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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

شاخص بورس تهران باالخره به سطح 1.5 میلیون واحدی می رسد؟

خیز سوم بورس
فرص��ت ام��روز: بازار س��هام، آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته را س��بزپوش به پایان رس��اند و نماگر اصلی 
ت��االر شیش��ه ای در ای��ن روز با 8 ه��زار و 100 واحد افزایش در ارتف��اع یک میلیون و ۴۵۴  ه��زار واحدی قرار 
گرف��ت ت��ا با رش��د 0.۵6 درصدی بار دیگ��ر از میانه کانال 1.۴ میلی��ون واحدی عبور کند. آنچ��ه عملکرد بازار 
س��هام در هفته گذش��ته را تح��ت تاثیر قرار داد، بخش��نامه جنجالی عوارض صادراتی ب��ر محصوالت معدنی در 
ش��امگاه دوش��نبه بود که فضای بورس را در روز س��ه ش��نبه بهم ریخت و باعث ش��د تا ش��اخص بورس تهران 
با افت قابل توجه 33 هزار واحدی، روزی کامال س��رخ را ش��اهد باش��د؛ روزی که تمامی عقبگرد س��هام در آن 
ناش��ی از بدبینی قابل توجه بازار به نحوه تصمیم س��ازی دولتی بود تا منفی ترین روز بورس تهران در طول س��ه 
م��اه گذش��ته رق��م بخورد. با این حال به نظر می رس��د ک��ه این فضای تردی��د و نااطمینانی در تاالر شیش��ه ای 
ت��ا ح��دودی در آخری��ن روز معامالتی هفته فروکش کرد، تا بازار س��هام هفته را س��بزپوش به پایان برس��اند...

چرا چینی ها در آفریقا سرمایه گذاری می کنند؟

الگوی چینی سرمایه گذاری
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ایران در رتبه هفتم پایین ترین بدهی خارجی در جهان ایستاد

پاندمی بدهی در اقتصاد جهانی
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مدیریتوکسبوکار
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کوییک آر، تیبا هاچ بک، سـمند و رانا چهار خودرویی بودند که در هفته جاری 5 تا 13 میلیون تومان 

رشد قیمت داشتند.  با گذشت حدود دو هفته از فعالیت بازار خودرو در کشور، موتور افزایش 
قیمت ها گرم شده و قدرت خرید مشتریان هر روز نسبت به گذشته با کاهش مواجه می شود...

 قیمت ها شبانه باد کردند
بازار خرید خودرو پنچر شد!

سرمقاله
 الزام بانک ها

به انتشار اسامی 
بدهکاران

علی نظافتیان
 دبیر کمیسیون حقوقی

کانون بانک ها

این روزها انتش��ار فهرست 
بده��کاران کالن بانک��ی ب��ه 
ش��دت رس��انه ای و خبرساز 
ش��ده است. س��وال این است 
ک��ه م��الک و نص��اب بدهی 
بانک��ی مش��مول ای��ن قبیل 
فهرست ها چیست و اطالعات 
دربردارنده  بایستی  آن  بانکی 
چ��ه ویژگی هایی باش��د؟ آیا 
این اقدام موجب شفافیت در 
عملکرد بانک ها و پیش��گیری 
از وق��وع تخلف��ات و پرداخت 
تسهیالت خارج از ضابطه در 
نظام بانکی کشور و تسریع در 
وصول مطالبات معوق بانک ها 
پرداخت تسهیالت  و سهولت 
بانکی به م��ردم و بهره مندی 
آنان از خدمات بانکی خواهد 
ش��د یا فقط تاثیر رس��انه ای 

دارد؟
فع��ال داوری در ای��ن ب��اره 
بایس��تی  ام��ا  اس��ت،  زود 
بدین نکته توجه داش��ت که 
اعتم��اد متقابل بی��ن بانک و 
مشتری، پایه اساسی و همراه 
بانکداری  صنعت  همیش��گی 

بوده است.
ادامه در همین صفحه

1۴ رمضان 1۴۴3 - س�ال هفتم
شماره   199۴

8 صفحه - ۵000 تومان

Sat.16 Apr 2022

ادامه از همین صفحه
تا اعتماد نباش��د، مشتری حاضر نخواهد شد منابع 
مالی خود را در اختیار بانک بگذارد و س��پرده گذاری 
نمای��د. ب��ه همین جه��ت، حف��ظ اطالع��ات بانکی 
مشتریان از جمله بدیهی ترین وظایف شغلی و قانونی 
بانکداران در همه دنیاست. مطابق رویه شناخته شده 
بین الملل��ی، اطالع��ات بانکی م��ردم ج��ز در موارد 
بس��یار محدود، یعنی دس��تور مراج��ع صالحیت دار 
قضایی، قابل اعالم به دس��تگاه های اجرایی و انتش��ار 
در رس��انه های جمعی نیست. به یاد دارم که در دهه 
1360 در یکی از پرونده ه��ای بانکی، مراجع قضایی 
کشور س��وئیس نه به دالیل سیاس��ی بلکه به دالیل 
حقوق��ی، حاضر به صدور دس��تور الزام بانک خارجی 
ذی رب��ط به ارائ��ه اطالعات بانکی خوان��ده دعوی به 
خواهان ایرانی نش��د، زیرا اطالع��ات بانکی مردم در 
این کش��ور به راحتی قابل دس��تیابی حتی از طریق 
مراجع قضایی نیست، چه برسد به آنکه هدف، انتشار 
اطالع��ات بانکی مردم در رس��انه های جمعی باش��د. 
دلیل منطقی این عرف مسلم بانکی نیز ساده و روشن 
اس��ت؛ اطالعات بانکی مردم، ج��زو حریم خصوصی 
آنان اس��ت و ورود به حریم خصوص��ی دیگران جزو 
در موارد صریح قانونی، ش��رعا و قانونا مجاز نیس��ت. 
از همی��ن رو، اگر قرار باش��د اطالعات بانکی مردم به 
راحتی و بدون ترس از عواقب قانونی آن منتشر شود 
و ی��ا در اختیار اش��خاص مختلف ق��رار گیرد، در آن 
صورت کس��ی جرأت نخواهد کرد سپرده های خود را 

در اختیار بانک ها گذارد.
خوش��بختانه در کش��ورمان چه قب��ل و چه بعد از 
انقالب کم و بیش این قاعده اصلی در بانک ها رعایت 
می ش��ده اس��ت؛ یعنی مدیریت های حقوقی بانک ها 
جز براس��اس حکم صریح قانونگذار و دس��تور مراجع 
قضای��ی، مجاز به افش��ای اطالعات بانکی مش��تریان 
خود نبوده اند. از نظر موازین قانونی نیز برابر اصل 22 
قانون اساسی، »حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و 
شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی 
که قان��ون تجویز کند.« همچنین م��اده 6۴8 قانون 
مجازات اسالمی در مورد افشای غیرمجاز اسرار مردم 
گفته اس��ت: »کلیه کس��اني که به مناسبت شغل یا 
حرفه خود محرم اس��رار مي  ش��وند ه��رگاه در غیر از 
موارد  قانوني، اس��رار مردم را افش��ا کنند به سه ماه و 
یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و ۵00 
هزار تا 6میلیون ریال جزاي نقدي محکوم  مي  شوند.« 
افزون بر این مستندات قانونی، طبق اصول و موازین 
قان��ون عملیات بانکی بدون ربا، بانک ها چه به عنوان 
وکیل و شریک سپرده گذاران یا به عنوان طرف معامله 
تس��هیالت گیرندگان، امین مردمند و مجاز نیس��تند 
اطالعات بانکی مش��تریان خ��ود را به راحتی و بدون 
مجوز قانونی در اختیار دیگران گذارند. در این زمینه 

حتی جالب است بدانیم که در بحث وصول مطالبات 
مع��وق ک��ه همکاری بی��ن بانکی و تب��ادل اطالعات 
مش��تریان بدحساب و بدهکار بس��یار ضروری است، 
این گونه هم��کاری بین بانک ها برای مس��دودکردن 
س��پرده بانکی مش��تریان به نفع بانک طلبکار جز در 
موارد محدود، عمال موجودیت خارجی ندارد، زیرا در 
بین متصدیان بانک ها این ضرب المثل شنیدنی است 
که »از کجا معلوم که مش��تری بدحساب بانک شما، 

مشتری خوش حساب بانک ما نباشد.«
ام��ا برخالف ای��ن رویه بانکی، برخی از مس��ئوالن 
اجرایی، انتش��ار اس��امی بده��کاران کالن بانک ها را 
ب��رای شفاف س��ازی عملکرد بانک ه��ا الزم می دانند، 
چنانکه مع��اون محترم ام��ور بانک��ی وزارت اقتصاد 
در این باره گفته: »متأس��فانه در س��نوات گذش��ته 
برخی از اش��خاص با سوءاس��تفاده از خألهای قانونی 
و نظارت��ی و نبود ش��فافیت اطالعاتی ب��ه ویژه عدم 
اعتبارس��نجی مناسب، نسبت به اخذ تسهیالت کالن 
اقدام و علی رغم مساعدت ها و فرصت های اعطایی، در 
بازپرداخت تس��هیالت کوتاهی نموده اند.« او با تأکید 
ب��ر اینکه »وزارت ام��ور اقتصادی و دارای��ی با توجه 
به منویات ریاس��ت محترم جمه��وری و اهداف عالیه 
دولت سیزدهم، شفافیت را س��رلوحه خود قرار داده 
است«، افزوده است: »در همین راستا، وزارت اقتصاد 
در س��ال گذش��ته از بانک مرکزی درخواست نمود تا 
بانک ها و موسسات اعتباری مکلف شوند، مشخصات 
تسهیالت گیرنده یا متعهد، مبلغ تسهیالت یا تعهدات، 
میزان بازپرداخت، تضامین و آخرین اقدامات حقوقی 
موسس��ه اعتباری برای وص��ول مطالبات درخصوص 
کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی و ذی نفعان واحد و 
اش��خاص مرتبط با آنها را که مانده بدهی غیرجاری 
آنان اعم از بدهی تسهیالتی یا تعهدات ارزی یا ریالی 
بیش از س��قف مقرر در آیین نامه تعهدات تس��هیالت 
کالن و همچنین ضوابط مقرر در آیین نامه تعهدات و 
تسهیالت اشخاص مرتبط است، به صورت گزارش های 
س��ه ماهه در پای��ان هر فصل منتش��ر نماید. متعاقبا 
در جلس��ه 2۷ دی ماه سال گذش��ته، رئیس جمهور 
در دی��دار با مدیران نظام بانکی ب��ر برخورد جدی با 
بدحسابان بانکی تاکید  کرد و در جلسه 1۷ فروردین 
س��ال جاری نیز ایشان بر افش��ای فهرست بدهکاران 

کالن بدحساب بانکی، تاکید مجدد نمود.«
بدی��ن ترتی��ب طب��ق دس��تور و بخش��نامه وزارت 
اقتصاد، بانک های دولتی و خصولتی هر کدام فهرست 
بده��کاران کالن خود ب��ا مبالغ ب��االی 100میلیارد 
تومان را در رس��انه ها منتش��ر کردند. از سوی دیگر، 
مجلس ش��ورای اس��المی نیز در بودجه سال 1۴01، 
این موضوع را با شیوه ای کامال متفاوت با رویه وزارت 
اقتصاد تصویب کرده و به جای بانک ها، فقط به بانک 
مرکزی، ماموریت انتش��ار مش��تریان بده��کار کالن 

بانک ها را تفویض نموده اس��ت. قسمت یک بند »د« 
تبصره 16 قانون بودجه سال 1۴01 در این باره گفته  
اس��ت: »بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران موظف 
اس��ت با استفاده از سامانه اطالعاتی خود و عنداللزوم 
اطالع��ات دریافت��ی از بانک ها و موسس��ات اعتباری 
غیربانکی )موضوع جزء 2 این بند( و براساس تعاریف و 
مصادیق تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار، مانده 
تس��هیالت و تعهدات کالن و میزان پرداختی و مانده 
تسهیالت و تعهدات اشخاص مرتبط و میزان پرداختی 
هر یک از بانک ها و موسس��ات اعتب��اری غیربانکی را 
به تفکیک هر یک از اش��خاص با تعریف شورای پول 
و اعتب��ار )مرتبط یا ذی نفع واحد(، نرخ س��ود، مدت 
بازپرداخت، دوره تنفس، وضعیت بازپرداخت )جاری، 
سررس��ید گذشته، معوق یا مش��کوک الوصول(، نوع و 
میزان وثیقه دریافت ش��ده بر تارنم��ای بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران در دسترس عموم قرار داده و 

به صورت فصلی به روزرسانی نماید.«
در حال حاضر، ش��بکه بانکی کش��ور برای انتش��ار 
اس��امی بدهکاران کالن بانکی، با دو مس��تند قانونی 
متفاوت مواجه اس��ت؛ از یکسو، دستور وزارت اقتصاد 
ک��ه فراتر از قان��ون بودجه س��ال 1۴01، به بانک ها 
تکلیف کرده است تا رأسا مبادرت به انتشار تسهیالت 
معوق کالن بیش از یک هزار میلیارد ریال نمایند. از 
دیگر س��و، مس��تند بعدی، قانون بودجه 1۴01 است 
ک��ه در این مورد فقط بانک مرکزی را موظف کرده و 
اجازه انتش��ار اطالعات بانکی بدهکاران کالن بانک ها 
را براساس مشخصات و کیفیت مصوبات شورای پول 
و اعتبار داده اس��ت. به بیان بهتر، در مصوبه مجلس، 
بانک ه��ا رأس��ا مجاز یا موظ��ف به انتش��ار اطالعات 
بانک��ی م��ردم نش��ده اند. بنابراین در ای��ن وضعیت، 
تکلی��ف بانک ها چیس��ت و رفتار قانون��ی بانک ها در 
این زمینه چگونه باید باش��د؟ در پاسخ بدین پرسش 
می توان گفت: اتخ��اذ تصمیم در این زمینه به لحاظ 
مدیریت��ی، در صالحیت هیأت مدیره محترم هر یک 
از بانک هاس��ت که در چارچوب قانون بودجه مصوب 
مجلس حرکت کنند یا متولی اجرای بخشنامه وزارت 
اقتصاد باش��ند! اما از نظر موازین کارشناس��ی بانکی 
معتق��دم ک��ه در این گونه موارد قطع��ا قانون مصوب 
مجلس ش��ورای اس��المی بر اجرای بخشنامه وزارت 

اقتصاد برتری دارد، زیرا:
یک��م؛ گرچ��ه در حال حاض��ر از نظ��ر مالکیتی و 
مدیریتی در کش��ور، سه نوع بانک )بانک های دولتی، 
خصوصی و خصولتی( وج��ود دارد، اما تنوع مالکیت 
بانک ه��ا به معنای آن نیس��ت که در کش��ورمان، دو 
نوع عملیات بانکی یعنی بانکداری دولتی و بانکداری 
خصوص��ی وج��ود دارد و هر یک از آنان، س��از خود 
را می نوازن��د؛ در حالی که برعکس، براس��اس قوانین 
فعل��ی، سیاس��ت گذار و ناظر قانونی هم��ه بانک ها و 

موسس��ات اعتباری، خواه بانک دولتی باشند و خواه 
بانک خصوصی و خصولتی، فقط شورای پول و اعتبار 
و بانک مرکزی اس��ت. مباحثی مانند انتشار فهرست 
ابربدهکاران بانکی، طرح پرداخت تسهیالت زیر 100 
میلی��ون تومان با یک ضامن و طرح اس��ترداد س��ود 
مازاد تس��هیالت بانکی با هر درجه از اهمیت از جمله 
موضوع��ات مرتبط با سیاس��ت گذاری در امور بانکی 
و صرف��ا در صالحیت ش��ورای پ��ول و اعتبار و بانک 
مرکزی اس��ت. بنابراین اگر قرار باشد به جای شورای 
پ��ول و اعتبار و بانک مرکزی، دس��تگاه های اجرایی، 
کار سیاس��ت گذاری امور بانکی و طراحی فرآیندهای 
بانکی را برعهده بگیرند، این رویه موجب س��ردرگمی 
در فعالی��ت بانک ها خواهد ش��د و مهمتر از آن، عدم 
توجه بدین موضوع اساس��ی به تدریج نقض استقالل 

بانک مرکزی را به همراه خواهد داشت.
دوم؛ این نکته از اصول بدیهی و الفبای علم حقوق 
اس��ت ک��ه در تعارض بی��ن قانون و بخش��نامه قطعا 
مقررات قانون حاکمیت خواهد داش��ت و بخشنامه از 
نظر حقوق��ی و اجرایی در برابر قانون، قابل اس��تناد 
نیست و به اصطالح، تاب تعارض با قانون را ندارد. در 
موضوع مورد بحث، بخش��نامه وزارت اقتصاد، بانک ها 
را موظف به انتش��ار فهرس��ت اسامی بدهکاران کالن 
بانک��ی )با مبالغ ب��االی 100 میلی��ارد تومان( کرده 
است؛ در حالی که قانون مصوب مجلس فقط به بانک 
مرک��زی این وظیفه را مح��ول و بانک ها را موظف به 
همکاری با بانک مرکزی نموده است. پس این تعارض 

را بایستی به نفع قانون حل کرد.
س��وم؛ قانونگذار برای انتش��ار فهرس��ت موردنظر، 
کیفیت فنی خاصی را مقرر کرده اس��ت که از جمله 
آن، تعیین تعاریف و مصادیق قانون براس��اس مصوبه 
ش��ورای پول و اعتب��ار و همچنین اعالم نرخ س��ود، 
مدت بازپرداخت، دوره تنف��س، وضعیت بازپرداخت 
)جاری، سررسید گذشته، معوق یا مشکوک الوصول(، 
نوع و میزان وثیقه دریافت ش��ده است؛ در حالی که 
آمارهایی که تاکنون توس��ط بعضی از بانک ها منتشر 
شده است، هیچ کدام دارای مشخصات فنی موردنظر 
قانونگذار نیس��ت و به عالوه مهمت��ر از آن، این آمار 
توس��ط بانک مرکزی راس��تی آزمایی و تایید نش��ده 
اس��ت، در نتیج��ه فاقد ارزش قانون��ی و اعتبار علمی 

برای استناد در کارهای پژوهشی است.
ضمن تاکید ب��ر لزوم اجرای دقی��ق قانون مصوب 
مجلس توس��ط بانک مرکزی و ش��بکه بانکی کشور، 
اعم از بانک های خصوصی، دولتی و خصولتی و صرف 
نظر از این مباحث حقوقی، بایس��تی بدین نکته مهم 
توج��ه کرد که ه��م وزیر اقتصاد و ه��م معاون بانکی 
او، هدف از الزام بانک ها به انتش��ار فهرست موردنظر 
را ایجاد ش��فافیت عملک��رد بانک ها اع��الم کرده اند. 
بس��یار خب، ش��فافیت در عملکرد بانک ه��ا از جمله 

حقوق اساسی مش��تریان بانکی اعم از سپرده گذاران 
و تس��هیالت گیرندگان و صاحبان سهام بانک هاست 
و بس��یار ضروری است، اما انتش��ار این قبیل آمارها 
بایس��تی متکی به قانون و تفکیک شده و با جزییات 
موردنظر قانونگ��ذار و همچنین مس��تند و قابل اتکا 
و مهمت��ر از همه، راستی آزمایی ش��ده توس��ط بانک 
مرکزی باش��د. به عنوان مثال باید مشخص شود که 
چرا در فهرست اعالمی توسط بانک ملی ایران، از واژه 
»برخی« استفاده شده اس��ت که به نوعی ناخودآگاه 
کامل نبودن فهرس��ت مورد بح��ث را به ذهن متبادر 
می کند. همچنین با توجه به آنکه مس��ئولیت وصول 
مطالبات بانک ها و موسس��ات اعتباری ادغام شده در 
بانک س��په قانونا برعهده این بانک است، آیا فهرست 
اعالم شده توسط بانک سپه کامل است و شامل همه 
مطالبات )معوق، سررسید گذشته و مشکوک الوصول( 
بانک ها و موسس��ات اعتباری ادغام شده در این بانک 
می شود یا فقط مربوط به مطالبات بانک سپه است؟

بدین لحاظ، تصور می کنم که برای ایجاد شفافیت مالی 
موردنظ��ر وزیر محترم اقتصاد، ضرورت دارد به جای این 
قبیل آمارهای کلی خارج از مدار بانک مرکزی، عالوه بر 
بانک ها و موسس��ات اعتباری خصوصی که طبق مقررات 
در بورس هستند و عملکرد آنان در کدال بورس موجود 
و قابل دسترس اس��ت، بانک های دولتی و خصولتی هم 
تاب��ع مقررات بورس باش��ند و عملک��رد مالی خود را در 
کدال بورس وارد نماین��د و عالوه بر آن، همه بانک های 
خصوص��ی و دولتی و خصولتی مکلف باش��ند هر س��اله 
پس از برگزاری مجمع عمومی س��الیانه صاحبان سهام، 
گ��زارش مالی ارائه ش��ده به مجمع عموم��ی و همچنین 
گ��زارش کامل ب��ازرس قانونی بانک را در س��ایت خود 
بارگذاری نمایند، تا هم مردم بدین گزارش ها دسترسی 
آس��ان داشته باشند و هم پژوهش��گران بانکی بتوانند به 

اطالعات بانکی مستند و قابل اتکا استناد نمایند.
کالم آخ��ر آنکه قانون مصوب مجلس ش��امل همه 
بانک ه��ای دولتی و خصوصی می ش��ود و هیچ عذر و 
بهانه  ای نیز برای عدم اجرای قانون پذیرفته نیس��ت، 
اما از نظر بانکی، انتش��ار این قبیل آمارها از مطالبات 
ش��بکه بانکی کش��ور، زمانی موثر و راهگشاس��ت که 
جنبه بازدارندگی داش��ته باش��د و از وق��وع تخلفات 
بانکی پیش��گیری نماید و به این پرسش مردم پاسخ 
داده شود که اشخاص برخوردار شده از این تسهیالت 
کالن چگون��ه و ب��ا چ��ه فرآیندی موفق ب��ه گرفتن 
تس��هیالت از سیس��تم بانکی کشور می ش��وند و هم 
اینکه این اقدام همراه ب��ا هماهنگی کامل بین بانک 
مرکزی و ش��بکه بانکی کش��ور و قوه قضائیه، سرعت 
وصول مطالبات معوق بانک ها و موسس��ات اعتباری 
از طریق مراجع قضایی را تس��ریع بخش��د و موجب 
افزایش توان تس��هیالت دهی بانک ها شود. امید است 

چنین باشد!

الزام بانک ها به انتشار اسامی بدهکاران

تکنیک های طراحی کمپین هدف گذاری مجدد با تاثیرگذاری باال
هدف گذاری مجدد بر روی مشتریان یک امر دلبخواهی برای برندها نیست. امروزه تمام بازاریاب ها در دنیایی 
مشغول بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هستند که رقابت بسیار زیادی در آن جریان دارد. درست 
به همین خاطر باید همیشه آمادگی الزم برای استفاده از شیوه های تازه و تاثیرگذار را داشته باشند، در غیر این 
صورت مشتریان به سادگی سراغ دیگر برندهای حاضر در بازار می روند. یکی از نکات مهم در این میان تالش 
برای جلب نظر مشتریان به ظاهر از دست رفته است. به عنوان مثال، اگر یکی از مخاطب هدف برند شما پس 
از چک کردن س��ایت رس��می فروشگاه تان اقدام به افزودن برخی از محصوالت به سبد خریدش کرد و به طور 
ناگهانی دیگر آن را نهایی نکرد، شما نباید پا پس بکشید. یک کمپین هدف گذاری مجدد در این شرایط امکان 

تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را به همراه خواهد داشت. شما با چنین کاری به سادگی هرچه...



فرصت امروز: نتایج مطالعه بانک جهانی نشان می دهد که سرمایه گذاری 
مس��تقیم سایر کش��ورها در قاره آفریقا جذب محیط هایی شده است که 
از حق��وق مالکی��ت و حاکمیت قانون خوب��ی برخوردارن��د، در حالی که 
سرمایه گذاری چینی ها در محیط هایی که ثبات سیاسی بهتری داشته اند، 
بیش��تر بوده است، زیرا چینی ها نس��بت به حاکمیت قانون در مقایسه با 
س��رمایه گذاران غربی حساس��یت کمتری دارند. در واقع، سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی چین با حقوق مالکیت/ حاکمیت قانون، همبستگی منفی 
اندکی دارد که نش��ان می دهد چینی ها توجه کمتری به مس��ئله حقوق 
مالکیت/ حاکمیت قانون ندارند و این در حالی اس��ت که س��رمایه گذاری 

چینی ها در آفریقا، همبستگی مثبتی با ثبات سیاسی دارد.
براساس یافته های بانک جهانی، سرمایه گذاری چینی ها همانند غربی ها 
سود-محور بوده است و بررس��ی ها نشان می دهد که شرکت های چینی، 
میزان بیشتری از سرمایه را روانه بخش های مهارت بر در کشورهای دارای 
نیروی کار ماهر کرده اند. این الگو درخصوص عامل سرمایه به این صورت 
بوده است که سرمایه گذاری های بیشتری در بخش های کمتر سرمایه بر در 
کشورهای دارای سرمایه فراوان انجام  شده است. این الگوها در کشورهایی 
که بی ثباتی سیاسی دارند، به شکل قوی تری مشاهده  شده است که نشان 
از انگیزه های قوی تر برای حداکثرسازی سود در محیط های سخت تر دارد. 
همچنین گس��ترش بازار، یکی دیگر از دالیل س��رمایه گذاری چینی ها در 
آفریقا بوده و هرچه کش��ورهای آفریقایی بازار بزرگ تری داش��ته اند، این 
سرمایه گذاری بیشتر بوده است. به گفته بانک جهانی، ۷2 درصد پروژه های 
سرمایه گذاری شرکت های خصوصی چین در آفریقا در بخش خدمات بوده 
اس��ت؛ 1۵ درصد از س��رمایه گذاری ها در بخش تولیدات صنعتی و مابقی 
در حوزه بخش کش��اورزی و بخش های مرتبط با منابع طبیعی تقس��یم 

شده است.
سرمایه گذاری چین در قاره سیاه

بازوی پژوهش��ی اتاق بازرگان��ی ایران در گزارش تازه خود به بررس��ی 
»دالی��ل س��رمایه گذاری چینی ه��ا در آفریق��ا« پرداخته ک��ه چکیده ای 
از گ��زارش بانک جهانی ط��ی دهه 1990 تا 2000 اس��ت. نتایج مطالعه 
موسسه اقتصادی دانشگاه آکس��فورد به نمایندگی از بانک جهانی درباره 
روابط چین و قاره آفریقا در زمینه سرمایه      گذاری نشان می دهد که هرچند 
س��هم چین از کل سرمایه      گذاری      های مستقیم خارجی در قاره آفریقا کم 
بوده، اما به سرعت افزایش یافته است. سرمایه      گذاری چینی      ها درست مشابه 
سرمایه      گذاران غربی جذب کشورهای غنی از منابع طبیعی شده است، اما 
یک نکته مهم در توزیع سرمایه      گذاری چینی      ها در مقایسه با سرمایه      گذاران 
غربی، بی      تفاوتی سرمایه      گذاران چینی به حقوق مالکیت/ حاکمیت قانون 
در کشورهای س��رمایه      پذیر اس��ت. این در حالی است که غربی      ها بیشتر 
تمایل دارند س��رمایه      های خود را از محیط      ه��ای با حکمرانی ضعیف دور 
نگه دارند، در نتیجه، سرمایه      گذاری چینی      ها در کشورهایی که حکمرانی 

ضعیفی دارند به نسبت همتایان غربی خود باال بوده است.

تع��دادی از س��رمایه      گذاری      های کالن ک��ه در ح��وزه پروژه      های منابع 
طبیع��ی صورت  گرفته اس��ت، توس��ط ش��رکت های       دولتی چی��ن انجام 
ش��ده      اند، اما س��رمایه      گذاری ش��رکت های خصوصی کوچک و متوس��ط 
چی��ن در آفریقا، تصویر بهتری از س��رمایه      گذاری چینی      ه��ا در این قاره 
نش��ان می دهد. براساس داده      های پایگاه داده وزارت بازرگانی چین، تعداد 
کمی از س��رمایه      گذاری      های بخش خصوصی چین در بخش منابع طبیعی 
بوده اس��ت، بلکه به  طور عمده س��رمایه      گذاران بخش خصوصی چین، در 
بخش خدمات س��رمایه      گذاری کرده      اند و همچنی��ن تعداد قابل توجهی از 
س��رمایه گذاری      ها، راهی بخش تولیدات صنعتی کشورهای آفریقایی شده 
اس��ت. عالوه بر این، س��رمایه      گذاری چینی      ها همانند غربی      ها سودمحور 
بوده است و نتایج این مطالعه نشان می دهد که شرکت های چینی میزان 
بیشتری از سرمایه را روانه بخش      های مهارت      بر در کشورهای دارای نیروی 
کار ماهر کرده      اند. این الگو درخصوص عامل س��رمایه به این صورت بوده 
است که س��رمایه      گذاری      های بیش��تری در بخش      های کمتر سرمایه      بر در 
کشورهای دارای سرمایه فراوان انجام شده است. این الگوها در کشورهایی 
که بی      ثباتی سیاسی دارند به شکل قوی      تری مشاهده شده است که نشان 
از انگیزه      های قوی      تر برای حداکثرسازی سود در محیط      های سخت      تر دارد.

همانطور که اش��اره شد، گس��ترش بازار از دیگر دالیل بنگاه های چینی 
برای س��رمایه      گذاری در آفریقا بوده اس��ت، زیرا همبس��تگی مثبتی بین 
اندازه بازار و میزان س��رمایه      گذاری در کش��ورهای آفریقایی مشاهده شده 
اس��ت. این همبس��تگی زمانی که هزینه تجارت بین      المللی برای کش��ور 
مقصد سرمایه      گذاری افزایش می      یابد، تقویت می شود. همچنین چینی      ها 
س��رمایه      گذاری گس��ترده      ای در بخ��ش خدمات در کش��ورهای آفریقایی 
کرده      اند که مستقل از اندازه بازار و هزینه      های تجاری صورت  گرفته      اند، اما 
ارتباط همبستگی منفی میان این سرمایه      گذاری      ها و وجود نیروی انسانی 
ماهر و بهره      مندی از منابع طبیعی مشاهده شده است. از سوی دیگر، سود 
باالی قبضه بازار، دلیل حضور ش��رکت های چینی در آفریقا بوده اس��ت. 
در مجموع، سرمایه      گذاری چینی ها در بخش      های سرمایه      بر در کشورهای 
آفریقایی کم سرمایه بیشتر بوده است. همچنین فرضیه دیگر این مطالعه 
هم بدین ترتیب تایید ش��د که س��رمایه      گذاری چینی      ها جذب آن دسته 
از کش��ورهای آفریقایی شده اس��ت که از نظر سیاسی باثبات هستند، اما 
چ��را چین به  ج��ای مناطق باثبات و امن جه��ان، مناطقی نظیر آفریقا را 
که س��رمایه در معرض دس��ت      درازی قرار دارد، برای ریسک کردن انتخاب 

کرده است؟
از اندازه بازار تا فراوانی سرمایه

گزارش بانک جهانی در پاس��خ به س��وال مذکور اینطور پاسخ می دهد 
که اگرچه »ثبات سیاس��ی کش��ورهای آفریقایی مقصد« بر الگوی توزیع 
سرمایه       گذاری مستقیم خارجی شرکت های چینی در بخش      های اقتصادی 
مختلف این قاره تاثیر گذاشته است، اما در همین حال، کیفیت حکمرانی 
کشورها )ش��اخص های حاکمیت قانون( با الگوی سرمایه      گذاری مستقیم 

خارجی این کشور، ارتباط نظام      مندی نشان نمی دهد. موضوعی که ربطی 
مس��تقیم به سود دارد، در واقع در کشوری که هزینه سرمایه باالتر است، 
سرمایه      گذاری مستقیم خارجی چین در بخش های سرمایه      بر متمرکز شده 
است، به ویژه در بازارهایی که از نظر سیاسی بی      ثبات هستند. یک توضیح 
بالقوه این اس��ت که در محیط      های       کسب وکار بی      ثبات به لحاظ سیاسی، 
سرمایه      گذاری با ریسک بیشتری همراه است و البته بازده انتظاری نیز به 

همین میزان می تواند باالتر باشد.
در ای��ن گزارش، الگوی س��رمایه      گذاری مس��تقیم خارجی عمودی که 
ناظر به تفاوت کش��ورها در بهره      مندی از عوامل تولید است، بررسی شده 
است، اما گونه دیگری از سرمایه      گذاری با هدف دستیابی شرکت ها به بازار 
بزرگ تر در خارج از کش��ور مبدأ صورت می گیرد که س��ودآوری هدف آن 
است. این فرضیه پایانی نیز بدین صورت تایید شده است که کشور مقصد 
سرمایه      گذاری ش��رکت های چینی، اندازه بازار بزرگ تری داشته یا هزینه 
حمل کاال یا خدمات از چین به آنها باال بوده است، بنابراین سرمایه      گذاری 
مس��تقیم خارجی افقی چین در کش��ورهای آفریقایی که بازار بزرگ تری 

دارند بیشتر صورت گرفته است.
یک بررس��ی کوت��اه از روابط چین و آفریقا برمبنای داده      های ش��رکتی 
موی��د نکاتی در همین  باره اس��ت. برای این منظ��ور، یک اقتصاد جهانی 
چندبخش��ی و چند کش��وری را در نظر بگیرید. بخش ها از نظر مهارت و 
میزان س��رمایه متفاوت هستند، در حالی که کش��ورها از نظر بهره      مندی 
از عوام��ل تولید، کیفیت محی��ط نهادی و ثبات سیاس��ی متفاوتند. یک 
سرمایه      گذار )شرکت( از کشور مبدأ را در نظر بگیرید که تصمیم می گیرد 
در کدام کش��ور و بخش س��رمایه      گذاری کند. انگیزه سرمایه      گذاران برای 
س��رمایه      گذاری مس��تقیم خارج��ی می تواند فروش کااله��ا و خدمات در 
کشور میزبان از جمله واس��طه      گری تجاری از کشور مبدأ )سرمایه      گذاری 
مس��تقیم خارجی افق��ی(، یا بهره      برداری از هزینه      ه��ای پایین تر تولید در 
مقایس��ه با کشور مبدأ )سرمایه      گذاری مس��تقیم خارجی عمودی( باشد. 
ابتدا س��رمایه      گذاری مستقیم خارجی عمودی را در نظر می      گیریم. انتظار 
می رود سرمایه      گذاری مستقیم خارجی نسبتا بیشتر در بخش هایی صورت 
بگیرد که بازده س��رمایه      گذاری باالتر اس��ت. در دنیای چند عاملی، چند 
کشوری و چند بخشی که تحرک نیروی کار کامل و بی      نقص نیست، بازده 
سرمایه      گذاری در بخش      های مهارت      بر در کشوری که دارای نیروی کار ماهر 
است بیشتر خواهد بود، زیرا هزینه       نیروی کار ماهر در این کشورها نسبتا 
پایین تر از کشورهایی است که با کمیابی نیروی کار ماهر روبه      رو هستند. 
انتظار می رود چنین رابطه مثبتی بین فراوانی س��رمایه در یک کش��ور و 
میزان س��رمایه در بخش      های اقتصاد آن دیده ش��ود. با این حال، با توجه 
به تحرک قابل توجه س��رمایه، این امر امکان      پذیر است که در کشورهایی 
      که سرمایه کمیاب است و در نتیجه هزینه اجاره سرمایه باال است، شاهد 
جریان س��رمایه بیش��تری از جانب چین در بخش      های سرمایه      بر در این 

کشورها باشیم.

چرا چینی ها در آفریقا سرمایه گذاری می کنند؟

الگوی چینی سرمایه گذاری

اگرچ��ه نرخ ه��ای جدید اجاره از اوایل تابس��تان کش��ف می ش��ود، اما 
گزارش های رسمی از رشد سالیانه بیش از ۵0 درصدی اجاره بها حکایت 
دارد. به گزارش ایس��نا، رش��د ح��دود ۵0 درصدی اجاره بهای مس��کن، 
مشکالت اقشار اجاره نشین را دوچندان کرده است. با اینکه در حال حاضر 
هنوز پیک جابه جایی آغاز نشده، اما احتماال در پایان خردادماه با ورود به 
فصل جابه جایی مستاجران، نرخ های جدید کشف می شود. طبق گزارش 
بانک مرکزی، در اسفندماه پارسال اجاره بهای مسکن در تهران نسبت به 
بهمن ماه 0.۴ درصد افزایش داشته و نرخ رشد سالیانه آن نیز ۴6 درصد 
بوده است. این ارقام برای کل کشور به ترتیب 1.2 درصد و ۵0 درصد اعالم 
شد. اگرچه قیمت مسکن تا حدی به ثبات رسیده و نرخ رشد سالیانه آن به 
16 درصد رسیده، کارشناسان پیش بینی می کنند که اجاره بها جاماندگی 

خود را در مقایسه با قیمت مسکن جبران کند.
بررسی ها نش��ان می دهد پس از رشد حدود 600 درصدی قیمت خانه 
در تهران از سال 1396 تا 1۴00 و کاهش سرعت افزایش قیمت مسکن، 
روند رشد اجاره بها که جاماندگی نسبت به افزایش قیمت در بخش خرید 
و فروش داشت از سال گذشته شدت گرفت و نرخ رشد اجاره از حدود 12 
درصد در اوایل س��ال 1۴00 به باالی ۵0 درصد در اواخر این سال رسید. 
اوضاع ساخت و ساز هم به عنوان عامل متعادل کننده بازار مسکن چندان 
مناسب نیس��ت. محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی اخیرا از 
نیم میلیونی شدن تعداد واحدهای در حال ساخت کشور در سال گذشته 
خبر داده و گفته که در س��ال 1۴00 به تولید ۵20 هزار واحد مس��کونی 
رس��یدیم، اما این رقم در مقایس��ه با اوج تولید مسکن در سال 1392 که 
809 هزار واحد مسکونی احداث شد، کاهش 38 درصدی را نشان می دهد. 
در مجموع، آمارها از وضعیت نه چندان مناسب بازار مسکن در دو بخش 

خری��د و فروش و اج��اره حکایت دارد. اما در حالی ک��ه رکود کماکان بر 
بازار مس��کن حکفرماست، واس��طه های ملکی می گویند امتناع مالکان از 
فروش مسکن تا کشف قیمت های جدید از یک طرف و پایین بودن توان 
طرف تقاضا از سوی دیگر، فضای سردرگمی را در بازار مسکن ایجاد کرده 
است. این تغییر رویکرد بعضی فروشندگان، پس از رشد 6 درصدی قیمت 
مسکن در اسفندماه اتفاق افتاده ولی عمده کارشناسان برای سال جاری، 
افزای��ش کمتر از تورم عمومی را برای ای��ن حوزه پیش بینی می کنند. به 
دنبال رش��د 6 درصدی قیمت مسکن ش��هر تهران در اسفندماه که طبق 
گفت��ه فعاالن بازار از عواملی همچون انتظارات تورمی قبل از عید، رش��د 
۴0 تا ۵0 درصدی قیمت نهاده های ساختمانی، تورم عمومی، افزایش ۵۷ 
درصدی نرخ دستمزد، طوالنی شدن فرآیند مذاکرات وین، رکود ساخت و 
ساز و کم رمق بودن پروژه های دولتی نشأت می گیرد، آینده بازار مسکن در 

هاله ای از ابهام قرار گرفته است.
واس��طه های ملکی می گویند که در هفته ه��ای اخیر، رفتار طرف عرضه 
تغییر کرده و به رویکرد امتناع از فروش یا افزایش نرخ های پیشنهادی روی 
آورده اس��ت. در سوی مقابل، طرف تقاضا مقداری نسبت به خرید ترغیب 
ش��ده اما توان ورود به بازار را ندارد. بس��یاری از خانوارها نیز منتظر تاثیر 
پروژه بزرگ ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی بر بازار مسکن هستند و این 
دو عامل ظرفیت رشد سنگین قیمت را از بازار مسکن گرفته است. با توجه 
به قرار داشتن در ماه مبارک رمضان، بازار مسکن از رونق چندانی برخوردار 
نیست، اما تجربه نشان داده تعداد معامالت تاثیر چندانی بر قیمت ها ندارد. 
مهمترین عوامل اثرگذار بر این بازار، تورم عمومی و رش��د بازارهای موازی 
است. در اس��فندماه 1۴00 معامالت مسکن شهر تهران 20 درصد نسبت 
به بهمن ماه کاهش پیدا کرد، اما قیمت ها 6.2 درصد رشد داشت و به رقم 

بی س��ابقه 3۵ میلیون و 120 هزار تومان در هر متر مربع رسید. البته نرخ 
رشد س��الیانه آن 16 درصد است در حالی که تورم عمومی نقطه به نقطه 
3۵ درصد اعالم شد که کاهش 19 درصدی قیمت واقعی مسکن را نشان 
می دهد. بررسی های میدانی از وضعیت بازار مسکن در روزهای اخیر حاکی 
از آن اس��ت که برآوردها از افزایش قیمت تمام ش��ده س��اخت، تاثیراتی بر 
قیمت های پیشنهادی فروشندگان گذاشته است؛ هرچند در نیمه شمالی 
تهران، حجم س��نگینی از واحدهای کلیدنخورده به بازار عرضه شده است، 
در جنوب تهران اما کمبود واحدهای مرغوب متناسب با توان طرف تقاضا 
مش��هود است. واس��طه های ملکی می گویند در حالت کلی، بازار نسبت به 
کاهش قیمت های اس��می، مقاومت نش��ان می دهد. با ای��ن حال، به دلیل 
ثبات بازار مسکن در سال گذشته چشم انداز رشد شدید قیمت برای سال 
جاری دیده نمی ش��ود. افزایش قیمت مسکن در اسفندماه معموال هر ساله 
اتفاق می افتد که از تورم سیستماتیک اقتصاد ایران نشأت می گیرد. افزایش 
قیمتی که در اسفندماه پارسال رخ داد می تواند ناشی از همین مسئله باشد. 
در واقع، تصور رش��د آتی قیمت بر انتظار کنش��گران از خرید و فروش اثر 
می گذارد، اما به دلیل پر شدن ظرفیت بازار مسکن، عمده کارشناسان برای 
سال 1۴01، رشد کمتر از نرخ تورم را برای این حوزه پیش بینی می کنند. 
از جمله عباس زینعلی، افزایش نسبی قیمت خانه را ناشی از شرایط عمومی 
اقتصاد می داند و می گوید: »رشد قیمتی که در کاالها دیده شد، در بخش 
ساختمان نیز بروز پیدا کرد. این اتفاق معموال هر ساله می افتد. به نظر من، 
بازار مسکن در سال جاری آرام می شود. البته بسیار بعید است که برگشت 
قیمت اتفاق بیفتد. به ش��کل موردی در معامالت، افت قیمت رخ می دهد؛ 
کما اینکه از سال گذشته نرخ ها در شمال تهران به طور محسوسی شکسته 

شده اما در کلیت بازار برگشت قیمت اتفاق نخواهد افتاد.«

کرکره بازار مسکن نیمه باز است

مستاجران نگران تابستان

نگــــاه

افزایش تعرفه چه تاثیری بر اشتغال دارد؟
از آزادسازی تجاری تا اشتغال صنعتی

ترکیب نادرس��ت سیاس��ت های کالن اقتصادی و سیاست صنعتی می تواند 
اقتصاد را در مس��یری اش��تباه قرار دهد؛ کما اینکه سیاس��ت های حمایتی و 
نرخ های تعرفه باال به عنوان ویژگی های بارز اقتصاد ایران باعث ش��ده اس��ت تا 
کش��ورمان شاهد یکی از بسته ترین اقتصادهای جهان باشد. همچنین اقتصاد 
ایران در این سال ها با پدیده رشد بدون اشتغال در بخش صنعت مواجه بوده که 
ادامه این وضعیت می تواند به تشدید معضل بیکاری به ویژه برای فارغ التحصیالن 

دانشگاهی منجر شود.
آزادسازی تجاری چه تاثیری بر اشتغال صنعتی دارد؟ در پاسخ به این سوال، 
بازوی پژوهش��ی وزارت صمت در یک گزارش به بررسی »دگردیسی اقتصادی 
و اشتغال زایی در سیاست صنعتی؛ مالحظاتی برای ایران« پرداخت و با استناد 
به تجربه اندونزی نش��ان داد که یکی از مهمترین سیاست گذاری های صنعتی 
برای اش��تغال زایی پایدار، توجه به بخش خارجی اقتصاد اس��ت؛ این در حالی 
اس��ت که راهبردهای تجاری در ای��ران از ارتباط منطقی بین حوزه صادرات و 
واردات برخوردار نیست و عدم به کارگیری راهبردهای مشخص تجاری به نفع 
رش��د اقتصادی و در راستای بسط منافع رش��د و اشتغال، باعث شده است تا 
دستگاه های متولی تجارت خارجی در کشورمان بیشتر متولی امور بوروکراتیک 

باشند.
براساس گزارش موسس��ه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، بخش صنعت 
با توجه به س��هم مهم آن در تولید ناخالص داخلی کش��ور، تاثیر بس��زایی در 
اش��تغال زایی دارد. بررسی ها نشان می دهد که بین سال های 1381 تا 1392، 
س��هم بخش صنعت از اش��تغال کشور با ش��یب مالیمی افزایش یافته است؛ 
بیشترین کاهش اشتغال صنعت )س��اخت( مربوط به سال 1391 و بیشترین 
رشد اشتغال صنعت )ساخت( مربوط به سال 1386 بوده است. افزایش و کاهش 
اشتغال زایی، بیشترین تاثیر را از حجم سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری و نیز 
تغییرات محیط کالن می گیرد. به عنوان نمونه، تغییرات محیط سرمایه گذاری، 
ش��وک های بیرونی همچون تحریم های اقتصادی، تغییرات تقاضای کاالها در 
بازار )تغییرات موجودی انبار( و عدم ایفای تعهدات دولت در زمینه سهم صنعت 
از منابع ناش��ی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موجبات کاهش بیشتر 
رش��د بخش صنعت و در نتیجه کاهش اش��تغال صنعتی را فراهم آورده است. 
بنابراین افزایش تعداد ش��اغالن در کارگاه های صنعتی 10نفر کارکن و بیشتر 
و کاهش در تعداد ش��اغالن 10ساله در کل صنعت نشان دهنده از دست رفتن 
مش��اغل در کارگاه های خرد اس��ت. این موضوع با تشدید رکود از سال 1391 
همزمان با تش��دید تحریم های بین المللی نیز قابل مش��اهده اس��ت که سبب 
تعطیلی برخی از بنگاه ها و افزایش بیشتر ظرفیت های بیکار شده است. صنایع 
خرد نقش قابل توجهی در اشتغال مستقیم صنعتی دارند و کاهش اشتغال این 
صنایع به کاهش کل اش��تغال صنعت دامن زده است. عالوه بر این، نامطلوب 
بودن محیط سرمایه گذاری و کاهش سرمایه گذاری صنعتی در این دوره از دیگر 
عوامل دخیل در این خصوص است. سیاست های حمایتی و نرخ های تعرفه باال، 
یکی از ویژگی های بارز اقتصاد کشور بوده که باعث شده است اقتصاد ایران، یکی 
از بسته ترین اقتصادهای جهان باشد. با تغییر تعرفه ها، اگر کاالی وارداتی استفاده 
مصرفی داش��ته باشد، به صورت مستقیم و اگر استفاده واسطه ای یا سرمایه ای 
داشته باشد، به صورت غیرمستقیم قیمت ها تغییر می کند. این افزایش قیمت ها 
در چرخ��ه اقتصاد بر بخش های مختلف اثر می گذارد و باعث تغییر هزینه های 
تولید، تقاضای عوامل تولید، درآمد عوامل تولید، درآمد و تقاضای خانوار، فروش 
بنگاه ها و س��طح عمومی قیمت ها می ش��ود. این اثرات به صورت همزمان در 
بازارهای به هم وابس��ته اتفاق می افتد و به صورت مس��تقیم و غیرمستقیم بر 

بخش های مختلف اقتصاد اثر می گذارد.
به نظر می رسد دلیل عمده تفاوت قیمت کاالهای وارداتی و هزینه تمام شده 
واردات در کشور، موانع تعرفه ای نیست، بلکه موانع غیرتعرفه ای واردات )مانند 
تعداد مجوزهای الزم برای واردات، زمان الزم برای اخذ مجوز ها و رانت واردات 
کاالهای خاص برای گروه های خاص( هم باید بررسی شود. بنابراین شاید یکی 
از سیاست های نادرست کشور، استفاده نابجا از سیاست تعرفه ای برای جبران 
افزایش نرخ ارز و کنترل قیمت کاالهای وارداتی و ایجاد ش��وک به بازار داخلی 
بوده اس��ت، به طوری که در س��ال هایی که شوک نرخ ارز به اقتصاد وارد شده، 
س��عی ش��ده اس��ت با کاهش نرخ تعرفه، آثار منفی آن جبران شود. کاالهای 
واس��طه ای و مواد اولیه و ماشین آالت از نرخ تعرفه پایین برخوردار بودند؛ ولی 
متوسط نرخ تعرفه آنها نیز در مقایسه با کشورهای دیگر باال بوده است. با توجه 
به نظریات رشد اقتصادی، واردات کاالهای واسطه ای و مواد اولیه یکی از عوامل 
تاثیرگذار بر رش��د بوده و باال بودن نرخ تعرفه آنها، افزایش هزینه های تولید و 
کاهش رش��د اقتصادی را به همراه خواهد داش��ت و کاهش رشد اقتصادی نیز 

تاثیر منفی بر صادرات می گذارد.
بررس��ی ابزارهای سیاس��ت های تجاری نش��ان می دهد که این سیاست ها 
می توانن��د در قالب مواردی نظیر موانع تعرفه ای، موانع غیرتعرفه ای، تس��هیل 
تجاری و مش��وق ها و حمایت ه��ا، مقدار صادرات غیرنفت��ی را تحت تاثیر قرار 
دهند. افزایش موانع تعرفه ای بر واردات مواد اولیه، واس��طه ای و سرمایه گذاری 
اثر گذاش��ته و موجب افزایش هزینه های تولی��د و کاهش قدرت رقابت پذیری 
تولیدکنن��دگان برای صادرات می ش��ود. به ع��الوه، افزایش موان��ع تعرفه ای و 
غیرتعرفه ای به واس��طه افزایش هزینه های تولید، شاخص قیمت تولیدکننده 
و مصرف کننده باعث کاهش نرخ ارز حقیقی و تغییر قیمت نس��بی داخلی به 
خارجی و در نتیجه کاهش صادرات می شود. همچنین مشوق ها و حمایت ها از 
دیگر ابزارهای مهم سیاست تجاری هستند که می توانند مقدار صادرات غیرنفتی 
را تحت تاثیر قرار دهند؛ به عنوان مثال، مواردی نظیر اعتبار کم و عدم تخصیص 

به موقع باعث کاهش صادرات خواهد شد.
نتایج این گزارش نش��ان می دهد که اش��تغال فعالیت های »آماده س��ازی و 
ریس��ندگی الیاف نس��اجی«، »تولید روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی«، 
»تولید کود شیمیایی و ترکیبات نیتروژن«، »تولید الیاف مصنوعی«، »ساخت 
ملزومات و وس��ایل پزش��کی و دندان پزش��کی«، »تولید ابزار دستی موتوردار، 
تولید س��ایر ماشین آالت با کاربرد عام«، »تولید موتور و توربین«، »تولید سایر 
فرآورده های ش��یمیایی« و »تولید ماشین آالت متالوژی« به ترتیب بیشترین 
تاثی��رات مثبت را از افزایش نرخ های تعرفه می پذیرند، به طوری که با افزایش 
100 درص��د در نرخ تعرفه واردات فعالیت »آماده س��ازی و ریس��ندگی الیاف 
نس��اجی«، میزان اش��تغال در این فعالیت با فرض ثبات س��ایر شرایط به طور 

متوسط 61 درصد افزایش خواهد یافت.
در س��وی مقابل نیز اشتغال فعالیت های »تولید ماش��ین آالت کشاورزی و 
جنگلداری«، »تولید ماش��ین آالت استخراج معدن و ساختمان«، »تولید مواد 
شیمیایی اساسی«، »تولید نشاسته و فرآورده های نشاسته ای«، »تولید قطعات و 
لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری« و »تولید تجهیزات روشنایی برقی« به ترتیب 
بیشترین تاثیرات منفی را از افزایش نرخ های تعرفه می پذیرند. نتایج این مطالعه 
همچنین نش��ان می دهد که اشتغال زیربخش های ساخت کارخانه ای، نسبت 
به حفاظت های تعرفه ای حساسیت دارد و پیش شرط توسعه اشتغال صنعتی، 
عالوه بر توسعه صادرات و خلق شغل های جدید، مدیریت واردات در حفاظت از 

شغل های موجود برای یک دوره مشخص زمانی است.
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فرصت امروز: ایران در رتبه هفتم پایین ترین بدهی خارجی در جهان قرار 
گرفت. گزارش تازه موسسه انگلیس��ی مدیریت دارایی جینس هندرسون 
نشان می دهد بدهی کشورهای جهان در سال جاری میالدی با 9.۵ درصد 
افزایش به رکورد ۷1.6 تریلیون دالر خواهد رس��ید که بیش��ترین سهم را 
در ای��ن افزایش بدهی، کش��ورهای ایاالت متحده، ژاپ��ن و چین دارند. با 
ب��روز پاندمی کرونا، بدهی دولت ها در سراس��ر جهان افزایش یافت و حاال 
آخرین برآوردهای آماری نش��ان می دهد که بدهی چین در س��ال گذشته 
با یک پنجم )6۵0 میلیارد دالر( افزایش، س��ریع ترین و بیشترین افزایش 
نقدی را داش��ته اس��ت. در میان اقتصادهای بزرگ و توس��عه یافته جهان، 
آلمان بیش��ترین افزایش درصدی را داشته و حجم بدهی هایش 1۵ درصد 
افزایش یافته اس��ت، یعنی تقریبا دو برابر میانگین سرعت جهانی. گزارش 
موسس��ه مدیریت دارایی جینس هندرس��ون همچنین نشان می دهد که 
حجم بدهی های جهانی در دو دهه گذش��ته س��ه برابر شده است، اما یک 
عامل کاهش دهنده، هزینه های پایین خدمات بدهی بوده است. با این حال، 
هم اکنون قرار است این هزینه ها به شدت افزایش پیدا کند و در سال 2022 
حدود 1۴،۵ درصد رشد نماید و در صورت ثابت بودن ارزش دالر به 1،16 
تریلیون دالر برسد. ایران نیز به لحاظ شاخص میزان بدهی خارجی به تولید 

ناخالص داخلی، در رتبه هفتم پایین ترین میزان بدهی خارجی قرار دارد.
فهرست بدهکارترین کشورهای جهان

رتبه بندی کش��ورها براس��اس ش��اخص میزان بدهی خارجی به تولید 
ناخال��ص داخل��ی نش��ان می ده��د برونئ��ی، لیختن اش��تاین، نیوزیلند، 
ترکمنستان، کالدونیا، نیجریه، ایران، الجزایر، دانمارک و جزایر ویرجین به 
ترتی��ب کمترین میزان بدهی خارجی را دارند. میزان بدهی خارجی ایران 
۷.12 میلیارد دالر است که سرانه بدهی هر ایرانی 90 دالر می شود. نسبت 
بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی نیز فقط 2 درصد است؛ حال 
آنکه این شاخص برای روس��یه 32 درصد، کره جنوبی 33 درصد، امارات 
۵9 درصد، ترکیه 63 درصد، مالزی 68 درصد، قطر 83 درصد و ژاپن 96 
درصد است. همچنین در برخی کش��ورها، میزان بدهی خارجی از حجم 
تولید ناخالص داخلی آنها بیشتر است و از این جمله می توان به آمریکا با 
102 درصد، اس��ترالیا 130 درصد، ایتالیا 1۴1 درصد، آلمان 16۵ درصد، 
اسپانیا 1۷0 درصد، فرانسه 230 درصد، سوئیس 28۵ درصد، یونان 298 

درصد، انگلستان 3۴۵ درصد و س��نگاپور ۴۷1 درصد اشاره کرد. درواقع، 
کشورهای دارای نس��بت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کمتر از 
ایران را اقتصادهای کوچک جهان تش��کیل می دهند و در بین 30 اقتصاد 
بزرگ جهان، ایران کمترین نس��بت بدهی داخلی، نسبت بدهی خارجی 
نزدیک به صفر )2 درصد( و باالترین نسبت دارایی دولت به بدهی را دارد.

آمارهای بانک مرکزی نیز نشان دهنده روند نزولی بدهی خارجی کشور 
اس��ت. طبق آمارهای بانک مرکزی، مجم��وع بدهی های خارجی ایران در 
س��ال 1396 حدود 12 میلیارد و 2۷0 میلی��ون دالر بوده که این رقم در 
س��ال 139۷ به رقم 10 میلیارد و 623 میلیون دالر کاهش یافت. با ادامه 
این روند، بدهی خارجی کش��ور در س��ال 1398 به رقم 9 میلیارد و 213 
میلیون دالر و در سال 1399 به عدد 9 میلیارد و 1۴2 میلیون دالر رسید. 
گزارش بانک مرکزی درخصوص وضعیت بدهی خارجی در نیمه نخس��ت 
س��ال 1۴00 نیز از کمتر شدن حجم بدهی ها حکایت دارد، به طوری که 
میزان بدهی خارجی ایران در سه ماهه نخست پارسال، 8 میلیارد و ۷۴۴ 
میلیون دالر بوده که در شش ماهه اول این سال به 9 میلیارد و 31 میلیون 
دالر رس��ید. طبق توضیحات بانک مرکزی با احتساب معوقه یک میلیارد 
و ۵69 میلی��ون دالری، مجموع بدهی خارجی ایران تا پایان ش��هریورماه 
1۴00 به رقم 10 میلیارد و ۵99 میلیون دالر رس��ید. در دی ماه س��ال 

گذشته نیز رقم بدهی خارجی ایران حدود 8.۵ میلیارد دالر بود.
این در حالی است که برای مثال، بدهی خارجی ترکیه به عنوان همسایه 
ایران بیش از ۴۵0 میلیارد دالر اس��ت. با این حال، نکته مهم در شاخص 
بدهی های خارجی، نسبت رقم بدهی به تولید ناخالص داخلی کشور است 
که در مقایسه با وضعیت سایر کشورهای هم اندازه با اقتصاد ایران، تقریبا 
در حد صفر است، به طوری که این نسبت از سوی مراجع بین المللی حدود 
2 درصد اعالم شده است که در مقایسه با نسبت های به مراتب باالتر سایر 
کشورها، پایین و قابل قبول محسوب می ش��ود. براساس آمارها، ایران در 
میان 30 اقتصاد اول جهان، کمترین نس��بت بده��ی داخلی و خارجی و 

همچنین باالترین نسبت دارایی دولت به بدهی را دارد.
تقویم بحران بدهی در اقتصاد جهان

اغلب کش��ورها از اس��تقراض خارجی به  عنوان یکی از روش های تأمین 
مالی اس��تفاده می کنند؛ روشی که البته تجربیات تلخی به همراه داشته، 

چراکه بسیاری از کشورها به  دلیل عدم توانایی بازپرداخت بدهی به مرور 
با انباش��ت بدهی به همراه س��ود آن مواجه می ش��وند، تا حدی که سود 
وام های خارجی از اصل آن نیز بیشتر می شود. به عنوان مثال، بحران بدهی 
اوایل دهه 1980 میالدی، اقتصاد بس��یاری از کش��ورهای در حال توسعه 
آمریکای التین را با بی ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناس��ان را به اثرات 
منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف نمود. استقراض های 
خارجی باال که توس��ط کشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه 1880 
دریافت ش��ده، به یکی از عوامل محدودکننده توس��عه اقتصادی بسیاری 
از این کش��ورها تبدیل شده اس��ت. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه 

سیاست گذاران به موضوع بدهی خارجی به طور فزاینده ای افزایش یابد.
اس��تقراض خارجی در س��ال های اخیر نه تنها برای کشورهای در حال 
توس��عه، بلکه برای کش��ورهای توسعه یافته نیز به مش��کلی مهم تبدیل 
ش��ده است. در بسیاری از کش��ورها، بحران جهانی و سیاست های پولی و 
مالی انبس��اطی باعث افزایش استقراض  خارجی شده است. یونان، ایرلند، 
اس��پانیا و ایتالیا از جمله این کش��ورها هستند که در یک دهه اخیر دچار 
بحران بدهی خارجی شدند. ناپایداری بدهی در کشورهای توسعه یافته را 
گزارش های صندوق بین المللی پول نیز تأیید می کند و نشان می دهد که 
حتی در دوران جنگ های بزرگ، کش��ورهای توسعه یافته به این میزان از 

استقراض های خارجی استفاده نکرده بودند.
براس��اس نتایج پژوهش های دانش��گاهی، بدهی خارجی در چهار دهه 
گذش��ته، تاثیر منفی بر رش��د اقتصادی ایران داشته است. طبق آمارهای 
بان��ک مرکزی، میزان مانده بدهی خارجی ایران ت��ا پایان دی ماه 1۴00 
حدود هش��ت و نیم میلیارد دالر است؛ حال آنکه آمارهای منتشرشده از 
سوی نهادهای بین المللی، میزان بدهی خارجی ایران را ۷.12 میلیارد دالر 
اعالم کرده که کمتر از آمار بانک مرکزی است. به نظر می رسد علت اساسی 
ای��ن تفاوت در مورد میزان بدهی خارجی ایران )در آمارهای بین المللی و 
آمارهای بانک مرکزی( به این خاطر است که آمار نهادهای بین المللی برای 
دو سال اخیر است و آمار بانک مرکزی مربوط به مانده پایان دی ماه سال 
گذشته است. همچنین تنها حدود 2میلیارد دالر از این بدهی کوتاه مدت 
اس��ت. در واقع، بیش از 6 میلیارد دالر بدهی ایران میان مدت و بلندمدت 

است که در سال های آینده تسویه خواهد شد.

ایران در رتبه هفتم پایین ترین بدهی خارجی در جهان ایستاد

پاندمی بدهی در اقتصاد جهانی

بررس��ی آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که میزان تشکیل سرمایه 
در 9 ماه ابتدای س��ال 1۴00 نس��بت به س��ال 1390 تقریبا نصف شده 
است. متاسفانه در سال های گذش��ته میزان تشکیل سرمایه از استهالک 
کمت��ر بوده و با توجه به آمارهای 9 ماهه ابتدای س��ال 1۴00 پیش بینی 
می  ش��ود که در آخرین سال قرن چهاردهم خورشیدی نیز میزان تشکیل 
سرمایه کمتر از استهالک باشد. در صورت تحقق این موضوع برای سومین 
س��ال متوالی، رشد س��رمایه گذاری خالص در کش��ور منفی خواهد شد؛ 
موضوعی که یک هشدار و زنگ خطر در اقتصاد ایران باید محسوب شود 
و نشان دهنده وضعیت رشد اقتصادی است. از نگاه کارشناسان، مهمترین 
عامل فرار س��رمایه همانا بی ثباتی اقتصادی و تحریم های خارجی اس��ت 
که باعث فرار س��رمایه گذاری داخلی و خارجی از اقتصاد ایران شده است. 
بی ثباتی در اقتصاد باعث می شود که سرمایه به جای سرمایه گذاری مولد، 
روانه بازارهای سفته بازی شود. همچنین تحریم های خارجی باعث می شود 
که سطح سرمایه گذاری خارجی افت کند و روند اخذ تسهیالت از نهادهای 
بین المللی نیز با چالش روبه رو شود. بررسی حساب   های ملی فصلی حاکی 
از آن است که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماه ابتدای سال 1۴00 
نس��بت به مدت مش��ابه در س��ال گذشته منفی بوده اس��ت. نزولی بودن 
روند تشکیل سرمایه در س��ال های 1398 و 1399 موجب شده است که 
استهالک سرمایه از تشکیل سرمایه پیشی بگیرد. کاهش تشکیل سرمایه 
در 9 ماه ابتدای سال گذشته می تواند بیانگر آن باشد که استهالک سرمایه 
برای سومین س��ال متوالی بیشتر از تشکیل سرمایه است. مطابق آمارها، 
تشکیل س��رمایه ناخالص در 9 ماه ابتدای سال 1۴00 معادل 1۷9 هزار و 

8۵8  میلیارد تومان اس��ت. یعنی تشکیل س��رمایه در 9 ماه ابتدای سال 
1۴00 نس��بت به مدت مشابه در س��ال 1399 و 1398 به ترتیب منفی 
۵.2 درصد و منفی 2.3 درصد رشد داشته است. همچنین میزان تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص در مقایسه با 9 ماه ابتدای سال 1390 حدودا ۵1.۴ 
درصد کاهش یافته اس��ت. از آنجا که س��رمایه گذاری موتور محرکه یک 
اقتصاد محسوب می شود، نوسانات نامنظم و کاهش آن می تواند مشکالت 
متعددی از جمله گسترش فقر و بیکاری را در کشورهای در حال توسعه 
به   وجود آورد. در اقتصاد ایران عوامل مختلفی نظیر تورم مزمن، وابستگی به 
نفت، تحریم های اقتصادی و بی ثباتی اقتصاد کالن می تواند توضیح   دهنده 
این کاهش تش��کیل سرمایه باشد. پیش تر مرکز پژوهش های مجلس نیز 

نسبت به عواقب کاهش تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران هشدار داده بود.
روند منفی س��رمایه گذاری از منظ��ر اثرگذاری بر رش��د بالقوه اقتصاد 
ایران بس��یار نگران   کننده اس��ت. ادامه این روند، تحقق رشد اقتصادی باال 
و دس��تیابی به اهداف رفاهی و اش��تغال در س��ال های آتی را در هاله         ای 
از ابه��ام فرو می         ب��رد. از این رو باید تال         ش         ها سمت   وس��ویی پیدا کند که 
سیاس��ت های بودج��ه         ای، پولی، تج��اری و ارزی اصالح ش��وند و در کنار 
آنها اصالحات س��اختاری به          منظور ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی، 
حمایت از فعاالن اقتصادی داخلی و فراهم کردن زمینه         های مناسب جهت 
جذب س��رمایه گذاری خارجی در دس��تور کار قرار بگیرد تا جلوی کاهش 

سرمایه گذاری و کاهش ظرفیت         های تولیدی آینده کشور گرفته شود.
از آنجا که رش��د اقتصادی متأثر از عوامل افزایش موجودی س��رمایه و 
رش��د بهره   وری است، افزایش تشکیل سرمایه خالص برای رشد اقتصادی 

و افزایش رفاه اقتصادی از اهمیت باالیی برخوردار اس��ت. برای رشد انباره 
سرمایه کشور، س��رمایه گذاری و تشکیل سرمایه باید بیشتر از استهالک 
سرمایه باش��د. با این حال، روند کاهشی رشد سرمایه گذاری در سال های 
اخیر موجب ش��ده است که میزان استهالک س��رمایه از تشکیل سرمایه 
پیش��ی بگیرد. گزارش های رس��می بیانگر آن اس��ت که میانگین رش��د 
س��رمایه گذاری در بازه زمانی سال های 13۵9 تا 13۷8 حدود ۴.3 درصد 
بوده است. از سال 1388 روند سرمایه گذاری حقیقی متوقف شده و رشد 
س��رمایه گذاری در طی سال های 1388 تا 1398 معادل منفی یک درصد 
بوده اس��ت. در سال 1398 و 1399 استهالک سرمایه از تشکیل سرمایه 
بیشتر بوده است و آمار مربوط به تشکیل سرمایه ناخالص در 9 ماه ابتدای 
سال 1۴00 نیز نشان    می دهد که این روند ادامه دار است، چنانکه تشکیل 
سرمایه ثابت ناخالص 9 ماه مربوط به سال 1۴00 حدود 1۷9 هزار و 8۵8  
میلیارد تومان بوده است. این رشد منفی و کاهش تشکیل سرمایه نسبت 
به سال گذشته می تواند نش��ان دهنده آن باشد که هزینه استهالک سال 
1۴00 نیز بیشتر از تشکیل سرمایه است. آمارهای فصلی مربوط به تشکیل 
س��رمایه ثابت ناخالص 9 ماهه در بازه 1390 تا 1۴00 نش��ان می دهد که 
تشکیل س��رمایه ناخالص از سال 1390 به صورت کلی دارای روند نزولی 
بوده است، چنانکه در سال 1390 تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9 ماه 
ابتدای س��ال معادل 3۷0 هزار و ۷۵0 میلیارد تومان بوده اس��ت. این رقم 
نش��ان می دهد که میزان تش��کیل س��رمایه در 9 ماه ابتدای سال 1۴00 
نسبت به همین بازه زمانی در سال 1390 حدودا منفی ۵1.۴ درصد رشد 

داشته و نصف شده است.

روند خطرناک سرمایه گذاری در اقتصاد ایران

سبقت استهالک از سرمایه گذاری ادامه دارد

بانکنامه

 سقف وام قرض الحسنه
200 میلیون تومان شد

به گفت��ه رئیس دایره اعتبارات بانک ه��ای تجاری بانک مرکزی، 
سقف تسهیالت قرض الحس��نه اعطایی به اشخاص حقیقی تا 200 
میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. هاشم موالیی درباره افزایش 
وام قرض الحسنه در سال 1۴01 گفت: سقف تسهیالت قرض الحسنه 
اعطایی به اش��خاص حقیق��ی تا 200 میلیون توم��ان افزایش پیدا 
کرده و دوره بازپرداخت آن 60 ماهه اس��ت. موالیی که در مصاحبه 
با رادیو س��خن می گفت، افزود: سقف تس��هیالت اشتغال زایی برای 
کس��ب و کارهای خرد و کوچک هم به ۵00 میلیون تومان افزایش 
پیدا کرده و دوره بازپرداخت آن حداکثر 8۴ ماه تعیین ش��ده و به 
بانک های قرض الحس��نه مهر رس��الت هم ابالغ شده است. او درباره 
اینکه چه شرکت ها و کس��ب و کارهایی می توانند از این تسهیالت 
استفاده کنند؟ گفت: هدف قانونگذار این است که کسب و کارهای 
خ��رد و کوچک و ش��رکت های کوچک رونق بگیرد و به تش��خیص 
بانک می توانند از این تس��هیالت بهره مند شوند و اشخاص حقیقی 
و کس��انی هم که کس��ب و کاری را راه می اندازند، می توانند به این 

بانک ها برای دریافت مراجعه کنند.

برای تسهیل دسترسی به خدمات چک انجام شد
ثبت و صدور چک های جدید با پیامک

صادرکنن��دگان و دریافت کنندگان چک ه��ای جدید می توانند با 
ارس��ال پیامک به سرش��ماره ۴0۴0۷01۷01، نس��بت به »ثبت«، 
»تایید دریافت«، »انتقال« ، »استعالم« و همچنین »معرفی شماره 
تلف��ن همراه ب��رای اطالع از ثبت یا انتقال چک ب��ه نام فرد« اقدام 

کنند.
بان��ک مرکزی اعالم کرد که در راس��تای تس��هیل دسترس��ی به 
خدمات چک های جدید بنفش رنگ برای مش��تریان ش��بکه بانکی، 
ام��کان »ثبت«، »تایید دریافت« و »انتقال« تا س��قف مبلغی 1۵0 
میلی��ون ری��ال را از طری��ق پیام��ک فراهم ک��رد. همچنین امکان 
انواع اس��تعالم بدون س��قف مبلغی برای اط��الع از وضعیت چک و 
صادرکننده چک نیز با اس��تفاده از ارسال پیامک فراهم شده است. 
از دیگر مزایای س��امانه پیامکی، »معرفی ش��ماره تلفن همراه برای 
اطالع از ثبت یا انتقال چک به نام فرد« اس��ت. پس از ثبت شماره 
تلفن همراه در سرش��ماره ۴0۴0۷01۷01، هر زمان چکی در وجه 

فرد صادر شود، پیامک ثبت چک برای وی ارسال می شود.
پی��ش از این، دسترس��ی به س��امانه صی��اد و دریاف��ت خدمات 
ثبت ص��دور، تایید دریافت و انتقال چ��ک از طریق اینترنت بانک، 
موبایل بانک، برنامک های موبایلی، شعب و خودپردازهای بانک های 
عام��ل امکان پذیر بود و در ح��ال حاضر، امکان انج��ام فرآیندهای 
مرتب��ط ب��ا چک از طری��ق پیامک نیز ب��ه این موارد افزوده ش��ده 
است. یادآور می ش��ود به موجب »قانون اصالح قانون صدور چک« 
صادرکننده چک های جدید بنفش رنگ، موظف به ثبت سیس��تمی 
مندرجات چک ش��امل »تاریخ سررس��ید«، »مبل��غ« و »اطالعات 
هویتی ذی نفع« در سامانه صیاد می باشد و ذی نفع چک نیز هنگام 
دریافت برگ چک باید از ثبت سیستمی چک به نفع خود اطمینان 
حاص��ل کرده و پ��س از تطبیق مندرجات چک ب��ا اقالم اطالعاتی 
ثبت ش��ده در سامانه صیاد، نس��بت به تایید یا عدم تایید آن اقدام 
 کند. انتقال چک نیز صرفا از طریق س��امانه صیاد امکان پذیر است. 
در صورت عدم ثبت سیس��تمی چک در س��امانه صیاد و تایید آن 
توسط ذی نفع، بانک، امکان پرداخت وجه چک به ذی نفع را نخواهد 

داشت.

عرضه ارزهای خانگی سرعت گرفت
عقبگرد دالر در هفته گذشته

قان��ون اصالح قانون مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز با تعیین مصادیق 
قاچاق ارز، مهلتی سه ماهه برای ثبت دالرهای خانگی در نظر گرفت 
و همی��ن ام��ر باعث افزایش عرضه ارزهای خانگ��ی به بازار و کاهش 
قیمت ارز در هفته گذش��ته ش��د. محمد کش��تی آرای، نایب رئیس 
اتحادی��ه طال و جواهر تهران درخص��وص تحوالت بازار طال در هفته 
اخیر به ایرنا گفت: در یک هفته گذش��ته قیمت انس جهانی همواره 
س��یر صعودی داشت و با 22 دالر افزایش در معامالت روز پنجشنبه 
به یک هزار و 96۷ دالر رسید. در طول این هفته به جز نوسانات بهای 
انس جهانی، نرخ ارز نیز نوسان شدیدی داشت به طوری که از ابتدای 
هفته با سیر صعودی به کانال 28 هزار تومان در روز چهارشنبه وارد 

شد و حتی به قیمت 28 هزار و 2۵0 هزار تومان رسید.
او ب��ا بیان اینکه انتش��ار دو خب��ر در روز چهارش��نبه، نرخ ارز را 
تح��ت تأثیر ق��رار داد و موجب نزول قیمت ارز ب��ه کانال 2۷ هزار 
تومان ش��د، افزود: یکی خبر آزادسازی منابع ارزی و دیگری اطالق 
قاچاق به ارزهای خانگی بیش از حد نصاب بود و موجب شد عرضه 
ارزهای خانگی به بازار افزایش یابد و در نتیجه نرخ ارز کاهش یابد.  
بنابراین می توان گفت افزایش قیمت انس جهانی طال و کاهش نرخ 
ارز یکدیگر را پوش��ش دادند و قیمت طال و س��که تغییر محسوسی 
نداش��ت، اما حباب س��که افزایش یافت. قیمت سکه طرح قدیم در 
آخرین معامالت روز پنجش��نبه ب��ه 12 میلیون و 9۵0 هزار تومان 
رس��ید که به طور متوسط 100 هزار تومان افزایش هفتگی و سکه 
طرح جدید به 13 میلیون و 1۵0 هزار تومان رس��ید که 180 هزار 

تومان افزایش قیمت حباب سکه را شاهد بودیم.
به گفته کش��تی آرای، نیم سکه، ربع سکه و س��که های گرمی نیز 
در آخرین معامالت هفته گذش��ته نسبت به ابتدای هفته ۵0 هزار 
تومان افزایش قیمت داش��تند. قیمت هر مثقال طالی آب ش��ده در 
هفته گذش��ته به طور متوس��ط ۵میلیون و 6۷0 ه��زار تومان بود 
و تغیی��ری نداش��ت و هر گرم ط��الی 18 عیار نیز ی��ک میلیون و 
30۷ هزار تومان بود و مش��اهدات حاکی از این اس��ت که تغییری 
نداش��ت. در مجموع، قیمت طال و س��که تا اواسط هفته به باالترین 
حد قیمت خود رسید، اما از روز چهارشنبه قیمت ها کاهش یافت و 
روز پنجش��نبه این روند ادامه داشت. حباب سکه نیز در هفته اخیر 
180 هزار تومان افزایش یافت و در روز پنجشنبه با توجه به افزایش 
تقاضا برای خرید س��که به 320 هزار تومان هم رسید. معامالت در 
هفته گذش��ته متعارف و عرضه و تقاضا نی��ز متعادل بود اما در روز 

پنجشنبه تقاضا بر ای خرید سکه افزایش یافت.
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سازمان بورس مسیر را گم کرده 

میثم رادپور
کارشناس اقتصادی

س��ازمان بورس، خود را مس��ئول ش��اخص می دان��د و گویا باید 
از ش��اخص محافظت کن��د، در صورتی که بازار س��رمایه بازیگرانی 
دارد و کار س��ازمان بورس تنها وضع یکسری از قوانین است. وضع 
قوانین باید در راس��تایی باشد که بازار س��رمایه بتواند فعالیت کند 
و جل��وی تع��ارض منافع گرفته ش��ود و به خصوص اف��راد نتوانند 
براس��اس اطالعاتی که از طریق رانت به دست آورده اند، از معامالت 
بازار س��ود ببرند. در اینجا بازار س��رمایه باید مانع از اتفاقاتی ش��ود 
که باعث می ش��ود کارایی بازار در هر س��طحی کاه��ش پیدا کند. 
متاس��فانه سازمان بورس، خود را در نقش حافظ شاخص می بیند و 
خوشحال می شود که قیمت ها باال می رود و به طور مشخص زمانی 
که قیمت ه��ا کاهش پیدا می کند اظهار نگران��ی می کند و این امر 
باعث شده است که سازمان بورس وقتی دامنه نوسان زیاد می شود 
احس��اس خطر کند، چراکه خود را حافظ ش��اخص می داند و دامن 
نوس��ان را باریک و ب��ه نظر خود قابل کنت��رل می کند، در صورتی 
که قیمت س��هام هیچ ارتباطی به س��ازمان بورس ندارد و این دید 
متاس��فانه باعث شده که ایران احتماال تنها کشوری باشد که دامنه 

نوسان آن آنقدر محدود است.
کمترین اعدادی که درخصوص دامنه نوس��ان در جهان شاهد آن 
بودیم، ۷ تا 10 درصد بوده و با این کار و وضع دامنه نوسان آن هم به 
این باریکی در کشوری که تورم ۴0 درصدی دارد، خیلی بی معناست. 
در کش��وری که جابه جای��ی قیمتی به ش��دت رخ می دهد و رکورد 
تورم دنیا را دارد به ثبت می رس��اند، داشتن پایین ترین دامنه نوسان 
معنایی ندارد. س��ازمان بورس و دولت خود را حافظ بازار و قیمت ها 
در بازار سرمایه می دانند، چراکه بورس تحت نفوذ دولت است؛ زمانی 
که وارد س��ازمان بورس می ش��وید، عکس دبیرکل های سابق بورس 
گذاش��ته شده است و عملکرد آنها با شاخص نمایش داده شده است 
و این نش��ان می دهد که یک س��ازمان از وظیفه خود ناآگاه اس��ت. 
عملکرد س��ازمان بورس با شاخص سنجیده نمی شود، بلکه به واسطه 
ش��کایت هایی که می شود، سنجیده می شود و کاهش شکایت ها از به 
طور مثال 200 عدد در س��ال گذشته و رس��یدن آن به ۵0 عدد در 

سال جاری نشان دهنده عملکرد مثبت سازمان بورس است.
وضعیت فعلی س��ازمان بورس مانند این است که به داور اعتراض 
ش��ود که چرا تیمی برنده ش��د و یا چرا تیمی بازنده شد، در حالی 
ک��ه وظیف��ه داور، اعمال یک س��ری قوانین اس��ت و حال وضعیت 
س��ازمان بورس نیز به همین منوال است و کنترل شاخص ارتباطی 
به س��ازمان بورس ندارد و این سازمان مسیر را گم کرده است. این 
ذهنی��ت باید از میان برود که وظیفه کنترل ش��اخص کل برعهده 
س��ازمان بورس اس��ت و عملکرد بازار س��رمایه تنها با این شاخص 
س��نجیده ش��ود. این ذهنیت در بین عموم مردم نی��ز جا افتاده و 

موجب شده است سازمان بورس تصمیمات اشتباه بگیرد.

از 2۹ فروردین ماه 1401 انجام می شود
افزایش دامنه نوسان در بورس و فرابورس

هیأت مدیره س��ازمان بورس و اوراق بهادار ب��رای افزایش کارایی و 
افزایش نقدش��وندگی بازار سرمایه، افزایش یک درصدی دامنه نوسان 
به صورت متقارن در بازار اول شرکت بورس اوراق بهادار تهران و شرکت 
فرابورس ایران را از تاریخ 29 فروردین 1۴01 مقرر کرد. س��یدمهدی 
پارچین��ی، مدیر نظارت بر بورس ها ب��ا اعالم این خبر به پایگاه خبری 
بازار سرمایه )سنا( گفت: یکی از خواسته های فعاالن بازار طی ماه های 
اخیر افزایش دامنه نوس��ان قیمت بود. بر همین اساس سازمان بورس 
در چند ماه اخیر اقدام به بررسی این موضوع کرد. در نهایت پیشنهاد 
افزایش تدریجی دامنه نوس��ان در جلسه هیأت مدیره سازمان بورس 
و اوراق به��ادار مطرح و مورد تصویب اعضای هیأت مدیره قرار گرفت. 
این تغییر در ریزس��اختار بازار در سامانه های معامالتی، از روز دوشنبه 

)29 فروردین( عملیاتی خواهد شد.

وام مسکن جوانان در تهران 2 میلیاردی شد
با موافق��ت بانک مرکزی، حداقل مبلغ س��پرده گذاری و س��قف 
تسهیالت حس��اب پس انداز مس��کن جوانان افزایش یافت. حساب 
پس انداز مس��کن جوانان، نوعی برنامه ریزی بلندمدت برای خانه دار 
ش��دن افراد اس��ت که متقاضیان می توانند با واریز مبالغ به صورت 
ماهانه و یا یکجا حداقل پس از  پنج سال و حداکثر بعد از 1۵ سال 
نس��بت به دریافت تس��هیالت خرید و احداث مس��کن اقدام کنند. 
بدین منظور، هر شخصی که به سن 18 سال تمام رسیده و یا حکم 
رش��د او از س��وی دادگاه صادر شده باش��د، می تواند به نام خود یا 
کسانی که تحت والیت و قیومیت او باشند، حساب پس انداز مسکن 
جوانان افتتاح کنند که متقاضیان افتتاح حس��اب پس انداز مسکن 
جوانان می توانند سپرده گذاری خود را با واریز حداقل مبلغ ماهیانه 

)به دفعات یا به صورت یکجا در ابتدای دوره( آغاز کنند.
در این زمینه، برخی از ضوابط و شرایط حساب پس انداز مسکن جوانان 
برای پرداخت تسهیالت از این محل برای سال جاری تغییر کرده که تغییر 
تقسیم بندی مناطق جغرافیایی حس��اب جوانان به ترتیب از سه منطقه 
»تهران«، »شهرهای بزرگ« و »سایر مناطق شهری« به »تهران«، »مراکز 
استان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت« یکی از این موارد است. 
ع��الوه بر این، افزایش حداقل مبلغ س��پرده گذاری از 200 به ۴00 هزار 
تومان و افزایش س��قف تسهیالت حس��اب مذکور از یک میلیارد تومان، 
8۵0 و ۷00 میلیون تومان تعیین شده برای سال 1۴00 به مبالغ 2، 1.۷ 
و 1.۴ میلیارد تومان در س��ال 1۴01 به ترتیب در تهران، مراکز استان ها 
و ش��هرهای باالی 200 هزار نفر جمعیت و س��ایر مناطق ش��هری، برای 
حساب های افتتاحی سال 1۴01، از دیگر مواردی درخواستی بانک مسکن 
اس��ت که بانک مرکزی با آن موافقت کرده است. همچنین با درخواست 
مجدد آن بانک مبنی بر امکان تجمیع تسهیالت مسکن از محل حساب 
صن��دوق پس انداز مس��کن جوانان و اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از 
تسهیالت مسکن آن بانک در س��قف های مصوب هر یک از حساب های 
مزبور، با توجه به سیاس��ت های کنونی دولت و مجلس ش��ورای اسالمی 
مبنی بر تقویت ساخت مسکن )قانون جهش تولید مسکن( موافقت نشد.

یادداشت

فرصت امروز: بازار سهام، آخرین روز معامالتی هفته گذشته را سبزپوش 
به پایان رس��اند و نماگر اصلی تاالر شیشه ای در این روز با 8 هزار و 100 
واح��د افزایش در ارتف��اع یک میلیون و ۴۵۴  هزار واحدی قرار گرفت تا با 
رشد 0.۵6 درصدی بار دیگر از میانه کانال 1.۴ میلیون واحدی عبور کند. 
آنچه عملکرد بازار سهام در هفته گذشته را تحت تاثیر قرار داد، بخشنامه 
جنجالی عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی در شامگاه دوشنبه بود که 
فضای بورس را در روز سه شنبه بهم ریخت و باعث شد تا شاخص بورس 
تهران با افت قابل توجه 33 هزار واحدی، روزی کامال سرخ را شاهد باشد؛ 
روزی که تمامی عقبگرد س��هام در آن ناش��ی از بدبینی قابل توجه بازار به 
نحوه تصمیم سازی دولتی بود تا منفی ترین روز بورس تهران در طول سه 
ماه گذش��ته رقم بخورد. با این حال به نظر می رس��د که این فضای تردید 
و نااطمینانی در تاالر شیش��ه ای تا حدودی در آخرین روز معامالتی هفته 

فروکش کرد، تا بازار سهام هفته را سبزپوش به پایان برساند.
بدین ترتیب، ش��اخص بورس تهران در پایان این هفته در س��طح یک 
میلیون و ۴۵۴  هزار واحد ایستاد تا به نوسان در کانال 1.۴ میلیونی ادامه 
دهد. از ابتدای ش��روع دوره رکودی بورس تهران از میانه تابس��تان س��ال 
گذش��ته تاکنون که بیش��تر از 20 ماه زمان می گذرد، شاخص کل بورس 
تهران تنها دو بار موفق به ورود به ابرکانال یک میلیون و ۵00 هزار واحد 
شده و هر بار نیز پس از چند روز نوسان و در روندی نزولی تا محدوه کانال 

1.2 میلیون واحدی عقب رفته است.
بازدهی منفی بورس در هفته گذشته

ش��اخص بورس تهران، س��ومین هفت��ه کاری فروردین م��اه را با چراغ 
قرمز آغاز کرد و با چراغ س��بز به پایان رس��اند. در فاصله این قرمزپوشی 
تا سبزپوش��ی، ش��اخص کل بورس 9 هزار واحد افت کرد و با ایستادن در 
س��طح یک میلیون و ۴۵۴ هزار واحد در پایان این هفته به بازدهی منفی 
0.66 درصدی بس��نده کرد. این هفته در حالی آغاز ش��د که فعاالن بازار 
س��هام با امید به روند صعودی بازارهای جهانی تقریبا نگاه خوش بینانه ای 
به معامالت بازار سهام داشتند. برخالف این انتظار اما شاخص کل بورس 
در پایان روز ش��نبه 20 فروردین ماه با افت ۵ هزار واحدی به ارتفاع یک 
میلیون و ۴۵8 هزار واحدی رس��ید. س��پس افزایش قابل توجه قیمت در 
برخی از نمادها باعث شد تا تاالر شیشه ای در روزهای یکشنبه و دوشنبه 

شاهد آرامش نسبی در فضای معامالت باشد و به ترتیب با رشد بیش از 1۵ 
هزار واحد و ۵ هزار واحد به رقم یک میلیون و ۴۷9 واحد برسد.

بخشنامه جنجالی دولت و وضع عوارض صادراتی بر محصوالت معدنی 
اما از سومین رشد متوالی شاخص سهام جلوگیری کرد و تاالر شیشه ای در 
روز سه ش��نبه با ریزش 33 هزار واحدی و عقبگرد 2.2۷ درصدی شاخص 
کل کامال قرمزپوش ش��د. در نهایت این فضای تردید و نااطمینانی در روز 
چهارشنبه فروکش کرد و شاخص کل بورس با رشد بیش از 8هزار واحدی، 
هفته را س��بزپوش به پایان برد. بازدهی منفی 0.66 درصدی شاخص کل 
بورس در حالی است که شاخص هم وزن توانست با 1.۴9 درصد افزایش، 
از رقم 3۷۷ هزار و 3۴8 واحد در هفته قبل به 382 هزار و 9۷0 واحد در 
این هفته برسد. همچنین ارزش کل معامالت با کاهش ۷.28 درصدی از 
298 هزار و ۷33 میلیارد ریال در هفته قبل به 2۷6 هزار و 9۷1 میلیارد 
ریال در این هفته رسید. حجم کل معامالت نیز رشدی ۴.12 درصدی را 
تجربه کرد و از ۵1 هزار و ۴22 میلیون سهم در هفته قبل تا ۵3 میلیون و 
۵۴0 سهم در این هفته صعود کرد. از میان بازارها فقط ارزش معامالت در 
بازار اول س��هام صعودی بود و با 8.83 درصد افزایش از 110 هزار و 812 
میلیارد ریال در هفته قبل به 120 هزار و ۵92 میلیارد ریال در این هفته 
رس��ید. ارزش معامالت در بازار دوم سهام اما با کاهش 10.30 درصدی تا 
91 هزار و 28۵ میلیارد ریال در این هفته کاهش یافت. ارزش معامالت در 
بازار بدهی هم با افت ۷0.68 درصدی از 1۴ هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال به 
۴2۴۵ میلیارد ریال کاهش یافت. این روند در بازار مش��تقه نیز نزولی بود 
و ارزش معامالت در این بازار با ۵.۴3 درصد کاهش از ۵۵0 میلیارد ریال 
به ۵20 میلیارد ریال رسید. ارزش معامالت در صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله هم با کاهش 1۵.0۷ درصدی از ۷1 هزار و 31 میلیارد ریال در 

هفته قبل به 60 هزار و 329 میلیارد ریال در این هفته رسید.
خون در رگ بورس در جریان دارد؟

در حال��ی ک��ه افزایش معامالت خرد و روند صعودی ش��اخص ها باعث 
افزایش اعتماد س��هامداران به بازار ش��ده بود، یک بخش��نامه ترمز صعود 
بورس را کش��ید و باعث ش��د منفی ترین روز بورس در سه ماه اخیر رقم 
بخورد. »روزبه ش��ریعتی« درباره وضعیت بازار سهام به »ایسنا« می گوید: 
»بازار از ابتدای سال 1۴00 وارد یک سیکل شد، به طوری که هر سقوطی 

که رخ می داد، شاخص نمی توانست به سقف بعدی برگردد و هر نزولی یک 
کف جدید را امتحان می کرد. با این حال اوایل بهمن ماه ش��اخص کل در 
محدوده یک میلیون و 20۷ هزار واحد رشد مقطعی خود را شروع کرد و 
رفته رفته به یک میلیون و 280 هزار واحد نیز رس��ید و در سال جدید از 

یک میلیون و ۴00 هزار واحد نیز گذر کرد.«
این تحلیلگر بازار س��هام در مورد متغیرهای اثرگذار بر این بازار توضیح 
می دهد: »بازار جهانی بر بازار سهام تاثیرگذار است. البته همین بازار متأثر 
از اتفاق��ات بزرگی از جمله جنگ روس��یه و اوکراین قرار دارد، چراکه این 
جنگ در یکی از مناطق مهم دنیا که بس��یاری از محصوالت خاص مانند 
جو، گندم و ذرت در آن قرار دارد، رخ داده است. ۴0 درصد بازار انرژی اروپا 
در دس��ت روس��یه بوده و با این حال تحریم های زیادی علیه روسیه وضع 
شده است. به همین دلیل نظم و توازن بازار بهم خورده که نتایج مختلفی 
داشته است، به طوری که چند ماه قبل هیچ تحلیلگری نمی توانست این 
قیمت ها را پیش بینی کند.« به عقیده وی، »با وجود پالس مثبت روس��یه 
برای اتمام جنگ، تحریم ها و شرایطی که در جهان شکل گرفته کوتاه مدت 
نیست. طبق برآوردها حتی اگر جنگ تمام شود، عدم توازن تا 18 ماه در 
بازار جهانی باقی می ماند و ممکن است تا مدت ها در بسیاری از محصوالت 

مخصوصا نفت کمبود عرضه و مازاد تقاضا وجود داشته باشد.«
ش��ریعتی با بیان اینکه »بازار سهام از بازار جهانی تاثیر پذیرفته است«، 
می افزاید: »این تاثیر را می توان در رش��د صنع��ت اوره و یا هلدینگ های 
پاالیش��ی و پتروشیمی به خوبی دید. از طرف دیگر مذاکرات هسته ای به 
درازا کشیده است و رشد دالر از 2۵ هزار تومان تا نزدیک 2۷ هزار تومان 
متأث��ر از همین موضوع اس��ت. ذهنیت بازار این اس��ت که توافق صورت 
می گیرد، پول های بلوکه ش��ده آزاد می شود و صادرات روزانه نفت به 2.۵ 
میلیون بش��که می رسد. بازار به این درک رس��یده که توافق در مذاکرات 
به نفعش اس��ت. همچنین نزدیک فصل مجامع هستیم، دی پی اس ها از 
قیمت س��هم ها کم می شود و س��رمایه گذاران باید به این موضوع اهمیت 
دهند. اگر حجم معامالت خرد، 9 هزار میلیارد تومان باشد، می توان گفت 
خون در رگ های بازار در جریان است، اما اگر حجم معامالت به کمتر از 3 
هزار میلیارد تومان برسد در بازار رکود رخ می دهد. بین 3 تا ۵هزار میلیارد 

تومان نیز دوره خنثی بازار است.«

شاخص بورس تهران باالخره به سطح 1.5 میلیون واحدی می رسد؟

خیز سوم بورس

براس��اس آنچه مرکز آمار ای��ران در گزارش خود از نرخ تورم 12 ماهه 
منتهی به اس��فندماه 1۴00 منتش��ر کرده اس��ت، جایگاه استان ها در 
این جدول نس��بت به سال گذش��ته تغییرات قابل توجهی داشته است. 
جابه جایی برخی از اس��تان ها طی یک س��ال در نم��ودار تورم از جمله 
این موارد اس��ت؛ به عنوان مثال، اس��تان کرمانش��اه که در نمودار تورم 
س��ال 1399 با عددی معادل ۴2.9 درصد بیشترین نرخ تورم را در بین 
همه اس��تان ها به خود اختصاص داده بود، امس��ال ن��رخ تورم خود را به 
رقم 39.۷ درصد رس��اند، اما استان کهگیلویه  بویراحمد با ۴8.2 درصد 
نرخ تورم امس��ال در جایگاه نخس��ت باالترین نرخ تورم کش��ور ایستاد. 
رئی��س اداره برنامه و بودجه کهگیلوی��ه و بویراحمد درباره دالیل وجود 
چنین تورمی در اس��تان گفته اس��ت: »تورم درکهگیلوی��ه  و بویراحمد 
متعلق به س��ال1۴00 نیس��ت و در سال های گذش��ته هم وجود داشته 
و بیش��ترین میزان تورم در اس��تان به میوه، س��بزی و پوشاک مربوط 
می ش��ود. توس��عه  نیافتگی و عقب  ماندگ��ی در افزایش نرخ ت��ورم تأثیر 

بس��یاری دارد، زیرا به  دلیل نبود زمینه تولیدی بیشتر نیازهای مصرفی 
به  ویژه میوه، س��بزی و پوش��اک از دیگر اس��تان ها وارد می  ش��ود.« به 
گفته وی، »زیرساخت های توسعه در کهگیلویه  و بویراحمد بسیار اندک 
هس��تند و به همین دلیل، نبود واحدهای تولیدی موضوعی است که با 

افزایش تورم استان پیوند قابل  توجهی دارد.«
از س��وی دیگر، باید توجه داش��ت که در فاصله 12ماهه سال 1399 تا 
1۴00، ن��رخ ت��ورم کل کش��ور از عدد 38.9 درصد )در س��ال 1399( به 
رقم ۴0.2 درصد )در سال 1۴00( رسیده است؛ بنابراین نرخ تورم ساالنه 
در بس��یاری از اس��تان ها نسبت به سال گذش��ته افزایش داشته است. در 
جدیدترین جدول تورم اس��تانی مرکز آمار ای��ران، کهگیلویه و  بویراحمد 
با ۴8.2 درصد در صدر ایس��تاده و همدان ب��ا 36.3 درصد در پایین ترین 
مکان قرار گرفته  است؛ وضعیتی که خبر از بهبود شرایط در استان همدان 
نسبت به سال گذشته و افزایش تورم در استان کهگیلویه  و بویراحمد دارد. 

همچنین 23 استان نرخ تورم باالی ۴0 درصد داشته اند.

در جدول تورمی مرکز آمار ایران همچنین پس از همدان نام دو استان 
قم و سیس��تان و  بلوچستان با کمترین رش��د تورم به چشم می  خورد، به 
طوری که در سال 1399 قم نخستین استان کم  تورم کشور بود و سیستان 
 و بلوچستان هم در جایگاه یازدهم قرار داشت. البته در استان قم در کنار 
تورم پایین تر نسبت به دیگر اس��تان ها، سرانه درآمد خانوار شهری هم از 

میانگین کشوری پایین تر است.
نکت��ه دیگری که در جدول تورم اس��تان ها می توان ب��ه آن توجه کرد، 
اس��تان هایی هس��تند که در جدول جدید مرکز آمار جایگاه خوبی کسب 
کرده اند، اما با توجه به رش��د س��االنه تورم،  رقم تورمی آنها بیش از س��ال 
1399 است. بررسی جدول تورم استانی نشان می دهد در بین 10 استانی 
که کمترین تورم را دارند؛ تورم اس��تان های قم، سمنان، خراسان رضوی، 
گیالن و اصفهان با وجود داشتن جایگاه بهتر در جدول اما نسبت به سال 
گذش��ته افزایش داش��ته اند؛ وضعیتی که بر کاهش قدرت خرید و بهبود 

نیافتن وضعیت اقتصادی مردم این استان ها داللت دارد.

کدام استان ها بیشترین و کمترین تورم را دارند؟

تغییر جغرافیای استانی تورم

بــــورس تلفن مستقیم: 486073290 www.forsatnet.ir
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 کولرهای گازی غیراستاندارد
عامل قبض های نجومی

س��خنگوی صنعت برق گفت در اقلیم هایی مانند تهران، کولرگازی 
و داکت اس��پیلت، باعث مصرف بیش از اندازه می شود و کسانی که از 
این نوع وس��ایل سرمایشی استفاده می کنند اگر دمای کولر و ساعت 
استفاده را مراقبت نکنند نمی توانند الگوی مصرف را رعایت کنند و در 
این صورت متناسب با افزایش مصرف باید مبالغ بیشتری را پرداخت 
کنند. مصطفی رجبی مشهدی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه  8۵ 
درصد مش��ترکان در تهران از کولر آبی استفاده می کنند، اظهار کرد: 
در زمان ساخت و ساز اگر شرایط به نحوی باشد که با عایق شدن فضا 
شاهد خروج انرژی از واحد مسکونی نباشیم، کولرگازی راندمان بهتری 
نس��بت به سایر تجهیزات دارد، اما به دلیل عدم رعایت آیین نامه های 
س��ازمان نظام مهندس��ی برای جلوگیری از ورود گرما و خروج انرژی 
در زمان س��اخت واحد مس��کونی، ش��اهد اتالف انرژی فراوان در این 
بخش هس��تیم. وی افزود: کولرهای آبی مصرف انرژی کمتری دارند 
و مش��ترکانی که از این کولر اس��تفاده می کنند در صورت استفاده از 
دور کند می توانند مصرف خود را به زیر الگو برسانند و هزینه کمتری 

بپردازند.
رجبی با بیان اینکه برای اغلب مناطق با اقلیم خش��ک و اقلیم های 
مش��ابه کولر آبی مطلوبیت دارد، گفت: از مشترکانی که کولرگازی یا 
داکت اس��پیلت اس��تفاده می کنند، نمی توان انتظار داشت که الگوی 
مصرف را رعایت کنند، هرچند کولرهای گازی برچسب انرژی دارند، 
اما با بررس��ی های صورت گرفته به این نتیجه رسیدیم که بسیاری از 
کولره��ای گازی موجود در بازار از راندم��ان مصرفی خوبی برخوردار 
نیستند و یا به صورت قاچاق وارد کشور شده اند. سخنگوی صنعت برق 
با بیان اینکه متوسط مصرف مشترکان پرمصرف، ۴۵0 کیلووات ساعت 
در ماه و معادل یک و نیم برابر الگوی مصرف است، گفت: همواره بیش 
از 60 درصد از مصرف برق در ماه های گرم سال به وسایل سرمایشی 

اختصاص دارد.
رجبی مش��هدی افزود: اگر دمای تنظیم کول��رگازی را یک درجه 
افزایش دهیم، حدود 3 درصد از مصرف برق آن کاس��ته می شود، به 
عبارت دیگر اگر کولرهای گازی یا دس��تگاه های سرمایش��ی به جای 
دمای 18 درجه روی 2۵ درجه قرار گیرند، حدود 20 درصد از مصرف 
برق کاهش می یابد. به معنای دیگر با این اقدام ش��اهد کاهش ۵000 
مگاواتی مصرف برق خواهیم بود که معادل مصرف سه استان خراسان 
رضوی، جنوبی و شمالی است. به گفته سخنگوی صنعت برق، رعایت 
دمای 2۵ درجه )دمای آس��ایش( در کولرهای گازی، استفاده از دور 
کند کولرهای آبی و عدم استفاده از وسایل برقی پرمصرف در ساعات 
اوج مص��رف مهمتری��ن راهکارهایی برای مدیری��ت مصرف و کاهش 

هزینه های برق است.

نماگربازارسهام

کوییک آر، تیبا هاچ بک، س��مند و رانا چه��ار خودرویی بودند که در 
هفته جاری ۵ تا 13 میلیون تومان رشد قیمت داشتند.

به گ��زارش بازار خودرو، با گذش��ت حدود دو هفت��ه از فعالیت بازار 
خ��ودرو در کش��ور، موتور افزای��ش قیمت ها گرم ش��ده و قدرت خرید 

مشتریان هر روز نسبت به گذشته با کاهش مواجه می شود.
قیمت ه��ا نه به ح��رف معاون وزیر گ��وش می دهند و ش��بانه پایین 

می آیند و نه وعده های وزیر در حوزه خودرو محقق می شود!
وزیر صمت که وعده بهبود بازار خودرو داده بود و مدیران عامل ایران 
خ��ودرو و س��ایپا را برای نیل به این هدف تغیی��ر داد، اما ظاهرا وزارت 
صمت تاکنون موفقیت قابل توجهی را در خودروسازی به دست نیاورده 
است. مس��ئله ای که با کمبود نقدینگی خودروس��ازان و کاهش قدرت 
خرید مشتریان احتماال باید منتظر شنیده شدن زنگ خطر این صنعت 
در ماه های آینده باش��یم، ش��اید بهتر باش��د وزارت صمت برای بهبود 

ساختار صنعت و بازار خودرو با مافیا آن مقابله کند.
کوییک آر طی یک هفته گذش��ته با افزایش ۵ میلیون تومانی مواجه 
ش��د. این خ��ودرو از بهای 220 میلیون تومان در ب��ازار به قیمت 22۵ 

میلیون تومان رسیده است.
کوییک با ش��عار ارزان ترین هاچ بک بازار از س��وی گروه خودروسازی 
س��ایپا معرفی و عرضه ش��د، اما آنطور که به نظر می رسد نه تنها ارزان 

نیس��ت، بلکه کیفیت قابل قبولی نیز ن��دارد. این خودرو طی یک هفته 
گذش��ته با افزایش ۵ میلیون تومانی مواجه ش��د. ای��ن خودرو از بهای 
220 میلیون تومان در بازار به قیمت 22۵ میلیون تومان رسیده است. 
افزایش بهایی که روند صعودی در پیش داش��ته و در روزهای آینده نیز 

احتماال مجدد جهش قیمت را تجربه خواهد کرد.
س��مند ال ایکس معمول��ی در بازار آزاد 2۷3 میلی��ون تومان قیمت 
داش��ت و اکنون به بهای 280 میلیون تومان رس��یده است. افزایش ۷ 
میلیون تومانی س��مند در هفته جاری نش��ان می ده��د که باید منتظر 

جهش قیمت این خودرو در روزهای آینده باشیم.
رانا در هفته گذش��ته افزایش بهای 13 میلیون تومانی را تجربه کرده 
است. این خودرو ابتدای هفته جاری بهای 282 میلیون تومانی داشت، 
اما امروز به 29۵ میلیون تومان رس��یده اس��ت. به نظر می رسد که این 
محص��ول در هفته آینده بتواند قیمت 300 میلی��ون تومان را رد کند. 
البته گروه صنعتی ایران خودرو با افزایش تیراژ می تواند مانع از افزایش 

بهای خودروها شود.
تیبا هاچ بک طی هفته جاری افزایش بهای ۷ میلیون تومانی را تجربه 
کرده اس��ت. تیبا هاچ ب��ک در ابتدای هفته جاری به��ای 18۵ میلیون 
تومانی در بازار داش��ت که امروز به قیمت 192 میلیون تومان رس��یده 

است.

این افزایش قیمت نش��ان می دهد که خودروسازان در عرضه محصول 
در سال جاری موفق نیستند.

قیمت ها کنترل می شود؟
انتظار کاهش قیمت خودرو با توجه به زیان انباش��ته 200 هزار میلیارد 
تومان��ی خودروس��ازان و افزایش ۵۷ درصد دس��تمزدها، در س��ال جاری 
برخالف ادعای خودروسازان و وزیر صمت است. وزیر صمت وعده داده بود 
که بازار خودرو را کنترل می کند، اما به دلیل زیان انباشته و نبود نقدینگی 
خودروسازان در سال گذشته نتوانسته بیشتر از 8۴0 هزار دستگاه خودرو 
تولید کنند. اگر در س��ال ج��اری این موضوع ادامه دار باش��د، باید انتظار 

خودروهای بیشتر از ۵00 میلیون تومان در بازار داشت.

قیمت ها شبانه باد کردند؛ بازار خرید خودرو پنچر شد!
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ترجمه: علی آل علی

 همه مردم نس��بت به اهمیت تعیین اهداف برای سال جدید آگاهی دارند. این 
امر در میان کارهای مختلف برای بسیاری از افراد جذابیت خاصی دارد. درست به 
همین خاطر س��االنه شمار بسیار زیادی از افراد اقدام به طراحی برنامه ها و اهداف 
حرفه ای برای خودش��ان می کنند. در این میان هم طراحی تقویم هایی برای وارد 
کردن اهداف در آن رواج زیادی دارد. دلیل این امر امکان مش��اهده مداوم اهداف 
موردنظر در بازه های زمانی مش��خص و تالش برای دستیابی به آنهاست. اگر شما 
ه��م به دنبال تاثیرگذاری بر روی وضعیت کاری تان هس��تید، می توانید از چنین 

تقویم هایی برای بهینه سازی تعیین اهداف استفاده نمایید. 
وقتی درباره اهداف کاری صحبت می شود، بسیاری از افراد به فکر انتخاب اهداف 
حرفه ای می افتند. در این میان برخی از کارآفرینان اهداف شان را با الگوبرداری از 
دیگران انتخاب می کنند. اهداف شما برای سال جدید هرچه باشد، باید در نهایت 
امکان دسترسی به آن نیز وجود داشته باشد، در غیر این صورت شما هرگز شانسی 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف یا حتی بهینه س��ازی ش��رایط تان در بازار 

نخواهید یافت. 
امروزه بس��یاری از برنامه های کاری در نهایت با شکس��ت همراه می شود. شاید 
این امر در بسیاری از مواقع برای کارآفرینان عادی محسوب شود، اما از نقطه نظر 
حرفه ای شکست مهمی خواهد بود. اگر شما در برنامه های تان امکان طراحی اهداف 
مناسب و دستیابی به آنها را نداشته باشید، به تدریج شانس تان برای بهینه سازی 
ش��رایط به شدت کاهش پیدا می کند. در کنار این مسئله دیگر انگیزه ای نیز برای 
ادامه فعالیت در بازار نخواهید داش��ت. به این ترتیب داس��تان تان در دنیای کسب 
و کار خیلی زود به پایان خواهد رسید. هدف اصلی در این مقاله بررسی برخی از 
راهکارها برای بهبود تحقق اهداف در زمینه برنامه ریزی است. اگر شما هم در سال 
جدید برنامه ه��ای زیادی برای خودتان طراحی کرده اید، نکات مورد بحث در این 

مقاله امکان کمک به شما و وضعیت کاری تان را خواهد داد. 
در ادامه برخی از مهمترین نکات برای پیگیری مناسب و تحقق اهداف کاری در 

جدول های مختلف را مورد بررسی قرار خواهیم داد. 
مروری بر دستاوردهای گذشته

تعیین اهداف تازه بدون مرور اهداف قدیمی امری غیرممکن به نظر می رس��د. 
این معیار اغلب اوقات در نظر کارآفرینان قرار ندارد. درست به همین خاطر اهداف 
تعیین ش��ده از سوی آنها بیشتر فانتزی است. اگر شما هم تا به حال بارها و بارها 
با تعیین اهداف و شکست در پایان سال مواجه شده اید، در این میان تنها نیستید. 
چنین تجربه ای برای بس��یاری از افراد دیگر نیز وجود دارد. شما باید در این میان 
برای تاثیرگذاری بهینه بر روی مخاطب هدف تان یا حتی بهینه سازی شرایط کاری 

اقدام به ارزیابی دقیق سابقه کاری تان نمایید.
هر کارآفرین یا شرکتی در طول زمان سابقه ای برای خودش در بازار پیدا کرده 
است. اگر شما بدون توجه به سابقه تان در تالش برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف باشید، به احتمال زیاد در نهایت چیزی به غیر از شکست به دست نمی آورید. 
در این میان باید به ارتباط میان اهداف قبلی برند و اهداف تازه نیز توجه نمایید. 
برخی از اهداف در دنیای کس��ب و کار به س��ختی قابل تحقق اس��ت. اگر شما در 
سال گذشته اهداف متوسطی را دنبال کرده اید، تالش برای ارتقای دشواری اهداف 
در س��ال جاری امری منطقی نخواهد بود. یادتان باش��د تغییر اساس��ی اهداف در 
بلندمدت روی می دهد. بنابراین ش��ما برای تغییر اساسی در اهداف تان یک برنامه 
بلندمدت را در دس��تور کار قرار دهید، در غیر این صورت خیلی زود با مشکالتی 

اساسی در زمینه کسب و کار رو به رو خواهید شد. 
اغل��ب اوقات کارآفرینان به تنهایی توانایی ارزیابی دس��تاوردهای قبلی ش��ان را 
ندارند. این امر مش��کالت آنها را به ش��دت افزایش داده و حتی امکان ادامه روند 
تعیین اهداف نادرس��ت را نیز به همراه خواهد داش��ت. نکته اساس��ی در این بین 
تالش برای استفاده از همکاری برخی از کارمندان شرکت در این میان است. اگر 
شما برنامه ریزی درستی در این میان داشته باشید، شانس تان در این بین به شدت 
افزایش پیدا خواهد کرد. پس بدون هیچ نگرانی یا خجالتی از برخی همکاران تان 
برای ارزیابی دس��تاوردهای قبلی برند دعوت کنید. این امر به شما فرصت تعیین 

اهداف تازه به طور حرفه ای و به دور از مشکالت رایج را خواهد داد. 
برنامه ریزی پیش از موعد

کارآفرینان در بازار با مش��کالت بس��یار زیادی رو به رو هس��تند. این امر دامنه 
وس��یعی از بحران ها را به همراه دارد. به عنوان مثال، اگر ش��ما طراحی جدول و 
اضافه کردن اهداف را به روز آخر سال موکول کنید، شاید بروز برخی از مشکالت 
در عمل مانع از طراحی به موقع جدول شود. در این صورت شما فشار کاری بسیار 
زیادی را پشت سر خواهید گذاشت. نکته مهم اینکه برنامه ریزی پیش از موعد به 

شما برای انتخاب با حوصله و دقیق اهداف کمک می کند. 
گاه��ی اوقات کارآفرینان ی��ا مدیران برندها برای انتخ��اب اهداف با گزینه های 
متنوعی رو به رو هس��تند. این امر ش��رایط کاری آنها را به ش��دت دشوار خواهد 
کرد. درس��ت به همین خاطر برنامه ریزی پیشینی و زودتر از زمان مورد انتظار به 
ش��ما کمک شایانی می کند. این امر وضعیت تان در بازار را به شدت توسعه داده و 

راهکارهای بسیار متنوعی برای توسعه برند پیش روی تان قرار خواهد داد. 
یادتان باشد شما برای برنامه ریزی پیش از موعد باید همیشه تمام جنبه های کار 
را در نظر بگیرید. این امر می تواند مشکالت متنوع برندتان را به ساده ترین شکل 
ممکن حل کند. در کنار این مس��ئله باید همیش��ه به فکر بحران های مختلف نیز 
باشید. این به معنای تالش برای افزایش جامعیت برنامه تان در دنیای کسب و کار 
اس��ت. بنابراین باید دست کم یک ماه مانده به سال جدید کار بر روی برنامه تان را 
شروع نمایید، در غیر این صورت شاید خیلی سخت توانایی بهره برداری درست از 
جدول و تحقق اهداف تان را داشته باشید. این امر در بلندمدت حتی انگیزه خودتان 

برای پیگیری اهداف را نیز به صفر خواهد رساند. 

انتخاب بهترین زمان برای ارزیابی عملکرد
هر برنامه ای باید با شروع سال جدید اجرایی شود. چنین نکته ای اهمیت بسیار 
زیادی برای ش��ما به عنوان کارآفرین خواهد داشت. بدون شک هیچ کس مایل به 
عقب افتادن از دیگران در مس��یر توسعه کس��ب و کار نیست. شما به عنوان یک 
کارآفرین مستقل نیز اغلب اوقات رقبای زیادی خواهید داشت. بنابراین باید هرچه 
س��ریع تر به دنبال اجرای برنامه های تان در دنیای کس��ب و کار باش��ید. این نکته 

شانس تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت افزایش می دهد. 
امروزه مش��تریان در بازار وقتی با برنامه های تازه یک برند رو به رو می ش��وند، 
نظرش��ان درباره کس��ب و کار موردنظر تغیی��ر می کند. از آنجایی ک��ه انتظارات 
مشتریان در طول سال های اخیر به طور مداوم افزایش پیدا کرده است، باید بحث 
مربوط به اجرای برنامه و تالش برای تحقق اهداف را به س��رعت در نظر داش��ته 
باشید. بهترین زمان برای اجرای برنامه همان آغاز سال جدید است. در این میان 

البته باید به برخی نکات دیگر نیز فکر کنید. 
هیچ برنامه ای در دنیای کس��ب و کار و حتی زندگی روزمره کامل نیس��ت. این 
نکته به معنای ضرورت پیدا کردن نقاط قوت و ضعف هر برنامه اس��ت. ش��ما به 
عنوان یک کارآفرین باید همیش��ه اهداف تان را براساس تغییر شرایط و همچنین 
توسعه کسب و کار مورد ارزیابی قرار دهید. این امر امکان اصالح به موقع وضعیت 
کاری را به همراه خواهد داش��ت. با این حساب برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
ه��دف و تحقق هرچه بهتر اهداف کاری باید دس��ت کم ت��ا حدودی اهداف تان را 

مورد ارزیابی قرار دهید. 
بهترین زمان برای ارزیابی نحوه عملکرد و میزان موفقیت در دستیابی به اهداف 
برنامه کاری برای هر برندی متفاوت است. برخی از برندها به طور روزانه این ارزیابی 
را م��د نظر قرار می دهند. برای برخی دیگر چنین ام��ری در قالب بازه های زمانی 
طوالنی تر روی خواهد داد. درس��ت به همین خاطر ش��ما باید براساس موقعیت و 
شرایط برندتان اقدام به استفاده از چنین شیوه ای نمایید، در غیر این صورت شاید 

هرگز توانایی پیگیری درست اهداف و تحقق شان تا پایان سال را نداشته باشید. 
تصویرسازی زنجیره اهداف

بدون شک هر کارآفرین یا شرکتی برای سال کاری اش مجموعه ای از اهداف را 
در دستور کار قرار می دهد. این امر برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اهمیت 
بسیار زیادی داشته و امکان ارزیابی بهینه نهایی را می دهد. نکته مهمی که در اینجا 
باید مد نظر داشت، دشواری ایجاد ارتباط میان اهداف مختلف شرکت است. شاید 
این امر برای مدیران ارشد یک برند چالش مهمی نباشد، اما از نقطه نظر حرفه ای 

کار اعضای شرکت را سخت خواهد کرد. 
امروزه انگیزه نیروی کار مهمترین عامل در موفقیت برندها محس��وب می شود. 
با این حس��اب وقتی ش��ما زنجیره اهداف تان ارتباط زیادی با هم نداشته باشد، به 
س��ختی شانسی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان خواهید یافت. همین 
امر در مورد انگیزه کار کارمندان نیز مصداق دارد. با این حساب باید راهکاری برای 

حل چالش مورد بحث پیدا نمایید. 
راه حل مورد توصیه ما در این بخش تصویرس��ازی از زنجیره اهداف برند است. 
ش��اید این امر در نگاه نخس��ت بسیار ساده به نظر برس��د، اما به شما فرصت های 

بی نهای��ت عالی ب��رای تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف خواه��د داد. این امر 
ش��انس تان در بازار را بهینه س��ازی کرده و فرصت های تان را نیز افزایش می دهد. 
بنابراین قبل از اینکه تقویم تان را با اهداف مورد بحث هماهنگ کنید، اندکی درباره 
وضعیت اهداف تان فکر کنید. این امر می تواند موجب ایجاد پیوند نزدیک تر میان 

اهداف تان شده و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت افزایش دهد. 
پیگیری هفتگی اهداف

اهداف در دنیای کس��ب و کار به طور مداوم در معرض تغییر هس��تند. این امر 
شاید از سوی شما اعمال نشود، اما سرعت باالی بازارها پس از مدت زمانی کوتاه 
تمام اهداف اولیه ش��ما را بدل به باورهای عجیب و غریب خواهد کرد. درس��ت به 
همین خاطر شما برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان شرکت و بقا در بازار باید به 

طور مداوم پیگیری اهداف را در دستور کار قرار دهید. 
توصیه ما در این بخش پیگیری اهداف به طور هفتگی اس��ت. این امر ش��امل 
ارزیابی میزان موفقیت در پیش��رفت به س��وی تحقق اهداف و همچنین یک کار 
اضافه دیگر است. کار اضافه مورد بحث، تالش برای تبدیل اهداف بزرگ به گام های 
کوچک تر خواهد بود. این امر شاید در نگاه نخست خیلی معمولی به نظر برسد، اما 
توانایی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت افزایش خواهد داد. 
این امر در نهایت به شما برای تبدیل شدن به برندی بزرگ کمک ویژه ای می کند. 
یادتان باشد اهداف بزرگ همیشه کارمندان و حتی مدیران را می ترساند. به همین 
خاطر باید وضعیت تان را به طور مداوم مورد ارزیابی قرار دهید. این امر در صورتی 
که همراه با تبدیل اهداف بزرگ به بخش های کوچک تر باشد، بسیار راحت تر از هر 

زمان دیگری محقق خواهد شد. 
پیگیری خودکار امور جزئی

وقتی ش��ما به دنبال تحقق اهداف تان در دنیای کس��ب و کار هس��تید، باید تا 
جای ممکن از کارهای حاشیه ای به دور باشید. این امر گاهی اوقات حتی کارهای 
جانبی را نیز شامل می شود. بنابراین هدف شما در بازار باید پیگیری اهداف تان به 
طور حرفه ای و به دور از کارهای تکراری باشد. البته در این میان همیشه برخی از 
کارهای تکراری پیش پای کارآفرینان قرار دارد. بنابراین شما باید خودتان را برای 
کنار آمدن با بخش��ی از مشکالت این مس��یر آماده کنید. نکته مهم اینکه گاهی 
اوقات امکان اس��تفاده از ابزارهای حرفه ای یا میانبرهای کلیدی برای ساده س��ازی 

کارهای تکراری وجود دارد. 
استفاده از اتوماسیون و انواع ابزارهای دارای هوش مصنوعی یکی از گزینه های 
جذاب برای کارآفرینان در این میان محس��وب می شود. شما به این ترتیب امکان 
پیگی��ری کارهای دم دس��تی به طور خودکار و تمرکز ب��ر روی اهداف مهم تان را 
خواهید داش��ت. این امر ش��اید در نگاه نخست خیلی س��اده به نظر برسد، اما در 

صورت اجرای بلندمدت آن به خوبی از نظر مدیریت زمان جلو خواهید افتاد. 
امروز مدیریت زمان یکی از بخش های مهم در دنیای کس��ب و کار محس��وب 
می ش��ود. درس��ت به همین خاطر شما باید همیش��ه مدیریت درست زمان را در 
دس��تور کارتان قرار دهید. چنین امری ش��ما را به طور قابل مالحظه ای در نگاه 
مشتریان بدل به یک برند حرفه ای می کند. در کنار چنین مسئله ای همیشه فرصت 

تمرکز بر روی اهداف اصلی و تقویت نوآوری برندتان را نیز خواهید داشت. 

هماهنگی کامل با شرکا
تعیی��ن اه��داف و تالش برای تحق��ق آنها بدون همکاری نزدیک ش��رکا امری 
غیرمنطقی محس��وب می ش��ود. امروزه در ب��ازار برای هر برندی برخی ش��رکای 
بزرگ در بازار وجود دارد. با این حس��اب اگر ش��ما خیلی زود به دنبال هماهنگی 
با ش��رکای تان نباشید، شاید هرگز فرصت تحقق اهداف تان را پیدا نکنید. این امر 

می تواند فرصت های بسیار زیادی از برندتان بگیرد. 
وقتی ش��ما در دنیای کس��ب و کار با فرد یا ش��رکت دیگری مش��ارکت دارید، 
باید تمام جزییات کار را با اس��تفاده از همکاری نزدیک پیش ببرید. این امر حتی 
درباره تعیین و تالش برای تحقق اهداف نیز مصداق دارد. با این حس��اب اگر تا به 
حال س��طح همکاری تان با شرکا بسیار پایین بوده است، باید بازنگری اساسی در 
این راس��تا انجام دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز فرصتی برای بهینه سازی 
شرایط تان پیدا نکنید. این امر فرصت های پیش روی تان برای تاثیرگذاری بر بازار 
و رقابت موثر با دیگر برندها را به شدت کاهش می دهد.  شرکای یک برند به طور 
معمول سخت گیری های زیادی در رابطه با نکات مختلف دارند. با این حساب وقتی 
شما بدون خبر کردن آنها کارتان را پیگیری می کنید، در واقع یک ریسک بی نهایت 
بزرگ را پذیرفته اید. این امر می تواند فرصت ش��ما برای تحقق اهداف را به شدت 
کاهش دهد. فرض کنید در میانه راه یکهو برخی از شرکای شما نسبت به اهداف 
تعیین شده اعتراض نمایند. آن وقت شما دیگر هیچ فرصتی برای تغییر وضعیت تان 
نخواهید داشت. این امر می تواند برای برخی از کارآفرینان حتی به قیمت موفقیت 
عملی در بازار نیز تمام ش��ود. به این ترتیب اگر از همان ابتدا اندکی هماهنگی را 

چاشنی کارتان کنید، دیگر مشکل زیاد پیش روی تان نخواهد بود. 
طراحی سیستم پاداش دهی

استفاده از یک سیستم مناسب برای پاداش دهی اهمیت بسیار زیادی در دنیای 
کس��ب و کار دارد. این امر به شما فرصت بس��یار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف داده و ش��انس تان در بازار را به ش��دت افزایش می دهد. کارمندان 
یک ش��رکت وقتی پای پاداش های کلیدی در میان باش��د، کیفیت کاری شان به 
ش��دت افزایش پیدا می کند. این یعنی ش��ما به سادگی امکان تحقق اهداف تان را 
پیدا می کنید. همچنین در برخی از موارد کس��ب و کار ش��ما فرصت کافی برای 
رقابت با دیگر برندها را پیدا می کند.  اس��تفاده از سیستم پاداش دهی حتی برای 
کارآفرینان مستقل نیز امر مهمی محسوب می گردد. درست به همین خاطر شما 
بای��د برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به خودتان پاداش دهید. این امر در 
صورت عملکرد مناس��ب در بازار می تواند به نوعی همراه با برخی جایزه های ساده 
و کاربردی باش��د. به عنوان مثال، اگر در یک هفته عملکرد بس��یار خوبی در بازار 
داش��تید، یک روز مرخصی هیچ چیز از ش��ما کم نخواهد کرد. این نکات شاید در 
نگاه نخست بس��یار ساده و ابتدایی باشد، اما در عمل تاثیرگذاری بسیار زیادی بر 
روی روند فعالیت تان خواهد داش��ت.  امروزه تحقق اهداف تعیین ش��ده در ابتدای 
س��ال بسیاری از افراد دش��وار به نظر می رسد. اگر شما هم چنین تجربه ای دارید، 
استفاده از نکات و توصیه های مورد بحث در این مقاله وضعیت تان را به طور مداوم 

تغییر می دهد. 
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اخبار

دیدار نماینده برنامه توسعه ملل متحد )UNDP( در ایران با شهردار قم
 )UNDP( قم- خبرنگار فرصت امروز:  نماینده برنامه توسعه ملل متحد

در ایران با دکتر سقائیان نژاد شهردار قم دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارشــی، کلودیو پروویداس با حضور در شــهر قم، با دکتر سقائیان نژاد 

شهردار قم به منظور افزایش تعامالت و همکاری ها دیدار و گفت و گو کرد.
نماینده برنامه توسعه ملل متحد )UNDP( یکی از مهم ترین اهداف سازمان 
را حمایت از برنامه های پژوهشــی و تحقیقاتی در شهرداری ها دانست و گفت: 
در حوزه پژوهش محیط زیســت و جمعیت ســازمان برنامه توسعه ملل متحد 

)UNDP( می تواند از شهرداری ها حمایت کرده و مشارکت کند.
شــهردار قم نیز در این دیدار بر آمادگی شهرداری برای همکاری با این سازمان در حوزه های مختلف محیط زیست، پسماند، حمل و 
نقل و آتش نشانی تاکید کرد. برنامه توسعه ملل متحد با هماهنگی وزارت کشور و وزارت امور خارجه با سازمان ها و نهادهای مختلفی در 
ایران ازجمله شهرداری ها برای توسعه پایدار در حوزه های مختلف ازجمله حوزه شهری همکاری می کند و شهرداری قم نیز برای استفاده 

از کمک های فنی و آموزشی و ارائه دستاوردهای خود همکاری با UNDP را در پیش گرفته است.

شرکت گاز استان گیالن در پرداخت هزینه های لوله کشی داخلی 
مددجویان مشارکت می کند

رشت- خبرنگار فرصت امروز:  طی جلســه ای با حضور عیسی جمال 
نیکویی سرپرســت شــرکت گاز استان گیالن، ســید مهدی خدمت بین دانا 
مدیرکل بهزیستی استان و عباس اهرابی مدیرکل کمیته امداد امام خمینی )ره( 
استان گیالن، تفاهم نامه همکاری در زمینه اجرای لوله کشی داخلی گاز منازل 

مددجویان به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن، عیسی جمال نیکویی سرپرست شرکت 
گاز استان گیالن در این خصوص اظهار داشت: این تفاهم نامه در راستای اجرای 
مصوبات سفر استانی ریاست محترم جمهوری و با مجوز شرکت ملی گاز ایران به 

امضا رسیده است. وی با بیان این مطلب اظهار داشت: با اجرای این تفاهم نامه در دولت انقالبی عالوه بر اعطا اشتراک رایگان به مددجویان، 
کمک هزینه جهت اجرای عملیات لوله کشی گاز داخلی منازل 1600 خانوار تحت پوشش  سازمان بهزیستی و کمیته امداد به مبلغ 60 

میلیون ریال به این عزیزان پرداخت خواهد گردید.
نیکویی با اشاره به اهمیت اجرای این طرح در زمینه کاهش فقر و افزایش رضایتمندی مردم استان گفت: برای اجرای هرچه بهتر این 
پروژه، مکاتبات و جلسات مستمر مابین شرکت گاز استان گیالن با کمیته امداد و اداره کل بهزیستی استان برای دریافت اطالعات مدد 

جویان و نحوه انجام پروژه انجام خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قزوین:
  مشترکینی که الگوی مصرف را رعایت می کنند نگران افزایش 

آب بها نباشند
قزوین- خبرنگار فرصت امروز:  به گفته مدیر عامل شرکت آب و فاضالب 
استان قزوین، دولت در راستای واقعی نمودن قیمت تمام شده آب، تعرفه های 
جدیدی وضع کرده که شامل افزایش قیمت پلکانی برای مشترکین پرمصرف 
می باشد ولی مشترکینی که مطابق با الگوی مصوب مصرف می کنند ، نگران آب 
بهاء خود نباشند. به گزارش روابط عمومی، داراب بیرنوندی با اعالم این مطلب 
که الگوی مصرف مشترکین استان قزوین 1۴ مترمکعب در ماه است که درسال 

گذشته  ۵۲ درصد مشترکین،الگوی مصرف را رعایت کرده اند
وی افزود با توجه به بروز خشکسالی های پی در پی و روند افزایشی مصرف 

آب در سال های اخیر، چاره ای جز مدیریت مصرف نمی باشد و این افزایش تعرفه برای مشترکین پرمصرف است تا آنان را به سمت اعمال 
صرفه جویی سوق دهد. بیرنوندی تصریح کرد: با توجه به بودجه 1۴01 ،از محل وجوه واریزی به خزانه دولت، مراتب صرف پروژه های تامین 

آب آشامیدنی خواهد شد و در این زمینه دولت بدنبال اعمال عدالت و مدیریت بر منابع محدود آب می باشد.

فرمانده انتظامی گلستان :
کشف ۱۳۱ میلیارد تومان کاالی قاچاق در گلستان

گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  فرمانده انتظامی گلستان گفت: بیش از 1۳1 میلیارد تومان کاالی قاچاق در سال 1۴00 در گلستان 
کشــف شده که در مقایسه با مدت مشابه ســال 1۳۹۹ حدود ۷۹ درصد رشد داشته است.سردار محمدسعید فاضل دادگر در گفتگو با 
خبرنگاران اظهارکرد: رهبر معظم انقالب در سالیان اخیر همواره تاکید فراوانی بر مقابله با پدیده شوم قاچاق کاال داشته که نشان از اهمیت 
این حوزه در اقتصاد داخلی کشور دارد.فرمانده انتظامی گلستان، یکی از پیامدهای مخرب قاچاق کاال را تضعیف تولید داخل و افزایش نرخ 
بیکاری در کشور دانست و گفت: بیکاری، یکی از عوامل بسیار موثر در بروز جرایم و آسیب های اجتماعی است.فاضل دادگر در ادامه با 
اشاره به عملکرد پلیس استان در حوزه مقابله با قاچاق کاال اشاره کرد و گفت: در سال 1۴00 با تالش شبانه روزی کارکنان پلیس امنیت 
اقتصادی استان، بیش از 1۳1 میلیارد تومان کاالی قاچاق کشف که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۹ درصد رشد داشته است.وی با 
اشاره به دستگیری یک هزار قاچاقچی در سال گذشته، تاکید کرد: امروز برخورد جدی با سودجویان و مخالن امنیت اقتصادی مطالبه ای 

عمومی بوده لذا همه دستگاه های متولی در این حوزه باید با تمام توان پای کار باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خبر داد :
استان ایالم رتبه اول خشکسالی کشور با ۴۶ درصد کاهش بارندگی

ایالم- هدی منصوری:مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم گفت: استان ایالم با ۴6 درصد کاهش بارندگی در سال جاری رتبه اول 
خشکسالی کشور را دارد. علی پوراحمد افزود : در حال حاضر مساحت ۲0 هزار کیلومتر مربعی استان درگیر خشکسالی گسترده شده و 

متاسفانه از هلیالن تا دهلران را در بر گرفته است.
وی اظهار داشــت: کاهش بارندگی عالوه بر تاثیر سو بر طبیعت استان، سبب افت شدید منابع آب های سطحی و زیرسطحی شده و 
به تبع آن صنعت، کشاورزی و محیط زیست را به شدت تحت تاثیر قرار داده و طبیعتا در ادامه امنیت غذایی و معیشت مردم  نیز دچار 

مشکل خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم تاکید کرد : وضعیت استان از لحاظ بارش ها بسیار نگران کننده و خشکسالی پیاپی استان را در 

حالت بحرانی قرار داده است.
وی ادامه داد: میزان بارش های سال زراعی جاری در ایالم تاکنون 1۸1 میلیمتر بوده که این میزان نسبت به بلند مدت ۴6 درصد و 

نسبت به سال گذشته که خشکترین سال نیم قرن گذشته نامگذاری شده ۴۲ درصد کاهش نشان می دهد.
پوراحمد خاطر نشان کرد: دوسال پیاپی خشکسالی منابع آبی استان را تحت تاثیر قرار داده که ماحصل آن کاهش رواناب رودخانه ها 
بعضا تا ۸۲ درصد، کاهش محسوس آبدهی چشمه ها، افت سطح تراز آب زیر زمینی و کاهش حجم سدهای استان به حدود ۴6 درصد بوده 

است، که با شروع فصل گرم و افزایش تبخیر و از طرفی افزایش مصرف این ناترازی بین منابع و مصارف بیشتر خواهد شد.

بازدید مهدی شریفیان نماینده مردم اسالمشهر در مجلس شورای اسالمی 
از شهرک امام حسین)ع(

اسالمشهر- عمروانی:  مهدی شریفیان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی از سالن 
ورزشی و سوله بحران شهرک امام حسین )میان آباد( بازدید کرد.

به گزارش مرکز ارتباطات شهرداری اسالمشهر، در این بازدید که محسن حمیدی شهردار اسالمشهر، برخی اعضای شورای اسالمی شهر 
و مدیران شهرداری، شریفیان را همراهی می کردند، ضمن بازدید از سالن ورزشی و سوله بحران شهرک امام حسین و نقاط مختلف منطقه 

، از نزدیک در جریان معضالت این شهرک و مشکالت ساکنین قرار گرفت.

افزایش ۳۶ درصدی پرونده های زمین خواری گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز:  رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان از افزایش ۳6 درصدی پرونده های زمین خواری استان در سال 
قبل خبرداد.سرهنگ عباسعلی پهلوانی نسب، در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: در مجموع جرایم و مفاسد اقتصادی در 
سال گذشته ۲1 درصد در تشکیل پرونده و ۳۳ درصد در دستگیری متهمان افزایش داشتیم.رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان افزود: 
در زمین خواری شاهد افزایش ۳6 درصدی پرونده ها و افزایش ۳۴ درصدی دستگیری متهمان بودیم.پهلوانی نسب عنوان کرد: مساحت 
زمین ها اعم از تصرفات اراضی دولتی و تغییر کاربری 10۸ هکتار بوده است.طبق گفته وی چهار طرح مبارزه با زمین خواری در سال قبل 
اجرا شد که ارزش کشفیات آن ۵۵۳ میلیارد ریال بوده است.رئیس پلیس امنیت اقتصادی گلستان از اجرای هشت طرح مقابله با احتکار در 
سراسر استان در سال گذشته خبرداد و گفت: در این راستا ۸۸ فقره پرونده تشکیل که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹ درصد رشد داشته 
است و در تعداد دستگیری ها هم شاهد افزایش 1۴ درصدی هستیم.پهلوانی نسب اضافه کرد: ارزش ریالی کاالهای مکشوفه احتکاری ۸۸۹ 
میلیارد ریال بوده که در مدت مشابه با سال ۹۹ از نظر ریالی 11۳ درصد افزایش داشته است.طبق گفته وی عمده کاالهای کشف شده 

شامل برنج، گندم، آرد، روغن خوراکی، قند، شکر و نهاده های دامی بوده است.

اهواز- شبنم قجاوند: نشست تخصصی وزیر نیرو با مدیران صنعت 
برق کشور با موضوع گذر از پیک 1۴01 و برنامه های آن بصورت مجازی 

برگزار شد.
علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در این نشست با تشریح برنامه های این 
وزارتخانــه برای اعمال برنامه های مدیریــت مصرف برق در بخش های 
مختلف، گــذر از محدودیت های تأمین برق زمســتان را نمونه موفق 
اجرای این برنامه ها دانســت گفت: با تأمین برق صنایع فوالد کشور در 
دی و بهمن ماه 1۴00 رکورد باالترین رشد تولید دنیا در صنعت فوالد 

را کسب کرد.
وی با بیان اینکه امروز تالش می کنیم برنامه های روی میز صنعت برق 
را مو به مو اجرایی کنیم، افزود: یکی از برنامه ها، افزایش ۳۵ هزار مگاوات 
تولید برق و توســعه شبکه های توزیع، انتقال پست و دیگر تجهیزات و 
تأسیسات برق است، به گونه ای که بتوانیم برق را به خوبی تأمین و توزیع 

کرده و در اختیار مردم قرار دهیم.

وزیر نیرو تصریح کرد: مهم ترین برنامه ما در صنعت برق توجه هم زمان 
به طرح های توسعه و توجه به مدیریت و رعایت الگوی مصرف است.

محرابیان اظهار کرد: بیشترین محدودیت باید در بخش اداری اعمال 
شود و ابتدا از ساختمان وزارت نیرو، توانیر و سایر شرکت های مجموعه 

خود شروع خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: ما نمی توانیم انتظاری را از مردم داشته باشیم که خود 
به آن عمل نمی کنیم، اگر محدودیتی را اعمال می کنیم باید اول برای 
دولت و بعد برای مردم باشد و دستگاه هایی که محدودیت ها را اجرایی 

نکنند باید پاسخگوی افکار عمومی باشند.
وزیر نیرو در ادامه اظهار داشــت: در بخش خانگی برخود ما اقناعی 
است و موضوع رعایت الگوی مصرف باید در تمامی سطوح جامعه مورد 

توجه و مبنا قرار گیرد.
محرابیان بیان کرد: باید بتوانیم با فرهنگ سازی و اعمال سیاست های 
تشویقی و تنبیهی یک صرفه جویی قابل توجه را در بخش خانگی احصاء 
کنیم. همایون حائری معاون برق و انرژی وزیر نیرو نیز در این نشســت 
با بیان اینکه برنامه ریزی برای تابستان 1۴01 از سال گذشته آغاز شده، 
از تدوین 100 برنامه با دســتور وزیر نیرو برای آمادگی و عبور موفق از 

تابستان سال جاری خبر داد.

مشــهد- صابر ابراهیم بای: مدیر بهره برداری شرکت گاز استان 
گفت: در سال گذشته ۲۳6 هزار مورد تماس مردمی با فوریت های امداد 
گاز 1۹۴ شــرکت گاز خراسان رضوی به ثبت رسید که ۴۵ درصد این 

تماس ها عملیاتی بود.

 فرشــید دشــتی با اعالم این خبر اظهار کرد: سامانه تلفنی امداد و 
پیام1۹۴ شرکت گاز خراسان رضوی با هدف پاسخگویی فوری به تماس 
های اضطراری مردم در حوزه گازطبیعی راه اندازی شده و تماس های 
شهروندان بر اساس طبقه بندی خیلی فوری، فوری و عادی در کوتاه ترین 
زمان پیگیری و انجام می شــود. وی افزود : در سال 1۴00 تعداد ۲۳6 
هزار تماس با این ســامانه ثبت شــد که از این تعداد 101 هزار و ۳۲۵ 
مورد معادل ۴۵ درصد عملیاتی و 1۳۴ هزار و 6۹1 تماس )۵۵ درصد( 
راهنمایی و مشاوره بود. دشتی، دسته بندی پیام های عملیاتی سامانه 
1۹۴ شرکت گاز را شامل حادثه، نشست گاز، بازدید حفاری، نا ایمن، پیام 

قطع، افت فشار و صدای کنتور و رگوالتور عنوان کرد و افزود: میانگین 
خدمت رسانی در پیام های با اولویت خیلی فوری 1۵ دقیقه است. مدیر 
بهره برداری شــرکت گاز خراسان رضوی در ادامه به راه اندازی سیستم 
امداد متمرکز 1۹۴  در مرکز اســتان با هدف بهبود زمان رسیدگی به 
پیام های مردمی اشاره کرد و گفت: جانمایی و استقرار سیارهای امدادی 
بر اساس نقشه ترافیکی و اهمیت موقعیت مکانی و استقرار سرامدادگران 
و اپراتورهای مرکز پیام در یک مکان با هدف تصمیم گیری بهتر و هدایت 
سیارهای امداد به ویژه در موارد رسیدگی به حوادث از دستاوردهای راه 

اندازی سیستم امداد متمرکز 1۹۴ است.

آذربایجان شرقی - فالح: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار 
آذربایجان شرقی گفت: بیش از یک هزار و ۲00 طرح نیمه تمام تولیدی 
در بخش های کشاورزی و صنعتی استان وجود دارد که برای اتمام این 

طرح ها حداقل 1۸ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی نیاز است.
محمد کالمی در جلسه تسهیالت بانکی بخش تولید با اشاره به ابنکه 
سال گذشته حدود 6 هزار میلیارد تومان در بخش های مختلف تولیدی 
در اســتان جذب شده بود، ادامه داد: امســال در بخش تولید سه برابر 
تسهیالت سال گذشته نیازمند هستیم تا بتوانیم طرح های نیمه تمام 

استان را به اتمام برسانیم.
وی گفت: افزایش دســتمزد نیروی کار و حــذف ارز ترجیحی، نیاز 
بــه نقدینگی واحدهای تولیدی را افزایش مــی دهد که اگر بانک ها و 
سیستم پولی و مالی نتواند متناسب با سیستم اقتصادی خدمات دهد، 
رشد اقتصادی استان و دستیابی به رشد ۸ درصدی با مشکالت جدی 

مواجه خواهد شد.

کالمی اضافه کرد: از سیستم بانکی استان انتظار می رود در بخش وام 
های تبصره 1۸ تالش جدی داشته و رقم باالیی را جذب کنند، همچنین 
بانک ها همکاری الزم با دستگاه های مرتبط برای جذب وام های تبصره 
ماده 16 را که تسهیالت کم هزینه و معطوف به طبقات محروم جامعه 

است، افزایش دهند.
وی ادامه داد: تالش می کنیم در ســفر رییس جمهوری به اســتان 
مجوز صدور رقم باالیی از تسهیالت برای بخش تولیدی را دریافت کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: 
ضروری است بانک ها فرآیند ارایه تسهیالت را کوتاه تر کرده و شتاب کار 
را باال ببرند و تالش کنیم اعتبارات بیشتری را از محل درآمد ها جذب 
کنند.  وی گفت: بانک های خصوصی باید تالش کنند در راستای تحقق 
اهداف توسعه استان نقش ایفا کنند؛ اینکه ۴۴ درصد منابع بانک های 
خصوصی در اســتان تبدیل به تسهیالت برای توسعه استان شود، قابل 

قبول نیست و نامه نگاری و پیگیری می کنیم.

کالمی افزود: در سفر ریاست بانک مرکزی به استان یکی از خواسته 
های ما این خواهد بود که نباید پولی که در بانک های خصوصی سپرده 
گذاری می شود، تبدیل به نشت منابع از استان شود و توسعه استان را 

با مشکل مواجه کند.
وی گفت: هر ماه گزارش وضعیت تمام تسهیالتی را که در سرفصل 
های مختلف به استان اعالم شده، از دستگاه های مربوطه خواهم خواست 
و این گــزارش را از لحاظ عملکرد و کارکردی با اســتان های هم تراز 

مقایسه خواهیم کرد.

اراک- فرناز امیدی: به گــزارش اداره ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری اراک، علیرضا شعبانی، سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی 
و ورزشــی شهرداری اراک  به ارائه گزارشی از اقدامات این سازمان ویژه 
ماه مبارک رمضان پرداخت و اظهار داشت: از ابتدای ماه مبارک، مراسم 
ترتیل خوانی قرآن کریم که یک برنامه معنوی برای عموم شــهروندان 
است را داریم که با همکاری مرتلین برتر استان مرکزی و شهر اراک تا 
پایان ماه مبارک رمضان در مصلی بیت المقدس شــهر اراک برگزار می 

شود.همچنین در کنار این مراسم و به صورت مجزا کالس تفسیر آیات 
قرآن کریم توسط دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی 

و امام جمعه شهر اراک همه روزه قبل از اذان مغرب، برگزار می شود.
وی در ادامه به برگزاری مسابقات قرآنی تحت عنوان جشنواره قرآنی 
نوای آســمانی با همکاری موسسات، نهادها و جامعه قرآنی و دبیرخانه 
کانون مســاجد شهر برای اولین بار در استان مرکزی و شهر اراک اشاره 
کرد و افزود: این مسابقات به شکل تیمی در رده های سنی مختلف در 
مساجد برگزار می شود  و هر تیم شامل یک مرتل، موذن، مکبر و ادعیه 

خوان می باشد و تا پایان ماه مبارک این مسابقه ادامه دارد.
سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک گفت: 
برپایی نمایشگاه ماه خوب خدا در بوستان بزرگ ملت یکی از برنامه های 
دیگر این سازمان ویژه ماه مبارک رمضان می باشد که در راستای ارائه 
خدمات معنوی و فرهنگی به شهروندان در ماه مبارک رمضان برگزار و 

از بخش ها و غرفه های مختلفی همچون کتاب، عفاف و حجاب، قرآن 
آموزی برای کودکان، قصه های قرآنی، رنگ آمیزی، نقاشی، عکاسی با 
موبایل، نمایش عروسکی و تئاتر کودک با محوریت ماه مبارک رمضان 
و روزه داری ، نماز و قرآن، بازی برای کودکان، پاسخ به سواالت شرعی، 

گروه های جهادی ، طب سنتی تشکیل شده است.
شــعبانی افزود: درکنار نمایشــگاه ماه خوب خدا، ضیافت و جشن 
رمضان نیز با حضور هنرمندان فعال شــهر اراک در حوزه های قرآنی و 
نهج البالغه برگزار می شود و برنامه های متنوعی همچون کرسی تالوت 
آیات قرآن کریم، گروه های ســرود و تواشیح، سخنرانی کوتاه در قالب 
تفسیر قرآن کریم تدارک دیده شده است و از شهروندان دعوت بعمل 
می آید که از برنامه های تدارک دیده شــده در این نمایشگاه استفاده 
نمایند.الزم به ذکر است، فعالیت این نمایشگاه از ساعت ۲0:۳0 آغاز و 

تا  11:۳0 ادامه دارد.

ساری - دهقان : به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت 
آب منطقه ای مازندران رضا علیخانی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری 
از تصفیه خانه های ساری و شهرهای گروه الف و خط انتقال آب شرب شهرهای 

گروه الف بازدید کرد.
در ایــن بازدید که با همراهی یخکشــی مدیرعامل و داودیان معاون طرح و 
توسعه شرکت آب منطقه ای مازندران انجام شد علیخانی معاون هماهنگی امور 
عمرانی اســتاندار احداث نیروگاه در طرحها را ابتکاری خوب در جهت استفاده 

بهینه از ظرفیتهای موجود دانست. 

وی سـپس از روند اجرایی سـردهنه های رسـتم بند و آهنگررود در مسـیر 
رودخانـه تـاالر دیـدن و ضمـن قدردانـی از عملکـرد شـرکت آب منطقـه ای 
مازنـدران در تامیـن و انتقـال آب، احـداث بندهای انحرافی را اقدامی مناسـب 
در جهـت توسـعه و تقویـت کشـاورزی عنـوان کـرد و افـزود: ایـن کار عـالوه 
بـر تثبیـت بسـتر رودخانـه هـا مـی توانـد در امـر  کشـاورزی نقش تسـهیل 

کننده ای داشـته باشـد. 
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در پایان خواستار تسریع در اجرای 
خط انتقال آب شهر بابل و بهره برداری هر چه سریعتر این طرح تا بابلسر شد.

با موضوع گذر از پیک ۱۴0۱  :

نشست وزیر نیرو با مدیران صنعت برق کشور برگزار شد

 ثبت 2۳۶000 تماس با سامانه ۱9۴ شرکت گاز 
خراسان رضوی در سال ۱۴00

در بخش های کشاورزی و صنعتی آذربایجان شرقی؛

بیش از یک هزار و 200 طرح نیمه تمام تولیدی وجود دارد

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اراک خبر داد:

برپایی نمایشگاه ماه خوب خدا در بوستان بزرگ ملت 

بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری از طرح های شرکت آب منطقه ای مازندران

آذربایجان شرقی - فالح: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت 
آذربایجان شرقی با انتقاد از عملکرد بانک های عامل این استان در اعطای 
تسهیالت بانکی حوزه تولید، گفت: جایگاه استان در پرداخت تسهیالت 

مالی تبصره 1۸ قابل قبول نیست.
صابر پرنیان در جلســه بررسی وضعیت پروژه گسترش تامین مالی 
زنجیره تامین آذربایجان شرقی، اظهار کرد: در صورت همکاری و عمل 
به تعهدات بانک ها در ارائه تســهیالت به انــدازه آورده دولت، باید رقم 
تسهیالت اعطای آنان از محل تبصره 1۸ به ۴0۴ میلیارد تومان ارتقا می 
یافت. وی با بیان اینکه سهم سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان 
شــرقی از اعتبارات تبصره 1۸ این وزارت خانه ۳.۴ درصد از سهم کل 
کشــور بوده اســت، افزود: ۸1 طرح در آذربایجان شرقی برای دریافت 
تســهیالت از محتبصره 1۸ به میزان ۴۸0 میلیارد تومان، به سه بانک 
عامل معرفی شــده اند که از این تعداد ۷۷ طرح در مراحل بررســی و 
پذیرش بانک ها قرار دارند و چهار پرونده به دلیل مسائل بانکی عودت 
داده شــده اند. پرنیان اظهار کرد: با توجه به اینکه سهم اعتبارات بین 
استان ها قابل جابجایی است، استان هایی که نتوانند سهم اعتباری خود 

را جذب کنند سهمیه آنها به استان های متقاضی دیگر تخصیص داده 
می شــود. وی با بیان اینکه بانک صنعت و معدن آذربایجان شرقی در 
پرداخت تسهیالت به برخی از معرفی شدگان عملکرد مناسبی داشته، از 
سایر بانک ها خواست در پذیرش 1.۵ برابری سهم اعتبارات استان بیش 

از پیش همکاری کنند.
آذربایجان شــرقی بیش از چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد؛ 

دشــواری اخذ تســهیالت بانکی برای حوزه تولید در دهه های اخیر از 
جملــه گالیه های فعاالن صنعت و تولید از بانک های مســتقر در این 

خطه بوده است.
فعاالن حوزه تولید در آذربایجان شرقی می گیند که قوانین و مقررات 
جاری در کشــور در این خطه ســختگیرانه تر از دیگر استان ها اجرا  و 
همین عامل موجب فرار ســرمایه گذاران به سایر مناطق می شود؛ در 
مقابل مدیران بانک های دولتی مســتقر در استان می گویند که آنان 
در اعطای تسهیالت مالی به حوزه تولید ناگزیر ار رعایت بخشنامه های 

سازمان های مرکزی خود هستند. 
در این میان وضعیت بانک های خصوصی مستقر در آذربایجان شرقی 
به مراتب بدتر اســت و آنان با این استدالل که تصمیمات شان متمرکز 
در تهران اســت، از هر گونه پاسخگویی و شفاف سازی در خصوص آمار 

سپرده ها و تسهیالت اعطایی در استان اجتناب می کنند. 
پیش از این برخی از نمایندگان مجلس ادوار گذشته اعالم کرده بودند 
که بانک های خصوصی مســتقر در آذربایجان شرقی تنها حدود پنج 

درصد سپرده های خود را در استان هزینه می کنند.

با انتقاد از عملکرد بانک های عامل استان عنوان شد؛

جایگاه آذربایجان شرقی در استفاده از تسهیالت بانکی حوزه تولید قابل قبول نیست
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شیوه های توسعه فرهنگ دورکاری در شرکت

به قلم: سید بلخی
کارشناس کسب و کار
ترجمه: علی آل علی

 فرهنگ دورکاری در سال های اخیر بدل به گزینه ای جذاب برای کارآفرینان شده است. همه گیری کرونا 
و اجبار اغلب کسب و کارها برای پیگیری روند کاری براساس این شیوه محرک اصلی در این میان محسوب 
می شود. امروزه با توجه به کاهش شدت همه گیری کرونا، انتظار اصلی بی انگیزگی کارآفرینان برای ادامه روند 
استفاده از دورکاری است. با این حال در عمل هیچ نشانه ای از کاهش انگیزه کارآفرینان در دسترس نیست، 
چراکه در قالب دورکاری امکان کاهش هزینه ها به طور قابل مالحظه ای وجود دارد. با این حساب کمتر کسب 

و کاری اقدام به صرف نظر از این زمینه به سادگی خواهد کرد. 
نکته اساس��ی در این میان نحوه استفاده درس��ت از فرآیند دورکاری است. اگر شما در این میان برنامه ای 
مشخص برای توسعه فرهنگ این استراتژی در کسب و کارتان نداشته باشید، خیلی زود با مشکالت گسترده 
در این میان رو به رو خواهید شد. این امر می تواند فرصت های پیش روی تان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف را به طور قابل مالحظه ای کاهش دهد. درس��ت به همین خاطر باید از همان ابتدای اس��تفاده از روند 

دورکاری به فکر فرهنگ سازی برای آن نیز باشید. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از نکات کلیدی برای اس��تفاده از روند دورکاری در دنیای کسب و 
کار است. این امر به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف کمک کرده و موقعیت تان از نظر مدیریت 
کارمندان در روند دورکاری را ساده خواهد کرد. در ادامه برخی از مهمترین نکات در این راستا را مورد ارزیابی 

قرار می دهیم. 
تقویت ارتباطات بر مدار ماموریت و ارزش های شرکت

وقتی کارمندان شما از نقطه نظر فاصله مکانی دور از یکدیگر مشغول کار هستند، شرایط برای تاثیرگذاری 
بر روی آنها به طور مداوم سخت تر می شود. در این وضعیت صحبت کردن از ارزش های مشترک برند امری 
غیرمنطقی خواهد بود. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید از همان ابتدای امر تقویت ارتباطات میان اعضای 
ش��رکت را در دس��تور کار قرار دهید. این امر باید بر مدار ماموریت و ارزش های شرکت صورت گیرد. به این 
ترتیب کارمندان دورکار شما حتی در صورت ادامه داشتن استراتژی مورد بحث برای مدت زمانی طوالنی نیز 

هم نسبت به اهداف و ارزش های برندتان احساس تعلق خاطر خواهند داشت. 
برگزاری جلسات مجازی منظم

برگزاری جلس��ات مجازی یکی از فعالیت های مهم و تاثیرگذار در دنیای کس��ب و کار محس��وب می شود. 
امروزه بس��یاری از کارآفرین��ان در فرآیند دورکاری به طور کامل کارمن��دان را فراموش می کنند. نکته مهم 
اینکه کارمندان ش��رکت در موقعیت کار حضوری به طور مداوم امکان اس��تفاده از توصیه ها و راهنمایی های 
همکاران شان را دارند. این امر در فرآیند دورکاری کمتر به چشم می خورد. همچنین ارتباط میان کارمندان 
با مدیران نیز به طور موثری قطع می شود. بنابراین شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف تان چاره ای 
به غیر از اتکا به توانایی کارمندان از هم دور افتاده نخواهید داشت. این امر اغلب اوقات شما را با دردسرهای 
بزرگ و مهمی رو به رو خواهد کرد. درس��ت به همین خاطر باید همیش��ه حس��اب ویژه ای بر روی برگزاری 

جلسات منظم برای بهبود رابطه میان اعضای شرکت داشته باشید. 
سرمایه گذاری بر روی فناوری های تازه

فناوری های تازه همیشه نقش ساده سازی فرآیند کسب و کار را داشته اند. این امر به شما برای جلب نظر 
مخاطب هدف به س��اده ترین شکل ممکن کمک کرده و در فرآیند دورکاری امکان تعامل بهتر میان اعضای 
شرکت را فراهم می سازد. برخی از شرکت ها هنوز هم در طول سال های اخیر با فناوری های مربوط به دهه های 
قبل کسب و کارشان را اداره می کنند. در این میان اگر شما فورا تغییری در روند فعالیت تان صورت ندهید، 
برای مدت زمانی طوالنی باید منتظر بهینه سازی شرایط شرکت، به ویژه در وضعیت دورکاری، باشید. درست 
به همین خاطر وظیفه اصلی شما در این میان استفاده سریع از فناوری های نوین در عرصه کسب و کارتان 

است. 
قدردانی و تشکر از اعضای تیم

بدون شک اعضای تیم کاری شما هم در فرآیند دورکاری سختی های بسیار زیادی را تحمل می کنند. این 
امر باید همیش��ه در کانون توجه شما قرار داشته باش��د. اگر گاهی اوقات از کارمندان تان یک قدردانی ساده 
انجام دهید، نه تنها راه دوری نمی رود، بلکه حتی فرصت نمایش احترام برندتان به کارمندان و رفتار حرفه ای 
خودتان در قالب یک مدیر یا کارآفرین را نیز خواهید داشت. این امر کیفیت کاری اعضای شرکت در فرآیند 

دورکاری را نیز به شدت بهینه سازی می کند. 
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کارشناس بازاریابی PPC و سخنران حوزه کسب و کار

ترجمه: علی آل علی

هدف گذاری مجدد بر روی مش��تریان یک امر دلبخواهی 
برای برندها نیست. امروزه تمام بازاریاب ها در دنیایی مشغول 
بازاریاب��ی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تند که 
رقابت بس��یار زی��ادی در آن جریان دارد. درس��ت به همین 
خاطر باید همیش��ه آمادگی الزم برای استفاده از شیوه های 
تازه و تاثیرگذار را داشته باشند، در غیر این صورت مشتریان 
به س��ادگی سراغ دیگر برندهای حاضر در بازار می روند. یکی 
از نکات مهم در این میان تالش برای جلب نظر مشتریان به 
ظاهر از دست رفته است. به عنوان مثال، اگر یکی از مخاطب 
هدف برند شما پس از چک کردن سایت رسمی فروشگاه تان 
اقدام به افزودن برخی از محصوالت به س��بد خریدش کرد و 
به ط��ور ناگهانی دیگر آن را نهایی نکرد، ش��ما نباید پا پس 
بکشید. یک کمپین هدف گذاری مجدد در این شرایط امکان 
تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را به همراه خواهد 
داش��ت. شما با چنین کاری به سادگی هرچه تمام تر فرصت 
کسب سود از یک مشتری به ظاهر از دست رفته را خواهید 

داشت. 
امروزه مردم آنقدر سرش��ان شلوغ هست که گاهی اوقات 
تعامل ش��ان با برنده��ا را فراموش می کنند. در این ش��رایط 
ش��ما باید یادآوری مناس��بی برای مش��تریان داشته باشید. 
این امر نه تنها ش��ما را برندی بی ادب تصویر نمی کند، بلکه 
شانس تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به طور قابل 
مالحظه ای افزایش خواهد داد. به این ترتیب شانس تان برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف به طور مداوم افزایش پیدا 

می کند. 
امروزه بسیاری از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 
هدف به طور مداوم از ش��یوه بازاریابی با هدف گذاری مجدد 
سود می برند. مزیت اصلی این شیوه آشنایی نسبی مخاطب 
ه��دف با برند ش��ما و امکان تاثیرگذاری بی دردس��ر بر روی 
آنهاس��ت. در چنین ش��رایطی ش��ما فقط باید یک یادآوری 
خودمانی برای مش��تریان داشته باش��ید، در غیر این صورت 
ش��اید هرگز فرصت تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف تان 
را پی��دا نکنی��د.  هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخی از 
نکات مهم برای بازاریابی در قالب یادآوری به مخاطب هدف 
است. این امر به شما برای افزایش تعداد فروش تان در بازار و 
همچنین جلب نظر مشتریان به طور حرفه ای کمک خواهد 
ک��رد. در ادامه برخ��ی از مهمترین توصیه ه��ا و نکات برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در چنین شرایطی را مورد 

ارزیابی قرار می دهیم. 
استفاده از داده های دست اول

امروزه بسیاری از موسس��ه ها و مراکز آماری مشغول ارائه 
خدمات متنوع به برندها هستند. این امر شاید در نگاه نخست 
بس��یار جذاب به نظر برس��د، اما اگر شما به طور گسترده ای 
خودتان را وابس��ته چنین خدماتی نمایید، دس��ت آخر هیچ 
شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان نخواهید داشت. 
ب��دون تردید هر برندی دارای رابط��ه ای نزدیک و خودمانی 
با مش��تریان است. اگر ش��ما در این میان به رابطه مورد نظر 
احترام نگذارید و از آن برای ارائه خدمات دقیق س��ود نبرید، 
خیلی زود از فهرس��ت برندهای مورد عالقه مشتریان خارج 

خواهید شد. 
دسترس��ی به اطالعات دس��ت اول ش��اید در نگاه نخست 
امر بس��یار سختی به نظر برس��د. این فرآیند برای برخی از 
بازاریاب ها ش��امل گفت و گو مس��تقیم ب��ا مخاطب هدف و 
برنامه ریزی براس��اس نتایج آن گفت و گوهاس��ت. اگر شما 
در ای��ن میان اقدام به تاثیرگذاری مناس��ب بر روی مخاطب 
هدف ت��ان نمایید، ش��انس هدف گذاری دوباره ب��ر روی آنها 
بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی را خواهید داشت. این امر 
وضعیت تان در بازار را به طور قابل مالحظه ای توسعه می دهد. 

بنابراین باید همیشه این نکته مهم را در نظر داشته باشید. 
اگر برند ش��ما در شبکه های اجتماعی دارای اکانت رسمی 
اس��ت، کار ش��ما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف و 
هدف گذاری دوباره بی نهایت ساده خواهد شد. دلیل این امر 
انتشار محتوای آماری حرفه ای از سوی شبکه های اجتماعی 
برای هر حس��اب کاربری اس��ت. بنابراین ش��ما می توانید به 
اطالعات دس��ت اول بدون نیاز به تحمل سختی های فراوان 
دسترس��ی داشته باش��ید. این امر وضعیت شما در بازار را به 

طور قابل مالحظه ای توسعه خواهد داد. 
یادتان باشد در دنیای کسب و کار بسیاری از برندها هرگز 
به اطالعات دس��ت اول توجهی نش��ان نمی دهند. درست به 
همین خاطر اگر ش��ما کمپین تان را با اس��تفاده از اطالعات 
درس��ت و دقیق طراحی کنید، ش��انس تان ب��رای جلب نظر 

مخاطب هدف به شدت افزایش پیدا می کند. 
مخاطب هدف مشابه را فراموش نکنید

وقتی ش��ما به دنبال هدف گ��ذاری دوباره بر روی مخاطب 
هدف تان هس��تید، باید نیم نگاهی به س��ایر مخاطب هدف 
مش��ابه نیز داش��ته باش��ید. این امر وضعیت کسب و کارتان 
را در ش��رایط بس��یار خوبی قرار داده و امکان تاثیرگذاری بر 
روی دامنه وسیع تری از مشتریان را به همراه دارد. متاسفانه 
برخی از بازاریاب ها در کمپین های هدف گذاری مجدد فقط 
بر روی مشتریان برند و کسانی که اندک تعاملی با برندشان 
داشته اند، تمرکز می کنند. این امر نه تنها شما را از نقطه نظر 
تاثیرگذاری بر روی مش��تریان عقب نگه می دارد، بلکه دیگر 
حتی خبری از مشتریان تازه هم نخواهد بود. درست به همین 
دلیل ش��ما باید همیش��ه برای جلب نظر مشتریان به مثابه 
اولین برند حاضر در بازار اقدام نمایید. همچنین هدف گذاری 
بر روی دامنه مخاطب های دارای شباهت با مشتریان برندتان 
نیز ایده جذابی خواهد بود. این نکته به ش��ما ش��انس بسیار 

زیادی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف خواهد داد. 
یادتان باش��د شما برای جلب نظر مش��تریان باید به طور 
مداوم با مخاطب هدف تان تعامل داش��ته باش��ید. این امر به 

شما فرصت بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
خواه��د داد. بعضی از بازاریاب ه��ا در این میان به طور مداوم 
احس��اس خجالت می کنند. توصیه ما به شما در این شرایط 
کن��ار گذاش��تن چنین احساس��اتی و تالش ب��رای تعامل با 
مشتریان به طور مستقیم است. این طوری بازگشت سرمایه 
کمپین ت��ان در راس��تای هدف گذاری مجدد ب��ه طور مداوم 

افزایش پیدا می کند. 
هدف گذاری بر روی گروه های متنوع

بعض��ی از برندها برای بازیابی مش��تریان ی��ا هدف گذاری 
مجدد بر روی آنها فقط به دامنه محدودی از مشتریان توجه 
نش��ان می دهند. ش��اید این امر از روی وسواس زیاد صورت 
گیرد، اما هرگز نتیجه مناسبی به همراه نخواهد داشت. شما 
به عنوان یک برند باید در راستای افزایش شهرت تان بر روی 
تمام دامنه مشتریان اثرگذاری داشته باشید. درست به همین 
خاطر ارسال ایمیل یا محتوای کمپین تان برای دامنه وسیعی 

از مشتریان همیش��ه ایده خوبی خواهد بود. یادتان باشد در 
این میان شما باید همیشه انگیزه تان برای تاثیرگذاری بر روی 
مش��تریان را به روشنی بیان کنید، در غیر این صورت خیلی 
راحت از سوی دیگر برندها در رقابت برای جلب نظر مشتریان 
متحمل شکس��ت خواهید شد.  امروزه کمپین های بازاریابی 
اغلب اوقات با هدف گذاری گس��ترده ب��ر روی مخاطب های 
خاص مورد شناس��ایی قرار می گی��رد. به عنوان مثال، برخی 
از کمپین ها به طور انحصاری برای افزایش فروش محصوالت 
طراحی شده و برخی دیگر نیز به منظور آشناسازی مشتریان 
ب��ا برند طراح��ی و نمایش داده می ش��ود.  یکی از مثال های 
مناس��ب برای فعالیت در این حوزه به منظور تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان مربوط به حوزه مش��اوره امالک است. بدون 
تردید در طول روز چندین خریدار متفاوت به سراغ شما برای 
آش��نایی با خانه و امالک تجاری در دس��ترس تان می آیند. 
در این میان ش��ما باید تا ج��ای ممکن در تالش برای ایجاد 
ارتباط گسترده با افراد موردنظر باشید. این امر می تواند برای 
ش��ما در قالب دریافت شماره تماس یا ایمیل افراد موردنظر 
صورت گیرد. در این صورت شما برای بازاریابی و هدف گذاری 
دوباره بر روی مخاطب هدف مشکل چندانی نخواهید داشت. 
یکی از دردس��رهای اساسی برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان شان مربوط به ناتوانی برای ایجاد کانال های ارتباطی 
است. اگر شما در این میان راهکارهای متنوعی را در دستور 
کار قرار دهید، امکان تهیه ش��ماره تماس یا دیگر روندهای 
ارتباطی را خواهید داش��ت. به این ترتیب ش��انس تان برای 
بازیابی مش��تریان بالقوه برند به طور گس��ترده افزایش پیدا 
خواه��د کرد.  امروزه بس��یاری از برندها برای تاثیرگذاری بر 
روی مش��تریان فقط فعالیت های خاصی را مورد شناسایی و 
توجه گس��ترده قرار می دهند. این امر شامل توجه به فروش 
بیشتر و همچنین آشناس��ازی آنها با برندشان است. در این 
میان اگر شما فعالیت برندسازی را نیز مورد توجه قرار دهید و 
در کنار سایر کارها به دنبال بهبود ارتباط کلی تان با مشتریان 
حاضر در بازار باشید، امکان اجرای کمپین های هدف گذاری 

مجدد با کیفیت باالتر را پیدا خواهید کرد. 
استفاده از داده های معتبر برای سئو بهتر

وقتی ش��ما به دنبال اثرگ��ذاری ب��ر روی مخاطب هدف 
هس��تید، باید به تکنیک های س��ئو نیز توجه نش��ان دهید. 
بی تردید هر وقت پای بازاریابی در میان باش��د، س��ئو هم به 
عنوان یک فرآیند تکمیلی باید در کانون توجه قرار گیرد، در 
غیر این صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف تان پیدا نکنید. این نکته شانس تان در بازار را 
به ش��دت کاهش داده و امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را از بین می برد. 
شما برای اس��تفاده از تکنیک های سئو در حوزه بازاریابی 
مس��یر دش��واری را پیش رو ندارید. امروزه ابزارهای بس��یار 
زیادی ب��رای پیدا کردن کلیدواژه ه��ای حرفه ای و ترندهای 
مناس��ب برای تولید محتوا در دسترس است. تنها کاری که 
شما در این میان باید انجام دهید، استفاده از منابع اطالعاتی 
گس��ترده است. این امر به ش��ما برای اطمینان با درصد باال 
از نتای��ج فعالیت تان کمک خواهد کرد. با این حس��اب دیگر 
مش��کلی از نظر س��طح تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف 

نخواهید داشت. 
یادتان باش��د کمپین های شما حتی در حین اجرا نیز نیاز 
به به روز رس��انی دارد. بنابراین اگ��ر پس از اجرای کمپین با 
ترند تازه یا کلیدواژه هایی بهتر آش��نا ش��دید، باید در همان 
وقت اقدام به به روز رس��انی کلیدواژه های تان نمایید، در غیر 
این صورت هیچ شانس��ی برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان نخواهید یافت. 
مشتریان در بازارهای امری سختگیری بسیار زیادی برای 
تعامل با مش��تریان دارند. این امر وضعیت ش��ما برای تولید 
محتوا را به شدت دشوار می سازد. درست به همین خاطر باید 
همیش از اطالعات دست اول برای اثرگذاری بر روی مخاطب 

هدف تان سود ببرید. 

ام��روزه ابزاره��ای گ��وگل در کنار برخی از موسس��ه های 
حرف��ه ای امکان تاثیرگذاری ب��ر روی مخاطب هدف به طور 
حرفه ای را فراهم می س��ازد. ای��ن ابزارها اطالعات دقیقی در 
اختی��ار بازاریاب ها ق��رار داده و کار آنها برای س��ئو محتوا را 
بی نهایت س��اده می س��ازد. با این حس��اب تنها نکته مهمی 
ک��ه باید مدنظر ش��ما قرار گی��رد، مربوط ب��ه اضافه کردن 
کلیدواژه ه��ای کلیدی به محتوای تان اس��ت. این امر فرصت 
بسیار خوبی به شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف 

خواهد داد. 
استفاده از زبان ساده و مناسب 

شما به عنوان یک بازاریاب قرار نیست از اصطالحات بسیار 
سخت و پیچیده سود ببرید. در عوض باید کمپین های تان را 
طوری طراحی کنید که هر کاربر ساده ای امکان آشنایی با آن 
را داش��ته باشد. این امر به طور مشخص در رابطه با محتوای 
کمپین مصداق دارد. به عنوان مثال، اگر شما در زمینه تولید 
قطع��ات کامپیوتری فعالیت دارید، بای��د توضیحات آن را به 
طور کامال کاربردی پیش روی مخاطب هدف تان قرار دهید، 
در غیر این صورت ش��اید حتی یک نف��ر هم در بازار متوجه 
حرف های شما نشود. این نکته شانس شما برای فروش بیشتر 
و تبدیل ش��دن به برندی حرفه ای در میان مش��تریان را به 

شدت کاهش می دهد. 
اگر ش��ما به عنوان بازاریاب به طور م��داوم از اصطالحات 
ویژه اس��تفاده می کنید، ش��اید اکنون زمان ایجاد تغییراتی 
اساس��ی در کارتان رسیده باش��د. این امر به معنای ضرورت 
ساده س��ازی محتوای کمپین برای مخاطب هدف اس��ت، در 
غیر این صورت ش��اید دیگر هیچ وقت فرصتی برای تعامل با 
مخاطب هدف تان پیدا نکنید. استفاده از نمونه محتوای موفق 
در زمینه تاثیرگذاری بر روی کاربران ایده بسیار خوبی به نظر 
می رس��د. با این حساب شما پیش از راه اندازی کمپین هدف 
گذاری مجدد بر روی مخاطب هدف باید دست کم چند تا از 
کمپین های موفق در این راس��تا را به دقت مورد بررسی قرار 
دهید. اینطوری دیگر نیازی به نگرانی بابت نتیجه کار نخواهد 
بود و در عین حال دردس��رهای تان ب��رای اثرگذاری بر روی 

مخاطب هدف از بین می رود. 
درک تفاوت میان هدف گذاری و ارزیابی مخاطب هدف

گاهی اوقات برندها تصمیم ش��ان برای ایجاد ارتباط دوباره 
با مشتریان بالقوه برند قطعی است. در این صورت استفاده از 
کمپین هدف گذاری مجدد ایده بسیار خوبی به نظر می رسد. 
ش��ما در این صورت به خوب��ی امکان تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف را داش��ته و تکلیف تان از همان ابتدا روش��ن 

خواهد بود. 
در سوی دیگر برخی از برندها از همان ابتدای امر انگیزه ای 
برای اثرگذاری بر روی مشتریان یا ارتباط دوباره با آنها ندارند. 
در عوض چنین برندهایی به دنبال ارزیابی ش��رایط هستند. 
مطالع��ات موردی و همچنین ارزیاب��ی وضعیت کلی بازار در 
دسته چنین کارهایی قرار می گیرد. با این حساب اگر شما به 
دنبال صرف شناسایی بهتر مخاطب هدف تان هستید، نباید 
از همان ابتدا شروع به تولید محتوا نمایید. این امر نوعی کار 
عجوالنه از سوی شما خواهد بود. امروزه بسیاری از بازاریاب ها 
به اش��تباه در ت��الش برای مطالعه بازار اقدام به ش��روع یک 
فرآیند کامل بازاریابی می کنند. اغلب اوقات نیز نتیجه چنین 

فعالیت های بازاریابی از پیش قابل حدس زدن است. 
دسته بندی مخاطب هدف برند

کمپین های هدف گ��ذاری مجدد برای همه کاربران مزیت 
مش��خصی به همراه ندارد. هنر شما در این میان دسته بندی 
دقیق مخاطب هدف و تالش برای تولید محتوای اختصاصی 
برای هر کدام از آنهاست. این نکته به شما امکان تاثیرگذاری 
حرفه ای بر روی مخاطب هدف را داده و ش��انس تان در عمل 
را به ش��دت تقویت خواهد کرد.  یادتان باش��د دس��ته بندی 
مش��تریان یا مخاطب هدف برند باید براس��اس ویژگی های 
مشترک شان صورت گیرد. یکی از ساده ترین نمونه ها در این 
میان تالش برای اس��تفاده از دس��ته بندی براساس موقعیت 
مکانی مخاطب هدف و همچنین دامنه سنی شان است. شما 
با چنین کاری به بهترین شکل ممکن فرصت تاثیرگذاری بر 
روی مخاط��ب هدف تان را پی��دا می کنید. نکته جالب اینکه 
اغلب اوقات شخصی س��ازی محتوا براساس چنین راهکاری 
همراه با تاثیرگذاری بس��یار بیش��تر بر روی مخاطب هدف 

خواهد بود. 
موضع برندتان را مشخص سازید

موضع برند ش��ما در کمپین های هدف گ��ذاری مجدد بر 
روی مخاطب هدف باید کامال روش��ن باشد. اشتباه برخی از 
برندها در این میان تالش برای ایجاد صمیمیت بیش از اندازه 
با مش��تریان اس��ت. این امر ش��ما را در اغلب اوقات از هدف 
اصلی تان در راستای تعامل با مخاطب هدف دور خواهد کرد. 
درست به همین خاطر باید عملکرد بسیار خوبی در این میان 
از خودتان نش��ان دهید، در غیر این صورت به سادگی امکان 
مواجهه با مشکالتی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان مورد 

نظر را خواهید داشت. 
موض��ع یک برند در کمپین ه��ای هدف گذاری مجدد باید 
تقاضا از مش��تریان برای بازدید دوباره از محصوالت یا حتی 
ارزیابی تصمیم ش��ان درباره وضعیت برند باش��د. این امر به 
سادگی هرچه تمام تر شما را در موقعیت تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف قرار داده و فرصت های پیش روی تان را تقویت 

می کند. 
یادتان باشد اگر یک مشتری به هر دلیلی تمایلی برای ادامه 
همکاری با شما یا بازدید دوباره از فروشگاه تان نداشت، نباید 
بیش از اندازه به وی اصرار کنید. این امر شما را در موقعیت 
ضعف قرار داده و شاید شکایت های دنباله دار مشتریان را نیز 
به همراه داشته باش��د. پس همیشه موضع تان را به روشنی 
بیان کرده و سپس از پافشاری بی دلیل روی آن پرهیز کنید. 
بی ش��ک هدف گ��ذاری دوباره ب��ر روی مخاطب هدف امر 
ساده ای نیس��ت. با این حال اگر شما توصیه های مورد بحث 
در این مقاله را در نظر داشته باشید، کارتان در این راستا به 

شدت ساده تر خواهد شد. 
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تکنیک های طراحی کمپین هدف گذاری مجدد با تاثیرگذاری باال


