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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

بالیی که دعواهای سیاسی بر سر خصوصی سازی می آورد

 مصائب
خصوصی سازی ایرانی

خصوصی س��ازی در ایران همواره حاش��یه های مختلفی را در پی داش��ته؛ از اعتراض های گاه و بیگاه کارگران 
ش��رکت های واگذارشده به وضعیت معیش��تی خود گرفته تا لغو برخی از واگذاری ها و محکوم شدن رئیس سابق 
س��ازمان خصوصی س��ازی. در مورد آخر، برخی رسانه ها نوشتند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه 
که یکی از پرچالش ترین واگذاری ها نیز بوده، لغو ش��ده اس��ت؛ هرچند هنوز حکمی رسمی مبنی بر لغو واگذاری 
این شرکت ابالغ نشده است. سوال این است که چرا خصوصی سازی در ایران همواره با حاشیه هایی همراه بوده؟ 
مشکل کار کجاست که لغو واگذاری درباره برخی شرکت ها انجام شده است؟ آیا باید باور کنیم بخش خصوصی...

بازار مسکن 1400 به کدام سو می رود؟

حباب سنجی مسکن پایتخت
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ثبت نام رئیس کل بانک مرکزی در انتخابات چه بازخوردی در افکار عمومی داشت؟

از میرداماد تا پاستور
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مدیریتوکسبوکار

5
یـک کارشـناس صنعت خودرو گفت در حال حاضر فاصله نسـبتا زیادی با تولیـد خودروی هیبریدی 

واقعی داریم.  مسـیح فرزانه کارشـناس صنعت خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه 
زمانی می توانیم گام بزرگی در زمینه تولید خودرو های هیبرید در تیراژ باال برداریم؟، گفت...

 چگونه می توان به تولید خودرو های هیبرید
در تیراژ باال دست پیدا کرد؟

یادداشت
 راهبردهای

جمعیتی در ایران

مسعود سپهر استاد
بازنشسته دانشگاه شیراز

ب��ا پی��روزی انقالب اس��المی 
همچون بس��یاری دیگر از زیر و 
رو شدن های ارزش ها و رویه های 
اجتماعی، سیاست های جمعیتی 
و نهاده��ای دولت��ی بهداش��ت و 
تنظیم خانواده بازمان��ده از رژیم 
گذشته فرو ریخت و در دهه 60، 
کشور با رشد ۴ درصدی جمعیت 
مواجه ش��د. این اتفاق از یک سو 
به دلیل قطع حمایت های دولتی 
از پیش��گیری از ب��ارداری به ویژه 
در نقاط محروم و از س��وی دیگر 
حاصل آسان شدن ازدواج جوانان 
و تش��ویق ب��ه این امر از س��وی 
رهبران انقالبی به عنوان یک سنت 
نبوی ب��ود. نتیجه ای��ن افزایش 
انفج��اری در متولدی��ن دهه 60، 
فش��ار عظیم تقاضا در حوزه های 
مختلف از س��وی این گروه سنی 
در س��ال های بعد تا امروز است. 
در دهه 60 مش��کالت با کمبود 
شیرخش��ک و پوش��ک و واکسن 
شروع شد و تأسف و رقابت شدید 
برای ورود به مهدکودک، دبستان، 
دبیرستان و دانشگاه ادامه یافت و 
امروز هم مسئله اشتغال، مسکن 
و ازدواج آنها، معضلی اس��ت که 
همچنان ادامه دارد. عکس العمل 
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بان��ک پاس��ارگاد در اقدام��ی دیگر در راس��تای ارتقای 
خدمات بانکی ب��ه هموطنان عزیز اس��تان البرز، صندوق 
امانات ش��عبه آزادی رجایی ش��هر ک��رج را افتتاح کرد. به 
گ��زارش »فرصت ام��روز«، صندوق امان��ات، مکانی امن و 
مطمئن در بانک ها برای حفظ و نگهداری از اس��ناد، اموال 

و اش��یای گران بها و مجهز به سیس��تم های مدرن ایمنی 
و حفاظت��ی اس��ت که مش��تریان می توانند ب��ا اجاره این 
صندوق ها هرگونه اس��ناد و مدارک و اشیای باارزش خود 
را با خاطری آس��وده در این مکان نگهداری کنند. در این 
راستا، به  منظور رفاه حال سپرده گذاران بانک پاسارگاد در 

استان البرز و تأمین امنیت و آسودگی خاطر آنها، صندوق 
امانات شعبه آزادی رجایی شهر کرج راه اندازی شد و آماده 
ارائه خدمات به متقاضیان و هموطنان گرامی است. بر  این 
اساس، مشتریان حائز ش��رایط می توانند اشیای گران بها، 
اسناد و سایر مدارک ارزش��مند خود را در این صندوق ها 

به امانت بگذارند. با ارائه خدمات صندوق امانات در شعبه 
آزادی رجایی ش��هر کرج حاال شعبه های مجهز به صندوق 
امانات بانک پاس��ارگاد به 13 شهر افزایش پیدا کرد و این 
خدمات بانکی هم اکنون در شهرهای تهران، تبریز، اردبیل، 
مشهد، ش��یراز، رشت، ساری، کرمان، اهواز، دزفول، قشم، 

ش��هرکرد و کرج ارائه می ش��ود. گفتنی اس��ت هم میهنان 
گرامی می توانند برای کس��ب اطالعات بیش��تر به سایت 
بانک پاسارگاد به نش��انی www.bpi.ir مراجعه کرده و 
یا با مرکز اطالع رس��انی بانک  پاسارگاد به شماره 828۹0 

تماس حاصل فرمایند.

فرصت امروز: بیست و سومین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران مطابق معمول هر ماه، 
روز گذشته در آخرین سه شنبه اردیبهشت برگزار شد و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی 
در این نشست گردهم آمدند و در مورد آخرین رویدادهای اقتصاد ایران به بحث و تبادل نظر 
پرداختند. نمایندگان بخش خصوصی در این جلس��ه، مهمترین برنامه های وزارت صمت در 
س��ال مانع زدایی و پش��تیبانی از تولید را مرور کردند و همچنی��ن به نقادی عملکرد گمرک 
ایران پرداختند. رئیس اتاق تهران نیز از انتظارات بخش خصوصی از دولت آینده و نامزدهای 
ریاست جمهوری سخن گفت و اینکه فرصت واردات واکسن از سوی بخش خصوصی متاسفانه 
از دست رفته است. رئیس کل گمرک هم گزارشی از عملکرد این نهاد ارائه کرد و از صدور 150 

بخشنامه متناقض صادراتی در سال گذشته خبر داد.
دیروز همچنین در بیس��ت و سومین جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران، آخرین وضعیت 
شیوع کرونا و چگونگی واکسیناسیون در سطح جامعه، وضعیت تورم و شاخص مدیران خرید، 
تغییرات ش��اخص تولید صنعتی، تجارت کاالیی ایران با ترکیه و چین، روند نقدینگی و پایه 
پولی، تحوالت خرید اینترنتی، شاخص بورس تهران، عملیات بازار باز بانک مرکزی، تامین مالی 
بازار سرمایه، اوراق بدهی، بهای سکه و طال، دالر سنا و نیما، نرخ برابری ارزها، بهای جهانی نفت 

و قیمت کاالهای اساسی به عنوان شاخص های اقتصادی منتخب تشریح شد.
انتظارات بخش خصوصی از دولت سیزدهم

رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست به آخرین وضعیت واردات واکسن بخش خصوصی 
اشاره کرد و گفت: در جلسه قبلی هیأت نمایندگان که حدود یک ماه قبل برگزار شد، گفتم 
که اتاق تهران تالش کرد برای کارگران خطوط تولید واکسن کرونا وارد کند تا مشکلی در روند 
تولید کشور پیش نیاید، اما به دلیل بوروکراسی حاکم بر وزارت بهداشت و اینکه نخستین ورود 
بخش خصوصی به مسئله واردات واکسن کرونا بود، دچار وقفه زمانی شدیم و متأسفانه به موقع 
نتوانستیم پروفرم های 6میلیون ُدز واکسن را گشایش اعتبار کنیم. مسعود خوانساری سپس 
به ارائه آمارهای اقتصادی پرداخت و ادامه داد: یک نظرسنجی که توسط وزارت صمت از ۹50 
کارآفرین انجام شده، نشان می دهد اصلی ترین چالش »عدم ثبات اقتصادی« است. مهمترین 
بحثی که کارآفرین ها را زمین گیر می کند، بحث ثبات و امنیت است که باعث شده انگیزه برای 
سرمایه گذاری کاهش پیدا کند. در عین حال به خروج سرمایه از کشور سرعت داده است؛ حتی 
با اینکه قیمت ارز هم باال رفت باز هم هنوز شاهد خروج سرمایه و همچنین انتقال آن به بازارها 
و فعالیت های غیرمولد هس��تیم. به گفته خوانساری، تورم در سال گذشته 36.۴ درصد بود و  
در این میان بیشترین زیان را سپرده گذاران بانکی متحمل شده اند چون با نرخ سود 16درصد 
سرمایه گذاری کرده اند. در مقابل دالر 60 درصد، مسکن 80 درصد، سکه 83 درصد و بورس 
150 درصد در طول سال 13۹۹ بازدهی داشته اند. در این شرایط که عدم ثبات اقتصادی وجود 

دارد به طور طبیعی انگیزه ای برای سرمایه گذاری در حوزه تولید شکل نمی گیرد.
او در بخش دیگری از صحبت هایش به موضوع انتخابات ریاست جمهوری پرداخت و گفت: 
متأسفانه امسال فضای انتخابات سرد بود و تا چند روز گذشته و هیچ کس به طور رسمی اعالم 
حضور نکرده بود، اما ناگهان در ظرف پنج روز تعداد زیادی ثبت نام کردند. اشکال ساختاری که 
در کشور ما وجود دارد این است که چون حزبی وجود ندارد افراد به شخصه وارد رقابت انتخابات 
می ش��وند و ش��عار می دهند اما کسی بعد پاسخگو نیست و حزبی وجود ندارد که بخواهند از 
عملکردش دفاع کند و به همین دلیل بیشتر شاهد شعار هستیم تا عمل. ما در این دوره فکر 
کردی��م بیایی��م و چالش هایی را که پیش روی اقتصاد ایران وجود دارد مش��خص کنیم. فکر 

می کنیم که در چهار سال پیش رو شاهد بحرانی ترین مسائل اقتصادی در کشور خواهیم بود 
و بزرگترین چالش های کشور بحث های اقتصادی خواهد بود. اگر کسانی که ثبت نام کرده اند 
واقعا به چالش های عمده ای که در بحث های اقتصادی وجود دارد، واقف بودند ش��اید به این 
تعداد ثبت نام نمی کردند. خوانساری به رونمایی از طرح »بنای ایران« در اتاق تهران اشاره کرد 
و افزود: در این طرح به پنج چالش و شاخص عمده شامل ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی، مهار 
پایدار تورم، فقرزدایی غیرتورمی، مقابله با فساد و ارتقای جایگاه ایران در اقتصاد جهانی پرداخته 

شده است و تالش شده انتظارات بخش خصوصی از کاندیداها را مطرح کند.
وی با اشاره دوباره به اینکه در چهار سال آینده مشکالت اقتصادی زیادی در کشور شاهد 
خواهیم داش��ت، گفت: در دو دهه گذش��ته مش��کالت اقتصادی تلنبار شده و قطعا در چهار 
س��ال آینده سرریز خواهد شد. درخواس��ت ما از کاندیداها این است که به  صورت مشخص و 
نه شعاری، برنامه های ش��ان را اعالم کنند و به صورت کّمی بگویند چه برنامه هایی در دستور 
کار دارند. نباید مناظره های تلویزیونی مثل دوره قبل به این صورت باش��د که به جای اعالم 
برنامه، برخوردهای سخیف شکل بگیرد. خواسته ما از صداوسیما هم این است که هر کدام از 
کاندیداها در میزگردهایی با گروه های متخصص در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و... حضور 
داش��ته باش��ند و صاحب نظران از کاندیداها نظرات صریح و کّمی آنها را درباره حل مشکالت 

کشور بپرسند و آنها هم از برنامه های شان دفاع کنند.
مروری بر شاخص های منتخب اقتصاد ایران

در ادامه این جلسه، مریم خزاعی معاون بررسی های اقتصادی اتاق تهران به تشریح وضعیت 
شاخص های اقتصادی پرداخت و با اشاره به آمار ابتال و مرگ کرونا گفت: میانگین تعداد فوت 
شده های روزانه 2.7 برابر و میانگین تعداد مبتالیان جدید نسبت به ماه قبل 1.5 برابر نسبت 
به ماه قبل افزایش یافته است. همچنین نسبت تعداد فوتی ها به تعداد مبتالیان روزانه به 2.6 
درصد بیشتر شده است. همچنین 27 کشور بیش از50 درصد، 2۴ کشور بیش از 60 درصد و 

15 کشور بیش از 70 درصد واکسیناسیون به ازای هر 100 نفر را به انجام رسانده اند.
خزاعی با بیان اینکه باالترین رقم ش��اخص مدیران خرید در بخش صنعت س��اخت جهان 
طی 11 سال گذشته رقم خورده است، ادامه داد: این رشد، ناشی از افزایش توأم سرعت رشد 
تولیدات، افزایش تقاضای جدید به ویژه در حوزه صادرات بوده و مبادی باالترین رشد تولیدات 
صنعتی منطقه یورو، استرالیا، انگلیس و آمریکا نبوده است، اما شاخص مدیران خرید ایران به 
علت کاهش تولید و سفارشات در ایام تعطیلی سال نو، اعمال مجدد قرنطینه و محدودیت های 
صادراتی افت شدید داشته است. به گفته وی، صادرات نفتی ایران به مقاصد چین و ترکیه افت 
داشته، اما صادرات غیرنفتی ایران به این دو کشور به ویژه به ترکیه در مسیر رشد قرار گرفته و 
تراز بازرگانی ایران با ترکیه در فصل اول2021 مثبت شده است. همچنین در ادامه این نشست، 
س��عید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت به تشریح برنامه های این وزارتخانه در سال 
1۴00 پرداخت و گفت: چندین بسته مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در سطح دولت و مجلس 
تدوین و از س��وی وزارت صمت ارائه شده و همچنین گلوگاه های اداری مربوط به تسهیل در 
تولید، شناسایی شده است. زرندی سپس به نتایج نظرسنجی از نزدیک به هزار فعال اقتصادی 
درباره موانع تولید اش��اره ک��رد و »عدم ثبات اقتصاد کالن«، »ت��ورم باال« و »نبود نقدینگی 
مناسب« را مهمترین موانع اعالمی از سوی کارآفرینان و صنعتگران برشمرد و افزود: براساس 
این نظرسنجی، مقررات زدایی از بخش و ارائه مشوق های سرمایه گذاری به عنوان اولویت های 
وزارت صمت در سال جاری از سوی فعاالن اقتصادی مطالبه شده است. پس از گزارش معاون 

وزیر صمت، تعدادی از اعضای هیأت نمایندگان به طرح پرس��ش ها و نظرات خود پرداختند 
و زرندی در پاسخ به پرسش های مطرح شده با بیان اینکه تولید با ارزش افزوده باال، تنها راه 
نجات اقتصاد کشور است، گفت: فهرست مواد خام و نیمه خام به زودی نهایی و اعالم می شود.

او همچنین به موضوع صدور کارت بازرگانی اش��اره کرد و افزود: طی چندین نشس��ت با 
مسئوالن اتاق بازرگانی، این پیشنهاد را مطرح کرده ایم که سامانه جامع تجارت به عنوان مبنای 

صدور کارت بازرگانی قرار بگیرد اما فرآیندهای مربوط به آن به اتاق بازرگانی محول شود.
زرندی س��پس از حذف تیک صادراتی به طور کامل در آینده نزدیک خبر داد و گفت که 
عرضه تمام صنایع معدنی از این پس در بورس کاال انجام می شود. به گفته وی، قیمت گذاری 
جزو پیچیده ترین مسائلی است که بخش های مختلف با آن درگیر هستند. در شرایط عادی، 
قیمت گذاری هیچ جایگاه و نقشی ندارد اما در وضعیت بحران باید به مدلی که روی آن تفاهم  
جمعی صورت بگیرد، رسید. با این حال، موضوع قیمت گذاری از فراتر از سطح وزارت صمت 
اس��ت و پیش��نهاد دادیم که در جلسات سران قوا به آن پرداخته و تصمیم گیری شود. این در 
حالی اس��ت که براساس ماده 18 قانون ابزارهای مالی، دولت به هیچ وجه حق ورود به حوزه 

قیمت ذاری را ندارد.
4.5 میلیون تن کاالی اساسی در بنادر رسوب شده

همچنین مهدی میراش��رفی، رئیس کل گمرک ایران از وضعیت رس��وب کاال در گمرکات 
و اقدامات اجرایی این نهاد گزارش داد و به صدور 150 بخش��نامه متناقض صادراتی در سال 
گذش��ته اش��اره کرد. او با اشاره به آمار تجارت خارجی در س��ال جاری گفت: از ابتدای سال 
1۴00 تا 25 اردیبهشت ماه ۴.5 میلیون تن کاال به ارزش 5.6میلیارد دالر وارد کشور شده که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی 28 درصد رشد داشته است. در همین مدت 
15.5میلیون تن کاال به ارزش 5.6 میلیارد دالر صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۴6 درصد افزایش نشان می دهد. میراشرفی با اشاره به اینکه موجودی کاالها در بنادر شامل 
س��ه دسته تخلیه ش��ده، در حال تخلیه و کشتی های پهلو گرفته است، افزود: در حال حاضر 
مجموعا ۹ میلیون و 200 هزار تن کاالی غیرکانتینری در گمرکات وجود دارد که از این مقدار 
۴ و 500 میلیون تن کاالی اساس��ی اس��ت و در کاالهای در حال تخلیه ۴50 هزار تن و در 
لنگرگاه نیز 831 هزار تن کاال وجود دارد. پیش از اعمال تحریم ها از زمان ورود کاال به کشور تا 
زمانی که این کاال مستعد اظهار بود، به طور میانگین 20 روز به طول می انجامید، اما تحریم ها 
میانگین ماندگاری کاال در گمرکات را به مدت 50 روز افزایش داده است. در حالی که بررسی ها 
نشان می دهد هر یک روز توقف کاال در زنجیره عرضه قبل و بعد از گمرک یک درصد به قیمت 
تمام شده کاال اضافه می کند. رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 80 
درصد کاالهای واردش��ده به کش��ور مواد اولیه و ماشین آالت واسطه ای تولید است، ادامه داد: 
هرچه ماندگاری کاالها در گمرکات افزایش پیدا کند، هزینه تولید افزایش خواهد یافت. بعد از 
11 سپتامبر 2003، امکانات و سامانه هایی در گمرکات کشورها مستقر شد که تا اطالعات کاال 
پیش از حمل به مقصد ارسال شود. در واقع این رصد به قبل و در حین حمل کاال به مقصد 
اعمال شد. در حال حاضر ۹0 درصد کاالهایی که به کشورهای پیشرفته وارد می شود دیگر در 
مرزها متوقف نمی شوند؛ چراکه مرزها به محل عبور تبدیل شده اند و کمتر از 10 درصد کاالها 
مورد ارزیابی قرار می گیرد. او سپس در بخش دیگری از سخنانش به برآورد صندوق بین المللی 
پول در مورد تولید ناخالص داخلی دنیا اش��اره کرد و گفت: تولید ناخالص جهان در این سال 
معادل ۹3 هزار میلیارد دالر خواهد بود. حال آنکه در سال 201۹ حدود 25 هزار میلیارد دالر 

از تولید ناخالص داخلی جهان به صادرات اختصاص داشت و لذا اگر همین میزان واردات انجام 
شده باشد، سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی معادل 50 هزار میلیارد دالر بوده است. او با 
بیان اینکه کشورها حتی با وجود عدم برخورداری از مزیت تولید و تنها با پیوستن به این چرخه 
تجاری می توانند منتفع ش��وند، گفت: اگر در ایران در امر تجارت تس��هیل رخ دهد، کشور ما 
می تواند نقش  هاب تجاری منطقه را ایفا کند. میراشرافی با بیان اینکه رسوب و ماندگاری کاال 
در گمرکات یک معلول است، گفت: تحریم ها در رأس عواملی که باعث رسوب کاال در گمرکات 
می شود، قرار می گیرد و سایر عوامل، داخلی است. از سوی دیگر، تعدد قوانین و مقررات، یکی 
از عوامل رس��وب کاالس��ت. کما اینکه در بحث تجارت بیش از هزار مورد قانونی وجود دارد و 
تعداد بخشنامه ها در این بخش به 220 هزار بخشنامه و دستورالعمل می رسد. جالب اینکه در 
سال گذشته هر دو روز یک بخشنامه دست و پاگیر صادرات به گمرک ابالغ شده است و این 
بدان معناست که در سال 13۹۹ حدود 150 بخشنامه متضاد، متناقض و ُکندکننده در حوزه 
تجارت ابالغ شده. در سال جاری نیز 11 بخشنامه در حوزه صادرات ابالغ شده و لذا این مسئله 
یکی از عوامل ُکندی در امر تجارت است. البته در بحث واردات شرایط ابالغ بخشنامه ها بدتر 
است. میراشرفی عامل دیگری که به رسوب کاال در گمرکات منجر شده را تعدد سازمان های 
مرتبط به امر تجارت عنوان کرد و گفت: ش��اید ایران یکی از کش��ورهایی است که بیشترین 

سازمان مداخله گر در تجارت کشور را داراست و تعداد آنها به 25 سازمان  می رسد.
او عام��ل چه��ارم داخلی برای رس��وب کاال را اطاله صدور مجوزها دانس��ت و گفت: مدت 
استاندارد صدور یک مجوز هفت روز است، اما در ایران این فرآیند تا چند ماه به طول می انجامد 
و گاه��ی چهار مرجع برای صدور مجوز در یک امر واحد اقدام می کنند. در کش��وری که 25 
س��ازمان برای تجارت کشور تصمیم گیر هس��تند غیر از عامل تحریم ها اگر فقط یکی از این 

سازمان ها با سایر سازمان ها هماهنگ نباشد می تواند به تجارت کشور لطمه بزند.

در بیست و سومین نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران ترسیم شد
آخرین وضعیت شاخص های اقتصادی ایران

ارائه خدمات صندوق امانات در شعبه آزادی رجایی شهر کرج

خدمات صندوق امانات بانک پاسارگاد به 13 شهر رسید

راهکارهایی برای افزایش سود کسب و کار
توس��عه کسب و کار همیش��ه همراه با سختی های زیادی اس��ت. هیچ کارآفرینی ادعای توسعه کسب و 
کارش به س��ادگی هرچه تمام تر را ندارد بنابراین اگر ش��ما در تالش برای توس��عه کسب و کارتان هستید، 
باید س��ختی های این مس��یر را قبول کنید. در غیر این صورت هیچ شانس��ی ب��رای موفقیت در بازارهای 
مختلف نخواهید داش��ت.  یکی از معیارهای مهم برای موفقیت هر کس��ب و کار مربوط به افزایش سودش 
است. این امر نقش مهمی در افزایش بودجه در دسترس برند برای صرف هزینه های بیشتر خواهد داشت. 
وقتی یک برند بودجه بیش��تری در دس��ترس داشته باشد، امکان سرمایه گذاری باالتری بر روی بخش های 
مختلف کس��ب و کارش را پیدا خواهد کرد. بس��یاری از برندها به طور مداوم در انتظار دریافت س��ودهای 
باالتر هس��تند. اگر در این میان شما اقدامی برای بهبود درآمد کسب و کارتان انجام ندهید، هیچ کس به...



فرصت امروز: نتایج یک مطالعه درباره بازار مس��کن ش��هر تهران نشان 
می دهد که در س��ال های ۹7، ۹8 و ۹۹ بیش��ترین و مداوم ترین افزایش 
قیمت مس��کن در 30 سال گذش��ته اتفاق افتاده و احتمال اینکه قیمت 
واقعی مس��کن در باالترین سطح خود باشد، بس��یار زیاد است. در بخش 
نخس��ت این پژوهش با عنوان »آیا بازار مسکن وارد حباب شده است؟«، 
بازار مسکن پایتخت از نگاه 16 شاخص بررسی شده و در بخش دوم، 11 

سوال از متقاضیان بالقوه خرید مسکن پرسیده شده است.
یافته ها نش��ان می دهد با افزایش قیمت مسکن در سال های ۹7، ۹8 و 
۹۹ ب��ه ترتیب ب��ا 70 درصد، 102 درصد و 85 درصد، بازار مس��کن وارد 
رفتارهای هیجانی و حبابی شده و نگاه به خرید ملک به عنوان یک کاالی 
سرمایه ای بیش از گذشته مطرح شده و احتمال اینکه قیمت واقعی مسکن 
در باالترین سطح خود باشد، بسیار باالست. از آنجا که ایران همواره تورم 
ب��اال و دو رقمی دارد، کاهش اس��می قیمتها ممکن اس��ت رخ ندهد، اما 
قیمت واقعی مس��کن )ت��ورم در رفته( احتماال کاهش می یابد. از س��وی 
دیگر، داده های گوگل ترند نشان می دهد کلمه »قیمت خانه« در سه سال 
گذش��ته بیشتر جست وجو شده است. این یعنی افزایش قیمت مسکن در 
سال های گذشته باعث شده تا مردم عمدتا تغییرات قیمتی مسکن را رصد 
کنند. بیشترین میزان جست وجوی این کلمه از سوی کاربران در 10 سال 

اخیر به بازه اردیبهشت تا مهرماه ۹۹ برمی گردد.
تغییرات ساالنه قیمتی مسکن شهر تهران

در ابتدای این مطالعه به مفهوم حباب پرداخته ش��ده و آمده است: این 
اصطالح به وضعیتی گفته می شود که انتظارات بیش از حد مردم از افزایش 
قیم��ت در آینده باعث افزایش موقت قیمت ها می ش��ود. در حین حباب 
قیمت مسکن، خریداران مسکن فکر می کنند خانه ای که برای آنها بسیار 
گران اس��ت اکنون یک خرید قابل قبول اس��ت؛ زیرا با افزایش قابل توجه 
قیمت در آینده سود زیادی خواهند برد و با توجه به اینکه افزایش قیمت 
مسکن در سال های آتی از پس انداز بازدهی بهتری دارد، نیازی به پس انداز 

زیادی ندارند.
افرادی که در دوران حباب قیمتی موفق به خرید خانه نشده اند نگرانند 
که اگر امروز موفق به خرید ملک نشوند احتماال در آینده با سختی بیشتری 
قادر به خرید مس��کن خواهند بود بنابراین انتظار افزایش قیمت در آینده 
اثر جدی بر سمت تقاضای ملک می گذارد، اگر مردم انتظار داشته باشند 
که قیم��ت ملک کاهش پیدا نکند و مطمئن باش��ند برای مدت طوالنی 
قیم��ت ملک کاهش پیدا نمی کند، آنها مس��کن را به عن��وان یک دارایی 
با ریس��ک کم قلمداد می کنند. در این شرایط تقاضای سرمایه گذاری در 
ملک شدت بیشتری می گیرد و با افزایش تقاضای سرمایه گذاری احتمال 
حبابی ش��دن بازار مسکن زیاد می شود. یکی از ویژگی های حباب مسکن 
این اس��ت که خرید ملک جهت افزایش قیمت آن در آینده است نه برای 

لذت زندگی در آن.
در بخش بعدی این پژوهش، از شاخص میانگین وزارت راه و شهرسازی 
برای بررس��ی س��ال های 1370 تا 13۹0 و ش��اخص کیلید برای بررسی 
س��ال های 13۹0 تا 13۹۹ استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میزان 

رش��د در س��ال های ۹7، ۹8 و ۹۹ به ترتیب 71، 103 و 85 درصد بوده 
اس��ت. این افزایش بیش��ترین و مداوم ترین افزایش قیمت مسکن در 30 
س��ال اخیر است. ما در سال 86 افزایش 81 درصدی را شاهد بودیم و در 
س��ال های 7۴ و 75 به ترتیب رشد 61 درصدی و 67 درصدی داشته ایم. 
در طول 30 س��ال فقط چهار س��ال افزایش متوالی ب��االی 70 درصد در 
قیمت مسکن را مشاهده کرده ایم و آن هم در سال های 81، ۹7، ۹8 و ۹۹ 
بوده اند. افزایش مداوم و بسیار شدید سال های اخیر ممکن است ذهنیتی 
در خریداران به وجود آورد که این روند همچنان ادامه پیدا می کند و انگیزه 

مردم برای سرمایه گذاری را افزایش دهد.
شاخص قیمت به رهن و اجاره، یکی از شاخص هایی است که تا حدودی 
نشان می دهد آیا قیمت مسکن حبابی شده است؟ در این بخش شاخص 
قیمت ملک به اجاره در ش��هر تهران در سال ۹۹ به باالترین حد خود در 
طول 30 سال اخیر رسیده و این عدد در طول تاریخ بی سابقه بوده است. 
این عدد در س��ال 75 به 28 رسیده بود، اما امروز رکورد 30 ساله خود را 

زده و این نسبت به 2۹.5 رسیده است.
همچنین یکی دیگر از شاخص ها، نسبت قیمت به دستمزد است و برای 
اینکه این عدد ملموس تر باشد تعداد سال های انتظار برای خرید یک ملک 
50 متری باتوجه به حداقل دس��تمزد هر سال و قیمت ملک بررسی شده 
اس��ت. اگر فرض کنیم که فرد یک س��وم از درآمد خود را در هر ماه برای 
خرید خانه پس انداز کند چه مدت طول می کشد تا خانه ای خریداری کند. 
این ش��اخص هم با عدد 15۴ سال به بیش��ترین میزان خود در طول 30 

سال خود رسیده است.
شاخص دیگر، تعداد معامالت است که نشان می دهد بازار مسکن شهر 
تهران وارد رکود شده است. از سال 8۹ تا ۹6 به طور متوسط ساالنه 163 
هزار معامله خرید در بازار مسکن تهران انجام می شده، اما در سال های ۹7، 
۹8 و ۹۹ به طور متوسط 100 هزار معامله انجام شده است. در سال های 
۹8 و ۹۹ تعداد معامالت به 8۴ هزار واحد مس��کونی در س��ال نزول کرده 
که تقریبا نصف میانگین سال های 8۹ تا ۹6 بوده است. این اعداد به خوبی 
نشان می دهد افزایش بی سابقه قیمت مسکن باعث رکود شدید در این بازار 

شده و بخش تقاضای مصرفی در بازار کاهش جدی یافته است.
جست وجوی کلمه »قیمت خانه« در اینترنت

از ابزارهای دیگری که می توان برای بررس��ی حباب ها انجام داد، گوگل 
ترند اس��ت که میزان جس��ت وجوی کاربران یک کشور روی کلمات را در 
س��ال های مختلف نش��ان می دهد. براس��اس داده های گوگل ترند، کلمه 
»قیمت خانه« در س��ه س��ال گذشته نس��بت به سایر س��ال ها در ایران 
بیش��تر جست وجو شده است. این موضوع نش��ان می دهد افزایش قیمت 
در س��ال های اخیر باعث ش��ده بود تا مردم بیشتر تغییرات قیمت مسکن 
را رصد کنند. بیشترین میزان جست وجوی این کلمه از سوی کاربران در 
دوره 10 س��اله اخیر مربوط به بازه اردیبهشت تا مهر سال ۹۹ بوده است. 
این داده ها نشان می دهد احتمال حباب مسکن در آن  زمان بیشتر از سایر 
دوران اس��ت. البته ناگفته نماند که در این زمان دولت دو مرتبه خواستار 
حذف قیمت از آگهی های امالک در س��ایت های تبلیغاتی امالک شد تا با 

حذف قیمت از روند افزایشی قیمت مسکن جلوگیری کند، اما این موضوع 
فقط باعث افزایش هزینه خریداران و فروش��ندگان برای آگاهی از قیمت 
روز مسکن شد و هیچ اثری در جلوگیری از افزایش قیمت مسکن نداشت.
در بخ��ش بعدی ای��ن پژوهش، 11 س��وال از متقاضی��ان بالقوه خرید 
)کاربران س��ایت( در سال 1۴00 پرسیده ش��د. نتایج سوال اول که ۴۹0 
نفر به آن پاسخ داده اند نشان می دهد حدود ۴۴ درصد از این افراد در پنج 
سال گذشته خانه ای خریداری نکرده بودند. سوال دوم این بود که به چه 
منظوری ملک خود را خریداری کرده اید؟ که 33 درصد افرادی که در یک 
سال اخیر خانه خریده اند به قصد سرمایه گذاری تهیه کرده بودند در حالی 
که این عدد برای افرادی که 1 تا 3 سال و یا 3 تا 5 سال خریداری کرده 
بودن��د 11 درصد و 13 درصد بود. این موضوع حاکی اس��ت که تقاضای 
س��رمایه ای در بازار مس��کن در سال گذشته زیاد شده و نگاه به مسکن به 

عنوان یک کاالی سرمایه ای شدت یافته است.
خرید خانه امروز در تهران به چه میزان ریسک دارد، عنوان سوال سوم 
بود که 30 درصد از پاس��خ دهندگان آن را دارای ریس��ک زیاد، 3۴ درصد 
بدون ریسک و 36 درصد تا حدی دارای ریسک دانسته اند. در سوال چهارم 
نیز از کاربران خواسته شد تا رفتار قیمتی بازار مسکن تهران در سال های 
آینده را پیش بینی کنند. 56 درصد معتقدند قیمت مس��کن در سال های 
آتی بیش از تورم افزایش می یابد و این امر نش��ان می دهد همچنان مردم 

تصور این را دارند که قیمت مسکن روند افزایشی خود را حفظ می کند.
سوال پنجم این بود که انتظار دارید در 12 ماه آینده چند درصد ارزش 
خانه های تهران تغییر کند؟ پاسخ دهندگان به این پرسش ۴53 نفر بودند 
که به طور میانگین 28 درصد افزایش قیمت مس��کن را برای سال آینده 
پیش بینی کرده اند. سوال ششم این بود که طی 10 سال آینده انتظار دارید 
ارزش خانه های تهران به طور متوسط سالیانه چند درصد تغییر کند؟ 75 
درصد افزایش س��الیانه قیمت مس��کن را برای 10 سال آینده پیش بینی 
کرده اند. همچنین 6۹ درصد کاربران در پاس��خ به س��وال هفتم که سال 
1۴00 زمان مناسبی برای خرید ملک است زیرا قیمت مسکن در سال های 
آتی افزایش می یابد، گزینه موافقم را انتخاب کرده اند. سوال هشتم هم این 
بود که اگر شخصی امروز مسکن خریداری نکند احتماال بعدا قادر به تهیه 

خانه نخواهد بود؟ 75 درصد از پاسخ دهندگان جواب مثبت داده اند.
در مکالمات چند ماه گذشته با دوستان به چه میزان شرایط مسکن مورد 
بحث قرار گرفت؟ ۴86 نفر به س��وال چهار گزینه ای نهم پاسخ داده اند که 
نشان می دهد ۴۴ درصد از افراد به طور مکرر با دوستان خود در این رابطه 
صحبت کرده اند. س��وال دهم این بود که بهترین بازار برای سرمایه گذاری 
بلندمدت کدام است؟ ۴۹ درصد از پاسخ دهندگان بازار مسکن را مناسب 
س��رمایه گذاری دیده اند، 1۹ درصد رمزارزها را مناسب دیده اند، 15 درصد 
بازار س��رمایه، 1۴ درصد بازار س��که و طال و 2 درصد بازار ارز را مناس��ب 
دیده اند. نهایتا سوال آخر این بود که در چند ماه اخیر در مکالمه با آشنایان 
در مورد کدام بازار بیشتر بحث شد که بیشترین رأی را بازار سرمایه با 33 
درصد، مس��کن 25 درصد، رمزارزها 1۹ درصد، بازار ارز 1۹ درصد و بازار 

سکه و طال با 8 درصد داشته اند.

بازار مسکن 1400 به کدام سو می رود؟

حباب سنجی مسکن پایتخت

س��ازمان جهانی کار نس��بت به کار کردن بیش��تر از 55 س��اعت در 
هفته هش��دار داد و با مرگبار خواندن آن از افراد خواس��ت تا در صورت 
دورکاری، برنامه کاری منظم خود را حفظ کنند. س��ازمان جهانی کار 
در گزارش اخیر خود به تغییر عادات کاری در بس��یاری از کش��ورهای 
جهان در نتیجه ش��یوع کرونا اشاره کرده و نوشته است: پس از احیای 
اقتصادی این امکان وجود دارد که ادارات و کس��ب و کارها از کارکنان 
خود بخواهند برای جبران عقب ماندگی ها کار بیشتری انجام دهند. در 
نتیجه بیشتر از 55 ساعت کار کردن در هفته در مقایسه با ۴0 ساعت 
کار هفتگی، به میزان 35 درصد ریسک مشکالت سالمتی و 17 درصد 

هم احتمال مرگ افراد را افزایش می دهد.
به گفته س��ازمان جهانی کار، در س��ال 2016 بیش از 3۴7 هزار نفر 
به خاطر مش��کالت قلبی و 3۹8 هزار نفر نیز به دلیل س��ایر مشکالت 
س��المتی مرتبط ب��ا کار بیش از حد، ج��ان خود را از دس��ت داده اند. 
بیش��ترین میزان مرگ و میر هم در افراد باالی 55 س��ال گزارش شده 
است. در مجموع یک سوم مرگ و میر مرتبط با شرایط شغلی به دلیل 

کار بیش از حد بوده است در حالی که عوامل دیگر نظیر استرس یا کار 
در محیط های خطرناک سهم کمتری از مجموع علل مرگ داشته اند.

در این باره ماریا نیرا، مدیر بخش محیط کار در س��ازمان بهداش��ت 
جهانی با تایید هشدار سازمان جهانی کار در مخاطرات کار بیش از حد، 
می گوید: »ساعت کار زیاد یک ریسک کامال جدی برای سالمتی افراد 
اس��ت و باید دولت ها، کارفرمایان و کارکنان به این قطعیت برسند که 

مضرات کار زیاد از منافع آن بیشتر است.«
سازمان جهانی کار همچنین با اشاره به اینکه دورکاری در بسیاری از 
موارد به یک مسئله عادی تبدیل شده، بر ضرورت توجه افراد به تمایز 
بین س��اعات کاری و اس��تراحت تاکید کرد و افزود: هیچ کاری و هیچ 
درآمدی ارزش به خطر افتادن س��المتی و از دس��ت رفتن جان افراد را 
ندارد. از دولت ه��ا و کارفرمایان می خواهیم اقدامات الزم را برای حفظ 

جان و سالمتی شاغالن به کار گیرند.
در همی��ن ح��ال، مرکز آم��ار و اطالعات راهب��ردی وزارت کار در 
جدیدتری��ن گ��زارش خود به مقایس��ه تعداد ش��اغالن ب��ه تفکیک 

فعالیت ه��ای اقتصادی پرداخت و از کاهش یک میلیون و ۴۴5 هزار 
نفری تعداد ش��اغالن در بهار سال گذشته گزارش داد. به گفته نهاد 
پژوهشی وزارت کار، تعداد شاغالن، یکی از مهمترین نماگرهای بازار 
کار است که تحلیل تغییرات آن، بخشی از دالیل تغییرات شاخص ها 
و نماگره��ای دیگ��ر بازارکار را نی��ز توضیح می دهد. در این راس��تا، 
بررس��ی وضعیت تعداد شاغالن در بهار س��ال گذشته نشان می دهد 
که نس��بت به بهار س��ال قبل از آن بیش از یک میلیون و ۴۴5 هزار 
نفر کاهش داش��ته و این امر در سایه ش��یوع بیماری کرونا رخ داده 
اس��ت اما در تابستان سال گذشته با کاهش تعداد شاغالن نسبت به 
فصل مش��ابه سال قبل مواجه بوده ایم به نحوی که این کاهش حدود 
77۹ هزار نفر بوده و بیانگر کاهش شدت تاثیر شیوع ویروس کرونا بر 
اش��تغال کشور بوده است. بیشترین تعداد شاغالن به تفکیک فعالیت 
اقتصادی در بخش کش��اورزی مربوط به بخش کش��اورزی و شکار و 
فعالیت های خدماتی وابس��ته بوده است. کمترین تعداد شاغالن نیز 

به جنگلداری و صید و پرورش و تکثیر حیوانات آبزی تعلق دارد.

سازمان جهانی کار هشدار داد

کار کردن بیشتر از 55 ساعت در هفته مرگبار است

یادداشت

راهبردهای جمعیتی در ایران

مسعود سپهر استاد
بازنشسته دانشگاه شیراز

با پیروزی انقالب اسالمی همچون بسیاری دیگر از زیر و رو شدن های 
ارزش ها و رویه های اجتماعی، سیاس��ت های جمعیتی و نهادهای دولتی 
بهداشت و تنظیم خانواده بازمانده از رژیم گذشته فرو ریخت و در دهه 60، 
کشور با رشد ۴ درصدی جمعیت مواجه شد. این اتفاق از یک سو به دلیل 
قطع حمایت های دولتی از پیشگیری از بارداری به ویژه در نقاط محروم و از 
سوی دیگر حاصل آسان شدن ازدواج جوانان و تشویق به این امر از سوی 
رهبران انقالبی به عنوان یک سنت نبوی بود. نتیجه این افزایش انفجاری 
در متولدین دهه 60، فشار عظیم تقاضا در حوزه های مختلف از سوی این 
گروه سنی در سال های بعد تا امروز است. در دهه 60 مشکالت با کمبود 
شیرخش��ک و پوشک و واکسن شروع ش��د و تأسف و رقابت شدید برای 
ورود به مهدکودک، دبستان، دبیرستان و دانشگاه ادامه یافت و امروز هم 
مسئله اشتغال، مسکن و ازدواج آنها، معضلی است که همچنان ادامه دارد. 
عکس العمل این رشد جمعیت انفجاری در سال های بعد منجر به برقراری 
دوباره سیاس��ت های کنترل جمعیت شد که رشد جمعیت را به یک سوم 
کاهش داد و موجب شد مسئوالن عالی نظام در سال های منتهی به دهه 
۹0 نس��بت به عواقب پیری جمعیت و کاهش آن هش��دار دهند. سپس 
سیاس��ت های کنترل جمعیت و حمایت از تنظیم خانواده و پیش��گیری 
از ب��ارداری متوقف و بس��ته های مش��وق ازدواج و فرزن��دآوری بار دیگر 
مورد توجه قرار گرفت. این افراط و تفریط ها در سیاس��ت های جمعیتی 
نشان دهنده واکنش های عکس العملی سیاست گذاران است و تصمیمات 
برمبنای پژوهش های جامع و راهبردهای توسعه درازمدت نبوده و مصداق 
ضرب المثل افتادن از آن س��وی بام اس��ت. اصوال سیاست های جمعیتی 
یکی از اجزای مهم برنامه های توس��عه همه جانبه و پایدار است؛ چون در 
کشور ما چنین برنامه ای وجود ندارد یا اگر برنامه ای هم هست در حدی 
اس��ت که یک رئیس جمهور می تواند برنامه را در کمد بگذارد و سازمان 
برنامه را منحل کند، پس نباید تعجب کرد اگر مدتی دیگر کس��ی بیاید 
و اعالم کند هر کس بیش از یک بچه داش��ته باش��د مجازات می شود. با 
این مقدمه، توجه به پنج نکته در تدوین راهبرد جمعیتی توس��عه پایدار 

ایران ضروری است:
* باید مشخص شود هدف از تولد فرزندان جدید ایرانی توسعه گرایانه 
است یا سیاسی و ایدئولوژیک؟ در سال های اول دهه 80 که موج جمعیت 
متولد دهه 60 به س��ن کار و تولید رس��یدند با برنامه های نس��بتا موفق 
سیاسی و اقتصادی و تنش زدایی در داخل و خارج، رشد اقتصادی حدود 
8 درص��د تحقق یافت. در صورت تداوم آن با پنجره فرصت جمعیتی که 
گشوده شده بود می توانستیم حتی ارقام باالتر رشد را تجربه کنیم. وقتی 
اقتصاد رونق می یافت همین جوانان با کار و درآمد و مسکن مناسب قادر 
به ازدواج و فرزندآوری بودند و رش��د طبیعی جمعیت س��الم و پرامید را 
تضمین می کردند. متاسفانه در سال 138۴ این روند متوقف شد. به طوری 
که در هش��ت  ساله بعدی تعداد اشتغال خالص ایجادشده 13 هزار نفر و 
رشد اقتصادی منفی شد و این در شرایطی بود که با افزایش قیمت نفت 
800 میلیارد دالر وارد خزانه ش��ده بود. تلق��ی از افزایش جمعیت ایران 
بدون نگاه به پیش نیازهای توسعه پایدار به همانجا می رسد که به  عنوان 
یک سیاست جمعیتی، بودجه غربالگری در مادران باردار حذف می شود و 
در نتیجه هزینه های گزاف در آینده به نظام اجتماعی و اقتصادی تحمیل 

می شود با این هدف که یک نفر به جمعیت اضافه شده است.
* در دنیای امروز کیفیت جمعیت از کمیت آن مهمتر است. با ظهور 
تکنولوژی های جدید و گسترش آن، روز به روز نقش نیروی انسانی ساده 
کمرنگ تر و متخصصان فناوری های پیچیده و کارآفرینان مهمتر می شوند. 
نیازی نیس��ت مردم تشویق شوند فرزندان بیشتری بیاورند و با خون دل 
و هزینه های بس��یار در بهترین دانش��گاه های کشور با سرمایه همه ملت 
فارغ التحصیل ش��وند و آنگاه به غرب مهاجرت کنند. بهترین سیاس��ت 
جمعیتی حذف یارانه وس��ایل پیشگیری از بارداری نیست که نتیجه آن 
فرزندان بیشتر محروم ترین و حاشیه ای ترین اقشار جامعه است تا در دور 
باطل فقر، خشونت، جرم و اعتیاد گرفتار باقی بمانند. سیاست درست آن 
است که با ایجاد امید، اشتغال و توسعه کاری کنیم که نخبگان بمانند و 

کارآفرینی کنند.
* تحقیقات نشان می دهد نرخ باروری زنان بیش از هر عامل دیگری با 
میزان تحصیالت و سبک زندگی مدرن آنها ارتباط دارد. وقتی در کشور 
ما تعداد دختران ورودی آموزش عالی بر مردان پیشی گرفته است، هیچ 
فشار و تشویق دولتی نمی تواند آنها را مجبور به آوردن بیش از دو فرزند 
کن��د. به همین دلیل همه اقداماتی که در چند س��ال اخیر برای افزایش 
زاد و ولد در کشور صورت گرفته است اثر ناچیزی داشته است: اوال زنان 
به لحاظ فرهنگی آماده پرورش بچه های زیاد نیس��تند؛ شرایط اشتغال و 
مسکن به گونه ای است که افراد زیادی نمی توانند تشکیل خانواده دهند؛ 
روابط اجتماعی و ارزش ها و هنجارها به طوری شده که بسیاری به ازدواج 
و تشکیل خانواده احساس نیاز نمی کنند؛ مهاجرت به خارج از کشور نقش 
کاهنده جمعیتی قابل توجهی دارد. این دالیل در آینده نیز تداوم خواهند 
داش��ت و بنابراین باید به سراغ روش های افزایش جمعیت دیگری باشیم 
که در سایر کش��ورهای جهان دنبال می شود. * بنیاد سیاست جمعیت 
توسعه گرا، خود توسعه است. اگر بتوانیم چشم انداز رشد اقتصادی مستمر 
برای یک دوره 20 س��اله را به وجود بیاوریم، سیاست جمعیتی متناسب 
آن هم فراهم خواهد بود. رشد اقتصادی پایدار به معنای چشم انداز روشن 
اشتغال، درآمد، مسکن، کارآفرینی و سرمایه گذاری است. در این صورت 

میل به مهاجرت کم می شود.
* سیاست جمعیتی توسعه گرا باید نسبت به بقیه جهان گشوده باشد. 
متاس��فانه در کش��ورمان فرهنگ بیگانه هراس��ی غلبه یافته است. امروز 
هیچ ک��س مفهوم ملت را برمبنای نژاد و زبان و دین مش��ترک نمی داند 
بلکه همه آن را براساس احساس تعلق هر فرد به کشور تعریف می کنند. 
مقررات مربوط به اخذ اقامت و تابعیت در ایران بس��یار دشوار است. چرا 
وقتی ب��ه خیابان ها می رویم تقریبا با هیچ گروه ن��ژادی یا زبانی دیگری 
روبه رو نمی ش��ویم؟ اگر این موقعیت فراهم ش��ود که تعداد مهاجران به 
ایران از همه نقاط جهان افزایش یابد قطعا بس��یاری ایرانیان مهاجر هم 
برمی گردند. با گسترش رفت وآمد اتباع کشورهای دیگر به ایران و به ویژه 
اقامت آنها، دیپلماس��ی عمومی بین ملت ها بر ایران هراس��ی تبلیغ شده 
توسط بعضی دولت ها غلبه خواهد یافت. آینده تاریخ چه بخواهیم و چه 
نخواهیم رو به سوی جهانی شدن و کمرنگ شدن مرزهای ملی دارد. هیچ 
مرزی بین انسان ها قابل مشاهده نیست. کرونا هم به ما نشان داد همه در 
یک زورق نشسته ایم. گشودگی نسبت به جهان و جهانیان حال و آینده 

سیاست های جمعیتی و توسعه همه کشورهای دنیاست.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
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در طول 12 دوره ای که از انتخابات ریاست جمهوری ایران گذشته است، 
تاکنون سابقه نداشته که رئیس کل بانک مرکزی در صف داوطلبان حضور 
در پاستور بایستد و نیم نگاهی به ردای رئیس جمهوری داشته باشد. اتفاقی 
که روز شنبه در آخرین دقایق مهلت نام نویسی سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاس��ت جمهوری افتاد و عبدالناصر همتی با حضور در ساختمان وزارت 
کش��ور، به عنوان آخرین چهره شناخته ش��ده در انتخابات 28 خردادماه 

1۴00 ثبت نام کرد.
از بین تقریبا 50 چهره شناخته ش��ده از خیل عظیم 5۹2 نفری که در 
انتخابات ریاس��ت جمهوری نام نویس��ی کرده اند، عبدالناصر همتی شاید 
اقتصادی ترین نامزد انتخابات س��یزدهم باشد. نه فقط به دلیل مسئولیت 
کنونی او در س��اختمان الجوردی میرداماد به عنوان مقام سیاس��ت گذار 
پول��ی بلکه فرات��ر از آن بدین خاطر که دانش آموخت��ه دکترای اقتصاد از 
دانش��گاه تهران اس��ت و مسئولیت ها و س��ابقه اجرایی او بیشتر صبغه ای 
اقتصادی داشته تا سیاسی. همتی به مدت 12 سال، ریاست بیمه مرکزی 
را برعهده داشت و برای مدت هفت سال مدیرعامل بانک سینا و سه سال 
مدیرعام��ل بانک ملی ایران بود. تف��اوت محوری دیگر همتی با داوطلبان 
دیگر به ثبت نام غیرمنتظره او در انتخابات برمی گردد؛ آنجا که در واپسین 
س��اعات آخرین روز ثبت نام در س��اختمان وزارت کش��ور حاضر شد و با 
ش��عار تحول اقتصادی، داوطلب حضور در انتخابات ریاست جمهوری شد. 
غیرمنتظره از این جهت که هنوز یک سال از عذرخواهي یکي از روزنامه ها 
از او بابت انتشار مطلبي درخصوص احتمال حضورش در انتخابات 1۴00 

نگذشته است.
جشنواره ثبت نام ها در انتخابات ریاست جمهوری

در پنجمین و آخرین روز ثبت نام داوطلبان سیزدهمین دوره انتخابات 
ریاست جمهوری، ستاد انتخابات کشور شلوغ تر از چهار روز نخست بود و 
همانطور که پیش بینی می ش��د، اغلب چهره های شناخته شده سیاسی در 
این روز در س��اختمان وزارت کش��ور حاضر شدند تا هر چقدر در روزهای 
نخس��ت ثبت نام ش��اهد حضور ش��هروندان عادی و به تعبیر سخنگوی 
ش��ورای نگهبان، جش��نواره ثبت نام ها بودیم، در بیس��ت و پنجمین روز 
اردیبهش��ت ماه و آخرین روز مهلت نام نویسی، چهره های شاخص سیاسی 
پا به عرصه انتخابات بگذارند تا س��نت نام نویسی مدعیان اصلی انتخابات 

ریاست جمهوری در روز آخر ثبت نام امسال هم تکرار شده باشد.
در حال��ی که تا پای��ان روز جمعه 30۴ نفر داوطلب انتخابات ریاس��ت 
جمهوری ش��ده بودند، در روز ش��نبه تم��ام مدعیان اصل��ی انتخابات از 
س��یدابراهیم رئیس��ی، رئیس قوه قضائیه تا علی الریجانی، رئیس پیشین 
مجلس و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در انتخابات حاضر 
ش��دند تا س��رجمع داوطلبان حض��ور در انتخابات به 5۹2 نفر برس��د. از 
این خیل عظیم تنها به تعداد انگش��تان یک دس��ت اقتصاددان و آشنا به 
علم اقتصاد هس��تند و س��ابقه مدیریت در نهادها و سازمان هاي اقتصادي 
را دارند: حس��ن سبحاني، ش��مس الدین حسیني، عباس آخوندي، محمد 
خوش چهره و عبدالناصر همتي. طرفه آنکه تقریبا تمامی افراد در بیانیه هاي 
خود، مشکالت اقتصادي، افزایش بیکاري و کاهش رفاه را به عنوان دالیل 
حضور خود در انتخابات برشمرده اند و مبتنی بر این چالش های اقتصادی 

هدف گذاری کرده اند.
در ای��ن بی��ن، واکنش بازارها به این وعده های اقتص��ادی در روز پایانی 
نام نویس��ي، افزایش نس��بي نرخ ارز، تش��کیل صف براي دالر سهمیه اي، 

کاهش اندک ش��اخص بورس و البته افزایش 100 تا 130 میلیون توماني 
قیم��ت خودروهاي وارداتي به دلیل تغییرات نرخ دالر بود. آنچه بر بازارها 
گذشت، نش��ان مي دهد که اعالم هر موضع سیاس��ی مستقیما بر بازارها 
تاثیرگذار است و حتي معامالت در سطح خرد نظیر خرید خانه و خودرو 

نیز از این مهم تاثیر می پذیرد. 

در روز ش��نبه و پس از اتمام نام نویسي از کاندیداهای ریاست جمهوري، 
قیمت دالر افزایش یافت و نرخ 23 هزار و 380 تومان را ثبت کرد. اگرچه 
افزایش 1100 توماني نرخ دالر در روزهاي شنبه تا یکشنبه در مقایسه با 
جهش هاي چند هزار توماني دالر در چند س��ال گذشته، زیاد نیست، اما 
این امر نشان مي دهد که نرخ دالر نیز تا چه اندازه به وعده ها وابسته است.
هرچند نباید از طوالني ش��دن مذاکرات احیای برجام در وین به عنوان 
سیگنال دیگر تاثیرگذار بر افزایش نرخ دالر در این روزها به سادگي عبور 
ک��رد، اما عامل دیگري که باعث افزایش قیمت دالر در روز ش��نبه ش��د، 
ثبت ن��ام همتي در انتخابات بود. به نظر می رس��د واکنش بازارها به اعالم 

کاندیدات��وري رئیس کل بانک مرکزی نوع��ي نگراني را میان معامله گران 
ایجاد کرد و همین امر بر نرخ دالر در این روز تاثیر گذاش��ت. همچنین با 
وجود اینکه انتظار مي رفت با افزایش حدود 1100 توماني نرخ ارز، شاخص 
بورس نوس��ان بیشتری را تجربه کند، اما روز یکشنبه شاخص کل بورس 
با افتي 7۹1 واحدي به رقم یک میلیون و 188 هزار و 80۴ واحد رس��ید. 
البته به نظر مي رس��د مهم ترین عامل در کاهش کم رمق شاخص، متقارن 
ش��دن دامنه نوس��ان و البته واریز 50 میلیون دالر از 200 میلیون دالر از 

منابع صندوق توسعه باشد.
تقابل موافقان و منتقدان همتی در فضای مجازی

از هفته نخست مردادماه ۹7 بود که همتی سکان هدایت بانک مرکزي 
را به دست گرفت. اگرچه در آن روزها دالر به دو نرخ دولتي ۴200 توماني 
و غیررسمي 10 هزار و 500 توماني معامله مي شد، اما او تالش کرد تا با به 
رسمیت شناختن نرخي که دالر در خیابان فردوسي معامله مي شد، اندکی 
از التهابات ارزي بکاهد. از آن روزي که همتی وارد ساختمان بانک مرکزي 
شد تا روزي که براي ریاست جمهوري ثبت نام کرد، دالر حدود 113 درصد 
افزایش قیمت داشت و به 22 هزار و 550 تومان رسید. هرچند که به نظر 
می رس��د علت عمده حضور او در انتخابات، واگویي مشکالت و بیان آنچه 
در این مدت بر سیاس��ت گذار پولی رفته است، باشد. به خصوص که او از 
ابتداي سال 1۴00 تاکنون صحبت هاي انتقادی متعددی پیرامون وضعیت 
مالي و چاپ پول براي پوش��ش کسري بودجه بیان کرده و محور آخرین 
حضورش در تلویزیون نیز به استقراض دولت از بانک مرکزي و تامین 13 

میلیارد دالر ارز براي واردات کاالهاي اساسي برمی گشت.
البته انتقاد دیگری که خبرنگاران و اصحاب رس��انه به همتی دارند، به 
عدم برگزاری نشست خبری از سوی او و سویه یک طرفه اي است که او از 
ابتدای سکانداری اش در بانک مرکزی در ارتباط رسانه ای در پیش گرفته 
اس��ت. همتی تاکنون هیچ نشست خبري با اصحاب رسانه برگزار نکرده و 
مواضعش را اغلب از طریق یادداش��ت های اینستاگرامی اعالم مي کند و یا 

گاه در برنامه های زنده تلویزیونی حاضر می شود.
پربیراه نیست اگر نام نویسی رئیس کل بانک مرکزی را غیرمنتظره ترین 
اتفاق انتخابات س��یزدهم برای اهالی اقتصاد بدانیم. این موضوع در فضای 
مجازی و ش��بکه های اجتماعی نی��ز بازخوردهای اغلب منفی داش��ت و 
بس��یاری از کاربران در توییتر و تلگرام به آن واکنش نشان دادند. هرچند 
در بی��ن حجم زیاد کامنت های انتق��ادی و گالیه آمیز، نظرات حمایتی از 
رئیس کل بانک مرکزی و عملکردش هم به چشم می خورد. مثال کاربری 
در صفحه خود، همتی را با هنری کیس��ینجر، دیپلمات پیشین آمریکایی 
مقایسه کرد و نوشت: »کسی که توانست مملکت رو نجات بده همتی بود. 
حرکت کیسینجرگونه همتی کشور را از شرایط خاص و عجیبی نجات داد. 

بورسی ها شاید بدشون بیاد اما همتی بهترین گزینه است.«
کاربران دیگری هم در نوشته های ش��ان به این موضوع اشاره کردند که 
مش��کل امروز ایران مسئله اقتصاد اس��ت و باید رئیس جمهوری روی کار 
بیاید که اقتصاددان باشد. هرچند برخی در واکنش به این موضع نوشتند 
که اگر همتی فردی اقتصادی است که می تواند اوضاع کشور را به درستی 
در حوزه اقتصاد مدیریت کند، پس چرا در حوزه سیاس��ت پولی و بانکی 
تاکنون عملکرد مثبتی ش��اهد نبوده ایم. برخی ها هم به این موضوع اشاره 
کردند که وضعیت اقتصادی حاضر ناشی از بی تدبیری تیم اقتصادی دولت 
دوازدهم اس��ت و رئیس کل بانک مرکزی تنها یک��ی از اعضای این گروه 
اس��ت. به اعتقاد آنها، جبران زیان بانک های متضرر، هفت تپه و توزیع قیر 
رایگان و مالیات از تورم، مکانیزم تمام دولتی دارد و از عهده بانک مرکزی 
خارج است؛ کما اینکه بعضی از این اقدامات حتی در دوره ریاست همتی 

در بانک مرکزی نبوده است.

ثبت نام رئیس کل بانک مرکزی در انتخابات چه بازخوردی در افکار عمومی داشت؟

از میرداماد تا پاستور

به گفته بانک مرکزی، بررسی بازار دارایی ها از جمله ارز، سهام و مسکن 
حکای��ت از آن دارد ک��ه به دنبال تعدیل انتظارات تورمی از آذرماه س��ال 
13۹۹، در فروردی��ن ماه امس��ال کماکان ثبات نس��بی در بازارهای ارز و 

مسکن حاکم بوده و روند اصالحی در بازار سهام ادامه داشته است.
بان��ک مرکزی از تحوالت اقتص��اد کالن در فروردین ماه 1۴00 گزارش 
داد و اع��الم کرد: مدیریت انتظارات تورمی به عن��وان یکی از ارکان مهم 
در زمینه هدایت نرخ تورم به س��مت تورم هدف، مس��تلزم ارائه اطالعات 
درست و بهنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک مرکزی 
به آحاد جامعه و فعاالن اقتصادی است. این امر موجب خواهد شد عالوه بر 
شکل گیری درست انتظارات، بانک مرکزی در شرایط بهتری اهداف حفظ 
ارزش پول ملی )کنترل تورم( و مساعدت به رشد اقتصادی را پیگیری کند. 
بر این اساس، خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و اقدامات بانک 
مرکزی در راستای دس��تیابی به اهداف و ماموریت های خود در فروردین 

1۴00 به شرح زیر ارائه می شود.
* تحوالت اقتصاد کالن: روند کاهش��ی رشد ماهانه شاخص بهای کاال 
و خدمات مصرف کننده که از آذرماه س��ال گذش��ته )به استثنا بهمن ماه( 
آغاز ش��ده بود در فروردین ماه س��ال جاری نیز متأث��ر از تعدیل انتظارات 
تورمی و آرامش نسبی در بازار ارز ادامه یافت؛ به طوری که شاخص مذکور 
کمترین رشد ماهانه خود از ابتدای سال 13۹۹ تاکنون را در فروردین ماه 
س��ال جاری تجربه کرد. در ای��ن ماه، اغلب زیرگروه های ش��اخص بهای 
مصرف کننده رشدی نزدیک به صفر را نسبت به ماه گذشته تجربه کردند 
و بیش��ترین رشد نیز مربوط به زیرگروه »خوراکی ها و آشامیدنی ها« بوده 
است. بررسی اقالم کاالیی از جنبه دوام آنها نشان می دهد انتظارات تورمی 
عامالن اقتصادی و تعدیل آن بیشترین اثر را در بخش اقالم کاالیی بادوام 
به دلیل تاثیرپذیری باال از تحوالت بازار ارز داش��ته اس��ت. به گونه ای که 
تورم ماهانه این گروه از اقالم در مقایس��ه با تورم ماهانه مهرماه، به صورت 
معناداری کاهش و در فروردین ماه سال جاری تورم ماهانه منفی را تجربه 

کرده است.
* تداوم روند اصالحی بورس در فروردین: بررسی بازار دارایی ها از جمله 
ارز، سهام و مسکن حکایت از آن دارد که به دنبال تعدیل انتظارات تورمی 
از آذرماه سال 13۹۹، در فروردین ماه سال جاری کماکان ثبات نسبی در 
بازارهای ارز و مسکن حاکم بوده و روند اصالحی در بازار سهام ادامه داشته 
اس��ت. بر این اس��اس در فروردین 1۴00 متوسط ماهانه نرخ دالر در بازار 
آزاد 0.5 درصد نس��بت به اسفندماه 13۹۹ کاهش یافت و در بازار مسکن 

نیز متوس��ط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی 
معامله شده ش��هر تهران، در فروردین سال جاری نسبت به ماه قبل 3.1 
درصد کاهش را تجربه کرد. همچنین ش��اخص کل بورس اوراق بهادار در 
پایان فروردین 1۴00 در مقایس��ه با روز پایانی اس��فند 13۹۹ معادل 6.7 

درصد کاهش یافت.
* کاهش نرخ سود بازار بین بانکی: نرخ سود بازار بین بانکی متأثر از رفتار 
فصلی خود، هر ساله با آغاز سال کاهش محسوسی را نسبت به اسفندماه 
سال گذشته تجربه می کند. دلیل این امر کاهش نیاز نقدینگی بانک ها در 
مقایس��ه با پایان س��ال و در نتیجه کاهش تقاضا در بازار بین بانکی است. 
بانک مرکزی در فروردین ماه س��ال جاری ضمن تس��هیل مدیریت منابع 
بانک ها تالش کرد تا با اس��تفاده از ابزارهای سیاستی خود، این نرخ را در 

محدوده مدنظر خود تثبیت کند.
* کاهش بازدهی اسناد خزانه اسالمی: نرخ بازده اسناد خزانه اسالمی در 
سررسیدهای یک، دو و سه ساله، در فروردین ماه نزولی بود. نرخ بازده اسناد 
با سررسید یک ساله در فروردین ماه 1۴00 با کاهش 0.2۴ واحد درصدی 
نس��بت به ماه قبل از 21.2۴ درصد به 21.0 درصد رس��ید. همچنین نرخ 
بازده اس��ناد با سررسید دو س��اله در فروردین ماه 1۴00 به 21.30 درصد 
رس��ید که نس��بت به اس��فندماه 13۹۹ معادل 0.66 واحد درصد کاهش 
نشان می دهد. اگرچه صعود نرخ های بازده کوتاه مدت و میان مدت می تواند 
منعکس کننده تحوالت بازار س��رمایه و بازارهای س��ایر دارایی ها باشد، اما 
ثبات نس��بی این نرخ ها در دو ماه اخیر نش��ان از بهب��ود انتظارات تورمی 
دارد. الزم به یادآوری است که تعدیل نرخ های بازده کوتاه مدت می تواند به 

باثبات شدن شرایط پولی در اقتصاد کالن کمک کند.
* تحوالت نقدینگی: تغییر رویکرد سیاست پولی بانک مرکزی در حرکت 
به سمت راهبرد هدف گذاری تورمی با محوریت انجام عملیات بازار باز، یک 
تغییر عمده از هدف گذاری کل های پولی به سمت مدیریت نرخ های سود 
محس��وب می شود. لیکن تا زمان پیاده سازی کامل رویکرد جدید و ترمیم 
س��ازوکار اشاعه پولی، رصد و مدیریت رش��د کل های پولی کماکان مورد 
توجه سیاس��ت گذار پولی خواهد بود. در همین راس��تا و هم جهت با رشد 
متغیرهای عمده پولی در چند ماه گذشته و براساس ارقام مقدماتی، رشد 
نقدینگی و پایه پولی در 12 ماهه منتهی به پایان فروردین ماه 1۴00، به 

ترتیب به 38.8 و 26.۴ درصد رسید.
همچنین حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان فروردین ماه 1۴00 نسبت 
به پایان سال 13۹۹ به ترتیب معادل 0.۴ و 1.2 درصد رشد نشان می دهد 

که در مقایسه با رشد متغیرهای مذکور در دوره مشابه سال قبل )به ترتیب 
1.7 و 3.5 درصد( به میزان 1.3 و 2.3 واحد درصد کاهش یافته است. در 
مجموع رشد نقدینگی در 12 ماهه منتهی به فروردین ماه 1۴00 معادل 
38.8 درصد بوده اس��ت که تحت تاثیر رش��د ضریب فزاینده نقدینگی به 
میزان 5.8 واحد درصد بیش��تر از رشد نقدینگی در دوره مشابه سال قبل 

)33.0 درصد( بوده است.

تداوم ثبات بازارهای ارز و مسکن در فروردین ماه

تحوالت اقتصاد کالن به روایت بانک مرکزی

بانکنامه

با حضور رئیس کل بانک مرکزی از سامانه »سمات« رونمایی شد
توصیه همتی به سرمایه گذاران رمزارزها

رئی��س کل بان��ک مرکزی درخصوص اخبار منتشرش��ده در مورد بس��تن 
درگاه های پرداخت صرافی های رمزارزی توسط بانک مرکزی در روزهای اخیر 
می گوید درخواست بنده همچون گذشته این است که مردم سرمایه های خود 
را به بازارهای غیررسمی که هیچ مجوزی از نهادهای قانونی ندارند، وارد نکنند.
طبق اعالم بانک مرکزی، عبدالناصر همتی درخصوص رمزهای اس��تخراج 
شده در داخل کشور گفت: در مورد رمزارزهای استخراج شده در داخل هم که 

تکلیف روشن است و می توان از آن برای واردات کاال استفاده کرد.
عالی تری��ن مقام بانک مرکزی درخص��وص مدیریت و تنظیمگری مبادالت 
سایر رمزارزها ادامه داد: مدیریت و تنظیمگری مبادالت سایر رمزارزها نیازمند 
بررسی همه جانبه، جامع و منسجم است و معتقدم پیش از هرگونه اقدام سلبی 
یا حتی تسهیلگری باید هماهنگی الزم بین تمام عوامل و ذی نفعان ایجاد شود.
او با تأکید بر اینکه این بانک درخصوص رمزارزها منفعل نبوده است، تصریح 
کرد: برخالف شایعات و اخبار منتشرشده، بانک مرکزی به هیچ عنوان در این 
حوزه منفعل نبوده و برای ترس��یم نقش��ه جامع مدیریت فضای فعلی، ضمن 
رایزنی با حوزه های مختلف حاکمیت و دولت در راس��تای تبیین راهبرد کالن 
کشور در مواجهه با پدیده رمزارزها، اقدام موثری را با همکاری مرکز ملی فضای 
مجازی انجام داده و امیدواریم بتوانیم با ایجاد الگوی فکری و ذهنی یکسان در 
بدنه اجرایی و تقنینی کشور، شرایط بهینه ای را برای کشور عزیزمان مهیا کنیم 

و قطعا در این راه نقش مجلس در تنظیم قوانین مربوطه بسیار پررنگ است.
به اعتقاد همتی، بانک مرکزی تا زمان ترس��یم نقشه راه مذکور از انجام هر 

اقدام شتابزده ای که این روزها شایعه شده است، خودداری می کند.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین روز سه شنبه در آیین رونمایی از »سامانه 
سمات« با بیان اینکه از مزایای سامانه سمات جلوگیری از انباشت معوقات بانکی 
است، گفت: این س��امانه قدرت نظارتی بانک مرکزی را افزایش داده و بانک ها 
می توانند بر تضامین و وثایق ضمانت کنندگان نظارت کرده و س��ابقه مشتریان 
را نیز کنترل کنند. همتی با اش��اره به اینکه این س��امانه حاصل سال ها تالش 
هم��کاران بخش های فناوری های نوین، اعتب��ارات و اداره اطالعات بانکی بانک 
مرکزی است، تصریح کرد: این سامانه نقشی حیاتی در فعالیت های اصلی نظام 
بانک��ی و به صورت ویژه اعطای تس��هیالت دارد. رئیس کل بانک مرکزی ادامه 
داد: یکی از مشکالت اصلی شبکه بانکی که منشأ بسیاری از فسادها و تخطی ها 
در گذش��ته نیز بوده است، نحوه تسهیالت دهی بانک هاست، اما خوشبختانه با 
پیاده سازی این سامانه می توان به افزایش نظارت بر تسهیالت دهی بانک ها امید 
داشت. او با بیان اینکه شبکه بانکی بنا به مسئولیت خود تسهیالت بسیاری را 
روزانه به بخش های مختلف اقتصاد اعطا می کند، گفت: در این زمینه ضرورت 
داش��ت کنترل، نظارت و اعتبارسنجی الزم نیز بر نحوه تسهیالت دهی بانک ها 
مدنظر قرار گیرد که »سامانه سمات« این امر را محقق می کند و به همین دلیل 
اهمیت بسزایی دارد، چراکه اطالعات موثری را درخصوص نحوه تسهیالت دهی 
بانک ها فراهم می کند و در همان حال قدرت سیاس��ت گذاری بانک مرکزی را 
افزای��ش می دهد. همتی با بیان اینکه در حال حاضر امکان اعطای تس��هیالت 
بدون صدور کد رهگیری در س��امانه س��مات وجود ندارد، یادآور شد: بنابراین 
این سامانه به افزایش قدرت نظارتی بانک مرکزی نیز کمک می کند و بانک ها 
می توانند بر تضامین، وثایق، ضمانت کنندگان نظ��ارت الزم را به عمل آورند و 
سابقه مشتریان را نیز کنترل کنند. رئیس کل بانک مرکزی، یکی دیگر از مزایای 
سامانه س��مات را جلوگیری از انباشت معوقات بانکی خواند و گفت: طی چند 
س��ال اخیر تسهیالت زیان باری که موجب انباشت معوقات شود، وجود نداشته 
اس��ت و آنچه به عنوان معوقات کالن مطرح می شود مربوط به سالیان گذشته 
اس��ت، اما اکنون و با وجود »س��امانه سمات« با ضریب اطمینان باالیی، شاهد 
کنترل  و نظارت بر تس��هیالت دهی بانک ها و نیز افزایش قدرت سیاست گذاری 
بانک مرکزی خواهیم بود. همتی خواستار بهره گیری هرچه بیشتر و دقیق بانک 
مرکزی و شبکه بانکی از »سامانه سمات« شد و گفت: ضروری است حوزه نظارت 
بانک مرکزی و همکاران شبکه بانکی با بهره گیری از این سامانه، به برقراری نظام 
تسهیالت دهی شفاف و براساس اعتبارسنجی صحیح کمک کنند و در این مسیر 
تالش شود تسهیالت به طور دقیق به بخش های مختلف اقتصادی مانند تولید، 
خدمات و ... اعطا شود. ضروری است به طور منظم، نظارت الزم به واسطه سامانه 
سمات بر نحوه تسهیالت دهی شبکه بانکی به عمل آید تا از انحراف های احتمالی 
در تسهیالت نظام بانکی جلوگیری شود و در صورت وقوع انحراف در تسهیالت 
می توان این نکات را به ش��بکه بانکی متذکر ش��د. گفتنی است سامانه سمات 
به عنوان بانک جامع اطالعات تس��هیالت و تعهدات بانکی در سراس��ر کشور، 
مرجع اصلی اطالعات تسهیالت و همچنین تعهدات بانکی شامل ضمانت نامه ها 
و اعتبارات اسنادی تلقی می ش��ود. مزیت سامانه جدید سمات پردازش سریع 
و تکمیل نواقص س��امانه قبلی، ارسال و به روزرسانی برخط اطالعات مشتریان 
در راس��تای تجمیع و یکپارچگی اطالعات تسهیالت گیرندگان شبکه بانکی و 
همچنین بهبود روش تسهیالت دهی، اعتبارسنجی صحیح مشتریان بانک ها و 

بهبود و پیشگیری از مطالبات غیرجاری بانکی است.

3اقتصاد امروز چهارشنبهwww.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
29 اردیبهشت 1400

شماره 1783



ریزش بازار سرمایه ادامه دارد
حرکت بورس بر مدار نوسان

شاخص بورس تهران در روز سه شنبه روندی پرنوسان داشت، به 
طوری که در ساعات ابتدایی معامالت ابتدا تا یک میلیون و 172 
هزار واحد کاهش یافت ولی در س��اعات میانی روندی صعودی به 
خ��ود گرفت و به رقم یک میلیون و 177 هزار واحد رس��ید. این 
روند صعودی اما ادامه دار نبود و در نهایت شاخص بورس روی رقم 
یک میلیون و 173 هزار واحد ایس��تاد. در مجموع، ش��اخص کل 
بورس یک هزار و 111 واحد افت کرد و همانطور که اشاره شد، در 
ارتفاع یک میلیون و 173 هزار واحد ایستاد. همچنین شاخص کل 
)هم وزن( با 3هزار و 786 واحد کاهش به ۴02 هزار و 7۹2 واحد 
و شاخص قیمت )هم وزن( با 2 هزار و ۴52 واحد افت به 260 هزار 
و 827 واحد رس��ید. ش��اخص بازار اول ۹21 واحد و شاخص بازار 
دوم ی��ک هزار و 87۴ واحد کاهش داش��ت. در معامالت این روز 
بیش از ۴ میلیارد و 8۹1 میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار 

به ارزش 33 هزار و 132 میلیارد ریال داد و ستد شد.
نماده��ای ملی صنایع م��س ایران )فملی( با ی��ک هزار و 2۹2 
واح��د، معدن��ی و صنعتی چادرملو )کچاد( با ۹۹3 واحد، توس��عه 
مع��ادن و فل��زات )ومعادن( با 772 واحد، نفت و گاز پتروش��یمی 
تامی��ن )تاپیکو( ب��ا 688 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس 
)ف��ارس( با 6۴2 واحد، ف��رآوری معدنی اپال کان��ی پارس )اپال( 
ب��ا ۴17 واحد، بانک پارس��یان )وپارس( ب��ا 303 واحد، معدنی و 
صنعتی گل گهر )کگل( با 273 واحد، شرکت سرمایه گذاری ملی 
ایران )ونیکی( با 165 واحد، پاالیش نفت تهران )ش��تران( با 1۴۹ 
واحد و پتروش��یمی بوعلی سینا )بوعلی( با 108 واحد تاثیر مثبت 

بر شاخص بورس داشتند.
در س��وی مقابل، نمادهای ایران خودرو )خودرو( با 682 واحد، 
بانک تج��ارت )وتجارت( با 512 واحد، مخاب��رات ایران )اخابر( با 
507 واحد، س��ایپا )خس��اپا( با ۴۴2 واحد، بانک ص��ادرات ایران 
)وبص��ادر( ب��ا 361 واح��د، کش��تیرانی جمهوری اس��المی ایران 
)حکش��تی( با 337 واحد، صنعتی بهشهر )غبشهر( با 2۹6 واحد، 
فرآورده های نس��وز آذر )کاذر( با 2۹6 واحد، تولیدی فوالد سپید 
ف��راب کویر )کویر( با 222 واحد، گ��روه بهمن )خبهمن( با 207 
واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 188 واحد و ایران ترانسفو )بترانس( با 

17۹ واحد تاثیر منفی را بر شاخص بورس داشتند.
همچنی��ن نمادهای گروه دارویی برک��ت )برکت(، ایران خودرو 
)خودرو(،  س��ایپا )خس��اپا(، ملی صنایع مس ایران )فملی(، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد(، توسعه و عمران امید )وامید( و پتروشیمی 
بوعلی س��ینا )بوعلی( در گروه نمادهای پُرتراکنش قرار داش��تند. 
گروه خودرو هم صدرنشین برترین گروه های صنعت شد و در این 
گروه ی��ک میلیارد و 76۹ میلیون برگه س��هم به ارزش 3 هزار و 

535 میلیارد ریال دادوستد شد.
در آن سوی بازار سرمایه نیز شاخص فرابورس 18 واحد افزایش 
داش��ت و بر روی کانال 17 ه��زار و 775 واحد ثابت ماند. در این 
ب��ازار ۹65 میلیون و 582 هزار برگه س��هم به ارزش 126 هزار و 
550  میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. نماد هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیان��ه )میدکو(، بیمه پاس��ارگاد )بپاس(، ش��یر پاس��توریزه 
پ��گاه گیالن )غگی��ال(، زغال س��نگ پ��رورده طب��س )کزغال(، 
سرمایه گذاری مس سرچشمه )سرچش��مه(، تولیدات پتروشیمی 
قائد بصیر )شبصیر(، مجتمع الستیک یزد )پیزد( و فوالد هرمزگان 
جنوب )هرمز( تاثیر مثبت بر ش��اخص این بازار داشتند. همچنین 
پتروش��یمی تندگویان )ش��گویا(، س��نگ آهن گهرزمین )کگهر(، 
پتروش��یمی مارون )مارون(، صنایع چوب خزر کاسپین )چخزر(، 
س��هامی ذوب آهن اصفهان )ذوب(، سیمان ساوه )ساوه(، توسعه و 
عمران اس��تان کرمان )کرمان(، شرکت سرمایهگذاری صبا تامین 
)صب��ا( و تولید برق عس��لویه مپنا )بمپنا( تاثیر منفی بر ش��اخص 

فرابورس داشتند.

خبرنــامه

خصوصی س��ازی در ایران همواره حاشیه های مختلفی را در پی داشته؛ 
از اعتراض های گاه و بیگاه کارگران ش��رکت های واگذارش��ده به وضعیت 
معیش��تی خود گرفته تا لغو برخی از واگذاری ها و محکوم ش��دن رئیس 
سابق س��ازمان خصوصی س��ازی. در مورد آخر، برخی رس��انه ها نوشتند 
واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که یکی از پرچالش ترین 
واگذاری ها نیز بوده، لغو ش��ده اس��ت؛ هرچند هنوز حکمی رسمی مبنی 
بر لغو واگذاری این ش��رکت ابالغ نش��ده است. س��وال این است که چرا 
خصوصی س��ازی در ایران همواره با حاش��یه هایی همراه بوده؟ مشکل کار 
کجاست که لغو واگذاری درباره برخی شرکت ها انجام شده است؟ آیا باید 
باور کنیم بخش خصوصی که در همه جای دنیا عملکرد بهتر و بهره ورتری 
نسبت به بخش دولتی داشته، در ایران ناکارآمد است؟ اینها پرسش هایی 
اس��ت که یک پژوهشگر توسعه در پاسخ به آنها می گوید: تا زمانی که در 
س��طح سیاسی، اجماعی برای پیشبرد خصوصی سازی حاصل نشود، فقط 
عده ای با ناسزا گفتن به بخش خصوصی، کاسبِی سیاسی می کنند و البته 

هزینه آن در تحلیل نهایی از جیب همه ما پرداخت می شود.
به اعتقاد امیرحسین خالقی، برخی شرکت ها سال ها در منطقه خاصی 
فعالیت کرده و در فضای اقتصاد سیاسی نقش پررنگی داشته اند و واگذاری 
آنها فرصت را از برخی سیاس��یون و ذی نفوذهای محلی سلب می کند. از 
جمله یک نمونه  واقعی را یاد کنیم که نماینده آن ش��هر حتی در تعیین 
مدیرعامل برای یک ش��رکت خود را محق می دانس��ت و هنگامی که آن 
شرکت به بخش خصوصی واگذار شد، طبیعی بود که نمی توانست چنین 

امکانی داشته باشد. پس مخالفت ها و مقاومت ها خیلی عجیب نیست.
عدم استراتژی روابط عمومی در بین دولتی ها

او در گفت وگو با ایرناپالس، درباره حواشی خصوصی سازی ایرانی گفت: 
ای��ن موضوع دالیل متعددی دارد، بخش��ی از آن را می توان به نداش��تن 
اس��تراتژی روابط عمومی درس��ت در بین دولتی ها نس��بت داد. بسیاری 
از م��ردم به درس��تی این نگرانی را دارند که عدال��ت و انصاف و مالحظات 
قانونی به ش��کل مطلوبی در واگذاری ها لحاظ نش��ده باشد و این احتمال 
را می دهند که فس��ادی رخ داده باش��د. بی راه ه��م نمی گویند؛ در بخش 
بزرگی از واگذاری ها ش��فافیت الزم وجود نداش��ته است. هرچند در چند 
س��ال  گذشته بهبودهایی را ش��اهد بوده ایم، اما به طور کلی در دورانی که 
خصوصی س��ازی انجام شد، دست اندرکاران امر با مردم، صریح و مشخص 
صحبت نکردند و از روابط عمومی غافل بودند. دلیل دیگر را باید در اقتصاد 
سیاسی کشور جست وجو کرد. بسیاری اوقات واگذاری دارایی های دولت، 
مخالفانی داش��ته که از سیاس��ی کاری فروگذار نکرده و به نادرست از آب 

گل آلود ماهی گرفته اند.
خالقی در مورد صالحیت و اهلیت کس��انی که شرکت ها به آنها واگذار 
می ش��ود، ادامه داد: اگر تصور شود اهالی دولت می توانند فردی کاربلد را 

بیابند تا مس��ئول پیشبرد یک شرکت ناکارآمد دولتی شود، هنوز دولت ها 
را به درستی نش��ناخته ایم. اگر چنین کاری ساده بود، چرا سراغ واگذاری 
می رفتیم؟ همان منجی کاربلد را به شکل دیگری تحت مالکیت دولتی به 

کار می گرفتند تا شرکت از گرفتاری نجات پیدا کند.
به گفته وی، مذاکره بیشتر در مورد نهادهای عمومی موضوعیت دارد و 
البته اما و اگرها در آن کم نیست. واقعیت این است که خریداران خصوصی 
امکان زیادی برای مذاکره نداش��ته اند؛ با این حال گزینه ای است قانونی و 
پیش بینی ش��ده که اگر بعد از چند بار مزایده، خریداری وجود نداش��ت، 
می توان به طبق ش��رایطی از روش مذاکره هم بهره گرفت. البته این رویه 
نیز اغلب در مورد نهادهای غیرعمومی بزرگ مصداق دارد که به حاکمیت 
نزدیکند. مذاکره با بنیاد مس��تضعفان در مورد کشت و صنعت مغان تنها 
یک نمونه اس��ت. هرچند بعدا در این مورد هم دست اندرکاران امر به این 
نتیجه رسیدند که شرکت را دوباره به مزایده بگذارند و در مزایده با قیمت 
بسیار باالتری نیز فروخته شد. مذاکره در صورتی که خریداری جدی برای 
شرکت وجود نداشته باشد، همواره اما و اگرهایی را در پی خواهد داشت، 

اما در ظاهر چاره ای هم نیست.
او با بیان اینکه اهلیت مفهومی مستعد سوءتفاهم و بسیار پرخطر است، 
اف��زود: در جهان امروز تفکی��ک مالکیت از مدیریت مدت هاس��ت اصلی 
پذیرفته ش��ده است. قرار نیس��ت مالک حتما خودش مدیریت را برعهده 
گیرد یا متخصص اداره فالن صنعت باشد، او می تواند فردی توانمند را به 
عنوان مدیر به کار گیرد. خریدار با توجه به آنکه با پول خود ریسک کرده، 
بیش از هر بروکرات دولتی به دنبال به س��ود رساندن و استفاده اقتصادی 

از دارایی خود است.
شفافیت نداشتن چالش مهم خصوصی سازی است

این پژوهش��گر توسعه، شفافیت نداشتن را چالش مهم خصوصی سازی 
خواند و گفت: به نظر عامل اصلی بدبینی ها نه اهلیت که احصای آن بسیار 
دشوار است، بلکه نبود شفافیت کافی است. جامعه را آگاه نکرده ایم که یک 
ش��رکت چند بار به مزایده گذاشته شده، اما خریداری نداشته و جزییات 
واگذاری آن چه بوده است. آنقدر به شایعات میدان داده ایم که دیگر کسی 

راس��ت و دروغ را تشخیص نمی دهد. بدون آنکه چشم مان را روی نقص ها 
ببندیم، دس��ت کم در مورد بس��یاری از ش��رکت های مشکل ساز که سر و 
صدای زیادی نیز از آنها شنیده می شود، افسانه پررنگ تر از واقعیت است. 
در مورد بسیاری از آنها وقتی سراغ اسناد مالی می رویم، مشخص می شود 
آنقدر که ادعا می ش��ود خبری نیس��ت. اگر فالن شرکت به واقع آنقدر که 
گفته می ش��ود ارزشمند بود، پس از چند بار مزایده خریدار مناسبی پیدا 
می کرد. بس��یاری از این شرکت ها هزار مسئله آشکار و پنهان داشته اند و 

دارند و حتی در دوران دولتی بودن هم با دوپینگ سرپا بودند.
او درباره اینکه آیا وجه مش��ترک خصوصی س��ازی ش��رکت های بزرگی 
مانند هپکو، آذرآب و نیشکر هفت تپه یکسان بوده است، پاسخ داد: چنین 
مقایس��ه هایی را از نظر علمی نمی توان جدی گرفت. مقایس��ه اوضاع یک 
شرکت دولتی در گذشته با اکنون که خصوصی شده کار ساده ای نیست. 
این ش��رکت ها اگر سرپا بودند، کسی به فکر واگذاری آنها نمی افتاد. برای 
مثال، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اواسط دهه ۴0 شمسی افتتاح شده 
و ت��ا امروز نزدیک به 75 درصد همه س��ال های فعالیت ش��رکت، با زیان 
روبه رو بوده اس��ت. دولت بارها مجبور ش��ده بود به آن منابع مالی تزریق 
کند تا ش��رکت بتواند حقوق کارکنانش را پرداخت کند. طی این سال ها 
برای این ش��رکت مواردی نظیر آزاد شدن قیمت حامل های انرژی، حذف 
یارانه ها و کمک های دولت، تحریم ها و تغییرات اقتصادی بسیاری رخ داده 

که مقایسه درست را بسیار دشوار می کند.
به اعتقاد خالقی، خصوصی س��ازی در ایران همیش��ه هم ناموفق نبوده 
اس��ت. حتی با همین ارقام کنونی، وضعیت شاخص های مالی بسیاری از 
این ش��رکت ها بد نیست. مطالعه ای که در مورد اثربخشی خصوصی سازی 
ایران در وب گاه سازمان خصوصی سازی موجود است، نشان می دهد برای 
مثال در صنایع معدنی نتایج خوبی داش��ته ایم و بر حس��ب آمار، عملکرد 
رضایت بخش بوده است. البته مورد ناموفق هم داشته ایم که بخشی از آن 
به ناکارآمدی مدیریت آن شرکت ها باز می گردد، اما درباره بسیاری از موارد 
برخالف آنکه گفته می شود، مشکل اصلی را باید در جایی بیرون از اختیار 

بخش خصوصی جست وجو کرد.

بالیی که دعواهای سیاسی بر سر خصوصی سازی می آورد

مصائب خصوصی سازی ایرانی
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حداقل سهمیه مصوب در سامانه بهین یاب 
قطعه سازان را روانه بازار آزاد می کند

عضو هیأت مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو کش��ور خرید مواد اولیه از بورس کاال و ثبت نام 
در سامانه بهین یاب صرفا برای خرید در توناژهای باال کارایی دارد.

بابک کریمخان در گفت وگو با خبرنگار خبرخودرو، اظهار داشت: 
قطعه س��ازان قبل از ثبت نام در س��امانه بهین ی��اب نیازمند تکمیل 
مدارک اعم از پروانه بهره برداری و س��ایر مجوزها هس��تند، در غیر 

این صورت ثبت نام در این سامانه امکان پذیر نیست.
وی با بیان اینکه امکان بالقوه ثبت نام در س��امانه بهین یاب برای 
تمامی تولیدکنندگان وجود ندارد، افزود: قطعه سازان همچنین اگر 
با مش��کالت و موانع��ی در ارتباط با ش��هرک های صنعتی و ادارات 
صمت اس��تان متبوع خود مواجه باش��ند، برای ورود به س��امانه و 
ثبت اطالعات می بایست، می بایس��ت بدوا نسبت به رفع این موانع 

اقدام نمایند.
کریمخان درخصوص س��همیه های مصوب ب��رای تولیدکنندگان 
گفت: حداقل ظرفیت های تعیین ش��ده برای ورود به این س��امانه، 
ام��کان خرید مواد اولی��ه را برای واحدهایی فراه��م می کند که در 
توناژهای باال اق��دام به خرید می کنند و واحدهایی که نیاز مصرفی 
آنها، اقالم خردتر با حجم کمتری را ش��امل می شود، به دلیل عدم 
برخورداری از سقف اعتباری، عمال نمی توانند از امتیازات ارائه شده 
از س��وی ش��رکت هایی نظیر فوالد مبارکه و پتروشیمی ها استفاده 
کنن��د و این موضوع آنها را ناگزیر از مراجعه به بازار آزاد و خرید با 

قیمت های باال و غیرمنطقی ناشی از فعالیت های داللی می سازد.
عضو هیأت مدیره انجم��ن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه س��ازان خودرو کشور در ادامه بیان کرد: این مشکالت موجب 
می ش��ود، دسترس��ی قطعه س��ازان به منابع تامین کننده مواد اولیه 
داخلی، تضعیف ش��ده و ام��کان بهره برداری از تس��هیالت در نظر 

گرفته شده غیرمقدور گردد.

نماگربازارسهام

یک کارشناس صنعت خودرو گفت در حال حاضر فاصله نسبتا زیادی با 
تولید خودروی هیبریدی واقعی داریم.

به گزارش پای��گاه خبری »عصر خودرو« به نقل از باش��گاه خبرنگاران 
جوان، مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به سوالی مبنی بر 
اینک��ه چه زمانی می توانیم گام بزرگی در زمینه تولید خودرو های هیبرید 
در تیراژ باال برداریم؟، گفت: ما در حال حاضر فاصله نسبتا زیادی با تولید 
خودروی هیبریدی واقعی داریم. این کارش��ناس صنعت خودرو بیان کرد: 
شاید مناسب تر باش��د ابتدا یک مونتاژکار خوب و باکیفیت در این زمینه 
شویم و در مرحله بعد به سوی تولید حرکت کنیم. در دنیای صنعت و به 
ویژه خودروس��ازی تعریف و نمود عملی بسیار متفاوتی از پروسه مونتاژ تا 
تولید وجود دارد. او گفت: به نظر می آید در گذشته نگاه بلندمدت و عمیق 
به اهمیت ویژه و جایگاه خودرو های هیبرید در بازار کش��ور وجود نداشته 
اس��ت. در حدود 11 س��ال پیش و زمانی که خبر امضای تفاهم نامه برای 
تولید س��مند و پراید هیبریدی رسانه ای ش��د، از سوی برخی مقامات در 
وزارت صنعت و ایدرو گفته شد که برای خودروهای سطح میکروهیبرید، 

پیشنهاد افزایش قیمت 250 تا ۴00 هزار تومانی داده شده است!
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: همان زمان اعالم شد که طی 18 
ماه آینده )از نیمه های نخست سال 138۹ به بعد( نمونه اولیه خودرو های 

هیبریدی در کشور رونمایی خواهد شد که البته هیچ کدام از این دو رویداد 
رخ ندادند که دور از انتظار هم نبود. تا مادامی که بازار خودروی کشور در 
شرایط رقابت آزاد و حضور بدون محدودیت با برند های بزرگ خودروسازی 
قرار نگیرد، نمی ش��ود انتظار داش��ت که خودروس��ازان ب��ه دنبال ارتقای 
تکنولوژی خود و تولید محصوالت به روز دنیا به ویژه در بحث هیبرید بروند. 
فرزانه گفت: طراحی و تولید خودرو های هیبریدی در زمره تکنولوژی های 
جدید در دنیا محس��وب می شود، برای مثال شرکتی مثل مرسدس بنز به 
تازگی نمونه تولید عمده تجاری با نام EQA )برپایه کراس اوور GLA( را 
به عنوان ارزان ترین خودروی برقی خود و یا پورشه مدل تایکان را حدودا 
10 سال بعد از عرضه تسال مدل S روانه بازار کرده اند، پس در پله نخست 
ما نیازمند واردات تکنولوژی این خودرو ها و به قولی خرید دانش فنی آن 

از شرکت های پیشرو هستیم.
این کارش��ناس صنعت خودرو تش��ریح کرد: در این میان می تواند یکی 
از راه های مناس��ب جهت فرهنگ سازی و آشنایی بیشتر مصرف کنندگان 
ب��ا این قبیل خودرو ها، نخس��ت ایجاد خدمات پس از فروش گس��ترده و 
قوی و سپس واردات )ادامه دار و تعداد باال( نمونه های موفق و ارزان قیمت 
اتومبیل های هیبریدی به کشور جهت تجهیز کردن ناوگان عمومی حمل 
و نقل شهری، چون اتوبوس ها، تاکسی ها، خودروهای نیرو های انتظامی و 

پلیس )حتی در قالب موتورس��یکلت( و خودرو های سازمانی و ارگان ها و 
وزارتخانه ها باشد.

او گف��ت: در پله دوم پیش��نهاد می ش��ود ب��ه جای س��رمایه گذاری در 
بخش صنعت خودروی کش��ورهایی چون مصر، ونزوئال، سنگال، بالروس، 
آذربایجان و... که در طی این س��ال ها به چند صد میلیون دالر رسید و به 
هیچ وجه موفقیت آمیز هم نبود، این س��رمایه ها را در داخل کش��ور مورد 
استفاده قرار گرفته شود و با دعوت از خودروسازان بزرگ بین المللی برای 
ورود به کش��ور و تسهیل شرایط مناسب س��رمایه گذاری در این زمینه به 
همراه انتقال دانش و فناوری را برای آنها فراهم کرد که این امور می تواند به 
مرور زمان ما را در زمره یکی از کشور های دارنده این تکنولوژی قرار دهد.
این کارشناس صنعت خودرو گفت: موفقیت در طرح های خودروسازی 
نیازمند سرمایه گذاری چند دهه ای است و یکی از کشور های موفق و نمونه 
جهت حضور و س��رمایه گذاری خودروس��ازان بنام برای تولید خودرو های 
هیبریدی، آفریقای جنوبی اس��ت که سرمایه گذاری و موفقیت برندهایی 

چون تویوتا و فولکس واگن در بیش از سه دهه اخیر در آنها زبانزد است.
فرزان��ه گفت: معتقدم آین��ده متعلق به خودرو ه��ای هیبریدی و تمام 
الکتریک اس��ت و فراگیر ش��دن این تکنولوژی حتی در مسابقات رسمی 

اتومبیلرانی نشان از اهمیت باالی آن دارد.

چگونه می توان به تولید خودرو های هیبرید در تیراژ باال دست پیدا کرد؟
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اخبار

آذربایجان شرقی -  ماهان فالح: رییس هیئت مدیره و مدیرعامل 
شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی با شرکت در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری که بطور زنده از تلویزیون پخش شد به تشریح اقدامات صورت 
گرفته آبفا در حوزه آب و فاضالب استان پرداخت. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، علیرضا ایمانلو در خصوص وضعیت کلی آب شرب استان از نظر 
تولید و مصرف شــرب گفت: با توجه به اینکه در سطح کشور و استان با 
خشکسالی مواجه هستیم بحث کاهش سطح بارندگی نیز وجود دارد که 
در ســطح کشور این کاهش 50 درصد بوده و در سطح استان 23 درصد 
تخمین زده می شود. حتی با تغییر نوع بارندگی نیز مواجه بودیم که سطح 
بارش برف به شدت کاهش یافته است و همچنین با افزایش درجه حرارت 
نسبت به سالهای گذشته روبرو بودیم که طبیعتا" افزایش مصرف را به بار 
خواهد داشت. وی افزود: خوشبختانه با تدابیر خوب و کارشناسی و حفر 
چاه ها و مهندســی معکوس سعی گردیده این کم آبی به حداقل برسد. 
ایمانلو اضافه کرد: میزان تولید آب کل استان 9 مترمکعب و میزان مصرف 
هم 8.5 مترمکعب است و هر فرد باالی 230 لیتر در شبانه روز آب مصرف 
می کند که در پیک مصرف نزدیک به 250 می رسد روی هم رفته وضع 
تولید آب در استان خوب است ولی مصرف هم باید مطابق با استانداردهای 
در نظر گرفته شده باشد. وی ادامه داد: مردم عزیز با رعایت الگوی مصرف 
درســت و استاندارد و با 15- 10 درصد صرفه جویی در این راه به تنش 
آبی کمک خواهند کرد تا از این مرحله هم به خوبی و خوشی عبور کنیم. 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی در خصوص هدر رفت 
آب در سطح اســتان گفت: در دو حوزه با هدر رفت آب روبرو هستیم از 
جمله  11.5 درصد پوسیدگی و خرابی شبکه و لوله ها و مورد دوم 18.5 
درصد انشعابات غیرمجاز در سطح استان است و با اشاره به اینکه استاندارد 
متوســط هدررفت آب در کل کشــور 24 درصد است که نسبت  به آمار 
کشــور وضعیت ما خوب می باشد ولی نیاز است در بحث کنترل فشار، 

اصالح شبکه و پیگیری و حذف انشعابات غیرمجاز کارهای جامع و بسیاری 
از این دســت انجام دهیم. ایمانلو تاکید کرد: برای جلوگیری از هدررفت 
آب بحث زون بندی کل شهر و تعدیل فشار و همچنین تعویض لوله های 
پوسیده مطرح می باشد که با بررسی و تالش های متخصصان شرکت آب 
و فاضالب، اصالح شــبکه در حال پیگیری و انجام می باشد. وی در مورد 
عدم توازن و انتقال آب در بعضی نقاط شهر در زمان قطعی افزود: با توجه 
به کوهستانی بودن منطقه، ساختار هندسی کالنشهر تبریز طوری طراحی 
شــده که دارای اختالف سطح زیادی است و شبکه آب تبریز نیز بر این 
اساس طراحی شده و انتقال آب از پایین دست به ارتفاع باال طول کشیده 
و این باعث افت فشار در برخی مناطق خواهد بود. مدیرعامل شرکت آب 
و فاضالب آذربایجان شرقی در خصوص وضع آب های روستایی نیز گفت: 
روستاهای نزدیک تبریز به شبکه آب شرب کالنشهر تبریز متصل بوده و به  
خاطر جلوگیری از بروز مشکل در جهت تامین آب، 30 حلقه چاه جدید 
حفاری  شده است که 20 مورد در شهر تبریز و 10 مورد هم در روستاها و 
مسیر زرینه زود می باشد و در زمان پیک مصرف به یاری شبکه توزیع آب 
خواهد آمد. ایمانلو افزود: شرکت آب و فاضالب استان در جهت تامین آب 
شرب سالم و بهداشتی به هموطنان و بهبود کیفیت خدمات رسانی، عالوه 

بر 6 مرکز آزمایشگاهی مجهز در سطح شهرستان ها، یک آزمایشگاه مرجع 
با تمام امکانات در مرکز اســتان مشغول پایش و حفظ کیفیت آب های 
استحصال شده از 1218 منبع به صورت شبانه روزی می باشد. وی افزود: 
آزمایشگاه مرجع تبریز جزو بهترین آزمایشگاه های شمال غرب کشور است 
و در این آزمایشگاه روزی 3 هزار نمونه از کل سطح استان جمع آوری و 
آزمایش می شــود تا از نظر کیفیت مشکلی پیش نیاید. وی خاطرنشان 
کرد: برابر استانداردها و شاخص های مورد قبول اقدام به تولید آب نموده 
و همانگونه که کیفیت آب شرب از خطوط قرمز  شرکت مهندسی و وزارت 
نیرو می باشد بنابراین مردم عزیز مطمئن باشند که آب شربی با استاندارد 
و کیفیتی باال در اختیار آنان قرار خواهد گرفت. مدیرعامل شــرکت آبفا 
آذربایجان شرقی درباره وضعیت فاضالب استان نیز گفت: 11 تصفیه خانه 
در کل اســتان وجود دارد و در 14 شهر استان نیز شبکه فاضالب اجرا و 
انشــعاب ها واگذار شده است که نزدیک 110 میلیون مترمکعب پساب 
تصفیه می شــود. ایمانلو ادامه داد: در تبریز باالی هشــتاد و شش درصد 
شبکه فاضالب اجرا شده که جزو استان های پیشرو در این حوزه هستیم. 
وی افزود: تصفیه خانه اصلی تبریز از ســال 80 شروع به کارکرده است و 
فازدوم تصفیه خانه فاضــالب تبریز که جزء بزرگترین تصفیه خانه های 
در حال ســاخت کشوراست و فاضالب  یک میلیون نفر را تصفیه خواهد 
کرد و اگراعتبارات الزم تامین شود اواخر تیرماه بخش سویل مایع افتتاح 
خواهد شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی مزایای فاز 
دوم تصفیه خانه را انتقال پســاب آن برای مصارف صنعتی و همچنین 
دریاچه ارومیه دانســت و گفت: این امر در احیای دریاچه سهم بسزایی 
خواهد داشت.  وی در پایان به اقدامات ساختاری در تامین آب شرب تاکید 
کرد و یکی از راه های اصلی حل مشــکل قطعی آب تبریز را انتقال آب 
ارس دانست که با کمک نمایندگان مجلس در شورای اسالمی، می تواند 
راهگشای خوبی برای برون رفت از مشکل کم آبی در کالنشهر تبریز باشد.

رشت - خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی ، فریبرز 
ســعیدی کیا در خصوص نقش و وظایف شــرکت شهرکهای صنعتی 
گیالن گفت : دو وظیفه یی که شــرکت شهرکهای صنعتی استان و در 
سطح کالن سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران 
دنبــال می کنند »تامین و فراهم کردن زیرســاختهای صنعتی« برای 
سرمایه گذاران و استقبال از آنهایی که به عرصه ی تولید وارد می شوند 
و همچنین »اجرایی کردن مباحث حمایتی از صنایع کوچک« اســت. 
مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن ، با اشاره به اینکه 
اقتصاد مقاومتی مهمترین و اصلی ترین موضوعی را که دنبال می کند 
درون زا بودن و برون گرا بودن آن اســت، تاکیــد نمود: درون زا بودن از 
این حیث که بتواند موضوعات و مشکالت را درون سیستم حل کند و 
برون گرا بودن از این نظر که نگاه به بیرون سیستم داشته باشد و آنچه 
که عرضه می کند را در بازارهای رقابتی به فروش برساند. سعیدی کیا 

همچنین خاطر نشــان کرد: صنایع کوچک و متوسط استان با در نظر 
گرفتن این دو مبحث مهــم »اقتصاد مقاومتی«، تالش می کنند تا به 
رونــق اقتصادی جامعه کمک نمایند. وی به موضوع حمایت از صنایع 
کوچک و واحدهای تولیدی متوسط اشاره کرد و گفت: تالش می شود 

صنایع کوچک در شهرکها و نواحی صنعتی را در فرآیند بهره برداری و 
در وضعیت موجود حفظ کنیم یا صنایع راکد و غیرفعال و یا واحدهای 
نیمه تعطیل را مجدداً به حالت فعال در آوریم همچنین واحدهایی را که 
پایین تر از ظرفیت اسمی خود تولید می کنند را به شرایطی برسانیم که 
در حد ظرفیت خود فعالیت نمایند . رئیس هیئت مدیره شرکت شهرک 
های صنعتی استان گیالن حمایتهای نرم افزاری را روش دیگر حمایت 
از صنایع کوچک و متوســط استان دانست و گفت: این حمایتها یا در 
حوزه ی تجاری ســازی محصوالت و تولیدات و یا موضوعات آموزشی، 
مشــاوره های صنعتی، دوره های فنی و صنعتی برای مدیران واحدهای 
تولیدی و صنایع است تا دانش و بینش آنها را افزایش دهد، شرکت در 
نمایشگاههای داخلی و خارجی تا بتوانیم واحدهای صنعتی را در این 
شــرایط موجود حفظ کنیم یا در شرایط بهبود اقتصادی که عنقریب 

اتفاق خواهد افتاد، توسعه و گسترش دهیم.

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز: مدیر کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان گفت: طرح مطالعاتــی احداث کریدور خطوط جامع 
بندر خلیج فارس با هدف  ایجاد بســتری مناســب براي ارائه 
خدمات هرچه بهتر به بخش خصوصي و تسهیل در امر واردات 
و صادرات فرآورده هاي نفتی در حال انجام اســت . به گزارش 
روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان ، " علیرضا 
محمــدی کرجی ران" هدف از اجــرای این طرح مطالعاتی را 
ساماندهي و افزایش بهره برداري از حداکثر ظرفیت هاي اسکله 
و سایتهاي نفتي در بندرخلیج فارس بیان کرد. وی ایجاد بستري 
مناسب براي خدمات بهتر به بخش هاي خصوصي در واردات و 
صادرات فرآورده هاي نفتي بر اســاس استانداردهاي معتبر را از 
دیگر اهداف پروژه یاد شــده برشمرد . به گفته محمدی کرجی 
ران بــا احداث کریدور خطوط جامع بندر خلیج فارس عالوه بر 

افزایش حجم عملیات تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی، بهره 
روری از اســکله ها نیز افزایش یافته و به تبع آن شاهد کاهش 
ماندگاری شــناورها در لنگرگاه خواهیم بود. مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی بندر شــهید رجایی خاطر نشان کرد: با اتصال تمامی 

شرکت های سرمایه گذار به محوطه تخلیه و بارگیری ریلی در 
بندر شهید رجایی انتقال فرآورده های متنوع سبک و سنگین 
نیز از طریق ریل به مخازن مســتقر در بندر خلیج فارس امکان 
پذیر خواهد شــد. وی ادامه داد: با ساماندهی و احداث خطوط 
جدید امکان پذیرش شــناورهای با سایز بزرگ و اتصال آن به 
مخازن بندر خلیج  فــارس فراهم و ما حصل این اقدام افزایش 
سهم بازار در منطقه است. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان 
اعتبار در نظر گرفته شــده برای قرارداد مطالعه را 12 میلیارد 
ریال و اعتبار پیش بینی شــده جهت اجرای عملیات عمرانی را 
رقمی بالغ بر 16 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در ابتدا 
15 شرکت به این خطوط متصل شده و بر اساس طرح، در آینده 
تمامی شرکت های سرمایه گذار نفتی واقع در بندر شهید رجایی 

از این خطوط بهره مند خواهند شد.

اراک- فرنــاز امیدی: با توجه به کاهش 40درصدي بارش ها در 
سال آبي جاري و احتمال بروز تنش آبي در کشور ، مهندس حمید 
رضا جانباز مدیر عامل شــرکت مهندســي آب و فاضالب کشور با 
ارسال نامه اي ، شرکت هاي آب و فاضالب سراسر کشور را ملزم به 
تشکیل ستاد پایش تنش آبي و برگزاري جلسات این ستاد به طور 
مستمر نمود.  به گزارش روابط عمومي شرکت آب و فاضالب استان 
مرکزي به دنبال  تشــکیل ســتاد پایش تنش آبي در این شرکت 
،اولین جلسه این ستاد در روز 26 اردیبهشت ماه با حضور مهندس 
عرفاني نســب مدیر عامل  و اعضاء ستاد پایش تنش آبي شرکت و 
حضور مدیران امور آب و فاضالب  شهرستان هاي تابعه به صورت 
ویدئو کنفرانس  برگزار شــد.  در ابتداي جلسه فرشاد مومني مدیر 
دفتــر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شــرکت آب و فاضالب 
استان مرکزي ضمن ارائه گزارشي از اقدامات انجام شده براي گذر 
از تنش آبي تابســتان 1400 گفت: برگزاري 2 مانور دیزل ژنراتور 
، مانور تانکرهاي آبرســاني ، شناسایي روستاهاي مواجهه با تنش 
آبي ،رصد تماس هاي مردمي از ســامانه122  و برقراري کشــیک 

همکاران در ستاد و شهرستان ها تا پایان تابستان از اقداماتي است 
که در این صورت پذیرفته اســت. در ادامه محمد امیني مدیر دفتر 
سیستم هاي کنترل انرژي شــرکت آب و فاضالب استان مرکزي 
ضمن تشریح  برگزاري مانورهاي دیزل ژنراتور، هدف از برگزاري این 
مانورها بررسي وضعیت دیزل ژنراتورها براي تامین برق تاسیسات 
در مواقع قطع برق عنوان نمود و افزود:  در این راستا دستورالعمل 
بهره برداري از دیزل ژنراتور ها به امورات آب و فاضالب شهرستان 
هاي تابعه ابالغ شــده اســت. در ادامه هریک از مدیران امور آب و 

فاضالب شهرســتان هاي تابعه که از طریق ویدئو کنفرانس در این 
جلسه حضور داشتند وضعیت آبرساني به روستاها و اقدامات انجام 
شده در روستاهاي داراي تنش آبي را حوزه خدمت خود را تشریح 
نموده و برنامه  هاي آتي براي کاهش تنش آبي در این روســتا ها 
را ارائه نمودند. سپس مهندس عرفاني نسب مدیر عامل شرکت آب 
و فاضالب  اســتان مرکزي با اشاره به کاهش بارندگي در سال آبي 
جاري اظهار داشت:114 روستا در استان مرکزي با تنش آبي مواجه 
هستند که براي تک تک این روستاهاي پروژه هاي آبرساني تعریف 
شده است که در صورت تخصیص اعتبارات با آمادگي همکاران در 
ســتاد و امور آبفا شهرستان ها به ســرعت اجرا مي گردند. وي در 
پایــان، قطعي برق را  عاملي براي مواجه شــدن مردم با قطع آب  
عنــوان نمود و تصریح کرد : براي مواجه نشــدن با قطع آب و برق 
مردم بایســتي مصرف آب و برق را مدیریت کنند زیرا کمبود آب 
منجر به ایجاد اختالل در تولید برق و در نتیجه قطع برق مشترکین 
خواهد شــد و قطع برق تاسیســات نیز آبرساني به مشترکین را با 

اختالل و قطعي مواجه خواهد نمود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی:

علیرغم وضعیت مناسب تولید آب میزان مصرف فراتر از استاندارد است 

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیالن تاکید کرد :
دو وظیفه ی شرکت شهرکهای صنعتی؛ فراهم کردن زیرساختهای صنعتی و دنبال کردن مباحث حمایتی 

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اعالم کرد :

ایجاد بستر مناسب براي ارائه خدمات بهتر به بخش خصوصي درامر فرآورده هاي نفتی

برگزاری اولین جلسه ستاد تنش آبي شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 

آذربایجان شرقی - ماهان فالح: همزمان با روز ارتباطات و 
روابط عمومی از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان  شــرقی تقدیر شــد.  به گزارش خبرنــگار ما در تبریز، 
همزمان با 2۷ اردیبهشــت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اهداء لوح 
ســپاس از خدمات و اقدامات جابر دل جاوید رئیــس اداره روابط 
عمومی و بهروز هوشمند کارشــناس روابط عمومی این اداره کل 
قدردانی کرد. در متن این تقدیر نامه آمده است؛ امروزه افکار عمومی 
به عنوان یک ارزش اجتماعی است و اطالع رسانی در اشکال مختلف 
به ویژه خبر رســانی یکی از مباحث کلیدی و اساســی در جوامع 
محسوب می شود. در دنیای امروز که ارتباطات و اطالع رسانی  نقش 
اساسی و حیاتی در توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی 

ایفا می کند، روابط عمومی به عنوان قلب تپنده و پل ارتباطی میان 
افراد جامعه، ســازمان ها و نهادها از جایگاه ارزشــمندی برخوردار 
می باشــد. بدین وســیله با تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی 
از کوشــش صمیمانه و تالش های ارزنده تان در حوزه ارتباطات و 
روابط عمومی اداره کل که با همت و تالش جمعی در سالی که به 
فرمایش مقام معظم رهبری با نام سال »تولید؛ پشتیبانی ها و مانع 
زدایی ها« مزین گردیده است در راستای تحقق اهداف و استراتژی.
های راهبردی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کســب رضایت 
مردم  صمیمانه تشکر و قدردانی نموده همواره سربلند و سرافرازی 

جنابعالی را از خداوند متعال آرزومندم.
حسین فتحی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی:

افکار عمومی به عنوان یک ارزش اجتماعی است 

در یکصدو یازدهمین جلسه شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان مازندران عنوان شد :
برنامه ریزی و بررسی راهکارهای مناسب در خصوص آمادگی و مدیریت 

مصرف در سال 1400
ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای مازندران این جلسه با حضور مدیران صنعت آب و برق استان به میزبانی 
شــرکت آب منطقه ای مازندران به منظور سازگاری با کم آبی پیش رو ، باال رفتن 
میزان مصرف برق در تابســتان و لزوم استفاده از دیزل ژنراتور ها برگزار گردید در 
این جلسه دکتر محمدابراهیم یخکشی مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت آب 
منطقه ای مازندران با توجه به نقش موثر اطالع رسانی به مصرف کننده در شرایط 
فعلی. راه اندازی پویش در ســطح خانواده وکنترل مصارف آب و برق در کشــاورزی ها  را از جمله راهکارهای مناسب درجهت 
عبور از پیک مصرف دانست. ایشان همچنین خواستار تشکیل کارگروه بین شرکت های آب و برق درجهت برخورد با مشترکین 
غیرمجاز شد.   یخکشی افزود: کشاورزی اقتصاد پایه استان بوده که در حال حاضر با توجه به کاهش منابع آبی نیازمند مشارکت 
همگانی است و باید به طرق مختلف از برداشت های غیر مجاز آب های زیرزمینی جلوگیری شود.   در ادامه جلسه مدیران وزارت 
نیرو  به ارائه گزارش های مربوط به میزان مصرف برق و اب در سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته. درخصوص اقدامات الزم 

جهت کنترل میزان مصرف برنامه ریزی الزم صورت پذیرفت

درمنطقه ده عملیات انتقال گاز؛
انتقال بیش از 243 میلیارد مترمکعب گاز درسال 99

بوشهر - خبرنگار فرصت امروز: سرپرســت منطقــه ده عملیات انتقال گاز 
ازانتقال بیش از 243 میلیارد مترمکعب گاز و تحقق برنامه های عملیاتی این منطقه  
درسال گذشته خبرداد.  به گزارش روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز، علی 
نصیحت کن سرپرست منطقه ده عملیات انتقال گازضمن قدردانی از زحمات شبانه 
روزی کارکنان، گفت: منطقه ده عملیات انتقال گاز برای بهبود مســتمرفعالیتها و 
تحقق اهداف ازپیش تعیین شده توانست، دستاوردهای بسیاری را در زمینه  انتقال 
مستمر و پایدار گاز برای شرکت انتقال گاز ایران داشته باشد.  وی افزود: در سال گذشته علی رغم محدودیت های بیماری کرونا،  
توانستیم با بهره گیری از نیروهای متخصص و جوانان خالق بیش از 243 میلیارد استاندارد مترمکعب گاز را ازطریق خطوط لوله 
فشارقوی به سرتاسر کشور انتقال دهیم که با رشد 6.3 درصدی حجم انتقال گاز همراه بوده است.  نصیحت کن تصریح کرد: این 
منطقه درحوزه مسئولیت های اجتماعی به عنوان یکی از ارزش های سازمانی،  برای توسعه شبکه گاز رسانی به روستاهای کم 
برخوردار نیز پیشرو بوده، بطوریکه در سال 99 با انجام عملیات انشعاب گیری گرم از خط لوله چهارم سراسری شرایط الزم برای 
گازرســانی به روســتاهای خلیلی، فداغ و عماد شهر شهرستان الر و گراش )توابع استان فارس( را فراهم آورده است.  سرپرست 
منطقه ده عملیات انتقال گاز در ادامه به تحقق برنامه های توسعه ای شبکه انتقال گاز نیز اشاره کرد و گفت: عملیات برشکاری 
خط لوله 56 اینچ جهت انشعاب جزیره کیش از برنامه های مهم عملیاتی این منطقه در سال گذشته بود که خوشبختانه این 
مورد نیز انجام گرفت. به گفته وی، درسال جاری که از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید؛ پشتیبانی و مانع زدایی نام گذاری 
شــده اســت، تالش می کنیم با انجام برنامه های عملیاتی تدوین شده، رفع موانع  تداوم انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز 

طبیعی را با جدیت پیگیری نماییم. 

موفقیت دو ورزشکار برق منطقه ای خوزستان در رشته های کاراته و کوهنوردی
اهواز - شــبنم قجاوند: دو کارمند شرکت برق منطقه ای خوزستان موفق به 
کسب مقام سوم وزارت نیرو در رشته کاراته و کسب سیمرغ ملی کوهنوردی کشور 
در رشته کوهنوردی، شدند. مصطفی بهمنی لشتر با صعود به 31 قله مرتفع در 31 
استان کشور موفق به اخذ سیمرغ ملی کوهنوردی کشور شد. مصطفی بهمنی لشتر 
با پیمودن 61 هزار کیلومتر مســافت جاده ای، پیمایش کوهنوردی بیش از 650 
کیلومتر و مجموع ارتفاعات قله های صعود شــده با بیش از 11۷ هزار متر، به این 
موفقیت دست پیدا کرده است. تمامی این صعودها تحت نظارت مستقیم فدراسیون کوهنوردی اجرا و به نتیجه رسیده است. در 
کارنامه وی همچنین صعود به چندین قله مطرح کشور، سرپرستی صعود تیم های مختلف دیگر استانها نیز وجود دارد. در یک 
رویداد ورزشی دیگر، پویان قنبری از کارکنان معاونت بهره برداری شرق اهواز موفق به کسب مقام سوم مسابقات مجازی رزمی 
وزارت نیرو در رشته کاراته شد. اولین دوره مسابقات مجازی رزمی وزارت نیرو با حضور 14 استان و 44 ورزشکار در 8 رده سنی 
به میزبانی شرکت آب و فاضالب استان البرز برگزار شد.  در این دوره از مسابقات پویان قنبری مسئول انجمن ورزش های رزمی 

صنعت آب و برق خوزستان موفق به کسب مقام سوم در رده سنی زیر 40 سال در رشته کاراته گردید.   

قمی ها 550 میلیون تومان فطریه پرداخت کردند
قم - خبرنگار فرصت امروز: معاون توســعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد 
اســتان قم گفت: قمی ها 550 میلیون تومان زکات فطره و کفارات به پایگاه های 
ثابت و سیار و درگاه های الکترونیک کمیته امداد استان پرداخت کردند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی کمیته امداد، سید محمدرضا میره ای، معاون توسعه مشارکتهای 
مردمی کمیته امداد استان قم با بیان اینکه این استان قبل از اعالم رؤیت هالل ماه 
شوال تمهیدات الزم را برای جمع آوری فطریه و کفارات مردم پیش بینی کرده بود 
گفت: زکات فطره و کفارات هم استانی های عزیز از همان ساعات ابتدایی اعالم عید سعید فطر در پایگاههای ثابت و سیار حرم 
مطهر، جمکران، مساجد، مراکز نیکوکاری و مصالهای برگزاری نماز عید، جمع آوری و به پنج درگاه الکترونیک معرفی شده واریز 
شد. وی با اشاره به شرایط خاص و اعتقادات مردم این استان در پرداخت زکات فطریه و کفارات گفت: قمی ها در روزهای اول 
و دوم عید فطر 550 میلیون تومان زکات فطره و کفارات به پایگاه های ثابت و سیار و درگاه های الکترونیک کمیته امداد استان 
پرداخت کردند.میره ای عنوان کرد: از این میزان بالغ بر 41۷ میلیون تومان زکات فطریه عام و سادات است و مابقی آن کفارات 
عمد و غیر عمد بوده است. وی با بیان اینکه همچنان درگاه های الکترونیک این نهاد به منظور دریافت فطریه و کفارات مردم 
خیر استان قم فعال است، تاکید کرد: شماره گیری کد دستوری #5*025*88۷۷* با تلفن های همراه از درگاه های الکترونیک 
جمع آوری فطریه در این استان است. معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قم تصریح کرد: مردم همچنین می 
توانند زکات فطره عام را به شــماره کارت 603۷99۷950059668 ، زکات فطره سادات را به کارت 603۷99۷95006۷935 

، کفاره غیر عمد را به کارت 603۷99۷9500۷6209 و کفارات عمد را به شماره کارت 603۷99۷9500844۷6 واریز کنند.

بازدید استاندار گلستان از مرکز همگانی واکسیناسیون در شهرداری گرگان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز: استاندار گلستان از نخستین مرکز همگانی واکسیناسیون در شهرداری گرگان بازدید به 
عمل آورد.دکتر »هادی حق شناس« استاندار گلستان به همراه مهندس حمیدی فرماندار شهرستان گرگان و تعدادی مقامات 
اســتانی و شهرستانی از اولین مرکز همگانی واکسیناسیون کرونا در سالن ورزشی امامرضا )ع( تحت پوشش سازمان فرهنگی، 
اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان بازدید کرد.سالن امام رضا )ع( توسط سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان 
در اختیار اداره بهداشــت شهرســتان گذاشته شده و عملیات واکسیناسیون از روز 21 اردیبهشت 1400دراین  سالن ورزشی با 

اولویت سنی درحال انجام است.

بازدید مدیر کل دیوان محاسبات استان گیالن از روستاهای شهرستان رضوانشهر
رشت - خبرنگار فرصت امروز: دکتر کردلو مدیرکل دیوان محاسبات استان 
گیالن، به همراه مهندس اکبرزاده مدیرکل بنیاد مســکن انقالب اســالمی استان، 
مهندس بشــیری سرپرست معاونت عمران روستایی این نهاد، مهندس آفتابی مدیر 
بنیاد مسکن شهرستان رضوانشهر، خانم رضوی ذیحساب بنیاد مسکن استان از بافت با 
ارزش روستاهای ارده، پارگام و روشنده شهرستان بازدید نمود. در این بازدید مهندس 
اکبرزاده به فعالیت و اقدامات بنیاد مسکن در خصوص اجرای طرح توسعه روستایی 
اشاره کرد و گفت: روستای ارده به عنوان یکی از روستاهای دارای بافت با ارزش استان بوده که از سال 93 اجرای طرح هادی در روستا 
شروع و با اعتباری بالغ بر 10523 میلیون ریال 4۷20 مترمربع کفسازی سنگی، 185 مترمربع جداره سازی، 135مترمکعب دیوار 
حائل و 3130 مترمربع از معابر روستای آسفالت گردید. وی ادامه داد: بنیاد مسکن انقالب اسالمی در روستای پارگام با اعتباری بالغ بر 
2500 میلیون ریال 840 مترمربع کفسازی سنگی انجام شده است. مدیرکل بنیاد مسکن در خصوص اجرای طرح هادی در روستای 
ییالقی روشنده گفت: 1680 مترمربع کفسازی سنگی، 220 مترمربع پیاده روسازی و 2۷0 متر جوی بتنی با اعتبار 5600 میلیون 
ریال اجرا گردید. وی افزود: این نهاد با احیای سنت ها و آیین های فراموش شده روستاها، معرفی و برجسته کردن فرهنگ های جوامع 
روستایی و فراهم کردن زمینه و بسترهای الزم موجب شده که گردشگران با هدف آشنایی با این آیین ها و فرهنگ ها، روستاها را 
به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کنند. در ادامه مدیرکل دیوان محاسبات استان با بیان اینکه بنیاد مسکن، با برنامه ریزی صحیح 
توانسته روند توسعه روستاها، به ویژه در حوزه گردشگری را سرعت بخشد، ادامه داد: این نهاد در کنار توجه به زیباسازی و استحکام 

بناهای روستایی، نقش ارزنده ای در حفظ هویت و اصالت این روستا داشته و گام های اساسی در توسعه اقتصادی برداشته است. 

چهار شنبه
29 اردیبهشت 1400
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به قلم: دوگ براون
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ترجمه: علی آل علی

توسعه کس��ب و کار همیشه همراه با سختی های زیادی 
اس��ت. هیچ کارآفرینی ادعای توس��عه کس��ب و کارش به 
س��ادگی هرچه تمام تر را ندارد بنابراین اگر شما در تالش 
برای توس��عه کسب و کارتان هستید، باید سختی های این 
مس��یر را قبول کنید. در غیر این صورت هیچ شانسی برای 

موفقیت در بازارهای مختلف نخواهید داشت. 
یک��ی از معیاره��ای مهم برای موفقیت هر کس��ب و کار 
مربوط به افزایش س��ودش اس��ت. این امر نقش مهمی در 
افزایش بودجه در دس��ترس برند برای ص��رف هزینه های 
بیش��تر خواهد داش��ت. وقتی یک برند بودجه بیشتری در 
دس��ترس داشته باش��د، امکان س��رمایه گذاری باالتری بر 
روی بخش ه��ای مختل��ف کس��ب و کارش را پیدا خواهد 
کرد. بس��یاری از برندها به طور م��داوم در انتظار دریافت 
س��ودهای باالتر هستند. اگر در این میان شما اقدامی برای 
بهبود درآمد کسب و کارتان انجام ندهید، هیچ کس به شما 
کمکی نخواهد کرد. شما در این راستا کامال تنها هستید. 

هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از مهمترین نکات 
برای افزایش س��ود در کس��ب و کار است. شاید این امر در 
نگاه نخس��ت مانند بس��یاری از توصیه ها کلیشه ای به نظر 
برسد، اما در واقع نکات مورد بحث ما بسیار متفاوت خواهد 

بود. در ادامه این نکات را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
طراحی برنامه 5 ساله برای کسب و کار

برنامه ریزی در دنیای کسب و کار بسیار مهم است. هیچ 
کاری بدون برنامه ریزی درس��ت به موفقیت نخواهد رسید. 
بس��یاری از کارآفرینان وقتی اقدام به تاسیس یک کسب و 
کار می کنن��د، بدون هیچ برنامه ای ش��روع به کار و تالش 
می کنند. شاید شما س��ختکوش ترین کارآفرین باشید، اما 
اگ��ر در زمینه فعالیت کاری به برنامه ریزی توجهی نش��ان 

ندهید، شانسی برای موفقیت نخواهید داشت. 
وقتی کسب و کارها برنامه پیش روی شان را به طور دقیق 
بدانند، دیگر دچار سردرگمی نخواهند شد. بدون شک این 
وضعی��ت برای هر کس��ب و کاری ایده آل خواهد بود. البته 
باید به دردس��رهای این عرصه نیز توجه داش��ته باش��یم. 
برنامه ریزی درس��ت و کاربردی امر ساده ای نیست بنابراین 
اگر ش��ما آمادگی الزم برای برنامه ریزی پیش از ش��روع به 
کار کس��ب و کارتان را نداشته باشید، دردسرهای زیادی را 

تجربه خواهید کرد. 
اغلب کس��ب و کارها پیش از ش��روع س��ال جدید اقدام 
به برنامه ریزی برای ماه ه��ای پیش روی می کنند. این امر 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. اگر ش��ما با فرا رس��یدن سال 
جدید اقدام به برنامه ریزی برای کس��ب و کارتان کنید، در 
عم��ل مدت زمانی قابل توجه را از دس��ت داده اید. این امر 
برای بس��یاری از کسب و کارها مشکل ساز است. جلو بودن 
از زمان همیش��ه برای برندها مفید است بنابراین شما هم 
بای��د در زمین��ه برنامه ریزی کاری این ام��ر را مدنظر قرار 

دهید. 
پیش��نهاد م��ا در این بخش برنامه ریزی پنج س��اله برای 
کس��ب و کارتان اس��ت. البت��ه پس از پایان هر س��ال باید 

اندکی به روز رسانی در برنامه تان صورت دهید. به هر حال 
هیچ برنامه ای پس از گذشت مدت زمانی قابل توجه به روز 

نخواهد بود. 
برنامه ریزی برای رویدادهای غیرمنتظره

تم��ام اتفاق��ات دنیای کس��ب و کار به ط��ور کامل قابل 
پیش بینی نیس��ت. بس��یاری از کارآفرینان همیشه دنیای 
کس��ب و کار را مطابق با میل و اراده ش��ان تصور می کنند. 
این امر یک برداش��ت غلط از دنیای کس��ب و کار اس��ت. 

اگر ش��ما به ان��دازه کافی برای موفقیت در دنیای کس��ب 
و کار آمادگی نداش��ته باش��ید، در عمل با مشکالت بسیار 
زی��ادی مواج��ه خواهید ش��د. یک��ی از نمونه های بس��یار 
بزرگ رویداده��ای غیرمنتظره همین ویروس کروناس��ت. 
بدون تردی��د هیچ کارآفرینی بروز بح��ران کرونا را از قبل 
پیش بینی نمی کرد. این امر برای کسب و کارها هزینه های 

بسیار زیادی را ایجاد کرده است. 
بی تردید همه رویدادهای غیرمنتظره در عرصه کس��ب و 
کار به اندازه کرونا سخت و پیچیده نیست بنابراین با اندکی 
برنامه ریزی برای مقابله ب��ا چنین رویدادهایی در وضعیت 
عادی امکان بهبود وضعیت کس��ب و کارتان فراهم خواهد 
ش��د. کمک گرفتن از برخی از افراد حرفه ای در این میان 
اهمیت بس��یار زیادی دارد. ش��اید این امر در نگاه نخست 
بهترین گزینه در دس��ترس نباش��د، اما دس��ت کم امکان 
اس��تفاده از تجربه دیگران ب��دون نیاز به صرف هزینه را به 

همراه دارد. 
اغلب کارآفرینان بازنشس��ته عالقه باالیی برای همکاری 
با برندهای تازه تاس��یس دارند. همچنین ش��مار باالیی از 
آژانس های مش��اوره کسب و کار نیز آماده خدمت رسانی به 
شما هستند. شما باید در میان گزینه های مختلف براساس 

نیاز کسب و کارتان دست به انتخاب بزنید. 

توجه به مخاطب هدف
پ��س از اینک��ه کس��ب و کار ش��ما مخاط��ب هدفش را 
شناس��ایی کرد، باید به طور دقیق نس��بت به آنها اطالعات 
کاربردی جمع آوری نمایید. این امر اهمیت بس��یار زیادی 
ب��رای کس��ب و کارها دارد. هرچه ش��ناخت ی��ک برند از 
مش��تریانش دقیق تر باش��د، امکان تاثیرگذاری بیشتری بر 

روی آنها خواهد داشت. 
کسب و کارهای بزرگ ساالنه سرمایه گذاری بسیار کالنی 
بر روی حوزه کس��ب و کار انجام می دهند. این امر به آنها 
برای موفقیت در بازار کس��ب و کار کمک می کند. شناخت 
دقیق مخاطب هدف ام��کان طراحی بهتر محصوالت برای 
جلب نظر مشتریان را به همراه دارد. این امر شاید در نگاه 
نخس��ت بسیار سخت و دشوار باشد، اما در صورت استفاده 

از اطالعات دقیق ساده تر از هر زمانی خواهد شد. 
تالش برای معرفی برند ب��ه مخاطب هدف یکی دیگر از 
نکات مهم برای افزایش س��ودآوری کسب و کار است. این 
امر اهمیت بس��یار زی��ادی برای هر برند دارد. اگر کس��ب 
و کار ش��ما برای مش��تریان شناخته ش��ده نباشد، شانسی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهید داش��ت. 
بهتری��ن راهکار در این می��ان تالش ب��رای الگوبرداری از 
برندهای بزرگ اس��ت. چنین کس��ب و کارهای��ی به طور 
مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف از 
استراتژی های به روز یا به عبارت ساده تر ترندهای برتر سود 
می برند بنابراین ش��ما نیز در کسب و کارتان باید از چنین 

مزیت هایی استفاده نمایید. 
هرگز یادگیری در مورد افزایش سود را متوقف نکنید

دنیای کس��ب و کار روز به روز در حال پیش��رفت است. 
هیچ برندی امکان ادعا درب��اره یادگیری کامل تمام نکات 
مربوط به افزایش سود را ندارد. حتی برندهای بزرگ نیز در 
طول زمان برای اجرای ایده های شان نیاز به یادگیری نکات 
تازه دارند. همچنین مش��اهده شکس��ت برخی از برندهای 
ب��زرگ در طول س��ا ل های اخیر نیز این نکت��ه را به خوبی 
نش��ان داده اس��ت بنابراین کسب و کار ش��ما باید به طور 
تمام وق��ت در تالش برای یادگیری ن��کات تازه در عرصه 

کسب و کار باشد. 
همفکری ب��ا برخی از برندهای دیگ��ر در زمینه افزایش 
س��ود ایده مناسبی اس��ت. امروزه وبینارهای بسیار زیادی 
در این رابطه عرضه می ش��ود. اگر کسب و کار شما به این 
وبینارها توجه نشان دهد، امکان استفاده از اطالعاتی مفید 

را پیدا خواهد کرد. 
ارزیابی مداوم وضعیت کسب و کارها اهمیت زیادی دارد. 
بسیاری از برندها سال های سال بدون ارزیابی وضعیت شان 
مشغول به فعالیت هستند. اگر کسب و کار شما نیز چنین 
وضعیتی دارد، مش��اهده ناتوانی ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان و کسب س��ودهای باال امری طبیعی خواهد بود. 
ش��ما باید به طور مداوم وضعیت کس��ب و کارتان را بهبود 
بخش��ید. در غیر این صورت شانس��ی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف نخواهید داش��ت.  نکات مورد بحث در 
این مقاله برای شروع فرآیند تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
و همچنین افزایش س��ود کسب و کارتان مناسب است، با 
این حال همانطور که اش��اره شد، نباید یادگیری نکات تازه 

در این راستا را متوقف سازید. 
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گس��ترش جهان��ی ویروس کرون��ا را می ت��وان بزرگترین 
فاجعه 20 سال اخیر دانس��ت. درواقع هیچ بیماری ای تا به 
ای��ن اندازه جهان را درگیر خود نکرده اس��ت. در این رابطه 
بس��یاری از برندها با بحران در زمینه فروش مواجه شده اند، 
با این حال این مسئله برای برخی از برندها حتی با سودهای 
بیش��تر نیز همراه بوده اس��ت. تحت این شرایط سوال اصلی 
این اس��ت که چه عاملی باعث ش��ده تا یک ویروس جهانی، 
برای همه مدیران فاجعه بار نباش��د؟ بدون ش��ک پاسخ این 
س��وال به توانایی تیم ها نس��بت به تغییر و انتخاب شیوه ای 
جدید از بازاریابی وابس��ته است. درواقع برای خارج شدن از 
شرایط سخت این موضوع بسیار مهم است که به فرصت های 
شکل گرفته توجه داشته باشید و به جای صبر و ناله کردن 
از شرایط، راه حل ها را جست و جو کنید. یکی از این موارد 
فروش اینترنتی محس��وب می شود که با توجه به این امر که 
میزان استفاده افراد از اینترنت از زمان شروع ویروس کرونا، 
چندین برابر ش��ده، انتخابی کامال هوش��مندانه است، با این 
حال نکته ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که 
بحران کرونا تنها برای کس��ب و کارها نبوده و باعث ش��ده 
اس��ت تا فشار مالی برای مشتریان نیز ایجاد شود. به همین 
خاطر شما باید به دنبال راهکاری برای حل این موضوع نیز 
باش��ید. در این راستا فروش اقساطی، گزینه ای بسیار خوب 
خواه��د بود. این امر به معنای آن اس��ت که مش��تری حتی 
اگ��ر بودجه خرید را ندارد، بتوان��د محصول را تهیه کند. در 
این زمینه نکته دیگری که باید به آن توجه داش��ته باش��ید 
این اس��ت که چنین استراتژی ای باید تنوع باالیی را داشته 
باش��د. برای مثال ممکن اس��ت فردی بخواهد که اقساط، از 
دو ماه دیگر ش��روع ش��ود. به همین خاطر شما حداقل باید 
پنج پیش��نهاد جذاب را داش��ته باشید. این امر باعث خواهد 
شد که حتی افرادی که قصد خرید ندارند هم به سمت شما 
تمایل پیدا کنند. در ادامه برخی از مزیت های این استراتژی 

مهم را بررسی خواهیم کرد. 
1-افزایش فروش و جلوگیری از توقف اقدامات 

یکی از مش��کالتی که در حال حاضر بس��یاری از برندها 
با آن مواجه ش��ده اند، وجود محصول بدون تقاضا است. در 

این راس��تا نگهداری محصوالت نیز هزینه بر خواهد بود. به 
همین خاط��ر چنین طرحی باعث خواهد ش��د تا در بازار 
کم رونق ح��ال حاضر، همچنان جریان س��ودآوری خود را 
حف��ظ نمایید، با ای��ن اقدام دیگر نیازی ب��ه تعدیل نیرو و 
قرض کردن وجود ندارد. این نکته را به خاطر داشته باشید 
که ماندگاری برند در ذهن مش��تری، بس��یار کوتاه اس��ت 
و اکنون س��ال دوم شیوع کرونا را س��پری می کنیم. بدون 
شک اگر بخواهید اقدامات خود را متوقف نمایید، فراموش 
خواهید ش��د. همچنین این نکته را به خاطر داشته باشید 
که در خانه بودن افراد به معنای آن نیست که نیازهای آنها 

متوقف شده است. 
2-بهبود ارتباط با مشتری

ای��ن امر که مش��تری ح��س کند ش��ما در 
تالش برای درک ش��رایط آ ها هس��تید، بدون 
ش��ک امری تاثیرگذار خواهد بود. در این راستا 
چنین امکانی حتی باعث می شود که مشتریان 
برندهای رقیب نیز به س��مت ش��ما سوق پیدا 
کنن��د. یک��ی از نکاتی که در ای��ن بخش کمتر 
م��ورد توجه ق��رار می گیرد این اس��ت که برای 
چنین طرحی شما به اطالعات کامل از مشتری 
نیاز خواهید داش��ت ک��ه این امر ب��ه جامع تر 
ش��دن داده های ش��رکت کمک خواهد کرد که 
در طرح های آتی می تواند کاربرد بس��یار مهمی 
را داشته باشد. در نهایت این شیوه باعث خواهد 
شد تا افراد ش��ما را با دوستان خود به اشتراک 
گذارند که خود جنبه تبلیغاتی نیز در پی دارد. 

3-کسب سود بیشتر
اگرچه بسیاری از افراد عقیده دارند که چنین 
اقدامی به ضرر ش��رکت خواهد بود. با این حال 
نکته ای که باید به آن توجه داش��ته باشید این 
اس��ت که در فروش اقساطی، مشتری در نهایت 
مجبور است که هزینه ای بیشتر را متقبل شود. 
برای مثال در طرح فروش اقساطی، یک کاالیی 
که 10 دالر قیمت گذاری شده است، در نهایت 
15 دالر س��ودآوری را به همراه دارد. این امر به 
معنای آن است که شما به جای انبار کردن کاال، 
آن را ب��ا قیمتی باالتر در اختیار مش��تری قرار 
می دهید. با این حال این مبلغ به مرور زمان به 
حساب شما اضافه خواهد شد. نکته دیگری که 

باید به آن توجه داش��ته باشید این است که طلبکار بودن 
از دیگران، باعث خواهد شد تا اعتماد سرمایه گذارها نیز به 
شما افزایش پیدا کند. درواقع شما می توانید با دلیل اثبات 
کنید که قادر به بازپرداخت هستید. با این کار شما بودجه 
الزم ب��رای اقدامات مهمی نظیر تولید محتوا را به دس��ت 
خواهید آورد که به نظر اکثر کارشناسان فروش، مهمترین 

اقدام بازاریابی حال حاضر محسوب می شود.
در نهایت توصیه می شود که در شرایط حال حاضر سعی 
کنید تا در هزینه های خود بازنگری داش��ته باشید. این امر 
کم��ک خواهد کرد تا با حذف موارد غیرضروری و کم تاثیر، 

با مشکالت کمتری مواجه شوید.  
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فروش اقساطی شیوه طالیی بازاریابی در شرایط کرونا 
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راهکارهای ارتقای روابط برند با مشتریان

TheAdvisorCoach.com به قلم: گیب نلسون / کارشناس تولید محتوا و نویسنده در سایت
ترجمه: علی آل علی

فرقی ندارد شما در چه حوزه ای مشغول به فعالیت هستید، به هر حال نیاز به ارتباط بهتر با مخاطب هدف امری ضروری 
خواهد بود. اگر شما ارتباط نزدیک و تاثیرگذاری با مشتریان تان نداشته باشید، شانسی برای حفظ آنها نخواهید داشت. از 
همه مهمتر اینکه، بدون رابطه نزدیک و مناس��ب جلب نظر مخاطب هدف نیز در هاله ای از ابهام خواهد بود.  بس��یاری از 
برندها در زمینه تعامل با مشتریان و ایجاد روابط عمیق با آنها شکست می خورند. همین امر روابط برند با مشتریان را بدل 
به عرصه ای ترسناک برای بسیاری از کسب و کارها کرده است. هدف اصلی در این مقاله کاهش این ترس و نگرانی برای 

برندهاست. در ادامه برخی از راهکارهای کاربردی برای حل این مسئله را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
ایجاد تعامل احساسی

مردم بیشتر از اینکه با عقل شان تصمیم بگیرند، به احساسات شان توجه می کنند بنابراین شما باید به جای تالش برای ترغیب 
منطقی و استفاده از استدالل های مختلف به تاثیرگذاری عاطفی بر روی آنها توجه نمایید. این امر کیفیت ارتباط شما با مشتریان را 
به طور قابل مالحظه ای افزایش می دهد. متاسفانه برخی از برندها رابطه میان کسب و کارشان و مشتریان را بازخورد طبیعی بازاریابی 
مناسب و فروش بیشتر می دانند. این نوع برداشت از عرصه تعامل و ارتباط با مشتریان بسیار بی ربط و حتی ساده انگارانه است.  شما 
برای تاثیرگذاری احساسی بر روی مشتریان باید به نکات مهم برای آنها توجه نمایید. بدون این امر کسب و کارتان هرگز جذابیتی 
برای مشتریان پیدا نخواهد کرد. وقتی هم خبری از جذابیت برای مخاطب هدف نباشد، روابط میان برند و مشتریان هم پیشرفتی 
نخواهد کرد.  مشتریان تمایل باالیی برای تعامل و ارتباط نزدیک با برندهایی که تحسین شان می کنند، دارند. شاید این امر بسیار 
عادی به نظر برس��د، اما از نقطه نظر بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مش��تریان به شیوه احساسی مهم است. شما با فراهم ساختن 
راهکارهای مناسب برای تعامل با مخاطب هدف به راحتی امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان و ایجاد رابطه ای عمیق را خواهید یافت. 

توجه ویژه به شبکه های اجتماعی
حضور در شبکه های اجتماعی برای هر برندی مناسب است. اگر شما قصد بهبود رابطه تان با مشتریان را دارید، باید به طور ویژه ای در 
این رابطه فعالیت داشته باشید. بسیاری از برندها برای حضور در شبکه های اجتماعی به طور مداوم به دنبال دلیل هستند. نکته مهم اینکه 
حضور در پلتفرم های اجتماعی هیچ دلیلی نیاز ندارد، بلکه یک نیاز ضروری برای هر برندی خواهد بود. بدون شبکه های اجتماعی فرآیند 
بازاریابی و تاثیرگذاری شما بر روی مخاطب هدف ناقص خواهد بود.  تولید محتوا در شبکه های اجتماعی بدون ارزیابی درست از شرایط 
امکان پذیر نیس��ت. بسیاری از برندها در این رابطه عملکرد مناس��بی از خودشان ارائه نمی کنند. همین امر مشکالت زیادی برای آنها به 
همراه می آورد. بهترین راهکار در این میان ارزیابی سلیقه مخاطب هدف برای تولید محتواست.  خوشبختانه امروز ابزارهای بسیار زیادی در 
دسترس برندها برای تولید محتوای جذاب و تعاملی وجود دارد بنابرین شما نیازی به نگرانی در این رابطه ندارید. بهترین ابزار در این میان 
گوگل ترندز است. این ابزار کاربردی به شما امکان مشاهده ترندهای برتر و مورد عالقه کاربران را می دهد. اگر با دقت به ترندهای مناسب 
را انتخاب نمایید، شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور قابل مالحظه ای افزایش پیدا خواهد کرد. نتیجه تولید محتوا با 
استفاده از ترندهای برتر امکان تاثیرگذاری احساسی بر روی مشتریان و ترغیب شان به ارتباط بیشتر و عمیق تر با کسب و کارتان خواهد بود. 

ساده سازی فرآیند ارتباط مشتریان با برند
گاهی اوقات مش��تریان به اندازه کافی برای تعامل با یک برند انگیزه دارند، اما در عمل راهکار س��اده ای برای ارتباط پیدا 
نمی کنند. این امر مشکل بسیاری از برندها در رابطه با تعامل با مشتریان است. اگر شما راهکارهای ساده ای برای ارتباط 
مشتریان با خودتان طراحی نکنید، هیچ خبری از تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف نخواهد بود.  مشتریانی که به دنبال 
خرید یک محصول هستند، اغلب اوقات تمایل باالیی برای ارتباط با کسب و کارها پیش از خرید نهایی دارند. اگر در این 
میان شما پل های ارتباطی مناسبی نداشته باشید، وضعیت فروش و همچنین تعامل مشتریان با شما به شدت سخت خواهد 
شد.  الگوبرداری از برندهای بزرگ برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان و توسعه تعامل با آنها نکته مهمی است. برندهای بزرگ 
اغلب اوقات از شیوه های مطمئن و درس پس داده ای استفاده می کنند بنابراین شما امکان الگوبرداری از آنها بدون نیاز به 
نگرانی را خواهید داشت. شاید این امر در نگاه نخست عجیب و حتی در تضاد با ایده پردازی خالقانه در حوزه کسب و کار 
باشد، اما شما نیازی به کپی برداری از رقبای تان ندارید. شما در اینجا از عملکرد مطلوب برندهای بزرگ برای پیاده سازی 

ایده منحصر به فردتان استفاده خواهید کرد. 
ارائه راه حل های تازه برای مشکالت مشتریان

مش��تریان در زندگی ش��ان مش��کالت بس��یار زیادی دارند. هدف اصلی آنها از خرید محصوالت مختلف نیز رفع همین 
مشکالت است. شما به عنوان یک کسب و کار باید پاسخ های جذابی برای مشتریان تان داشته باشید. در غیر این صورت 
شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی آنها به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد یافت.  بسیاری از افراد برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف به طور مداوم نیاز به صرف هزینه های بازاریابی گزاف دارند. این امر یک نکته اجتناب ناپذیر در عرصه 
کسب و کار نیست. شما به راحتی با ارائه راهکارهای کاربردی برای مشتریان امکان جلب نظرشان بدون تبلیغات گسترده را 
خواهید داشت.  راه حل های تازه همیشه خیلی با راهکارهای موجود متفاوت نیستند. مهمترین مسئله در این میان ایجاد 
مس��یری تازه برای رفع مشکالت مش��تریان است. این امر شاید با اندکی تغییر در راه حل های موجود هم امکانپذیر باشد 
بنابراین برای یافتن راهکارهای تازه خیلی هم خودتان را به زحمت نیندازید.  ارائه راهکارهای تازه برای مش��تریان امکان 
تعامل بسیار بهتر و عمیق با آنها را فراهم می کند. مشتریان باید دلیلی برای تعامل با کسب و کار شما داشته باشند. ارائه 

راهکاری تازه برای مشکالت شان بهترین دلیل در این میان خواهد بود. 
برند خود را بشناسید

بس��یاری از کارآفرینان به دلیل عدم ش��ناخت درست برندتان توانایی تاثیرگذاری بر روی مشتریان را ندارند. شما برای 
ارتباط مناس��ب با مخاطب هدف باید ابتدا برندتان را به خوبی بشناس��ید. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف تان نخواهید داش��ت.  ویژگی ها و ارزش های هر برند با رقیبش متفاوت اس��ت. شما در زمینه تعامل با 
مشتریان و ایجاد رابطه ای نزدیک به این نکات توجه نمایید. در غیر این صورت شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف تان نخواهید داشت. اشتباه بسیاری از برندها تالش برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان براساس شیوه های کلیشه ای 
است. چنین شیوه هایی به طور کلی برای تمام کسب و کارها بدون در نظر گرفتن ویژگی های متفاوت شان طراحی شده 
اس��ت بنابراین مش��اهده عدم کارایی آنها امر عجیبی نخواهد بود. شما باید تمرکزتان بر روی بهبود رابطه تان با مشتریان 
براساس ویژگی های منحصر به فرد کسب و کارتان باشد در غیر این صورت هرگز به هدف تان نخواهید رسید.  اگر شما از 
برندتان شناخت درستی ندارید، به احتمال زیاد مراحل توسعه کسب و کارتان بدون برنامه مشخصی پیش رفته است. این 
امر فاجعه بار نیس��ت، بلکه فقط کارتان را زیاد خواهد کرد. ش��ما برای شناخت درست کسب و کارتان به ساده ترین شکل 
ممکن باید از مشتریان تان استفاده کنید. اگر دارای دامنه مشخصی از مشتریان وفادار هستید، تالش برای تعامل نزدیک با 

آنها یا نظرسنجی درباره ویژگی های منحصر به فرد کسب و کارتان کمک مناسبی خواهد بود. 
جمع بندی

توس��عه روابط با مشتریان کار س��اده ای نیست، اما به طور کامل غیرممکن هم نیست. شما باید در این راستا از ایده های 
جذاب و مناسب استفاده نمایید. هدف اصلی ما در این مقاله معرفی برخی از ایده های مناسب در این راستا بود. شما با استفاده 

از چنین ایده هایی امکان تاثیرگذاری بر روی مشتریان و توسعه روابط تان با آنها به بهترین شکل ممکن را خواهید داشت. 
smallbusinessbonfire.com :منبع
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