 28.2 درصد، اینستاگرام 53.6 
درصد و واتس اپ 78.8 درصد تخمین زده ش��ده است. در این میان، 
گروه سنی 50 سال به باال سهم کمتری در استفاده از پیام رسان ها و 
شبکه های اجتماعی دارند؛ به طوری که تنها 15.5 درصد از این گروه 
س��نی از تلگرام، 17.7 درصد از اینس��تاگرام و 41 درصد از واتس اپ 

استفاده می کنند.
یافته های ایسپا همچنین نش��ان می دهد که سهم ساکنان مراکز 
اس��تان ها در اس��تفاده از پیام رسان ها و رس��انه های اجتماعی 86.2 
درصد و س��هم افراد با تحصیالت دانشگاهی 95.3 درصد است. با این 
حال، وضعیت واتس اپ بهتر از بقیه اس��ت و 87.8 درصد افراد دارای 

تحصیالت دانشگاهی، 79.2 درصد افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم 
و 44.4 درصد افرادی که تحصیالت کمتر از دیپلم دارند، از واتس اپ 
اس��تفاده می کنند. میزان اس��تفاده از این پیام رسان در بین ساکنان 
مراکز اس��تان ها نیز 87.8 درصد، در شهرهای غیرمرکز استان 74.1 

درصد و در مناطق روستایی کشور 55.5 درصد است.
همچنین پس از واتس اپ، اینس��تاگرام مورد استفاده 49.4 درصد 
مردم ایران است. جوانان 18 تا 29 سال )با رقم 74.4 درصد(، افراد با 
تحصیالت دانش��گاهی )با رقم 65.1 درصد( و ساکنان مراکز استان ها 
)با رقم 56 درصد( بیش از سایر افراد از اینستاگرام استفاده می کنند. 
همچنین استفاده از تلگرام نسبت به آخرین نظرسنجی ایسپا در تیرماه 
س��ال گذش��ته حدود 9 درصد کاهش داشته و به سطح 31.6 درصد 
رسیده است. یافته های ایسپا همچنین نشان می دهد که کالب هاوس 
1.3 درص��د، توییتر 3 درص��د، فیس بوک 3.7 درصد، س��روش 3.6 
درصد، بله 2.2 درصد، ایت��ا 4.6 درصد، تیک تاک 0.6 درصد، روبیکا 
5.7 درصد،  آی گپ 1.8 درصد، گپ 0.8 درصد و سیگنال 0.4 درصد 

استفاده کننده در بین افراد باالی 18سال ایرانی دارند.

78 درصد ایرانیان از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند
محبوبیت 71 درصدی واتس اپ

پاالیشگاه ها به بازار نفت هیجان می دهند

روزهای پرسود صنعت پاالیشگاهی

طراحی بیانیه مطبوعاتی برند و اشتباهات رایج مربوط به آن
انتش��ار بیانیه های مطبوعاتی یکی از کارهای عادی در دنیای کس��ب و کار محسوب می شود. این ترفند به طور معمول برای 
اطالع رسانی گسترده و عمومی درباره یک اتفاق یا رویداد صورت می گیرد. درست به همین دلیل بسیاری از برندها به جای اینکه 
برای بیان اتفاق ها به خودشان زحمت داده و در تک تک شبکه های اجتماعی پیام شان را بارگذاری کنند، به یک بیانیه حرفه ای 
مطبوعاتی اکتفا خواهند کرد.  بیانیه مطبوعاتی در صورتی که به درستی طراحی و منتشر شود، تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی 
مخاطب هدف به همراه خواهد داشت. این امر به شما برای بهینه سازی شرایط تان کمک کرده و موقعیت تان را نیز بهینه سازی 
خواهد کرد. یادتان باشد شما برای بهبود وضعیت فعالیت برندتان باید همیشه مشتریان را در کانون توجه قرار داده و تازه ترین 
رویدادها را نیز به نظر آنها برس��انید، در غیر این صورت ش��اید خیلی زود با مشکالت عمده ای رو به رو شده و شانس تان در این 
میان به طور چشمگیری کاهش پیدا کند.  بسیاری از برندها توانایی بیان نقطه نظرات شان به طور دقیق و به اشتراک گذاری یک...
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هر چقدر آمارها به سیاس��ت گذاری ها جه��ت می دهند، تعارض آماری 
می تواند سیاس��ت گذاران و پژوهش��گران را س��ردرگم کند. در چند سال 
گذش��ته اختالف آماری میان آمارهای رش��د اقتصادی مرکز آمار و بانک 
مرکزی باعث سردرگمی آماری و تشتت روایت ها شده است؛ تا جایی که 
مثال بانک مرکزی از رش��د اقتصادی مثبت در سال 1399 خبر می دهد، 
ام��ا مرکز آمار این رش��د را منفی می داند. با اینکه اع��داد و ارقام معموال 
سرراس��ت ترین روایت را از وضعیت اقتصادی ارائه می دهند، اما در اقتصاد 
ای��ران، تعارض آماری میان مرکز آمار و بان��ک مرکزی، این روایت صریح 
و صحیح از آمارها را از سیاس��ت گذاران و پژوهش��گران دریغ کرده است. 
هرچند طبق قانون، مرکز آمار ایران مرجع رس��می تهیه، اعالم و انتش��ار 
آمارهای رسمی کشور است، اما اقتصاد ایران در این سال ها شاهد دو مرجع 
آماری برای ارائه اطالعات اقتصادی بوده و این موضوع موجب شده است تا 
پژوهشگران، کارشناسان و دولتمردان برای دسترسی به آمارهای اقتصادی 
مطمئ��ن، چالش های متعددی را تجربه کنند؛ چراکه تعارض آماری میان 
آماره��ای مرکز آمار و بانک مرکزی به ارائ��ه دو تصویر متفاوت از اقتصاد 
ایران منتهی می ش��ود و طبیعتا فرصت برنامه ریزی و سیاست گذاری را از 

دولت سلب می کند.
البت��ه این بار روایت آماری مرکز آمار و بانک مرکزی از رش��د اقتصادی 
سال 1400 به هم نزدیک است و تفاوت چندانی – برخالف رشد اقتصادی 
1399 – در اعداد و ارقام به چشم نمی خورد. دو روز پس از گزارش مرکز 
آمار ایران از رشد اقتصادی 4.3 درصدی در سال گذشته، بانک مرکزی هم 

از رشد مثبت 4.4 درصدی در این سال گزارش داد.
اقتصاد ایران 4 درصد بزرگ تر شد

اواخر هفته گذش��ته مرکز آمار از رشد اقتصادی مثبت در سال گذشته 
برای دومین سال پیاپی گزارش داد و رقم آن را 4.3 درصد با نفت و 3.5 
درص��د بدون نفت اعالم کرد. دو روز پس از این گزارش، بانک مرکزی هم 
از تایید رشد اقتصادی مثبت در سال 1400 خبر داد و نکته جالب اینکه 

برخالف ادوار پیشین، امسال میان آمارهای دو مرجع آماری کشور، نوعی 
هماهنگی به چشم می خورد و دیگر شاهد تقابل ها و تعارض های آماری به 
سبک سال قبل از آن نیستیم. طبق روایت مرکز آمار، حجم اقتصاد ایران 
در س��ال 1400 براساس س��ال پایه 1390، به بیش از 756 هزار میلیارد 
تومان رس��ید و با کسر کردن تولید بخش نفت از این عدد، تولید ناخالص 

داخلی کشور به 651 هزار میلیارد تومان می رسد.
در سال گذش��ته و از میان بخش های اقتصادی، تنها کشاورزی با رشد 
منفی مواجه شد و سایر گروه ها رشد مثبتی را تجربه کردند. در این سال 
رشد گروه کش��اورزی منفی 3.7 درصد شد که نسبت به سال 1399 که 
رشد 3.5 درصدی داشته، افت قابل توجهی را نشان می دهد، اما در گروه 
صنایع و معادن، حدود 2 درصد رش��د بیش��تری نس��بت به سال 1399 
داش��ته ایم. در سال گذشته رش��د این گروه 6 درصد محاسبه شده که در 
مقایس��ه با سال 1399 با رشد 4.1 درصد، معادل 1.9 درصد بیشتر رشد 
کرده اس��ت. در زیرگ��روه صنایع و معادن بدون نفت نیز ش��اهد عملکرد 
بهتری نسبت به سال قبل از آن هستیم. در سال 1399 رشد این زیرگروه 
3.3 درصد بوده که در س��ال 1400 به رقم 4.1درصد افزایش یافته است. 
در زیرگروه صنایع و معدن نیز استخراج نفت و گاز رشد خوبی داشته و از 
5.6 درصد به رقم 9.7 درصد رسیده است. در این سال بخش صنعت هم 
رونق خوبی داش��ته و در حالی که در س��ال 1399 این بخش 1.8 درصد 
رشد داشته، در سال 1400 این رشد به 3.1 درصد افزایش یافته است، اما 
بخش س��اختمان در سال گذشته با افت همراه بوده و در حالی رشد 3.9 
درصدی را ثبت کرده که این میزان در سال 1399 بالغ بر 6.3 درصد بوده 
اس��ت. در فصل زمستان سال گذشته نیز رشد این بخش منفی شده و به 

منفی 3.4 درصد رسیده است.
گروه خدمات نیز با پشت سر گذاشتن پاندمی کرونا و بازگشایی کسب 
و کارها، رش��د قابل توجهی داش��ته و در حالی که در س��ال 1399 منفی 
1.3 درصد رش��د داشته، در سال گذش��ته این نرخ به 4.5 درصد رسیده 
اس��ت. این روند در زیرگروه های خدمات هم به چش��م می خورد؛ چنانکه 
در زیربخش عمده و خرده فروشی و هتل و رستوران در حالی که در سال 
1399 این بخش 4.1 درصد عقبگرد داش��ته، در سال 1400 با رشد 3.6 
درصدی همراه ش��ده اس��ت. در زیرگروه حمل و نقل و انبارداری نیز رشد 

یک درصدی س��ال 1399 به رشد 4.9 درصدی سال 1400 تبدیل شده 
است.

در میانه حضور و غیاب تحریم ها
بانک مرکزی نیز رش��د اقتصادی س��ال 1400 را 4.4 درصد اعالم کرد. 
رشد اقتصادی بدون نفت هم به 3.9 درصد رسید. این دومین سال متوالی 
است که اقتصاد ایران شاهد رشد مثبت است و این امر از روند رو به رشد 
اقتصاد کش��ور در این دو سال حکایت دارد. رش��د اقتصادی سال 1399 
هم از س��وی بانک مرکزی 4.1 درصد گزارش ش��ده بود. جزییات گزارش 
بانک مرکزی نش��ان می دهد که پایان نسبی بحران کرونا و افزایش تولید 
و صادرات نفت از مهمترین دالیل تداوم رش��د اقتصادی مثبت در س��ال 
گذش��ته بوده و بخش های خدمات و نفت نیز بیش��ترین تاثیر را در رشد 
اقتصادی داش��ته اند. بانک مرکزی در گزارش خود گفته اس��ت که تحقق 
رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 
درصدی سال 1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در 

کشور به رغم تداوم تحریم های اقتصادی دارد.
با این حال، از آنجا که رشد اقتصادی مثبت سال گذشته عمدتا مرهون 
رش��د بخش خدمات و نف��ت بوده، به همین دلیل تداوم رش��د اقتصادی 
مثبت مس��تلزم تداوم گش��ایش های اقتصادی از این دست است؛ چراکه 
در صورت تداوم محدودیت های موجود در اقتصاد ایران، ادامه روند رش��د 
مثبت اقتصادی با موانع زیادی مواجه خواهد شد. بنابراین اگر اقتصاد ایران 
می خواهد که مس��یر افزایشی رش��د اقتصادی را در سال 1401 کماکان 
ادامه دهد، باید به یک گشایش سیاسی برسد و از مانع تحریم ها عبور کند؛ 
وگرنه این رش��د اقتصادی همانند اغلب سال های دهه 1390 می تواند در 
کش��اکش حضور و غیاب تحریم ا بار دیگر به ورطه رشد منفی سوق پیدا 
کند و یا همچون کلیت دهه گذشته به میانگین رشد اقتصادی صفر برسد. 
در واقع، احیای برجام همان گشایش��ی است که اقتصاد سیاسی ایران در 
ح��ال حاض��ر بدان نیاز مبرم دارد تا از مان��ع تحریم ها بگذرد و با توجه به 
تقاضای جهانی برای نفت ایران، مس��یر رش��د اقتصادی را در اولین سال 
از ق��رن جدید ادامه دهد؛ چراکه در صورت تداوم محدودیت ها، س��وخت 
رش��د اقتصادی نیز تمام می ش��ود و ادامه این مسیر رشد با چالش مواجه 

خواهد شد.

اختالف آماری مرکز آمار و بانک مرکزی رنگ باخت

رمزگشایی از رشد اقتصادی

در ش��رایطی که اردیبهشت امسال متوس��ط اجاره بهای یک متر واحد 
مس��کونی در ش��هر تهران به 126 هزار و 900 تومان رس��یده، وزیر راه و 
شهرسازی از ارائه بسته جدید خروج از بحران بازار اجاره مسکن خبر داده 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، جدیدترین آمار از قیمت اجاره مسکن در شهر 
تهران حاکی از آن است که در اردیبهشت ماه 1401، میانگین نرخ اجاره 
بهای هر متر خانه در شهر تهران به 126 هزار و 900 تومان رسیده است. 
این رقم در س��ال 1400 معادل 84 هزار و 800 تومان و در س��ال 1399 
برابر با 62 هزار و 900 تومان بوده است. 11 سال قبل یعنی سال 1390 
نیز متوسط نرخ اجاره هر متر مسکن در تهران 12 هزار و 950 تومان بوده 
و بدین ترتیب، آمارها از رشد 880 درصدی اجاره بها در پایتخت طی 11 

سال اخیر حکایت دارد.
از س��وی دیگر، آنطور که وزارت راه و شهرس��ازی با استناد به آمارهای 
بانک مرکزی اعالم کرده، قیمت مسکن شهر تهران از میانگین 2 میلیون و 
41 هزار تومان در هر متر مربع در سال 1390 به 36 میلیون و 247 هزار 
تومان در س��ال 1401 رسیده که رش��د 1675 درصدی را نشان می دهد. 
طبق اعالم معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، متوسط قیمت خرید و 
فروش یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران در اردیبهشت ماه 1401 
معادل 36 میلیون و 247 هزار تومان، س��ال 1400 معادل 31 میلیون و 
296 هزار تومان، س��ال 1399 معادل 24 میلیون و 29 هزار تومان، سال 
1398 معادل 13 میلیون و 330 هزار تومان، سال 1397 معادل 8 میلیون 
و 241 هزار تومان، سال 1396 معادل 4 میلیون و 822 هزار تومان، سال 
1395 معادل 4 میلیون و 372 هزار تومان، سال 1394 معادل 4 میلیون 
و 141 هزار تومان، سال 1393 معادل 4 میلیون و 176 هزار تومان، سال 
1392 معادل 3 میلیون و 954 هزار تومان، سال 1391 معادل 2 میلیون 

و 964 هزار تومان و س��ال 1390 معادل 2 میلیون و 41 هزار تومان بوده 
است. در دهه 1380 نیز متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع واحد 
مسکونی حاکی است که قیمت خرید یک مترمربع واحد مسکونی برگرفته 
از سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور برای سال 1389 معادل 
ی��ک میلیون و 735 هزار تومان، س��ال 1388 معادل یک میلیون و 607 
ه��زار تومان، س��ال 1387 معادل یک میلیون و 778 هزار تومان، س��ال 
1386 مع��ادل یک میلیون و 509 هزار تومان، س��ال 1385 معادل 831 
هزار تومان، سال 1384 معادل 649 هزار تومان، سال 1383 معادل 584 
هزار تومان، سال 1382 معادل 599 هزار تومان، سال 1381 معادل 481 

هزار تومان و سال 1380 معادل 319 هزار تومان است.
همچنین متوسط اجاره بهای یک مترمربع واحد مسکونی در تهران برای 
اردیبهشت امسال معادل 126 هزار و 900 تومان، سال 1400 معادل 84 
هزار و 800 تومان، سال 1399 معادل 62 هزار و 900 تومان، سال 1398 
معادل 47 هزار و 500 تومان، سال 1397 معادل 36 هزار و 450 تومان، 
س��ال 1396 معادل 28 هزار و 210 تومان، س��ال 1395 معادل 23 هزار 
و 420 تومان، س��ال 1394 معادل 22 هزار و 900 تومان، س��ال 1393 
معادل 20 هزار و 860 تومان، سال 1392 معادل 18 هزار و 590 تومان، 
س��ال 1391 معادل 15 هزار و 470 تومان و سال 1390 معادل 12 هزار 

و 950 تومان بوده است.
آمار فوق گویای آن اس��ت که در اردیبهش��ت امسال اجاره بها در شهر 
تهران 49.6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. گزارش های 
میدانی هم نشان می دهد که مستاجران با رشدهای سنگین اجاره در سال 
1401 مواجه ش��ده اند و اغلب مالکان از نرخ مجاز 25 درصدی که دولت 
تعیین کرده، فراتر رفته اند؛ کما اینکه برخی اجاره نشین ها گفته اند که کرایه 

خانه آنها 50 تا 100 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
دولت به منظور کمک به مس��تاجران طی س��ه سال گذشته وام ودیعه 
مس��کن پرداخت کرد که سقف آن امس��ال به 100 میلیون تومان رسید. 
سیاست تعیین سقف 25 درصد برای اجاره بها در تهران طی دو سال اخیر 
که با ویروس کرونا مواجه بودیم نیز اعمال شد، اما آمارها نشان می دهد که 
تاثیر چندانی در کنترل نرخ ها نداشته است. امسال هم این سیاست دنبال 
ش��د، اما حتی خود مس��ئوالن هم به ناکارآمدی و نبود ابزارهای اجرایی 
ب��رای تحقق این برنامه اذعان دارند. حتی اوایل س��ال نمایندگان مجلس 
بر کنت��رل فوری بازار اج��اره تاکید کردند. وزیر راه و شهرس��ازی هم به 
تازگی در توییتر خود از تدوین بس��ته جدید خ��روج از بحران بازار اجاره 
مس��کن خبر داده و در یادداش��تی کوتاه نوشته است: تیغ تیز اجاره بها بر 
روی گردن قش��ر آسیب پذیر است و برداشتن آن نیازمند حرکتی جهادی 
و بزرگ و اقدامی فرا وزارتخانه ای اس��ت. بسته جدیِد خروج از این بحران 
را با هم��کاری صاحب نظران به رئیس محترم جمه��ور تقدیم کردیم که 
ان ش��اءاهلل با تایید سران قوا، حرکتی اساسی به جای ُمسکن های زودگذر 
آغاز شود. البته رستم قاسمی مردادماه سال گذشته هم اولین گام در حوزه  
مس��کن را برداشتن تیغ تیز بی سر و س��امانی اجاره از گلوی نحیف اقشار 
آس��یب پذیر عنوان کرده و نوشته بود: وضع موجود باعث شده مسکن که 
باید جایگاه س��کنی و آسایش باشد، به بزرگترین دغدغه و گرفتاری مردم 

تبدیل شده است.
ب��ا توجه به آنکه ظاه��را کنترل بازار اجاره مس��کن به دالیلی همچون 
اثرپذیری از تورم، افزایش قیمت مس��کن و گستردگی بازار اجاره چندان 
آس��ان نیس��ت، باید دید برنامه وزیر راه و شهرسازی برای ساماندهی این 

بازار چه خواهد بود.

اجاره هر متر مسکن در تهران به 126 هزار تومان رسید

رشد 880 درصدی اجاره در یک دهه

یادداشت

انگیزه شروع کسب وکار

مهراد عباد
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران

ش��رکت های فعال در ایران که آمار دقیق��ی از تعداد آن وجود 
ندارد، طبق آمار تاییدنش��ده ای برابر 1.8 میلیون ش��رکت است. 
تعداد شرکت های ثبت شده طی یک سال، شاخصی برای آسانی 
انجام کس��ب وکار شناخته می شود که رتبه ایران در این شاخص 
در سال 2020 برابر 127 برآورد شده است. برای شناخت بیشتر 
وضعیت ش��رکت های فع��ال و درک تاب آوری آنها در س��ال های 
مختلف و ش��رایط مختلف اقتصادی و سیاس��ی بای��د بدانیم که 
آمار های موجود برای ثبت ش��رکت جدید از سال 1331 تاکنون 
به چه ترتیبی بوده اس��ت. از س��ال 1330 تا 1350 حدود 100 
ش��رکت در ماه و در س��ال های 1350 تا 1356 به طور متوسط 
ماهانه حدود 250 به ثبت رسیده است. از 1358 تا 1370 ماهانه 
حدود یک هزار شرکت و در سال های 1370 تا 1375 نیز تعداد 
ش��رکت های به ثبت رسیده، حدود 2 هزار ش��رکت در ماه بوده 

است.
جالب اینکه رش��د ثبت شرکت ها در سال های 1385 تا 1386 
به عدد 10هزار ش��رکت نیز نزدیک ش��د، اما این رش��د در دهه 
1390 دچار افول ش��ده و به متوس��ط 4 هزار شرکت و در سال 
1398 تاکنون به عدد باورنکردنی یک هزار شرکت جدید در ماه 
رسیده است. آخرین سال هایی که حدود یک هزار شرکت در ماه 
ثبت ش��ده، حوالی سال 1367 اس��ت. در دو برهه مورد اشاره در 
مورد وضعیت تاس��یس شرکت ها، کشور شاهد افزایش تنش های 
سیاس��ی و تحریم ها بوده است. زمانی که عدم ثبات اقتصادی به 
واسطه تحریم ها و کاهش ارزش پول ملی )افزایش نرخ ارز( باعث 
ش��د بخش خصوصی تمایل کمتری به ش��روع کسب وکار داشته 
باش��د و در کنار آن شاهد کوچ و مهاجرت بسیاری از کارآفرینان 
خود بودیم که در این س��ال ها کسب وکار خود را تعطیل کرده و 
س��رمایه خود را از کش��ور خارج کرده اند. بسیاری از شرکت های 
کوچک و متوسط نیز در این سال ها با ورشکستگی مواجه شده اند 
که علت آن در بیش��تر مواقع، ش��رایط نامناس��ب بازار و کمبود 

نقدینگی بوده است.
نکت��ه حائز اهمی��ت اینکه ت��اب آوری ش��رکت های کوچک و 
متوسط به نسبت شرکت های بزرگ بسیار کمتر است. تاب آوری 
شرکتی به معنای توانایی مقابله با سختی ها و پاسخ های خالقانه 
به فش��ارهای محیط کار اس��ت. هر ساله ش��رکت های کوچک و 
متوسط زیادی، کسب وکار خود را به علت تاب آوری پایین تعطیل 
می کنند. ش��رکت های بزرگ به برکت امکان دریافت تس��هیالت 
کم بهره بانک ها در این س��ال ها تاب آوری بیش��تری داشته اند. با 
این وجود، در س��ال های اخیر ش��اهد حذف شرکت های بزرگ و 
قدیمی نیز بوده ایم که نش��ان از ش��رایط سخت یک کارآفرین در 
ای��ران دارد و البته ش��رایط موجود ماحصل منزوی ش��دن ایران 
در فضای بین المللی اس��ت. بدیهی اس��ت که توس��عه اقتصادی، 
وابس��تگی باالیی به روابط مناس��ب بین المللی دارد؛ در دهه های 
اخیر، این گزاره به اثبات رسیده است که همکاری های بین المللی 
به توسعه کش��ورها می انجامد، موضوعی که شرکت های ایرانی از 
داش��تن آن مح��روم بوده اند. ضمن آنکه توس��عه اقتصادی بدون 
همکاری ش��رکت های بخ��ش خصوصی محال اس��ت. از این رو، 
کمک به افزایش تاب آوری ش��رکت های بخش خصوصی از طرف 
دولت با تس��هیل و تخفیف در فرآیند های کس��ب وکار و توسعه و 
بهبود روابط بین الملل، بخشی از مطالبات بخش خصوصی محقق 

می شود.

یک فعال بازار کار بررسی کرد
تاثیر کاهش ساعات کار بر کسب و کار

ی��ک فعال ح��وزه کار درباره طرح کاهش س��اعات کار و اثرات 
آن ب��ر فضای کس��ب و کار، بر این باور اس��ت ک��ه تغییر یکباره 
س��اعات کار بر فعالیت صنوف و کس��ب و کارها تاثیر می گذارد و 
ای��ن کاهش نباید موجب توقف خط تولی��د کارخانه ها و تعطیلی 
فعالیت کارگران در مجموعه ها و ش��هرک های صنعتی شود. ناصر 
چمن��ی در ارزیابی اجرای طرح کاهش س��اعات کار و تاثیر آن بر 
فضای کس��ب و کار به ایسنا می گوید: بدون تردید کاهش ساعات 
کار برای صرفه جوبی در مصرف برق خوب است ولی این طرح در 
فضای کس��ب و کار تاثیر می گذارد، چون وقتی به یکباره ساعات 
کار را تغیی��ر می دهیم فعالیت کس��به، بانک ها و واحدهایی که تا 
قبل از آن با ش��رایطی مش��غول کار بودند، دچار تغییر می شود و 
ممکن اس��ت برخی از مجموعه ها نتوانند خ��ود را با این تغییرات 

وفق دهند.
او با اشاره به جغرافیای استانی و منطقه ای طرح کاهش ساعت 
کار توضیح می دهد: البته ممکن اس��ت اجرای این طرح در برخی 
از استان ها مثل خوزستان جواب بدهد ولی در کالنشهرهایی مثل 
ش��هر تهران فضای کس��ب و کار را تحت تاثیر ق��رار می دهد، به 
خص��وص آنکه به مجموعه های تولیدی و ش��هرک های صنعتی و 
کارخانه ها بگوییم که س��اعات کارشان را کاهش بدهند؛ چراکه با 
قطع برق یا کاهش س��اعات کار در نواح��ی صنعتی و کارخانه ها، 
کارگران آس��یب می بینند و ناچ��ار به تعطیلی یا توقف خط تولید 

می شوند و این امر به کارفرما ضربه می زند.
به عقیده این فعال حوزه کس��ب وکار، وقتی خط تولید کاالیی 
متوقف می ش��ود، محصول دیر به بازار عرضه می ش��ود، در نتیجه 
بازار به دلیل کمبود کاال واکنش نش��ان می دهد؛ از س��وی دیگر، 
کارگران��ی که به کار در ش��یفت اضاف��ه امید بس��ته اند به دلیل 
تعطیل��ی کار، اضاف��ه کاری خود را از دس��ت می دهن��د و به کار 
در ش��غل های کاذب روی می آورن��د. در این میان، برخی از کارها 
هستند که به لحاظ عمومی نیاز به مراجعه حضوری افراد دارد که 
با کاهش ساعات کار ممکن است در برخی از ساعات روز، ازدحام 
در این مراکز و ترافیک در خیابانها را شاهد باشیم، به عنوان مثال، 
کاهش س��اعات کار بانک ها، هجوم افراد در س��اعات اولیه را برای 

انجام کار بانکی به دنبال دارد.
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فرصت امروز: پس از ایستادن دالر در قله قیمتی جدید در ابتدای هفته 
گذشته، بانک مرکزی سیاست عرضه ارز در صرافی های آزاد را تغییر داد و 
به دنبال آن، قیمت دالر از کانال 33 هزار تومان به حوالی 30 هزار تومان 
در پایان هفته گذشته رسید تا شاهد دو نیمه متفاوت ارزی در هفته چهارم 
خردادماه باشیم. در بخشنامه جدید بانک مرکزی، صرافی ها مجاز به خرید 
ارز تمام اشخاص شدند و اجازه پیدا کردند عالوه بر صادرکنندگان،  ارز همه 
اشخاص حقیقی و حقوقی را با نرخ توافقی خریده و به متقاضیان بفروشند. 
پیشتر نیز بانک مرکزی به صرافی ها اجازه داده بود که ارز صادرکنندگان 
را ب��ا نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان بازار ارز بفروش��ند. بدین 
ترتیب با سیاست جدید بانک مرکزی، عالوه بر صادرکنندگان، تمامی افراد 
حقیق��ی و حقوقی مجاز به خری��د و فروش ارز با نرخ توافقی در صرافی ها 
هس��تند؛ تصمیمی که باعث ش��د تا نرخ ارز طی چهار روز بیش از 3 هزار 
تومان در طول هفته گذش��ته کاهش یابد و همچنین ش��اید باعث ورود 
ارزهای خانگی به بازار شد. در همین حال، آزادسازی ارزهای بلوکه شدن 
ایران در کش��ورهای دیگر نیز می تواند از ش��دت نوسانات قیمتی بازار ارز 
بکاهد. آنطور که فوربس اخیرا مدعی شده است، بیش از 100 میلیارد دالر 
از دارایی های ایران در سراس��ر جهان بلوکه ش��ده و به نظر می رسد حجم 
عم��ده  ای از ای��ن دارایی ها در بانک های ژاپن، ع��راق، کره جنوبی و کانادا 
محبوس شده اس��ت. این در حالی است که بانک مرکزی ایران مبلغ این 

بدهی را چیزی حدود 29 میلیارد دالر اعالم کرده است.
پول های ایران چگونه بلوکه شد؟

مدت هاست که اقتصاد ایران به دلیل تحریم های آمریکا علیه بخش های 
بانکی و انرژی نتوانس��ته از درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز خود به 
کشورهای مختلف بهره ببرد و میلیاردها دالر پول بلوکه شده دارد که در 
انتظار رفع تحریم است؛ پول های بلوکه شده ای که نه تنها هرگز به حساب 
ایران واریز نشده بلکه در مواقعی با کاالهای غیرضروری مثل چای و برنج 
تهاتر ش��ده اس��ت. این منابع محبوس اگرچه تبعات جبران ناپذیری مثل 
کمبود منابع ارزی برای اقتصاد ایران به همراه داش��ته، اما در حال حاضر 
تبدیل یکی از محورهای مهم مذاکرات ایران و غرب ش��ده است؛ از یکسو 
ایران مصمم است که در صورت آزاد نشدن حداقل بخشی از منابع بلوکه 
شده )میزان درخواست ایران 10 میلیارد دالر اعالم شده( به پذیرش توافق 
رضایت ندهد و از س��وی دیگر به نظر می رسد که آمریکا تصمیم گرفته از 

این اهرم برای فشار بیشتر به ایران استفاده کند.
استارت مس��دودکردن منابع ارزی ایران در س��ال های اول انقالب زده 
ش��د. در آن زمان بعد از مسئله گروگانگیری آمریکایی ها در ایران، جیمی 
کارتر، رئیسجمهور آمریکا در سال 1979 میالدی دستور داد تا دارایی های 

ای��ران بلوکه ش��ود. البته بعد از امضای توافقنامه الجزایر در س��ال 1981 
حدود 400 میلیون دالر از تجهیزات نظامی ایران که توسط دولت پهلوی 
خریداری ش��ده بود، توسط آمریکا فروخته شد و این پول در یک حساب 
سپرده گذاری قرار داده شد. این ساز و کار در سال های بعد با ادامه تنش ها 
می��ان ایران و آمریکا ادامه پیدا کرد؛ ت��ا جایی که پس از خروج آمریکا از 
برجام و بازگشت دوباره تحریم ها به فرمان دونالد ترامپ، منابع در گردش 

ایران در بانک های مقاصد تجاری ایران در حجم گسترده ای مسدود شد.
در ای��ن زمینه، پایگاه خبری آنادولو گزارش داده اس��ت که حدود 100 
ت��ا 120 میلیارد دالر از منابع ارزی ایران در کش��ورهای خارجی از جمله 
کره جنوبی، عراق، ژاپن، کانادا و ... مس��دود شده است. فوربس هم حجم 
دارایی های محبوس و منابع مسدودشده ایران را در همین حدود تخمین 
می زند. این در حالی است که ولی اهلل سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، 
میزان دارایی های ایران را 23 میلیارد دالر، کاظم جاللی رئیس سابق مرکز 
پژوهش های مجلس این مبلغ را 60 میلیارد دالر و عباس عراقچی، معاون 
س��ابق امور حقوقی و بین المللی وزارت ام��ور خارجه مجموع دارایی های 

بلوکه شده ایران را بیش از 100 میلیارد دالر دانسته است.
اما و اگرهای آزادسازی ارزی

طبق آمارهای غیررسمی، ایران در چندین کشور اموال بلوکه شده دارد. 
از جمله آنها، ژاپن اس��ت که حدود 1.5 میلی��ارد دالر دارایی ایران در آن 
بلوکه شده است. کشور دیگر، کره جنوبی است که دارایی بلوکه شده ایران 
در آن 7 میلیارد دالر تخمین زده ش��ده است. جالب آنکه سئول از تهران 
بابت این منابع مس��دودی، کارمزد نگهداری هم می خواهد. همچنین در 
چین 22 میلیارد دالر و در هند 5.3 میلیارد دالر به دلیل تحریم ها بلوکه 
ش��ده اس��ت. همس��ایه غربی یعنی عراق 3.5 میلیارد دالر و امارات نیز 7 

میلیارد دالر ما را بلوکه کرده است.

راه های محدودی برای دس��تیابی ایران ب��ه منابعش تا زمانی که برجام 
احیا نش��ده اس��ت، وجود دارد. آنادولو در اس��فندماه پارس��ال نوشت که 
چینی ها برای باز کردن یک کانال مالی، به ایران چراغ سبز نشان داده اند 
تا به بازگش��ت وجوه مسدودشده کمک کنند. در عوض، کشورهای دیگر 
آزادسازی منابع ارزی را منوط به مذاکرات وین کرده اند. طبق گفته بانک 
جهانی، گمانه زنی ها در مورد پیش��رفت های احتمالی در دسترس��ی بانک 
مرکزی ایران به دارایی های منجمد در ابتدای س��ال 2021 تقویت ش��ده 
ب��ود، ام��ا این روند از ماه مه 2021 معکوس ش��د و ام��روز در حالت اغما 
قرار گرفته است. پول های بلوکه ایران سال هاست محل بحث و کشمکش 
اس��ت. در دی ماه 1400، منابع رسمی خبری اعالم کردند ایران توانسته 
ک��ره جنوبی را برای بازپس گرفتن 7 میلیارد دالری که در بانک های این 
کشور دارد، متقاعد کند. حتی بنا شد که ابتدا این روند از بازپرداخت یک 
میلیارد دالر شروع شود، اما در نهایت این پروژه هم شکست خورد. به نظر 
می رسد مسئوالن هنوز نتوانسته اند به فرمولی برای حل این بحران طوالنی 
برسند. در این بین، علی صالح  آبادی، رئیس کل بانک مرکزی مدعی شده 
که مطالبات ایران از انگلیس وصول ش��ده و حتی از آن پول اس��تفاده نیز 
ش��ده است، هرچند حاضر به افش��ای جزییات اعداد نشد. حال سوال این 
است که نهایتا سرنوشت پول های آزادشده چه می شود؟ آیا می توان امید 
داش��ت که پس از آزادسازی، کس��ری منابع ارزی جبران شود و نرخ دالر 
با افزایش عرضه پایین بیاید؟ مس��عود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه درباره نحوه هزینه کرد ارزهای آزادش��ده ایران گفته که ارزهای 
آزادشده در سه بخش در اختیار بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و دولت 
قرار می گیرد تا براس��اس سیاست و برنامه مشخص هزینه شود. اما تجربه 
نشان داده عموما چنین رویکردی در قبال تزریق های ناگهانی ارزی اتخاذ 

نمی شود و آزاد شدن پول ها، کمکی به بهبود شرایط نمی کند.

منابع ارزی بلوکه شده ایران معطل احیای برجام است

معمای دالرهای محبوس
بانکنامه

کاهش نرخ ارز در صرافی های بانکی
سیر نزولی دالر ادامه دارد

قیم��ت دالر در صرافی های بانکی دیروز با 36 تومان افزایش نس��بت به 
پنجش��نبه هفته گذش��ته 27 هزار و 475 تومان به فروش رس��ید. قیمت 
فروش یورو در صرافی های بانکی نیز با 16 تومان کاهش به 28 هزار و 743 
تومان رسید. قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی 27 هزار و 202 
تومان و نرخ خرید هر یورو نیز 28 هزار و 457 تومان اعالم شد. سیر نزولی 
قیمت دالر در بازار آزاد نیز ادامه دارد. پس از آنکه ش��اخص ارزی در آغاز 
هفته گذشته تا رقم 33 هزار و 500 تومان افزایش یافته بود، با افت تقریبی 
روزانه 500 تومان در روزهای بعد مجددا به کانال 29 هزار تومان بازگشت 
و تا لحظه تنظیم این گزارش به رقم 29 هزار و 300 تومان رسیده است.

رئیس سازمان مالیاتی اعالم کرد
شرط اخذ مالیات از تراکنش بانکی

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای به ادارات کل امور مالیاتی 
اعالم کرد در مواردی که در رسیدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک 
و ش��واهد مثبته ای دال بر درآمدی بودن آن به دست نیاید، ادارات امور 
مالیاتی به صرف تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نس��بت، س��ود 
فعالی��ت و مطالبه مالیات از این بابت نیس��تند.در این بخش��نامه آمده 
است: اطالعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاصی نیست 
مگر اینکه طبق رس��یدگی های انجام ش��ده و اس��ناد، مدارک، شواهد و 
قرائ��ن مثبته درآمدی بودن آن احراز ش��ود. بنابراین در مواردی که در 
رس��یدگی ادارات امور مالیاتی اسناد، مدارک ش��واهد و قرائن مثبته ای 
دال بر درآمدی بودن آن به دس��ت نیاید و ادارات امور مالیاتی به صرف 
تراکنش بانکی مجاز به اعمال ضریب یا نس��بت، سود فعالیت و مطالبه 
مالیات از این بابت نیس��تند.  در م��واردی که پیش از این بدون رعایت 
ش��رایط بند )1( نس��بت به مطالب��ه مالیات اقدام و مالی��ات متعلقه به 
قطعیت رسیده است، قطعیت مالیات دلیلی بر تلقی درآمدی بودن برای 
بانکی مذکور نبوده و در این صورت ادارات امور مالیالی مجاز به مطالبه 
مالیات بر ارزش اف��زوده و جریمه موضوع ماده 192 )کتمان درآمد( از 
این بابت نخواهند بود مگر اینکه طبق اسناد و مدارک و شواهد و قرائن 
مثبته درآمدی بودن آن احراز ش��ود. در مواردی که در اجرای ماده 97 
قانون مالیات های مس��تقیم نس��بت به صدور برگ تشخیص مالیات بر 
اساس اظهارنامه برآوردی )اعم از سیستمی با رسیدگی توسط اداره امور 
مالیاتی( و بدون رعایت بند )1( اقدام ش��ده اس��ت، ادارات امور مالیاتی 
پس از دریافت اعتراض عمومی به همراه اظهارنامه مالیاتی، مطابق مفاد 
این بخش��نامه اقدام کنند. همچنین با توجه به مقررات بند )م( تبصره 
)12( قانون بودجه سال 1400 کل کشور، مفاد این بخشنامه درخصوص 
واریزی به حس��اب های بانکی از طریق ابزار پرداخت های بانکی از جمله 
دس��تگاه کارتخوان بانکی)pos(، جاری نبوده و در اینگونه موارد اثبات 

غیردرآمدی بودن آن با مودی است.
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یک استاد دانشگاه مطرح کرد
سفته بازی محصول نظام اقتصادی معیوب

عدم ثبات در قیمت ها، سیاس��ت ها و تصمیمات کالن، قوانین و س��ایر 
ش��اخص هایی که در اقتصاد اثرگذار هس��تند، در کمترین مدل اثرگذاری 
باعث فرار س��رمایه ها از اقتصاد کشور ش��ده و ناتوانی در پیش بینی آینده 
از س��رمایه گذاری های داخلی نیز جلوگیری می کن��د. مهمترین نکته ای 
که کارشناس��ان بر آن تاکید داش��ته و اش��اره به آن دارند، موضوع نقش 
بازار س��رمایه در کمک به حل این بی ثبات��ی و وزنه ای برای اقتصاد کالن 
کشور اس��ت. در این زمینه، تیمور رحمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه با 
بیان اینکه بی ثباتی اقتصاد کالن نه تنها اقتصاد را دچار مش��کل می کند، 
بلکه تمام زمینه های دیگر کش��ور را نی��ز دچار بی ثباتی می کند به پایگاه 
خبری بازار سرمایه )سنا(، گفت: اگر در اقتصاد کالن بی ثباتی داشته باشید 
سرمایه گذاری در تولید کاال، تولید دانش و حتی سرمایه گذاری در سرمایه 
انسانی نیز کاهش پیدا می کند. به گفته وی، زمانی که بی ثباتی در اقتصاد 
کالن کشور ایجاد شود به این معناست که تمام مردم به سمت معامله گری 
و داللی هدایت شده و افراد جامعه به جای برنامه ریزی بلندمدت به سمت 
کسب س��ودهای روزمره می روند. البته ما به عنوان اقتصاددان نمی توانیم 
از افراد جامعه به دلیل س��فته بازی و داللی انتقاد کنیم؛ چراکه مشکالت 
اقتصادی باعث بروز چنین رفتارهای اجتماعی می ش��ود. بی ثباتی اقتصاد 
کالن بی اعتم��ادی در جامعه را دام��ن می زند و تمام فعالیت های تولیدی 
و اقتصادی زیان می بینند. زمانی که اعتماد بین افراد جامعه ضعیف شود 
نشان دهنده کاهش رفاه جامعه است و این یعنی اقتصاد اجتماعی به شدت 

به مخاطره افتاده است.
 این اقتصاددان با بی��ان اینکه عدم ثبات اقتصادی، افق بلندمدت افراد 
را از آنه��ا می گی��رد، افزود: تمام افراد جامع��ه نمی توانند پیش بینی برای 
سرمایه گذاری های خود داشته باشند. ما اقتصاد را به سمتی بردیم که افراد 
جامعه بزرگترین دغدغه آنها حفظ ارزش پول اس��ت و این یعنی افق دید 

بلندمدت اقتصاد کشور از بین رفته است.
او یکی از مش��خصه های بزرگ اقتصاد ایران را تحوالت سیاسی و اثرات 
آن در اقتصاد کشور دانست و گفت: دولتمردان در بازارهای خودرو و طال و 
ارز به سختی توانستند با سفته بازی ها مقابله کرده و نقدینگی را به سمت 
بازار س��رمایه هدایت کنند. این نقدینگی به جای اینکه احتکار شود یا در 
بخش مسکن و بازارهای موازی مصرف شود باید جذب بازار سرمایه شود 

که شاهد این گونه آشفتگی در اقتصاد کشور نباشیم.
رحمانی با بیان اینکه اینکه افزایش قیمت دالر، از مصادیق بارز بی ثباتی 
در س��طح اقتصاد کالن کشور است، گفت: بازار سرمایه به ویترین زیبایی 
از اقتصاد کشور تبدیل شده است که امیدواریم در آینده به بهترین شکل 
تح��ول یافته و رونق بگیرد. به طور قطع، در صورت ارائه راهکارهایی برای 
مقابله با بی ثباتی و عملیاتی کردن این راهکارها، بازار سرمایه خطری برای 

اقتصاد کشور ندارد.

نگاه

فرصت امروز: دو روز قرمز و س��ه روز سبز، حاصل کار تاالر شیشه ای در 
هفته گذشته بود. بازار سرمایه در هفته چهارم خرداد عملکرد نسبتا خوبی 
داش��ت و 2،83 درصد )1،93 درصد فرابورس و 2،9 درصد بورس( رش��د 
کرد. ایس��تادن ش��اخص بورس تهران در باالی سطح یک میلیون و 560 
هزار واحد و ثبت رش��د 2.9 درصدی در حال��ی بود که نماگر اصلی تاالر 
شیشه ای پس از س��ه هفته نزول متوالی، در مسیر صعودی گام برداشت. 
روندی صعودی که البت��ه در آخرین روز معامالتی هفته تغییر جهت داد 
و س��هامداران را مجددا دلس��رد کرد. این روند نزولی در اولین روز کاری 
هفته جاری نیز ادامه یافت و شاخص بورس تهران بیش از 16 هزار واحد 

سقوط کرد.
پ��س از 27 اردیبهش��ت که ش��اخص کل بورس پ��س از 20 ماه موقتا 
به س��طح یک میلیون و 600 هزار واحدی رس��ید، در س��ومین روز هفته 
گذش��ته یک روز به یادماندنی دیگر خلق کرد و بیش��ترین رشد در شش 
ماه گذش��ته را رقم زد. دماسنج اصلی تاالر شیشه ای در روز دوشنبه )23 
خرداد( بیش از 2.5 درصد افزایش ارتفاع داد که بیشترین رشد از ابتدای 
دی سال گذشته تاکنون بوده است. هرچند موج صعودی بازار ارز با تدابیر 
بانک مرکزی فروکش کرده، اما سقف شکنی قیمت دالر در بازار آزاد شاید 
مهمترین دلیل رشد قیمت سهام در سه روز میانی هفته گذشته بوده که 
س��ایر بازارهای مالی را هم به واکنش واداشت؛ کما اینکه به موازات رشد 
دالر، سکه نیز به سقف قیمتی جدیدی رسید و سپس همپای کاهش دالر 
دچار ریزش قیمت ش��د. حاال با تداوم س��یر نزولی دالر، بورس نیز دچار 

نوسان شده است.
3 دلیل ریزش بورس تهران

بورس همواره به تحوالت بازار ارز واکنش نشان داده و در این روزها که 
موج صعودی شاخص ارزی با تدابیر بانک مرکزی فروکش کرده، شاخص 
کل سهام نیز دچار نوسان شده است. یک تحلیلگر بازار سرمایه مبهم بودن 
وضعیت عرضه بلوک های سایپا و ایران خودرو، وضعیت برجام و همچنین 
پایین بودن نرخ دالر نیمایی را از دالیل سقوط بورس می داند و به ایسنا، 
می گوید: بازار سهام فعال بازار بازنده بوده است و این سیاست در میان مدت 
می تواند خطرناک باشد. ولید هالالت با تاکید بر اینکه بازار سرمایه در رکود 
قرار دارد، توضیح می دهد: بازار س��رمایه مدت زمان طوالنی منتظر اخبار 
مختلف است و محرک مثبتی هم به آن تزریق نمی شود؛ در نتیجه حجم 
معام��الت کاهش پیدا می کند و زمانی که بازار از هیجان می افتد، روندی 
نزولی به خود می گیرد؛ مخصوصا اگر بازار پیش از این اتفاقات صعود کرده 
باشد، نزول عمیق تر می شود، دقیقا مانند اتفاقی که این روزها افتاده است.

او ب��ا اش��اره به وضعیت مبهم عرض��ه بلوک های س��ایپا و ایران خودرو 
می افزاید: برای مثال، بازار س��رمایه مدت هاست که در انتظار عرضه بلوک 

سایپا و ایران به سر می برد و ابهامات و اخبار مربوط به این موضوع، بیشتر 
به بازار لطمه زده است؛ یعنی اگر اخبار مرتبط با این موضوع نبود، شرایط 
صنعت و بازار بهتر بود؛ چراکه یکی از مهمترین موضوعات برای بازار این 
اس��ت که ببیند بلوک های س��ایپا و ایران خودرو عرضه می شود یا خیر و 

خریدار چه کسی است؟ آیا می تواند به بازار هیجان دهد یا نه؟
این تحلیلگر بازار سرمایه سپس به نرخ ارز نیمایی اشاره می کند و ادامه 
می دهد: همه کاالها نسبت به سال قبل رشد قیمت داشته اند و دالر بازده 
25 درصدی داش��ته است، اما سهام همسو با این رشد، صعودی نمی شود. 
یکی از مهمترین دالیل این موضوع، نگاه دولت به دالر نیمایی و ثابت نگه 
داشتن آن است. بازار زمانی که دالر 4200 تومان حذف شد، توانست رونق 
خوبی بگیرد، اما وقتی دالر نیمایی ثابت نگه داش��ته شده اما قیمت دالر 
آزاد باال می رود، این پیام داده می ش��ود که با وجود تورم و رش��د نرخ ارز، 
قرار نیست درآمد شرکت ها رشد کند. در همین حال، از برجام هم خبری 

نیست و در سهم های بانکی هیجانی وجود ندارد.
ه��الالت در پایان صحبت های��ش با بیان اینکه هم��ه محرک هایی که 
می توانن��د در ب��ازار نقش بازی کنند فع��ال در حالت تعلیق ق��رار دارند، 
می گوید: بازار س��هام فعال بازار بازنده بوده اس��ت. این سیاس��ت در میان 
مدت می تواند خطرناک باشد، چون پول های بزرگی در بازار و صندوق های 
فیکس وجود دارد که اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن اس��ت به سمت 

بازارهای دیگر مانند سکه و ارز کوچ کنند.
دومین روز منفی متوالی بورس

بازار سرمایه مجددا هفته را با چراغ قرمز آغاز کرد و شاخص کل بورس 
تهران در بیس��ت و هشتمین روز خردادماه بیش از 16 هزار واحد کاهش 
یافت. در جریان معامالت روز شنبه، شاخص کل بورس با 16 هزار و 632 
 واحد کاهش در ارتفاع یک  میلیون و 547 هزار واحدی قرار گرفت. شاخص 
هم وزن با 3 هزار و 751 واحد کاهش به 425 هزار و 180 واحد و شاخص 
قیمت با 2 هزار و 298 واحد افت به 260 هزار و 527 واحد رسید. شاخص 
بازار اول، 11 هزار و 138 واحد و شاخص بازار دوم، 36 هزار و 729 واحد 

کاهش را ثبت کردند. در معامالت بورس تهران، بیش از 6 میلیارد و 437 
میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار ب��ه ارزش 41 هزار و 626 میلیارد 
ریال معامله شد. معامله گران همچنین در دو بازار بورس و فرابورس بیش 
از 8 میلیارد و 980 میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار را به ارزش 75 

هزار و 526 میلیارد ریال معامله کردند.
بان��ک ملت )وبملت( با 642 واحد، پاالیش نفت بندرعباس )ش��ندر( با 
508 واحد، فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش )افق( با 173 واحد، نفت 
بهران )شهرن( با 99 واحد و بانک سینا )وسینا( با 78 واحد با تاثیر مثبت بر 
شاخص بورس همراه شدند. در سمت مقابل نیز پتروشیمی نوری )نوری( با 
یک هزار و 526 واحد، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه )میدکو( 
با یک هزار و 236 واحد، ش��رکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( 
با 866 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( با 807 واحد، گسترش نفت 
و گاز پارس��یان )پارس��ان( با 756 واحد و صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با 741 واحد تاثیر منفی بر ش��اخص بورس داشتند. گروه خودرو 
هم صدرنش��ین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 996 میلیون 
و 931 هزار برگه سهم به ارزش 3هزار و 948 میلیارد ریال دادوستد شد.

در آن س��وی بازار سرمایه نیز شاخص کل فرابورس بیش از 239 واحد 
کاهش داش��ت و به 21 هزار و 110 واحد رس��ید. در این بازار 2 میلیارد و 
543 میلیون برگه س��هام و اوراق مالی به ارزش 33 هزار و 900 میلیارد 
ریال دادوستد شد. تعداد دفعات معامالت فرابورس نیز بیش از 228 هزار و 
328 نوبت بود. تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، تولید برق عسلویه مپنا 
)بمپنا(، نفت پاس��ارگاد )شپاس(، نیروگاه زاگرس کوثر )بزاگرس(، صنایع 
ش��یمیایی کیمیاگران امروز )شکام( و پخش البرز )پخش( با تاثیر مثبت 
بر شاخص فرابورس همراه شدند. همچنین پلیمر آریاساسول )آریا(، بیمه 
پاس��ارگاد )بپاس(، پتروش��یمی زاگرس )زاگرس(، شرکت سرمایه گذاری 
مالی سپهر صادرات )وس��پهر(، فرابورس ایران )فرابورس(، داروسازی دانا 
)ددانا(، صنایع پتروشیمی تخت جمشید )شجم( و شرکت سرمایه گذاری 

صبا تامین )صبا( تاثیر منفی بر شاخص فرابورس داشتند.

شاخص بورس تهران 16 هزار واحد سقوط کرد

رابطه دالر و سهام
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نوسانات ارزی اجازه واردات خودروی ارزان قیمت را نمی دهد
دور باطل واردات خودروی ارزان

در حال��ی قرار اس��ت براس��اس گفته های مس��ئوالن، واردات خ��ودرو از 
ش��هریورماه آغاز ش��ود که فعاالن بازار معتقدند تنها واردات خودروی ارزان 
می تواند منجر به تقوی��ت قدرت خرید مردم و در نهایت تاثیر آن بر کاهش 
قیمت ها ش��ود. خودروهای وارداتی الکچری مشتریان خاص و محدود دارد 
و همانطور که در تجربیات گذش��ته دیده شد، این مدل خودروها برای افراد 
معمولی کارایی نداشته و کاهش قیمت ها با ادامه روند وارداتی گذشته، تحقق 
نخواهد یافت. به گزارش کس��ب و کار نیوز، اما گوی��ا واردات خودروی ارزان 
که نیاز امروز بازار اس��ت، با موانع و محدودیت هایی روبه رو اس��ت. باید دید 
دولت و مس��ئوالن امر چگونه خواهند توانست در گام نخست واردات خودرو 
را نهایی کرده و در گام بعدی خودروهای ارزان و باصرفه را وارد کشور کنند. 
آیین نامه واردات خودرو در حالی هنوز توس��ط دولت نهایی و ابالغ نشده که 
به گفت��ه فعاالن عرصه واردات، اگر مبن��ای ورود خودروهای خارجی قواعد 
قبلی باشد، اهداف مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت در این ماجرا تحقق 
نخواهد یافت. عوامل مهم دیگری نیز در قیمت تمام شده خودروهای وارداتی 
نق��ش دارد، از جمل��ه قیمت ارز و همچنین تعرفه. در این بین، بس��یاری از 
کارشناس��ان و فعاالن عرصه واردات معتقدند دولت بهتر است در تعرفه های 
فعلی تجدیدنظر کرده و آنها را کاهش دهد تا مس��یر برای ورود خودروها با 
قیمت تمام شده کمتر فراهم شود. در مورد ارز نیز صحبت هایی مبنی بر اینکه 
قیم��ت بازار آزاد یا نیمایی برای واردات در نظر گرفته ش��ود، مطرح اس��ت، 
هرچند به نظر می رس��د ارز آزاد مالک قرار بگیرد. واردات خودرو همانند هر 
سیاس��ت دیگری که در سطح کالن انجام می ش��ود نیازمند ثبات اقتصادی 
است. باید یک شرایط باثبات اقتصادی و سیاسی در سطح کالن داشته باشیم 
تا اثربخش��ی واردات خودرو بر بازار نتیجه بخش شود. به عبارت کامل تر، اگر 
می خواهیم واردات خودرو داشته باشیم و نتیجه موفقیت آمیز را شاهد شویم 
در وهل��ه اول بای��د از بروز تنش های ارزی که ام��روز به باالترین میزان خود 
رسیده، جلوگیری شود. نباید شرایطی در اقتصاد وجود داشته باشد که نگاه 
مردم دائما به قیمت دالر، سکه، طال و… باشد. تا زمانی که این ثبات ایجاد 
نش��ود، واردات خودرو هم انجام ش��ود در کوتاه مدت اثربخشی کمی خواهد 
داشت و در بلندمدت، همان تاثیرات ناچیز هم خنثی می شود. امروز دالر در 
کشور 30 هزار تومان است. تصور کنید خودرویی 10 هزار دالری وارد کشور 
ش��ده است. همان 10 هزار دالر باید در قیمت روز دالر و به عنوان مثال 30 
هزار تومان ضرب شود. قیمتی که برای این خودرو در داخل تعیین می شود، 
اصال برای خرید به صرفه نخواهد بود. حتی اگر تعرفه واردات کمترین تعرفه 
ه��م در نظر گرفته ش��ود باز هم باید با دالر روز، قیمت خودروی واردش��ده 
محاس��به ش��ود. به طور کلی واردات خودرو شوک کوتاه مدت در بازار ایجاد 
می کند. واردات خودرو به شرطی باعث کاهش و ثبات قیمت در بازار خودرو 
می شود که در وهله اول ما ثبات اقتصاد کالن را داشته باشیم و حداقل نرخ 
ارز ما ثابت باشد، وقتی قیمت ارز نوسان دارد، نمی توانیم خودرو را با یک نرخ 
ثابت وارد کنیم پس باز هم ش��رایط ثبات قیمت را نخواهیم داشت چون در 

بازار خودرو قیمت دالر حرف اول را می زند.

نماگربازارسهام

اگ��ر افراد برای ورود به س��ایت برخی خودروس��ازان با مش��کل مواجه 
شدند، نگران نباشند؛ زیرا خودروساز ها قول داده اند تا ظهر امروز مشکالت 
سامانه ای رفع ش��ود و منتخبان رزرو هم تا شش تیر برای تکمیل وجه و 

سایر مراحل تحویل خودرو های خود فرصت دارند.
مشکل سامانه یکپارچه فروش خودرو چه زمانی حل می شود؟

سخنگوی وزارت صمت گفت: اگر افراد برای ورود به سایت خودروسازان 
با مش��کل مواجه شدند، نگران نباش��ند، زیرا تا شش تیر فرصت ثبت نام 

نهایی وجود دارد.

آقای امید قالیباف گفت: تا روز چهارشنبه فرآیند ثبت نام از 125 هزار 
نفر افراد قطعی قرعه کشی خودرو انجام شد و از امروز، برای حدود 66 هزار 
نفر از افرادی که در فهرس��ت رزرو هس��تند، ارسال پیامک آغاز شده یا تا 

پایان امروز ارسال می شود.
به گفته او، منتخبان رزرو قرعه کشی خودرو باید پس از دریافت پیامک، 
به سایت خودروس��ازی که خودرو تولیدی آن را برنده شده اند، مراجعه و 

مدارک خود را تکمیل کنند.
او می گوید: اگر افراد برای ورود به س��ایت برخی خودروسازان با مشکل 

مواجه ش��دند، نگران نباش��ند؛ زیرا خودروس��از ها قول داده اند مشکالت 
س��امانه ای رفع ش��ود و منتخبان رزرو هم، به مدت 10 روز یعنی تا شش 
تیر برای تکمیل وجه و سایر مراحل تحویل خودرو های خود فرصت دارند.

برخی از منتخبان ذخیره قرعه کش��ی از طریق سامانه یکپارچه خودرو، 
در فض��ای مجازی اع��الم کرده اند که ام��کان ثبت نام نهایی در س��ایت 

خودروسازان را ندارند.
طبق اعالم وزارت صمت، تا پایان شهریور تقریبا 50 خودرو یا مدل های 

فروش خودرو، از دایره قرعه کشی خارج می شود.

مشکل سامانه یکپارچه فروش خودرو چه زمانی حل می شود؟
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اخبار

معرفی مدیرعامل جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان
اصفهان - قاسم اسد: با تصویب هیئت مدیره شرکت نمایشگاه های بین المللی استان 
اصفهان، احمدرضا طحانیان به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت انتخاب شد. به گزارش 
روابط عمومی شــرکت نمایشگاه های بین المللی استان اصفهان، احمدرضا طحانیان که به 
عنوان هفتمین مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان انتخاب شده، متولد 1349 و دارای 
مدرک دکترای رشته مهندسی صنایع گرایش برنامه ریزی عملیات است. او که اکنون استاد 
گروه صنایع دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد است پیش از این مسئولیت های مختلفی را 
در کارنامه خود ثبت کرده که از آن جمله می توان به مدیریت مرکز کنترل ترافیک شهرداری 
اصفهان، رئیس کارگروه ITS حوزه حمل و نقل و ترافیک و مدیرعامل شرکت نیک اندیش 

اشاره کرد.  طحانیان پیش از انتخاب به عنوان مدیرعامل نمایشگاه بین المللی اصفهان، از سال 99 به عنوان مدیرعامل شرکت مترو منطقه 
اصفهان فعالیت می کرد. در حکمی که از سوی رئیس هیئت مدیره نمایشگاه بین المللی اصفهان خطاب به طحانیان صادر شده، آمده است: 
»انتظار می رود شرایطی فراهم آورید که در این مسئولیت، منتهای توانمندی ها و پتانسیل های موجود در نمایشگاه بین المللی اصفهان به 

کار گرفته شود و با اتکا به خداوند متعال، شرایط توسعه و گسترش فعالیت های این شرکت فراهم آید.«

کسب رتبه اول نشان تعالی HSE توسط شرکت گاز استان خراسان رضوی
مشهد - صابر ابراهیم بای: شرکت گاز خراسان رضوی با کسب باالترین 
امتیاز در اولین دوره ارزیابی نشان تعالی HSE شرکت ملی گاز ایران در حوزه 
گازرسانی، در جایگاه اول HSE شرکت های گاز استانی کشور ایستاد. حسن 
افتخاری با اعالم این خبر گفت: مطابق نتایج اعالمی توسط دبیرخانه جشنواره 
سراسری نشان تعالی HSE شرکت ملی گاز ایران که در هفته پایانی خردادماه 
1401 در جلسه ای با حضور مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران 
اعالم شد، شرکت گاز استان خراسان رضوی با کسب 480 امتیاز موفق به اخذ 
جایگاه اول در بین شرکت های گاز استانی و دریافت گواهینامه تک ستاره تعهد 

به HSE شد. مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی هدف از حضور در این جشنواره را بررسی کمی و کیفی عملکرد سازمان به منظور 
ارزیابی و مقایســه ســطح بلوغ آن در سه حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست، تعیین رویکرد و سنجش سرعت و کیفیت دستیابی به 
مأموریت ها، استراتژی ها و نیازمندی های حوزه HSE  عنوان کرد و افزود: بهبود مستمر عملکرد HSE، شناسایی مخاطرات و پیشگیری 
از بروز وقایع آسیب رسان به صنایع، تاسیسات و محیط زیست و همچنین عوامل موثر بر سالمت انسان از موضوعات مورد توجه در شرکت 
گاز خراسان رضوی است. افتخاری با قدردانی از رییس و کارکنان امور HSE شرکت گاز استان خراسان رضوی و سایر مدیران و همکاران، 
حضور در جشنواره های تعالی را فرصتی برای یادگیری مستمر عنوان کرد و گفت: کسب گواهینامه اهمیت دارد؛ اما مهمتر از آن اثربخشی 
و ارزش افزوده ای است که باید سازمان از آن منتفع شود. لذا کسب این عناوین رسالت و مسئولیت سازمان را در راستای حفظ جایگاه 
و ارتقاء کیفی امور دوچندان کرده و باید این مطلب را مدنظر داشت که سرآمدی و تعالی مسیری بی انتهاست و همواره میتوان در مسیر 
بهبود مستمر گام برداشت. گفتنی است؛ دریافت گواهی تک ستاره تعهد بهHSE  مهر تاییدی بر پایبندی و حرکت درست شرکت گاز 

خراسان رضوی در مسیر معیارها و مالک های HSE و جاری سازی صحیح فرآیندهای سیستم مدیریت HSE در این شرکت است.

نخستین نشست تخصصی منابع انسانی شرکتهای تابعه صنعت نفت 
مازندران برگزار شد

ساری - دهقان : نخستین نشست تخصصی مدیران و کارشناسان منابع 
انســانی شــرکتهای تابعه صنعت نفت مازندران به میزبانی شرکت گاز استان 
برگزار شد. به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، در این نشســت، مســائل موجود در حوزه منابع انسانی و چالشهای 
موجود از ســوی مدیران منابع انسانی شرکت های تابعه صنعت نفت مستقر 
در مازندران به بحث گذاشــته شد و حاضران راهکارهای خود را برای حل آنها 
ارائه دادند. رحیم مسلمی دبیر کارگروه هماهنگی سرمایه انسانی صنعت نفت 
در مازندران با تاکید براینکه بهبود فرآیندهای حوزه مهم نیروی انسانی مدنظر 

ما است، افزود: در این نشست ها مشکالت و چالش های حوزه نیروی انسانی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. وی خاطرنشان کرد: این 
نشست به منظور بهبود عملکرد و یکپارچه سازی اقدامات در حوزه نیروی انسانی برگزار و موارد مطرح شده از واحدهای تخصصی ذی ربط 
پیگیری می شود. مسلمی همچنین اظهار داشت: منابع انسانی یکی از تخصصی ترین و حساس ترین واحد ها در هر سازمان است زیرا از 
استخدام تا بازنشستگی به طور مستقیم با تمامی کارکنان در ارتباط مستمر بوده و با تکریم واقعی ارباب و رجوع می تواند نقش ارزشمندی 
در ارتقاء انگیزه شغلی کارکنان ایفاء نماید. در این نشست مدیران منابع انسانی، شرکت پخش فرآورده نفتی منطقه ساری و چالوس، شرکت 
نفت خزر، منطقه 9 عملیات انتقال گاز، بهداشــت و درمان صنعت نفت شــمال، دانشکده علوم دریایی صنعت نفت محمودآباد، صندوق 

بازنشتگی صنعت نفت مازندران حضور داشتند.

تصویب الیحه خرید نردبان هیدرولیکی ۳۲ متری برای سازمان آتش 
نشانی و خدمات ایمنی اسالمشهر 

اسالمشهر - سحر عمروانی: رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر بر تالش 
مجموعه مدیریت شــهری برای تحقق نسبتاً 100 درصدی بودجه سال 1401 
تاکید کرد. به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، محمد مهدی سلیمی 
رئیس شورای اسالمی شهر اسالمشهر در بیست و پنجمین نشست رسمی شورا 
که با حضور تمامی اعضای شورا، شهردار و مدیران شهری برگزار شد، با اشاره به 
ایام دهه کرامت و آرزوی بهره مندی از کرامات و برکات امام رضا )ع( اظهار داشت: 
درحال حاضر مهمترین موضوع شهری این است که بودجه سال 1401 را همانند 
سال گذشته نسبتاً محقق شده ببینیم و شهردار و مجموعه مدیریت شهری در 

مسائل اساسی شهر با اولویت بندی مناسب و ظرفیت های درآمدی شهری تمام تالش خود را به کار گیرند. وی افزود: با توجه به اینکه بخش 
قابل توجهی از بسیاری پروژه های ملی و استانی از درآمدهای شهری پرداخت می شود باید تدابیر الزم برای تخصیص اعتبارات استانی و 
ملی در این زمینه اندیشیده شود. سلیمی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص قدردانی از خدمات شایسته مسئولین تصریح 
کرد: در کنار نظارت و انتقاد از عملکرد مسئولین، قدردانی از خدمات شایسته آنان وظیفه ماست و بر خود الزم می دانیم از مجموعه خدمات 
شهری که در این شرایط سخت با قوت در حال خدمات رسانی به شهروندان هستند، تقدیر کنیم هرچند در برخی سازمان ها و مناطق و 
ضعفهایی هم وجود دارد که اعضای شورا به فراخور موضوعات و زمان در جلسات تخصصی به اطالع مدیران می رسانند. رئیس شورای اسالمی 
شهر گفت: بحمداهلل در ماه های اخیر کاهش تخلفات ساختمانی را شاهد هستیم، اما در کنار آن باید موضوعات انگیزشی برای صدور پروانه 
و پویایی در ساخت و ساز و افزایش درآمد شهری مدنظر مدیریت شهری قرار گیرد، اگر در موضوعات شهری همه شهر باهم هماهنگ باشند 
عالوه بر کاهش تخلفات، درآمد پایدار هم ایجاد میشود. قابل ذکر است در بیست و پنجمین نشست رسمی شورا 1۶ الیحه مورد بررسی قرار 

گرفت که همگی مصوب و تنها یک الیحه برای بررسی بیشتر در شورای سازمان به شهرداری عودت داده شد. 

رئیس اداره برق بخش صالح آباد:
اصالح و بهسازی برق ۱۱ روستای بخش صالح آباد مهران

ایالم-هدی منصوری:رئیس اداره برق بخش صالح آباد گفت: اصالح و بهینه سازی شبکه برق 11 روستای بخش صالح آباد انجام شده 
و تا پایان امسال ۲ روستای دیگر اصالح خواهند شد. مهندس محمد محمدی با بیان اینکه اصالح و بهسازی شبکه روستایی در دستور 
کار قرار گرفته است، اظهار کرد: 11 روستای ماربره، بانروشان، ریکا، گالن، لیزن، چمن صیدمحمد، گره چگا، پا قلعه، سرچم لو، بان خشک و 

سرپیتک از بخش صالح آباد اصالح و بهسازی شده و پیش بینی می شود ۲ روستای باقی مانده تا پایان امسال اصالح شوند.

مانور ترمیم شبکه برق سرقت شده در کالله برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت شرکت توزیع نیروی برق گلستان گفت :بدنبال مشکالت احصاء شده در 
خصوص ضعف ولتاژهای متعدد در حوزه شهرستان کالله ، که ناشی از سرقت های بی رویه طی یکسال اخیر بود با برگزاری 
مانور دو روزه شبکه های برق سرقت شده ترمیم گردید.سید احمد موسوی سرپرست شرکت توزیع برق گلستان در گفتگوی 
با خبرنگاران گفت: با بررسی و برنامه ریزی های صورت گرفته در ابتدای سال پس از تامین لوازم و تجهیزات با استفاده از 
ظرفیت نیروهای شرکت توزیع نیروی برق در یک اقدام جهادی با بسیج همکاران سطح استان ،بیش از 33کیلومتر از شبکه 
های برق ترمیم یافت که با ترمیم و بهسازی، پایداری شبکه نیز افزایش می یابد.وی با اشاره به تشکیل 1۵اکیپ از 1۵ امور 
اجرایی شهرستانهای استان و مدیران و کارشناسان ستادی؛ افزود : با اعزام وسایل نقلیه مورد نیاز ازجمله باالبر و سایر لوازم و 
تجهیزات طی چند روز اخیر که اوج فعالیت در روزهای 19و ۲0 خرداد رقم خورد اشکاالت رفع و برق نقاط مختلف شهرستان 
تقویت گردید.موســوی اضافه کرد : در طول این مانور شبانه روزی ۲880 نفر ساعت کار و 33کیلومتر میزان شبکه سازی 
صورت پذیرفت.سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان گفت : از مشترکین گرامی درخواست می گردد تا خدمتگزاران 
خود در صنعت برق را با رعایت مدیریت مصرف برق بیش از پیش یاری رسانند تا ان شااهلل بتوانیم در خدمات رسانی مطلوب 
انجام وظیفه نماییم .موسوی در پایان از مردم فهین گلستان خواست تا در صورت برخورد با افراد سارق سودجو که با سرقت 
سیمهای برق رفاه مردم منطقه را در این ایام گرم تحت شعاع قرارمی دهند ، موارد را به 110 پلیس و یا 1۲1 اتفاقات شبکه و 
شماره شبکه های مجازی و پیام رسان دفتر حراست 0903۲900819 و تلفن ثابت 3۲۲40۶0۲-01۷ اطالع رسانی نمایند.

آذربایجان شــرقی - فالح: مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای 
آذربایجان با اشــاره به اهداف و برنامه های آینده این شــرکت گفت: با 
تدابیری که در دولت فعلی اتخاذ شده، توسعه خطوط انتقال و فوق توزیع 

از ضرورت های منطقه آذربایجان شمرده می شود.
اســماعیل زاده با اعالم این خبر اظهار کرد: توسعه تولیدات پراکنده 
به ویژه نیروگاه های خورشیدی و مقیاس کوچک با سرمایه گذاری های 
بخش خصوصی و حمایت های بخش دولتی طی دو سال آینده از دیگر 

برنامه های مهم این شرکت می باشد.
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای آذربایجان در حاشــیه بازدید از 
شــرکت پارس ساختار با اشاره به توانمندی های این شرکت به عنوان 
تنها شرکت EPC  کار و رتبه یک وزارت نیرو در شمالغرب کشور گفت: 
بایستی از بنیانگذار و مدیران این شرکت دانش بنیان و موفق بابت اختراع 

و تولید دکل های تک پایه بتنی قدردانی کرد.

وی با بیان اینکه دکل های بتنی تک پایه خودایستا مزایای منحصر 
بفرد و متمایزی را دارا هستند، افزود: استفاده از این دکل ها در پای برج 
فضای کمتر و حریم خط انتقال کمتری از زمین را اشــغال می کنند و 

خوشــبختانه از بابت عدم وجود سرقت قطعات و تصادفات نیز امنیت 
خاطر باالیی دارند.

مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای آذربایجان با قدردانی از همراهی 
مدیــران واحدهای صنعتی و تولیدی جهت همراهی برای گذر از زمان 
پیک بار مصرف برق گفت: امســال تدابیری اتخاذ شــده که ان شااهلل 

تابستانی بدون خاموشی داشته باشیم.
الزم به ذکر است شــرکت پارس ساختار با سابقه ای قریب به چهار 
دهه فعالیت تنها شرکت EPC کار شمال غرب ایران می باشد که تولید 
انواع دکل های بتنی و فوالدی فوق توزیع و انتقال نیروی برق و دکل های 
مخابراتی، طراحی و ســاخت برج های تک پایه خود ایســتای بتنی در 
ســطوح ولتاژ ۶3 تا 400 کیلوولت بــا تعداد مدارات مختلف به صورت 
کمپکت، مهندســی و اجرای عملیات احداث در زمینه پست های فشار 

قوی و احداث و بازسازی نیروگاه ها را در کارنامه دارد.

آذربایجان شرقی - فالح: مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی 
گفت : مشوق های مالیاتی از جمله تعدیل ضرایب جهت ارایه تبصره 100 
مودیان در ســامانه سازمان امور مالیاتی قرار گرفت. عیسی اورج زاده در 
جلسه ای که با حضور روسای اتحادیه ها و اصناف شهرستان مراغه برگزار 
شــد، اظهار داشت: در شهرستان مراغه در مقایسه با سال قبل تاکنون 
۶1 درصــد مودیان حدود ۶ هزار و 130 نفر نســبت به تکمیل تبصره 
ماده 100 یا ارایه اظهارنامه عادی اقدام کرده اند. وی اعالم کرد: سازمان 
امور مالیاتی همه ســاله به منظور حمایت از برخی صاحبان مشاغل و 
کســب و کارهای کوچک، تبصره ماده 100 را ابالغ می کند و امســال 
تغییرات صورت گرفته در نحوه دریافت مالیات در راستای هوشمندسازی 
و دریافت مالیات بر اساس اطالعات مستند می باشد. وی اضافه کرد: در 
این راستا ضرایب فعالیت اصالح شده و تعدیالت الزم و مشوق های دیگر 
از جمله عدم نگهداری اسناد و مدارک برای مودیانی که از تبصره ماده 
100 اســتفاده می کنند، برقرار شده است. وی با اشاره به اینکه امسال 
اولین سالی بود که دســتگاه کارتخوان مبنای فروش قلمداد می شود، 
افزود: نحوه محاسبه مالیات از طریق دستگاه کارتخوان ها به گونه ای است 
که در آن مالیات بر فروش اعمال نمی شــود و صرفا برای ســود خالص 
پس از کسر معافیت های قانونی مالیات در نظر گرفته می شود. وی ادامه 
داد: میزان مالیات 8۵ درصد مودیانی که پیش بینی می شود از تبصره 
ماده 100 اســتفاده کنند در شهرســتان مراغه زیر ۵ میلیون تومان و 
مابقی باالی ۵ میلیون تومان اســت. مدیرکل امور مالیاتی استان تاکید 
کرد: در طرح جدید مالیاتی هدف شناســایی و برخورد با کسانی است 

کــه فرار مالیاتی می کنند و در مقابل مــودی که دارای پرونده مالیاتی 
اســت نظر ســازمان و اداره کل امور مالیاتی تعامل و ارایه خدمات می 
باشــد. اورج زاده خاطرنشان کرد: در صورت که مودیان اسناد و مدارکی 
که به غیر از فروش از دســتگاه کارتخوان اســتفاده کرده اند را به امور 
مالیاتی ارائه کنند، رســیدگی و تعدیالت الزم انجام خواهد گرفت. وی 
اشــاره کرد: بستانکاری تراکنش های بانکی از سامانه برداشته شده و در 
سیستم تبصره 100 تراکنش های بانکی مالک تعیین مالیات قرار نگرفته 
است. معاون استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار ویژه شهرستان مراغه 
نیز در این جلسه گفت: در این شهرستان هفت درصد مالیات از اصناف 
و بازاریان تامین می شود. داود اسدیان افزود: هدف از تشکیل این جلسه 
رفع ابهامات از چگونگی اجرای تبصره صد قانون مالیاتی است که در این 
میان روسای اتحادیه ها مسائل  و مشکالت خود را می توانند بیان کنند. 

وی تاکید کرد: دولت مردمی سیزدهم نه در شعار بلکه در عمل در مسیر 
خدمت رسانی است و انتظار داریم همه در راستای اعتمادسازی که مورد 
تاکید مقام  معظم رهبری است قدم بردارند. وی اعالم کرد: هدف دولت 
کاهش فشــارهای اقتصادی و کمک به بهبود وضعیت معیشتی مردم 
است. نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسالمی نیز در 
این جلسه گفت: اعتقاد دارم اصل بر اعتماد به اصناف و اظهار آنان باید 
باشد. علی علیزاده تاکید کرد: اصالح امور مالیاتی در راستای جلوگیری 
از فشارهای مالیاتی، مشکالت زدوبند و مقابله با ممیز ساالری است. وی 
اعالم کرد: این اصالحات در راســتای کمک به اصناف و شفاف سازی و 
وحدت رویه اجرا شده است. وی اضافه کرد: مشکل این طرح این است 
که ســازمان امور مالیاتی قبل از اطالع رسانی و توجیه اصناف اقدام به 
اجرای طرح کرده اســت. وی اظهار کرد: در هر استانداری برای بررسی 
مشــکالت مالیاتی اصناف و مودیان تشکیل شده و این ستاد امیدواریم 
در شهرستان ها هم راه اندازی شود. رئیس اتاق اصناف مراغه نیز در این 
جلســه بیان کرد: اصناف از مالیات فراری نیستند و 98 درصد اصناف 
شهرســتان مالیات پرداخت کرده اند. سعید معصومی گفت: در در سال 
گذشــته با همه گیری کرونا اصناف باز هم مالیات های خود را پرداخت 
کردند اما حمایت قابل توجهی از آن ها از سوی دستگاه های متولی نشد. 
وی ادامــه داد: در طرح جدید مالیات و لحاظ دســتگاه های کارتخوان 
متاسفانه هیچ گونه اطالع رسانی انجام نشد و اصناف 1۵ خرداد ماه امسال 
متوجه این موضوع شوند. وی اشاره کرد: نیازمند عدالت مالیاتی هستیم 

و انتظار داریم مسئوالن کشوری جوابگوی اصناف باشند.

رشــت- خبرنگار فرصت امروز: ارائه خدمات پســتی همسو با 
سیاست های اقتصادی دولت، می تواند کمک رسان مردم و جامعه در 
تغییر رویکرد بازار باشد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، با 
اصالح اخیر اقتصادی توسط دولت سیزدهم و انتقال یارانه ارز ترجیحی 
به آخر چرخه مصرف، تغییرات مهمی در بازار به وجود آمده است که به 
عدالت توزیع نزدیک تر است. این تغییرات بی شک بر سایر مقوله های 
اقتصاد و خدمات تاثیر می گذارد و همین موضوع باعث می شود خدماتی 
چون سرویس های پستی هم راستا با این تغییرات توسعه یابد. در این 
مسیر و با رونق کسب و کارهای اینترنتی، خدمات پستی می تواند هم 
به زنجیره کسب و کارهای نوین کمک کند و هم از ظرفیت دولتی خود 

بسیاری از امور مردم را تسهیل نماید. 
چرا که تغییر شــیوه بازار و خروج از قیمت های دستوری و کاهش 
تصدی گری دولت، استفاده از خدمات شبکه ای را گسترش خواهد داد. 
در حالیکه ارز ترجیحی از اهداف اصلی خود دور شده و سبب ایجاد رانت، 
فســاد و تورم در کشور شده بود، دولت سیزدهم با حذف ارز ترجیحی 
یکی از موتورهای مهم خلق تورم را خاموش کرد.  در سال 139۷ دولت 
از محل درآمدهای خود از صادرات نفت، ارزی را به عنوان ارز ترجیحی 
به برخی کاالها اختصاص داد که مهمترین هدف آن تثبیت قمیت ها بود. 
یکی از مهمترین اهداف سیاستگذار از تخصیص ارز ترجیحی 4۲00 به 

برخی کاالها این بود که اقالم را با قیمت مناسب و تثبیت شده به دست 
مصرف کننده برساند، ولی نه تنها تثبیتی در کار نبود بلکه قیمت این 
کاالها رشد قابل توجهی پیدا کرد. حتی در برخی از این کاالها رشد 300 
تا 400 درصدی قیمت ها را در طول این چندسال شاهد بودیم  که در 

برخی زمینه ها ارز ترجیحی بر ضد اهداف خود عمل کرد.
اختصاص یارانه بیشــتر به ثروتمندان، ایجاد فســاد و رانت در این 
حوزه، عــدم واردات به ازای ارز تخصیصــی، افزایش قیمت کاالهای 
اساسی بیش از مقادیر واقعی، واردات بیش از نیاز کشور، عرضه کاالها 
در داخل به قیمتی باالتر از واردات و قیمت مصوب و قاچاق صادراتی 
از مواردی اســت کــه ارز ترجیحی را از هدف اصلــی خود دور کرده 
اســت.  یکی دیگر از اهداف اختصاص ارز ترجیحی این بود که دهک 
های پایین جامعه از یارانه اســتفاده کنند، ولی طبق آمار، دهک های 
باال چندین برابر دهک های پایین مصرف داشــتند.  آنچه برای دولت 
مسجل شد، این است که سیاست  ارز ترجیحی کارآمد نبوده و بر ضد 
خود عمل کرده و به اقتصاد کشور نیز لطمه زده است، بنابراین تصمیم 
بر اصالح آن گرفته شد، آنچه اتفاق افتاده است، نه اختیار دولت، بلکه 
تکلیف قانون بود که باید اجرا می شد. دولت حتی بیش از پولی که از 
آزادسازی قیمت ها به دست آورده را یارانه پرداخت کرد و مالحظات 

اجتماعی آن را نیز رعایت نمود.

برخــی کاالها را که در داخل تولید می کنیم، اگر آن را از خارج وارد 
کنیــم، در حقیقت رقیبی برای کاالهای داخلــی ایجاد کرده ایم، مثاًل 
گندمی را که در داخل تولید می کنیم وقتی به راحتی وارد شود، انگیزه 

ای برای خرید تضمینی گندم از کشاورزان داخل وجود ندارد.
تخصیــص ارز ترجیحی برای کاالهای اساســی از طرق مختلف، به 
توزیع رانت در زنجیره واردات کاالهای اساسی منجر خواهد شد و این 
حمایت تنها به مصرف کنندگان نهایی منتقل نخواهد شــد، بنابراین 
باعث فساد و رانت می شود.  به عنوان نمونه تعداد شرکت های فعال در 
واردات نهــاده ها قبل از ارز ترجیحی 1۵ مورد بود که بعد از تخصیص 
ارز به 400 شرکت رســیده است. در حالی که واردات کاالهایی مانند 
جــو، ذرت، کنجاله، دانه های روغنــی و روغن خام افزایش پیدا کرده 
ولی کاالهای مصرفی خانوار که از این موارد به دست می آید به شدت 

کمتر شده است.

قزوین - خبرنگار فرصت امروز: شرکت مخابرات ایران ، پیشران 
شرکت های حوزه ی ictمی باشد.

به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه قزوین، مهندس ســلطانی 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در آئین  آغازعملیات نهضت جهادی 
توســعه فیبرنوری شــرکت مخابرات ایران در استان قزوین با بیان این 
که  فناوری ابزار کلیدی پیشرفت های اقتصادی می باشد، بیان داشت 
، مخابرات با نصب العین قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری در بیانیه 
ی گام دوم با همت، هوشــیاری ، سرعت عمل و ابتکار ، در کنار برنامه 
های مشخص ســاالنه در مخابرات مناطق،  برنامه ی جهادی نجما را 

طراحی نموده است.
وی بخشــی از ســخنان خود با بیان اینکه تحقق طرح توسعه فیبر 
نوری دولت؛ نیازمند حمایت از مخابرات و اپراتور ها اســت، خاطرنشان 

کرد: بهترین راه حل برای اجــرای این طرح، حمایت همه جانبه دولت 
و حاکمیت از اپراتور ها و شــرکت مخابرات ایران اســت تا این طرح به 

ســرانجام برسد. وی گفت: به علت شرایط اقتصادی شرکت مخابرات و 
مسائلی که در سال های گذشته و در نوع سیاستگذاری ها مواجه بودیم 
به آن هدفی که باید می رسیدیم نرسیدیم اما خوشبختانه با تغییر دولت 
و تغییرات دیگر و دیدگاه خوبی که در بحث توسعه ارتباطات فیبر نوری 
مطرح شــده تحرک خوبی در این چند ماه به وجود آمده است و ما در 
جلساتی که با معاونان وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات داریم طرح مان 
را نهایی و اعالم کرده ایم و در هر جایی که وزارتخانه سیاستگذاری کند 
آماده فعالیت هستیم. مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در ادامه افزود: 
شرکت مخابرات ایران در همه جای کشور آماده فعالیت است و ما حتی 
جزئیات طرح هایمان را در استان هم اعالم کردیم و امیدواریم هم ما و 
هم دیگر بازیگران توسعه زیرساخت مبتنی بر فناوری فیبر نوری بتواند 

مشمول این حمایت ها شوند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان:

توسعه خطوط انتقال و فوق توزیع از برنامه های امسال است

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی:

مشوق های مالیاتی در سامانه امور مالیاتی قرار گرفت

اقدام مهم دولت در حذف »ارز ترجیحی« »خدمات پستی«، کمک 
رسان مردم در تغییر رویکرد بازار

استان قزوین پایلوت نهضت جهادی توسعه فیبرنوری شرکت مخابرات ایران 

اهواز - شبنم قجاوند: معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق 
منطقه ای خوزســتان با اشــاره به پیش بینی موج جدید گرما از اوایل 
هفته آینده، گفت: مردم در مدیریت مصرف برق به ویژه بار سرمایشی 
اهتمام جدی داشــته باشند و صنایع از ســهمیه ابالغی مصرف، فراتر 
نروند. کیومرث زمانی بیان کرد: پیش بینی شــده که موج جدید گرما 
در خوزســتان و وقوع دماهای ۵0 درجه و باالتــر از اوایل هفته آینده 
خوزســتان را فرا می گیرد که الزم است برای حفظ پایداری شبکه برق 
در این شرایط، مشترکین مدیریت مصرف برق را در سرلوحه برنامه های 
خود قرار دهند. وی تصریح کرد: از مردم درخواســت می شــود که در 
مدیریت مصرف برق به ویژه مصارف سرمایشی اهتمام جدی نمایند و 
صنایع استان نیز مطابق سهمیه های اعالمی مصرف کنند چرا که هرگونه 
عبور از سهمیه منجر به واکنش فوری دیسپاچینگ خواهد شد. معاون 
برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای افزود: موسسات، ادارات، 
دستگاه های دولتی و نیمه دولتی نیز چنانچه نسبت به کاهش مصرف 

به میزان 30 درصد در ساعات اداری و تعطیلی اداره راس ساعت اعالمی 
13:30 اقــدام ننمایند، برق آنها قطع و از مدار مصرف خارج می شــود. 
زمانی با اشاره به تجزیه و تحلیل دمای خوزستان در سال گذشته، گفت: 
از نیمه اردیبهشــت 1400 تا پایان شهریور تقریبا تمام روزها دما باالی 

40 درجــه بوده که ۷۲ درصد از این بازه زمانی )10۲ روز( دماهای 4۷ 
درجــه و باالتر رخ داده و بیش از 43 درصد این بــازه زمانی )۶0 روز( 
دماهای 49 درجه و باالتر ثبت شــده اســت. وی ادامه داد: با توجه به 
اینکه وقوع دماهای باالی 40 درجه سبب افزایش شدت مصرف انرژی 
در خوزستان شده و در یکی دو سال اخیر نیز بروز خشکسالی و کاهش 
ذخایر مفید برق آبی سبب ایجاد محدودیت هایی در تولید برق شده، با 
مدیریت مصرف برق و برنامه ریزی های انجام شده برای تمامی مشترکین 
در تعرفه های مختلف، در صورت رعایت مصرف بهینه، بدون خاموشی 
قابل گذر اســت. معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای 
خوزســتان تاکید کرد: با توجه به اینکه در سال جاری حدود 40 روز از 
بازه مذکور را پشــت سر گذاشته ایم و تنها 100 روز تا اتمام دوره پیک 
گرما و پیک مصرف باقی مانده، الزم است با همکاری و مدیریت مصرف 
بخصوص در روزهــای پیش رو در هفته آینده، جهت عبور موفق همه 

مشترکین و صنعت برق همکاری تنگاتنگی با هم داشته باشند.

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره به گرمای بیش از 50 درجه در راه خوزستان:

هم استانی ها مصرف برق را مدیریت کنند

شماره 2035
یکشنبه
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یکشنبه
29 خرداد 1401

شماره 2034



مدیران عامل چطور به تیم های بازاریابی کمک می کنند؟

به قلم: ایدو وایزنبرگ
کارشناس مدیریت کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

فعالیت بازاریابی در بس��یاری از برندها در تیم بازاریابی خالصه می ش��ود. در این میان س��ایر اعضای برند 
کوچکترین کمکی به تیم مورد نظر برای بازاریابی بهتر نمی کنند. اگر شما هم در برندتان چنین روندی را در 
پیش گرفته اید، باید فورا در آن تجدیدنظر کنید. امروزه حتی مدیرعامل برندها نیز توانایی تاثیرگذاری بر روی 
روند بازاریابی و کمک به تیم مورد نظر را دارند. درست به همین دلیل دیگر نباید براساس موقعیت سازمانی 

با روند بازاریابی برخورد کرد. 
اگر بازاریابی برای یک برند نتایج دلخواه را به همراه نداشته باشد، هرگز فرصتی برای بهبود شرایط نصیبش 
نخواهد ش��د. این امر می تواند برای شما مشکالت زیادی به همراه داشته و حتی تالش تان برای بهینه سازی 
موقعیت برند در بازار را نیز با شکست رو به رو سازد. نکته مهم دیگر اینکه شما برای بهبود وضعیت تان در 
دنیای کسب و کار همیشه نیاز به استفاده از شرایط تازه دارید. همکاری مدیرعامل یک برند با تیم بازاریابی 
همیشه امر مهمی محسوب می شود. این نکته می تواند شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را 

به طور چشمگیری توسعه داده و وضعیت تان را نیز بهینه سازی نماید. 
هدف اصلی در این مقاله بررسی نحوه کمک مدیرعامل برندها به تیم های بازاریابی برای دریافت نتایج بهتر 
در حوزه مارکتینگ است. اگر شما هم به عنوان عضو یک تیم بازاریابی با مدیر برند فعالیت دارید، می توانید 
از توصیه های مورد بحث در این مقاله برای بهبود روند کاری تان س��ود ببرید. این امر ش��ما را در کانون توجه 
مش��تریان قرار داده و از همه مهمتر به تیم بازاریابی تان برای فعالیت بهتر کمک می کند. در ادامه برخی از 

مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی قرار می دهیم. 
ایجاد کانال ارتباطی کاربردی

ارتباط میان شما و اعضای تیم بازاریابی باید همیشه باز و ساده باشد. در این صورت اعضای تیم مورد نظر 
به سادگی هرچه تمام تر با شما تعامل داشته و مشکالت شان را در میان خواهند گذاشت. این امر به شما برای 
توس��عه وضعیت فعالیت تان کمک ویژه ای خواهد کرد. با این حساب دیگر مشکلی از نظر سطح تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف پیش روی شما قرار نگرفته و مشکالت تان در این میان به سادگی هرچه تمام تر حل 

خواهد شد. 
یادتان باشد در دنیای بازاریابی خیلی از مشکالت به دلیل سطح پایین تعامل میان تیم های بازاریابی روی 
می دهد. درست به همین خاطر شما عالوه بر ایجاد کانالی برای ارتباط میان خودتان و تیم بازاریابی باید این 
کانال را برای تعامل درون س��ازمانی اعضای تیم بازاریابی نیز توس��عه دهید، در غیر این صورت شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به بهترین شکل ممکن پیدا نخواهید کرد. 
استفاده از ترندهای تازه

اس��تفاده از ترندهای تازه همیش��ه راهکاری کاربردی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف محس��وب 
می ش��ود. این امر به ش��ما برای تاثیرگذاری ویژه بر روی مخاطب هدف کمک کرده و وضعیت تان را نیز به 
بهترین شکل ممکن توسعه می دهد. یادتان باشد در دنیای بازاریابی ترندها به سرعت تغییر می کند. بنابراین 
شما باید همیشه در بهترین وضعیت ممکن برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با کمپین های تان باشید. 
استفاده از ترندهای تازه در این میان به شما فرصت بسیار خوبی برای ایجاد تحول در وضعیت برندتان خواهد 

داد. 
پیدا کردن ترندهای تازه در دنیای بازاریابی برای بسیاری از افراد کار سختی است. با این حال شما می توانید 
به راحتی با ارزیابی عملکرد رقبا یا حتی اس��تفاده از ابزار گوگل ترندز به سادگی ترندهای برتر را پیدا کنید. 
مدیران در صورتی که ترندها را پیش روی تیم بازاریابی قرار دهند، کمک بس��یار بزرگی به این تیم ها برای 

موفقیت بیشتر خواهند کرد. 
حمایت درون و برون سازمانی از تیم بازاریابی

بدون تردید هر تیمی در شرکت نیازمند دریافت حمایت از سوی مدیران ارشد و به ویژه مدیرعامل است. 
این امر نوعی اعتماد به نفس در آنها ایجاد کرده و فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با ایده های بهتر 
را به همراه دارد. درست به همین دلیل شما باید به طور مداوم حمایت تان از تیم بازاریابی را نشان دهید. این 

حمایت عالوه بر بعد درون سازمانی، باید در ارتباط با شرکت ها و موسسات دیگر نیز نمایان باشد. 
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انتش��ار بیانیه های مطبوعاتی یکی از کارهای عادی در دنیای کسب 
و کار محس��وب می ش��ود. این ترفند به طور معمول برای اطالع رسانی 
گس��ترده و عمومی درباره یک اتفاق یا رویداد صورت می گیرد. درست 
به همین دلیل بس��یاری از برندها به جای اینکه برای بیان اتفاق ها به 
خودش��ان زحمت داده و در تک تک شبکه های اجتماعی پیام شان را 

بارگذاری کنند، به یک بیانیه حرفه ای مطبوعاتی اکتفا خواهند کرد. 
بیانیه مطبوعاتی در صورتی که به درس��تی طراحی و منتشر شود، 
تاثیرگذاری بسیار زیادی بر روی مخاطب هدف به همراه خواهد داشت. 
این امر به شما برای بهینه سازی شرایط تان کمک کرده و موقعیت تان 
را نیز بهینه س��ازی خواهد کرد. یادتان باشد شما برای بهبود وضعیت 
فعالیت برندتان باید همیش��ه مش��تریان را در کانون توجه قرار داده و 
تازه ترین رویدادها را نیز به نظر آنها برسانید، در غیر این صورت شاید 
خیلی زود با مشکالت عمده ای رو به رو شده و شانس تان در این میان 

به طور چشمگیری کاهش پیدا کند. 
بس��یاری از برندها توانایی بیان نقطه نظرات شان به طور دقیق و به 
اش��تراک گذاری یک پیام مطبوعاتی درست را ندارند. درست به همین 
دلیل همیشه از سوی مشتریان مورد بی توجهی قرار می گیرند. این امر 
می تواند برای آنها دردسر بسیار زیادی به همراه داشته و توانایی شان در 
این میان را نیز به طور چشمگیری کاهش دهد. نکته مهم در این میان 
تالش برای یادگیری شیوه های نگارش یک بیانیه یا گزارش مطبوعاتی 
است. چنین امری بسیاری از دردسرهای شما به عنوان یک کارآفرین را 
کاهش داده و فرصت تمرکز بر روی کارهای مهمتر را به شما می دهد. 
هدف اصل��ی در این مقاله ب��ررس برخی از مهمتری��ن نکات برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و تالش برای بهینه سازی فعالیت تان 
به طور حرفه ای است. این امر شما را در کانون توجه مشتریان قرار داده 
و ش��رایط تان را نیز به طور قابل توجهی در زمینه ارتباط با مش��تریان 
بهینه سازی خواهد کرد. یادتان باشد شما در روند تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف باید همیش��ه کارتان را به بهترین ش��کل ممکن دنبال 
کنید، در غیر این صورت همیشه مشکالتی در راستای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف و بیان نقطه نظرات تان به ساده ترین شکل ممکن 
خواهید داش��ت. انتش��ار بیانیه مطبوعاتی به طور حرفه ای شما را در 
کانون توجه برندها قرار داده و ش��انس رقاب��ت با برندهای بزرگ را به 
ش��ما می دهد. از همه مهمتر، گاهی اوقات ش��ما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف باید روند کاری تان را به طور چش��مگیری تغییر 
دهید. این امر به طور قابل مالحظه ای در موقعیت های بحرانی به چشم 
می خورد. اگر ش��ما توانایی بیان نقطه نظرات به طور مناسب را داشته 
باش��ید و مهارت خوبی هم برای طراحی بیانیه های مطبوعاتی دارید، 
مشکلی از نظر مدیریت بحران به بهترین شکل ممکن نخواهید داشت. 
اگر ش��ما هم دوست دارید با روش های تهیه گزارش های مطبوعاتی 
یا به عبارت بهتر بیانیه های حرفه ای در این راس��تا آش��نا شوید، مقاله 
کنونی نکات متعددی برای شما دارد. البته در این مقاله به جای اکتفا 
به شیوه های سنتی بررسی روش های نگارش بیانیه مطبوعاتی به سراغ 
برخی از روش های نوین رفته ایم. به بیان ساده، ما در این مقاله برخی از 
اشتباهات رایج در زمینه نگارش بیانیه های مطبوعاتی را مرور کرده ایم. 
در ادامه نگاهی به برخی از مهمترین اش��تباهات در این میان خواهیم 

انداخت. 
بی توجهی به لینک ها 

امروزه بیانیه های مطبوعات��ی دیگر در روزنامه های چاپی یا حتی با 
اس��تفاده از شیوه های سنتی منتشر نمی ش��ود. در دنیایی که اینترنت 
تمام جزییات زندگی انسان را دربر گرفته است، شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف چاره ای به غیر از تالش برای س��ازگاری با این 
شرایط ندارید. نکته مهم اینکه شما برای بهینه سازی کارتان در دنیای 
کس��ب و کار باید همیش��ه کارتان را به بهترین ش��کل ممکن دنبال 
کنید. توصیه اول ما هم در این مقاله اس��تفاده از اینترنت برای انتشار 
بیانیه های مطبوعاتی است. این امر شانس شما برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را به طور چشمگیری افزایش داده و دسترسی کاربران 

به گزارش تان را توسعه می دهد. 
نکت��ه مهم دیگر در انتش��ار بیانیه مطبوعاتی مربوط به اس��تفاده از 
لینک های مناس��ب است. به عبارت دقیقتر، شما نیازمند اثبات ادعاها 
یا توصیه های تان در پیام تان برای مش��تریان هستید. درست به همین 
خاطر استفاده از ارجاعات درست و لینک هایی که صحت ادعاهای تان 
را تایید کند، امری ضروری خواهد بود. این امر به شما برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف کمک کرده و ش��ما را در کانون توجه مشتریان 
قرار می دهد. به این ترتیب دیگر شک و تردیدی درباره ادعاها و حتی 

نکات به کار رفته در گزارش تان نخواهد بود. 
یکی از اشتباهاتی که بس��یاری از کارآفرینان در بیان نکات و نقطه 
نظرات شان در بیانیه های مطبوعاتی انجام می دهند، مربوط به فراموش 
کردن لینک های درس��ت و ارجاعات دقیق است. این امر گزارش مورد 
نظر را نامعتبر ساخته و باورپذیری آن برای مخاطب هدف تا حد زیادی 
کاهش پیدا می کند. در این صورت دیگر هیچ کس به گزارش های شما 
توجهی نشان نداده و توانایی تان در این میان برای تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب هدف به طور چشمگیری از بین می رود. 
بی توجهی به سئو

همانطور که بیان ش��د، بیانیه های برندها ام��روزه به طور آنالین در 
دسترس مخاطب هدف قرار می گیرد. درست به همین دلیل شما باید 
همیشه سئو را نیز در یاد داشته باشید، در غیر این صورت شاید بیانیه 
مطبوعاتی برندتان هرگز به دس��ت دامنه وس��یع مشتریان تان نرسد. 
اینطوری اقدامات بعدی شما برای تمام مشتریان نوعی غافلگیری بوده 
و همیشه بابت ارتباطات نامناسب تان با مشتریان سرزنش خواهید شد. 
این امر می تواند توانایی شما را به طور چشمگیری کاهش داده و حتی 

مشکالت تان در دنیای کسب و کار را نیز دو برابر سازد. 
بسیاری از کارشناس ها در زمینه سئو اطالعات کافی دارند. اگر شما 
در این رابطه نیاز به کمک دارید، می توانید همیشه روی توصیه های تیم 
بازاریابی برندتان حساب کنید. این امر شما را بدل به یک برند حرفه ای 

در زمینه بیان نقطه نظراتش خواهد کرد. 
بی تردید ن��گارش یک بیانیه یا گزارش مطبوعاتی از س��وی برندها 
اس��ترس بسیار زیادی به همراه دارد. درست به همین خاطر شما باید 
خودت��ان را برای هر نتیجه احتمالی آماده کرده و ش��انس تان در این 
میان را امتحان نمایید، در غیر این صورت به احتمال زیاد مشکالت تان 
در این راس��تا به طور تصاعدی افزایش پیدا کرده و دیگر شانسی برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان پیدا نخواهید کرد. 
یادتان باشد شما همیشه می توانید نکات سئو کاربردی درباره تهیه 
بیانیه های مطبوعاتی را به طور س��اده از دیگر برندها یاد بگیرید. برای 
ای��ن کار باید ابتدا یک گزارش دقیق و حرفه ای برای تعامل با مخاطب 
هدف داش��ته باش��ید، در غیر این ص��ورت وضعیت تان ب��ه طور قابل 

مالحظه ای دشوارتر از هر زمان دیگری خواهد شد. 
بارگذاری دیرهنگام محتوا

محتوای پیام شما باید خیلی زود در دسترس کاربران قرار گیرد، در 
غیر این صورت ش��ما مشکالت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف پیدا کرده و دیگر شانس��ی برای تعامل با آنها نخواهید 
داش��ت. زمانی که یک بحران مهم برای برند ش��ما روی می دهد، باید 
همیش��ه آمادگی الزم برای برخورد با آن به بهترین ش��کل ممکن را 
داشته باشید، در غیر این صورت خیلی زود توانایی تان برای مهار رقبا 
با مشکالت اساس��ی رو به رو می شود. بی شک در بازار یک عالمه برند 
دیگر نیز منتظر شکست یا مواجهه شما با بحران هستند تا خیلی زود 

جای تان در بازار را بگیرند. 
توانایی ش��ما برای تعامل مس��تقیم با مش��تریان در دنیای کسب و 
کار امر بس��یار مهمی محسوب می ش��ود. امروزه برخی از برندها برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف همیش��ه مش��کل دارند. این امر از 
یکس��و مطابق با روند فعالیت برندها نبوده و از س��وی دیگر در شرایط 
بحران��ی همیش��ه عدم آمادگی اعضای ش��رکت موج��ب واکنش های 

بی نهایت ساده می شود. 
توصی��ه ما برای مواجهه مناس��ب با بحران ه��ای مختلف در دنیای 
کس��ب و کار تالش برای استفاده از یک برنامه دقیق به منظور انتشار 
به موقع بیانیه های مطبوعاتی اس��ت. این امر به شما کمک می کند تا 
در همان س��اعت های اولیه بروز مشکل به سادگی مسئله را با دیگران 
در میان گذاشته و به هیچ وجه فرصت را از دست ندهید. یادتان باشد 
در موقعیت های بحرانی هر س��اعت برای برند ش��ما اهمیت داش��ته و 
باید هرچه سریع تر گزارش یا بیانیه تان در این رابطه را منتشر نمایید، 
در غیر این صورت ش��اید هرگز موقعیتی برای بهینه سازی کارتان پیدا 

نکنید. 
بی توجهی به اضافه کردن اطالعات تماس

وقتی ش��ما بیانیه ای پیش روی مخاطب ه��دف قرار می دهید، باید 
راهکاره��ای ارتباطی نیز ب��رای آنها در نظر بگیرید، در غیر این صورت 
بیانیه شما ارزش خودش را از دست داده و کسی بدان توجهی نخواهد 
کرد. این امر در بلندمدت برای شما به شدت ناگوار خواهد بود. درست 
ب��ه همین دلیل برخ��ی از برندها برای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب 
هدف ش��ان در بخش پایانی بیانیه مطبوعاتی اق��دام به درج اطالعات 
تماس ش��ان می کنند. این نکته اهمیت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری 
بر روی مخاطب هدف داش��ته و شانس تان را به طور قابل مالحظه ای 

بهینه سازی خواهد کرد. 
اطالعات تماس به طور معمول فقط شامل شماره تماس برند نیست. 
شما در این بخش باید یک ایمیل و همچنین آدرس سایت رسمی تان 
را نیز درج نمایید. در غیر این صورت شاید تعامل تان با مخاطب هدف 
بی نهایت سخت ش��ده و توانایی تاثیرگذاری بر روی آنها را به سادگی 
هرچه تمام تر از دس��ت بدهید. این نکته شرایط را برای شما بی نهایت 

سخت و دشوار خواهد کرد. 
توصیه ما برای فعالیت بهینه در بازار تالش برای چک کردن دوباره 
یک متن پیش از انتشار رسمی اش است. این امر شاید در نگاه نخست 
بسیار ساده به نظر برسد، اما در صورتی که به طور مداوم از سوی شما 
دنبال شود، همراه با مزایای بسیار زیادی خواهد بود. این نکته می تواند 
به شما فرصت بسیار خوبی برای تعامل با مشتریان داده و شما را تبدیل 
به برندی دوست داشتنی برای مشتریان کند. به عالوه، در موقعیت های 
بحرانی ش��ما به س��ادگی با یک بیانیه امکان آرام کردن شرایط را پیدا 

کرده و موقعیت دیگر از دست تان درنمی رود. 
بی توجهی به بخش »درباره برند ما«

همانطور که در س��ایت رس��می یک برند بخش »درباره ما« وجود 
دارد، در بیانیه های مطبوعاتی که به طور آنالین منتش��ر می شود، باید 
ی��ک بخش در این رابط��ه اختصاص پیدا کند. این امر به ش��ما برای 
تاثیرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف کمک ک��رده و موقعیت تان را به 
بهترین شکل ممکن بهینه س��ازی خواهد کرد. یادتان باشد در دنیای 
امروز بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شرایط 
متنوعی را دنبال می کنند. این امر می تواند به شما برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف کمک کرده و حتی جایگاه تان در بازار را نیز توسعه 
دهد. نکته اساس��ی در این راستا تالش برای پیدا کردن ساده ترین راه 

حل ها برای آشنایی مشتریان با برندتان است. 
بسیاری از اوقات کاربران در دنیای آنالین بیانیه برندهای مختلفی را 
مشاهده می کنند، اما به دلیل ناآشنایی با برند مورد نظر خیلی راحت از 
کنار بیانیه مورد نظر عبور کرده و دیگر بدان توجهی نشان نمی دهند. 
یادتان باش��د ش��ما هرگز در بازار تنها نیستید. درست به همین خاطر 
باید همیش��ه به این فکر کنید که شاید مشتریان تا به حال اسم شما 
را نش��نیده باشند. همین امر می تواند دلیل بسیار خوبی برای استفاده 
از بخش »درباره برند ما« در بیانیه های مطبوعاتی تان باشد. این امر به 
شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و 

شرایط شما را به بهترین شکل ممکن بهینه سازی خواهد کرد. 
وقتی شما در بیانیه مطبوعاتی تان درباره برند خود توضیح می دهید، 
بسیاری از افراد به طور طبیعی بدان جذب خواهند شد. همین امر برای 
بهینه سازی شرایط تان در بازار کافی بوده و به شما فرصت خوبی برای 
بهینه س��ازی ش��رایط تان می دهد. با این حساب دیگر نیازی به نگرانی 
نسبت به عدم آشنایی مشتریان با ماهیت کسب و کارتان نبوده و شما 
دس��ت کم در کنار انتشار یک بیانیه مهم، اندکی مخاطب هدف را نیز 
با برندتان آش��نا کرده اید. این امر در کن��ار بارگذاری اطالعات مربوط 
به برن��د می تواند نقش مهمی در تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
بهینه س��ازی شرایط شما داشته باشد. درست به همین دلیل شما باید 
همیش��ه کارتان را به بهترین ش��کل ممکن در این راستا پیش برده و 
ب��ه دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از بیانیه های 

حرفه ای همراه با توضیحات دقیق باشید. 
فراموشی دلیل انتشار بیانیه

دلیل انتش��ار بیانیه از سوی شما اهمیت بس��یار زیادی دارد. امروزه 
بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شرایط بسیار 
دشوار و سختی دارند. این امر می تواند برند شما را در شرایط دشواری 
قرار داده و حتی فرآیند تاثیرگذاری بر روی مش��تریان را نیز با مشکل 
رو به رو س��ازد. هر اقدامی از س��وی برندها در دنیای کسب و کار باید 
با دقت تمام صورت گیرد، در غیر این صورت ش��اید شما هرگز فرصت 
تاثیرگذاری بهینه بر روی مشتریان تان را پیدا نکنید. این امر برای شما 

بی نهایت س��خت و دشوار خواهد بود. درست به همین دلیل توصیه ما 
در روند نگارش بیانیه مطبوعاتی اش��اره کوتاه و گذرا به دلیل این امر 
است. چنین نکته ای می تواند برای شما جذابیت بسیار زیادی به همراه 
داشته و توانایی شما در این میان را نیز به طور چشمگیری توسعه دهد. 
شما باید همیش��ه دلیلی دقیق و محکم برای انتشار بیانیه از سوی 
برندتان داشته باش��ید. یادتان باشد چنین بیانیه هایی به طور معمول 
خیلی دیر به دیر منتش��ر می ش��ود. بنابراین قرار نیست شما هر روز یا 
هر ماه بیانیه تازه ای منتش��ر کنید. درست به همین دلیل تالش برای 
بیان دلیل انتشار بیانیه امر مهمی خواهد بود. شما با این کار به سادگی 
امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا کرده و ش��انس تان در 

این میان بهبود پیدا می کند. 
یادتان باش��د مشتریان در بازار هرگز منتظر برند شما باقی نخواهند 
ماند. این امر یعنی شما باید همیشه بهترین فرم برندتان را نشان دهید، 
در غیر این صورت خیلی زود از س��وی مش��تریان کنار گذاشته شده و 
دیگر رقبا در بازار جای شما را می گیرند. این نکته اهمیت بسیار زیادی 
برای برندها در دنیای امروز کس��ب و کار دارد. درست به همین دلیل 
شما باید دقت بسیار زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در 
این شرایط به خرج دهید. بیان دلیل انتشار بیانیه در این میان می تواند 
دلیل بس��یار محکمی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در این 
ش��رایط باشد. این امر شما را در کوتاه ترین زمان ممکن بدل به برندی 

دوست داشتنی خواهد کرد. 
استفاده از جمالت عادی

شما در یک بیانیه مطبوعاتی باید تا جای ممکن از جمالت انگیزشی 
بس��یار ج��ذاب و هیجان انگیز اس��تفاده کنید. این ام��ر می تواند برای 
ش��ما جذابیت بس��یار زیادی به همراه داشته و نظر مشتریان را نیز به 
س��وی برندتان جلب کند. در این صورت شما کار بسیار ساده ای برای 
بهینه س��ازی موقعیت تان در بازار خواهید داشت. یادتان باشد جمالت 
انگیزشی همیشه از نظر روانی تاثیر مثبتی بر روی مخاطب هدف دارد. 
این امر می تواند به شما امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را داده 

و شما را بدل به برندی حرفه ای در دنیای کسب و کار کند. 
بی تردید متن های ساده و جدی در دنیای کسب و کار به طور وسیعی 
یافت می ش��ود. نکته مهم اینکه چنین متن هایی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف چندان کاربردی نیس��تند. ش��ما نیاز دارید اندکی 
روحیه بیشتر به مش��تریان داده و انگیزه شان برای همکاری با خود را 
افزایش دهید، در غیر این صورت شرایط تان به طور چشمگیری کاهش 
پیدا کرده و دیگر شانس��ی برای بهینه سازی موقعیت تان در بازار پیدا 

نخواهید کرد. 
توصیه اساسی ما برای روحیه بخشی به مشتریان در قالب بیانیه های 
برند اس��تفاده از تمرین و تکرار فراوان است. در وهله نخست شما باید 
چن��د نمون��ه از تمرین های حرف��ه ای را مرور ک��رده و در تالش برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شانس تان را توسعه دهید. در وهله 
بعدی شما نیاز دارید پس از هر بار نگارش متن بیانیه آن را مرور کرد 
و در صورت امکان نظرات مش��تریان را جویا شوید، در غیر این صورت 
ش��اید هرگز فرصت تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نکرده و 
موقعیت تان در بازار نیز هیچ تغییری نکند. این امر شما را در موقعیت 
بسیار دشواری از نظر سطح تعامل با مخاطب هدف قرار می دهد. یادتان 
باشد در دنیای امروز کسب و کار بسیاری از برندها به دلیل رفتارهای 
کلیشه ای مورد انتقاد مشتریان هستند. درست به همین خاطر شما با 
تغییر جهت گیری و رفتارتان در بازار می تواند تاثیرگذاری بسیار زیادی 
بر روی مشتریان داشته باش��ید. استفاده از جمالت انگیزشی در متن 

بیانیه مطبوعاتی برند می تواند یکی از این اقدامات باشد. 
تاکید بیش از اندازه بر روی برند

در بیانیه های اس��تاندارد ش��ما باید به اندازه ای که بر روی برندتان 
تاکید دارید، بر روی مش��تریان، نیازهای و خواسته های آنها نیز تاکید 
داش��ته باش��ید، در غیر این صورت هرگز توانای��ی تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف را پیدا نکرده و ش��انس تان در این میان نیز به ش��دت 
کاهش پیدا می کند. یادتان باش��د شما برای بهینه سازی توانایی تان در 

این میان باید همیشه مشتریان را در کانون توجه قرار دهید. 
کاربران در ش��بکه های اجتماعی و فضای کلی اینترنت همیش��ه از 
برندهایی که به فکر مش��تریان هس��تند، اس��تقبال می کنند. این امر 
موجب تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف ش��ده و توانایی ش��ان 
را نی��ز به طور چش��مگیری توس��عه می ده��د. پس س��عی کنید در 
بیانیه های مطبوعاتی کمتر بر روی برندتان تاکید داش��ته و کمی هم 
به فکر مش��تریان باش��ید. نتیجه این امر تاثیرگذاری بسیار مناسب بر 
روی مخاطب هدف بوده و شانس شما در بازار برای بهبود روابط تان با 

مشتریان را به طور چشمگیری افزایش می دهد. 
بی شک بسیاری از مشتریان در بازارهای کنونی به دنبال برندهای به 
فکر و دارای ارزش های قوی در رابطه با جلب رضایت مشتریان هستند. 
ش��ما می توانید با نگارش یک متن حرفه ای در این راس��تا نظر مساعد 
تمام کاربران را جلب کنید. این امر شما را در مدت زمانی کوتاه بدل به 

یک برند حرفه ای و مناسب خواهد کرد. 
پروموت کردن بیانیه مطبوعاتی برند

وقتی شما یک بیانیه مطبوعاتی منتشر می کنید، نباید انتظار داشته 
باشید تمام مش��تریان برای شما صف بکشند. این امر مشکالت پیش 
روی بس��یاری از برندها را به طور تصاعدی افزایش داده و شانس شان 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به ش��دت کاهش می دهد. 
ش��ما باید خودتان دست به کار شده و برای جلب نظر مخاطب هدف 

اقدام به پروموت کردن بیانیه برندتان کنید. 
بی شک این روزها گزینه های بسیار زیادی برای پروموت کردن محتوا 
در دسترس برندها و تیم های بازاریابی قرار دارد. نکته مهم اینکه شما 
بای��د بیانیه تان را طوری پروموت کنید که فقط در دس��ترس مخاطب 
هدف تان قرار گیرد، در غیر این صورت موج گس��ترده ای از اعتراض ها 

علیه برندتان را به همراه خواهد داشت.
ص��رف نظر از ش��بکه های اجتماعی با کاربران میلیاردی اش، ش��ما 
باید بر روی فضای عمومی اینترنت نیز س��رمایه گذاری کنید. این امر 
شامل همکاری با گوگل برای پروموت کردن لینک های مربوط به بیانیه 
برندتان اس��ت. چنین امری خیلی زود شما را بدل به برندی حرفه ای 
در بازار کرده که اتفاقا حرف های زیادی برای گفتن دارد و مش��تریان 
نیز مش��تاقانه منتظر گزارش ها و بیانیه های آن هستند. چنین نکته ای 
ش��ما را در کانون توجه مش��تریان قرار می دهد. ب��ه این ترتیب دیگر 
الزم نیس��ت برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف سختی زیادی را 
تحمل کرده یا حتی مشکالت تان افزایش پیدا کند. تنها نکته مهم در 
این میان اختصاص بخش��ی از بودجه برند برای پروموت کردن بیانیه 

مطبوعاتی تان است. 
منبع: هاب اسپات

طراحی بیانیه مطبوعاتی برند و اشتباهات رایج مربوط به آن


