
www.forsatnet . i r

شنبه
24 اردیبهشت 1401

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران چگونه آب رفت؟

مرگسرمایهگذاری
فرصت امروز: اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شرایط خطیر و دشواری را پشت سر گذاشته است؛ دهه ای که با تحریم های 
اقتصادی آغاز شد و با بحران کرونا به پایان رسید. بررسی ها نشان می دهد که موتور رشد سرمایه گذاری در دهه ۹۰ 
عمدتا خاموش بوده و براس��اس آمارها، روند تش��کیل سرمایه طی ۱۵ سال حدود ۱۸ درصد آب رفته است. با وجود 
روند مثبت تشکیل سرمایه در دهه ۸۰، این روند اما پس از سال ۹۰ و آغاز تحریم ها نزولی شد و رشد اقتصادی ایران 
از همین ناحیه آسیب دید، چنانکه میانگین رشد اقتصادی در این دهه تقریبا صفر بوده است. مطابق آمارها، در سال 
۱۳۹۸ کمترین رقم س��رمایه گذاری در ۱۵ س��ال اخیر به ثبت رسیده و سال ۱۳۹۰ طالیی ترین سال برای  تشکیل 
سرمایه ثابت بوده است. تحریم ها در حالی در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ وضعیت متفاوت و بغرنجی بر اقتصاد 
ایران تحمیل کردند که این وضعیت خود را در قالب فرار سرمایه از کشور و کاهش شدید تشکیل سرمایه ثابت و در 
یک کالم مرگ سرمایه گذاری نشان داده است. اعداد و ارقام در حالی از رشد مثبت سرمایه گذاری در دهه ۸۰ حکایت...
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قدرت خرید مردم با یارانه جدید باال می رود؟
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وزارت صمت اخیرا تخلفات بی شمار در مسیر فروش را دلیل اصلی راه اندازی سامانه »فروش یکپارچه 
خودرو« عنوان کرده اسـت و در همین راسـتا حق فروش از خودروسـازان سلب شده است.  براساس 

دسـتور وزیر صمت، مقرر شـده اسـت فروش خودرو از این پس نه از طریق قرعه   کشـی در 
شرکت های خودروسازی، بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به    صورت شفاف انجام...

مزایاومعایبتغییرمسیرفروشخودرو

سرمقاله
تسهیالت ودیعه 

مسکن

علی نظافتیان
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها

طب��ق اع��الم رواب��ط عمومی 
بانک مرکزی، حسب تصمیمات 
و  پ��ول  ش��ورای  در  متخ��ذه 
اعتب��ار مورخ 6 اردیبهش��ت ماه 
س��ال جاری مقرر ش��ده است: 
»تسهیالت کمک ودیعه مسکن« 
ب��ا نرخ مص��وب ش��ورای پول و 
بازپرداخت حداکثر  اعتبار، دوره 
پنج سال، در س��قف های فردی 
میلی��ون   ۳۵۰ و   4۵۰  ،6۰۰
ریال ب��ه ترتیب در تهران، مراکز 
اس��تان ها و شهرهای باالی 2۰۰ 
هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و 
از محل منابع بانکی موضوع ماده 
)4( »قانون جهش تولید مسکن« 
)در سقف کلی 4۰۰ هزار میلیارد 
ریال در سال ۱4۰۱( اعطا شود.« 
واقعیت تل��خ و غیرقابل انکار در 
مورد پدیده مس��کن ب��ه عنوان 
س��رپناه خانواده ها، این است که 
کمبود مس��کن مرب��وط به یکی 
دو سال گذشته نیست و همواره  
دغدغه نس��ل جوان کش��ورمان 
بوده اس��ت. کمبود مسکن درد 
است، اما درمان اساسی این درد 
چیست: درمان دائم یعنی ساخت 
و فروش واحدهای مس��کونی یا 
درم��ان موقت یعنی گس��ترش 

اجاره نشینی؟ 
ادامه در همین صفحه

۱2 شوال ۱44۳ - س�ال هفتم
شماره   2۰۱۰

۸ صفحه - ۵۰۰۰ تومان

Sat.14 May 2022

ادامه از همین صفحه 
پرسش بعدی این است که  تسهیالت بانکی موسوم 
به »تس��هیالت کمک ودیعه مسکن« که در اطالعیه 
بانک مرکزی بدان اش��اره ش��ده، درمان قطعی کدام 
درد است: بی خانمانی یا اجاره نشینی؟ و باالخره اینکه 
»تسهیالت کمک ودیعه مسکن« از نظر حقوق بانکی 
چ��ه معنا و مفهومی دارد؟ به طور س��اده و خالصه از 
نظر مقررات ش��رعی و موازین قانونی، س��اختار عقد 

اجاره بر اصول زیر استوار است:
اول؛ از نظر شرع و قانون، مالکیت بر اموال و امالک 
بر دو قس��م است: مالکیت بر عین و مالکیت بر منافع. 
به همین جهت شما می توانید در قالب عقد بیع، منزل 
مسکونی خود را بفروشید، یا آنکه به جای فروش اصل 
مال یا ملک می توانید منافع آن را واگذار کنید و اجاره 
دهید. مثل آنکه شما خانه خود را به دیگری به مدت 
و مبلغ مش��خص اجاره دهید. به همی��ن دلیل، ماده 
466 قان��ون مدنی در تعریف عقد اجاره گفته اس��ت: 
»اجاره عقدی اس��ت که به موجب آن، مستاجر مالک 
منافع عین مستاجره می شود. اجاره دهنده را موجر و 
اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره 

گویند.«
دوم؛ فقها نیز اجاره را تملیک منافع به عوض معلوم 
و به مدت مش��خص تعریف کرده ان��د. بنابراین تفاوت 
عم��ده عقد بیع با عقد اجاره این اس��ت که ش��ما در 
عقد بیع، اصل مال یا ملک خود را می فروش��ید، ولی 
برعک��س در اجاره، اصل مال فروخته نمی ش��ود بلکه 
منافع آن به مدت و مبلغ مشخص به مستاجر تملیک 

و واگذار می شود.
س��وم؛ از نظر نح��وه پرداخت مبل��غ اجاره بها، عرف 
جامعه، پرداخت نق��دی و ماهیانه یا رهن کامل مورد 
اجاره و یا رهن و اجاره را طراحی کرده است. البته به 
دالیلی که توضیح داده خواهد ش��د، در اینجا منظور 
از واژه »ره��ن«، عقد رهن به مفهوم دقیق حقوقی آن 
نیست. از نظر موازین قانونی نیز تفاوت پرداخت نقدی 
در عقد اجاره و عقد بیع با پرداخت اقس��اطی پذیرفته 
شده اس��ت. این بدان معناست که مثال قیمت فروش 
نقدی یک دس��تگاه لپ تاپ ممکن است ۱۵ میلیون 
تومان، ول��ی قیمت فروش اقس��اطی آن 2۰ میلیون 

تومان باشد.
با توجه به این توضیحات، »ودیعه مسکن« در واقع 
جایگزین پاس��توریزه ش��ده اصطالح رایج در س��طح 
جامعه یعنی »رهن و اجاره« اس��ت. پدیده ای بس��یار 
معمول که از س��ال های قبل از انقالب در جامعه برای 
اجاره امالک مس��کونی و بعض��ا امالک تجاری کاربرد 
بسیاری داشته و در بعضی بانک ها در قالب تسهیالت 
جعاله پرداخت می ش��ده است. به زبان ساده، »رهن و 
اجاره« نوعی ش��یوه پرداخت اجاره بها مبتنی بر توافق 
بین مالک و مس��تاجر اس��ت. معموال ب��رای پرداخت 

اجاره بها بین موجر و مس��تاجر، سه شیوه مورد توافق 
و در جامع��ه مرس��وم اس��ت: پرداخت کام��ل اجاره 
ماهیانه توس��ط مس��تاجر یا تامین تمام یا قسمتی از 
اجاره به��ای مورد توافق به صورت نقدی. برمبنای این 
توافق، مس��تاجر بایستی اجاره بهای ماهیانه را به طور 
کام��ل به موجر بپ��ردازد، یا آنکه تمام یا قس��متی از 
مبلغ اجاره را به ش��یوه دیگری نقدا تامین و پرداخت 
کن��د که در جامعه ب��دان »رهن کام��ل« یا »رهن و 
اجاره« می گوین��د. در این ش��یوه پرداخت، پولی که 
مس��تاجر در زمان تنظیم و بس��تن ق��رارداد اجاره به 
عنوان اصطالحی »رهن« می پ��ردازد، در واقع قیمت 
عرفی دارد. یعنی به ازای هر ماه نرخ مشخصی از بهره 
برای آن محاس��به و در نظر گرفته می شود و به همان 
نسبت از تعهدات مالی مستاجر در برابر موجر کاسته 
می شود. به عنوان مثال، بهره مبلغ یک میلیون تومان 
در بازار مس��کن ماهیانه ۳۰ هزار تومان اس��ت که در 
س��ال رقمی در حدود ۳6 درصد می ش��ود که از سود 
مصوب تس��هیالت بانکی )۱۸ درصد( بسیار افزون تر 
اس��ت. بر این مبنا اگر اجاره بهای ی��ک ملک ماهیانه 
۳ میلیون تومان باش��د، مس��تاجر ب��رای رهن کامل 
آپارتمان مورد نظ��ر باید مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان به 
موج��ر یا مالک بپردازد تا هیچ گون��ه تعهد مالی بابت 
اجاره به موجر نداش��ته باشد. موجر نیز متقابال متعهد 
اس��ت در خاتمه م��دت اجاره، مبلغ ره��ن را به طور 
کامل به مستاجر بپردازد تا مستاجر، ملک مورد اجاره 

را تخلیه کند.
ح��ال ممکن اس��ت اجاره ب��ه ص��ورت ترکیبی از 
»رهن و اجاره« باش��د. مثال توافق ش��ود که مستاجر 
مبل��غ 2میلیون تومان را به صورت اجاره بهای ماهیانه 
پرداخت کند و یک میلیون تومان مابقی را به صورت 
رهن تامین نماید. در این صورت، مس��تاجر بایس��تی 
مبل��غ ۳۳ میلیون تومان را به عن��وان رهن به موجر 
پرداخت نماید و افزون بر آن، ماهیانه مبلغ 2 میلیون 
تومان نیز به حس��اب موجر واریز کند. بنابراین »رهن 
و اجاره« از نظر ش��یوه پرداخ��ت، ترکیبی از پرداخت 
ماهیان��ه و تامین قس��متی از اجاره به ص��ورت وام یا 
قرض مس��تاجر به موجر است. از نظر حقوقی در این 
حال��ت منظور از واژه »رهن«، ره��ن به مفهوم دقیق 
حقوقی ماده 77۱ قانون مدنی نیست، زیرا ماده 77۱ 
قان��ون مدنی، »ره��ن« را چنین تعریف کرده اس��ت: 
»رهن عقدی اس��ت که به موج��ب آن مدیون، مالی 
را ب��رای وثیقه به داین می دهد. رهن دهنده را راهن و 

طرف دیگر را مرتهن می گویند.«
در حالت »رهن کامل« یا »رهن و اجاره«، مستاجر 
وثیقه گ��ذار نیس��ت و پولی را ب��ه وثیقه ن��زد موجر 
نمی گذارد. اف��زون بر آن، در اطالعی��ه بانک مرکزی 
از عنوان »تس��هیالت کمک ودیعه مس��کن« استفاده 
ش��ده اس��ت؛ در حالی که از نظر حقوقی، مبلغی که 

در جامعه اصطالحا »رهن« نامیده می ش��ود را مشکل 
بتوان به عن��وان »ودیعه« به مفهوم دقیق حقوقی آن 
تلقی کرد، زیرا از نظر ماده 6۰7 قانون مدنی، »ودیعه 
عقدی است که به موجب آن، یک نفر مال خود را به 
دیگری می س��پارد، برای آنکه آن را مجانا نگاه دارد«، 
ح��ال آنکه در پدیده »رهن و اجاره«، مس��تاجر مبلغ 
ره��ن را به طور مجانی در اختی��ار موجر نمی گذارد، 
چراک��ه در قبال نرخ س��ود یا به��ره آن از تعهد مالی 
مس��تاجر در قبال موجر کاسته می شود. پس ماهیت 
»ره��ن« در پدیده »اج��اره امالک« را بای��د به گونه 
دیگ��ری تحلیل کرد تا مش��کل ش��رعی پی��دا نکند. 
ساده ترین راه حل ابداعی جامعه، تعبیر مبلغ رهن به 
عنوان »وام  قرض الحسنه« مستاجر به موجر است که 
در پایان مدت اجاره بایس��تی به مستاجر بازپرداخت 

شود تا مستاجر مورد اجاره را تخلیه کند.
با وجود این مباحث حقوقی اما شورای فقهی بانک 
مرکزی در بیس��ت و هفتمین جلسه خود در تاریخ ۸ 
مردادماه ۱۳۹۹ در مورد تسهیالت موسوم به »کمک 
هزینه ودیعه مس��کن« چنین اعالم نظر کرده اس��ت: 
»بانک ها و موسسات اعتباری می توانند به مستاجرانی 
که براس��اس اعالم وزارت راه و شهرسازی در شرایط 
کنونی دچار مش��کالت اقتصادی برای تامین مخارج 
خود از جمله هزینه مسکن شده اند، تسهیالت مرابحه 
خری��د کاال و خدمات ارائه کنند.« بنابراین براس��اس 
راهکار ش��ورای فقهی بانک مرک��زی، عنوان »کمک 
ودیعه مس��کن« ک��ه در اطالعیه بان��ک مرکزی بدان 
اش��اره ش��ده چندان صحیح نیس��ت. هرچند از نظر 
حقوقی و بانکی نیازی نیس��ت تس��هیالت مورد بحث 
حتما در قالب تس��هیالت مرابحه پرداخت شود، بلکه 

می توان از تسهیالت جعاله نیز استفاده کرد.
ص��رف نظ��ر از ای��ن مباح��ث حقوقی، نکت��ه مهم 
اطالعیه اخی��ر بانک مرکزی، منبع تامین اعتبار برای 
پرداخت »تس��هیالت ودیعه مس��کن« است. براساس 
اطالعیه روابط عمومی بانک مرکزی، مس��تند قانونی 
»تس��هیالت کمک ودیعه مس��کن«، م��اده 4 »قانون 
جه��ش تولید مس��کن« اعالم ش��ده اس��ت. ماده 4 
این قانون می گوی��د: »بانک ها و موسس��ات اعتباری 
غیربانک��ی مکلفند حداقل بیس��ت  درص��د )2۰%( از 
تس��هیالت پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ 
س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار به بخش مسکن 
اختص��اص دهند، به صورتی که در س��ال اول اجرای 
قانون از حداقل س��ه میلیون و شش��صد هزار میلیارد 
)۳.6۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰( ریال تس��هیالت برای 
واحده��ای موضوع این قان��ون کمتر نباش��د و برای 
س��ال های آینده نیز حداقل منابع تس��هیالتی مذکور 
با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم ساالنه 

افزایش یابد.
تبصره ۱-بانک ه��ای تخصصی به تش��خیص بانک 

مرکزی، به غیر از بانک مس��کن از ش��مول احکام این 
ماده مستثنی هستند.

تبصره 2-تسهیالت فوق براساس نیاز ساالنه مسکن 
در طرح ه��ا و برنامه ه��ای اع��الم ش��ده وزارت راه و 
شهرسازی پرداخت می شود. در صورت ترکیب منابع 
بانک عامل با منابع صندوق ملی مس��کن، نرخ س��ود 
تسهیالت براس��اس نسبت مش��ارکت منابع صندوق 
ملی مسکن با بانک عامل و براساس نرخ سود مصوب 

شورای پول و اعتبار، محاسبه می گردد.«
پ��س »تس��هیالت کم��ک ودیع��ه مس��کن« جزو 
تسهیالت تکلیفی اس��ت که بانک ها در اجرای قانون 
بایس��تی آن را پرداخت کنند. بدی��ن ترتیب »ودیعه 
مسکن« از نظر مقررات بانکی، نوعی تسهیالت بانکی 
اس��ت و در پرداخت این تس��هیالت، رعایت ضوابط و 
مقررات از جمله اعتبارس��نجی مشتری و تعیین نوع 
و میزان وثیقه الزامی و اجتناب ناپذیر اس��ت. با توجه 
به م��اده یکم »قانون جهش تولید مس��کن«، »دولت 
موظف اس��ت نیاز س��االنه مسکن کش��ور را براساس 
اعالم وزارت راه و شهرس��ازی مس��تند ب��ه مطالعات 
»طرح جامع مس��کن«، در مناطق شهری و روستایی 
تأمی��ن نماید و به نحوی برنامه ری��زی و اقدام کند تا 
در چهار س��ال نخس��ت اجرای این قانون، س��االنه به 
طور متوس��ط حداقل یک میلیون واحد مس��کونی در 
کش��ور برای متقاضیان واجد ش��رایط براساس قانون 
س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 
۱۳۸7/۰2/2۵ و آیین نامه های مربوطه عرضه گردد.«

کامال مش��خص اس��ت که اساس��ا تصویب »قانون 
جهش تولید مس��کن« ب��رای درمان قطعی مش��کل 
کمبود مسکن یعنی ایجاد و ساخت یک میلیون واحد 
مسکونی در هر سال است. طرحی بسیار بلندپروازانه 
که تحقق س��اخت ی��ک میلیون واحد مس��کونی در 
س��ال را نیازمند تامین هزاران میلی��ارد اعتبار بانکی 
ی��ا دولتی می کند. لذا اینک��ه مبلغ 4۰۰ هزار میلیارد 
ریال از منابع بانکی »قانون جهش تولید مس��کن« به 
جای هزینه آن در س��اخت واحدهای مسکونی صرف 
پرداخت »تس��هیالت کمک ودیعه مسکن« می شود، 
نشانه خوبی از موفقیت در سیاست ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی نیست، زیرا منابع موضوع ماده 
4 قانون برای درمان قطعی یکی از دردهای جامعه از 
طریق ساخت واحدهای مس��کونی است. پس قاعدتا 
مناب��ع اختصاص یافته برای تولید و س��اخت مس��کن 
را نمی ت��وان برای درمان موقت از طریق »تس��هیالت 
کمک ودیعه مس��کن« که نتیجه آن همانا گس��ترش 
اجاره نش��ینی است، مورد اس��تفاده قرار داد. اما به هر 
جهت، اجرای مصوبات قانونی ش��ورای پول و اعتبار و 
بانک مرکزی برای بانک ها الزم الرعایه است. همچنین 
توضیح این مطلب درباره نرخ سود »تسهیالت ودیعه 
مس��کن« ضروری اس��ت که نرخ »تس��هیالت ودیعه 

مسکن« براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ۱۳ 
درصد تعیین شده بود؛ در حالی که در اطالعیه بانک 
مرکزی به نرخ مصوب ش��ورای پول و اعتبار اس��تناد 
ش��ده که فعال ۱۸ درصد اس��ت. بنابرای��ن متقاضیان 
محترم »تس��هیالت کمک ودیعه مس��کن« نباید در 

انتظار تسهیالت با سود ۱۳ درصد باشند.
نکت��ه دیگری ک��ه در م��ورد »تس��هیالت ودیعه 
مسکن« باید مورد تاکید قرار گیرد، آن است که این 
تس��هیالت خواه از محل تس��هیالت تکلیفی موضوع 
ماده 4 »قانون جهش تولید مس��کن« تامین ش��ده 
باش��د و یا از منابع دیگر و خواه ماهیت حقوقی آنچه 
در جامعه »رهن و اجاره« نامیده می شود را به عنوان 
رهن، قرض الحس��نه، ودیعه و یا مرابحه تلقی نماییم، 
واقعیت این است که در حال حاضر یکی از مشکالت 
اساس��ی مردم خصوصا نس��ل جوان، فقدان توانایی 
مالی کاف��ی برای خرید و احداث مس��کن و به طور 
کلی، نداش��تن مسکن مناس��ب برای گذران زندگی 
است. متاسفانه در س��الیان اخیر، عروج سرافرازانه و 
پرافتخ��ار قیمت خرید مس��کن از ف��رش به عرش و 
وضعیت اقتصادی جامعه در این روزها، امکان خرید 
واحد مس��کونی برای نسل جوان را دشوار و تا حدی 
غیرممکن می س��ازد. هرچند به  شخصه معتقدم که 
برخی از طرح های بانکی نظیر حساب سپرده جوانان 
بانک مس��کن، بیش��تر منتهی به خرید مسکن برای 
جوانان خواهد ش��د، اما در شرایط اقتصادی کنونی، 
درم��ان موقت و کمک به م��ردم از طریق وام اجاره 
مسکن، تنها راهکار و چاره درد به نظر می رسد، زیرا 
مبلغی که در ابتدای قرارداد توس��ط مس��تاجرین به 
موجرین پرداخت می ش��ود، قس��متی از هزینه های 
زندگی مردم و به ویژه جوانان اس��ت که برای اجاره 
منزل مسکونی باید تهیه کنند. اجاره امالک مسکونی 
نیز ساخت یا تهیه مسکن نیست، بلکه درمان موقت 
درد بی مس��کنی است. »تس��هیالت ودیعه مسکن« 
نی��ز راهکار بانک��ی درمان موق��ت دردی از دردهای 
بی شمار جامعه اس��ت، ولی مشکل بی مسکنی مردم 
را ب��ه طور کامل ح��ل نخواهد کرد، اما از آنجایی که 
برخالف تس��هیالت کالن فرمایش��ی که نوعا منتهی 
ب��ه بهره مندی عده کم��ی از منابع عظی��م بانکی و 
افزایش حج��م مطالبات معوق بانکی می ش��ود، نفع 
»تسهیالت کمک ودیعه مسکن« با هر اسم و رسمی 
نهایت��ا متوجه جوانان کش��ور و حل موقت مش��کل 
مس��کن آنان خواهد ش��د. بنابراین ضمن احترام به 
هم��کاران محترم بانکی، امید م��ی رود که در اجرای 
دقیق مصوبه بانک مرکزی و حل مشکل مردم بیشتر 
تالش کنند و از س��ختگیری بی مورد و غیرقانونی در 
این زمینه جدا خودداری نمایند تا مرهم درد باشند 
برای حل مشکل مسکن مردم و نسل جوان، هرچند 

که مبلغ این تسهیالت چندان قابل توجه نباشد.

تسهیالت ودیعه مسکن

تکنیک های بازاریابی برای توسعه برند
در دنیایی که بازاریابی دیجیتال روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند، بی توجهی به شیوه های کالسیک 
بس��یار راحت اس��ت. در این میان برخی از کارش��ناس ها به طور کامل از ش��یوه های سنتی قطع امید کرده و 
تمام سرمایه گذاری ش��ان معطوف به شیوه های جدید اس��ت. بی تردید شبکه های اجتماعی در طول سال های 
اخیر تحوالت بس��یار مهمی در عرصه بازاریابی و تبلیغات به همراه داش��ته اند. این امر برای بسیاری از برندها 
امر بی نهایت مهمی بوده و در طول دس��ت کم دو دهه اخیر بخش قابل توجهی از بودجه بازاریابی ش��ان را به 
س��وی دنیای آنالین هدایت کرده است.  بی  شک بازاریابی دیجیتال دارای سودآوری بسیار زیادی است. با این 
حال برندها فقط مجبور به استفاده از این شیوه برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان نیستند. بسیاری 

از برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شرایط متفاوتی دارند. در این میان شیوه های قدیمی و...



فرصت امروز: اقتصاد ایران در دهه ۹۰ شرایط خطیر و دشواری را پشت 
س��ر گذاشته است؛ دهه ای که با تحریم های اقتصادی آغاز شد و با بحران 
کرونا به پایان رسید. بررسی ها نشان می دهد که موتور رشد سرمایه گذاری 
در دهه ۹۰ عمدتا خاموش بوده و براس��اس آمارها، روند تش��کیل سرمایه 
طی ۱۵ سال حدود ۱۸ درصد آب رفته است. با وجود روند مثبت تشکیل 
سرمایه در دهه ۸۰، این روند اما پس از سال ۹۰ و آغاز تحریم ها نزولی شد 
و رش��د اقتصادی ایران از همین ناحیه آسیب دید، چنانکه میانگین رشد 
اقتصادی در این دهه تقریبا صفر بوده است. مطابق آمارها، در سال ۱۳۹۸ 
کمترین رقم سرمایه گذاری در ۱۵ سال اخیر به ثبت رسیده و سال ۱۳۹۰ 
طالیی ترین سال برای  تشکیل سرمایه ثابت بوده است. تحریم ها در حالی 
در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ وضعیت متفاوت و بغرنجی بر اقتصاد 
ایران تحمیل کردند که این وضعیت خود را در قالب فرار سرمایه از کشور 
و کاهش ش��دید تشکیل سرمایه ثابت و در یک کالم مرگ سرمایه گذاری 

نشان داده است.
اعداد و ارقام در حالی از رشد مثبت سرمایه گذاری در دهه ۸۰ حکایت 
دارد که منفی ش��دن رش��د س��رمایه گذاری از دهه ۹۰ آغ��از و در دوره 
تحریم ها تشدید شد، به طوری که میانگین رشد ساالنه سرمایه گذاری در 
بازه زمانی ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به منفی 4.2 درصد و در س��ال های ۱۳۹۱ تا 
۱۳۹۸ به منفی 4.۹ درصد رس��ید. در واقع، از یکسو تورم باال باعث شده 
تا س��رمایه های داخلی به جای تولید به س��مت بازارهای دارایی با انگیزه 
س��فته بازی برود و از س��وی دیگر، تحریم ها و قط��ع روابط مالی با جهان 

موجب انسداد جریان سرمایه گذاری خارجی شده است.
جغرافیای استانی امنیت سرمایه

روند تشکیل سرمایه در دهه ۹۰، نزولی بوده و میانگین نرخ رشد ساالنه 
س��رمایه گذاری منفی 4.7۹ درصد بوده است. کمترین رقم سرمایه گذاری 
کش��ور مربوط به س��ال ۱۳۹۹ و برابر با ۱۰۰ هزار  میلیارد تومان است که 
به مراتب کمتر از رقم س��ال ۱۳۹۰ اس��ت. ادامه این روند و تداوم شرایط 
خطیر دهه ۹۰، رشد اقتصادی در دهه و قرن پیش رو را  تهدید می کند؛ 
کما اینکه با فرض رش��د س��االنه ۵  درصدی سرمایه گذاری از سال ۱4۰۰ 
به بعد، تازه در س��ال ۱4۱۳ یعنی پس از گذشت ۱4 سال، سرمایه گذاری 
واقعی کش��ور به رقم س��ال ۱۳۹۰ خواهد رس��ید و با فرض رشد ساالنه 
۱۰  درص��دی، این اتفاق در س��ال ۱4۰6 رخ خواهد داد که البته بس��یار 

خوش بینانه به نظر می رسد.
آخرین گزارش فصلی امنیت س��رمایه گذاری از س��وی نهاد پژوهش��ی 
مجل��س نش��ان می دهد که ش��اخص »اعمال نفوذ و تبان��ی در معامالت 
ادارات« برای اولین بار در چند فصل گذش��ته، نامناسب   ترین مولفه شده 
اس��ت. همچنین عمل نکردن مسئوالن ملی و محلی به وعده های شان در 
منصرف کردن س��رمایه گذاران از سرمایه گذاری، بیشترین تأثیر را داشته 
است. هرچند این گزارش بیانگر بهبود فصلی وضعیت امنیت سرمایه گذاری 
در تابستان ۱4۰۰ نسبت به فصل بهار و احیای آرام امنیت سرمایه است، 
اما برآیند کلی آن از چالش های همیشگی سرمایه گذاری در ایران حکایت 
دارد. این گزارش پانزدهمین سنجش پی در پی و فصلی »شاخص امنیت 
س��رمایه گذاری« اس��ت که با استفاده از آمارهای رس��می منتشر شده و 

در دس��ترس و همینطور ارزیابی ۸6۰2 فعال اقتصادی از سراس��ر کشور 
به دس��ت آمده اس��ت و در مجموع، وضعیت امنیت س��رمایه در تابستان 
س��ال گذشته را با ۳۸ مؤلفه، هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه 

کسب وکار نشان می دهد.
طبق ارزیابی مرکز پژوهش ها، ش��اخص کل امنیت س��رمایه گذاری در 
تابس��تان ۱4۰۰ به رقم 6.2۱ از ۱۰ رس��یده اس��ت که نس��بت به فصل 
بهار )با رقم 6.26( نش��انگر بهبود اندکی اس��ت، ام��ا همزمان  بر ضرورت 
تغییر سیاس��ت های کالن دولت در حوزه های مختل��ف صحه می گذارد. 
مقدار عددی این ش��اخص هرچه به عدد ۱۰ نزدیک تر باشد، نشان دهنده 
نامناس��ب بودن وضعیت امنیت سرمایه گذاری است و برعکس. از بین ۳۱ 
استان کشور، کهگیلویه و بویراحمد، ایالم و تهران نامناسب ترین و خراسان 
جنوبی، س��منان و گلستان مناسب ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت 
سرمایه گذاری داشته اند. همچنین فعاالن اقتصادی در حوزه معدن به  جز 
نفت و گاز همانند پایش گذشته بهترین ارزیابی و فعاالن اقتصادی حوزه 
ارتباطات، توزیع و... )حمل   ونقل، انبارداری، عمده   فروشی و خرده   فروشی( 
بدترین وضعیت را در بین ۹ رشته فعالیت گزارش کرده   اند. جالب آنکه در 
طول چند پایش اخیر همواره بخش ارتباطات و توزیع و... نامناس��ب ترین 
وضعیت را داشته و در نتیجه الزم است سیاست گذار بررسی کند که چرا 

ب��رای فعاالن این حوزه این وضعیت نامناس��ب در چند فصل پیاپی تکرار 
شده است.

سرمایه گذاران از چه می ترسند؟
نکته دیگری که بازوی پژوهش��ی مجل��س در جمع بندی گزارش خود 
اش��اره کرده، این است که بین اطالعات رسمی و روایت فعاالن اقتصادی 
اختالف ش��دیدی وجود دارد. یعنی آمارها چیزی را نش��ان می دهند که 
ب��ا تصویر ذهنی فعاالن اقتص��ادی فاصله بس��یاری دارد. بنابراین توصیه 
می ش��ود سیاس��ت گذاران در حین سیاست گذاری به احس��اس و ادراک 
فعاالن اقتصادی توجه کنند و صرفا در اتخاذ تصمیم ها و تنظیم بازارها به 
آمارهای رسمی اتکا نکنند. با اینکه مطالعه کلی این گزارش گویای بهبود 
آرام ش��رایط سرمایه گذاری و اندکی ثبات بیش��تر در اقتصاد کالن است، 
ام��ا کماکان مث��ل پنج فصل قبل، بی   ثباتی اقتص��اد کالن دومین دغدغه 
س��رمایه گذاران و فعاالن اقتصادی اس��ت. همچنین کارآفرینان و فعاالن 
اقتص��ادی در بی��ن مولفه های آماری باز هم ب��رای چندمین بار مصونیت 
جان   ومال ش��هروندان از تعرض را مناس��ب   ترین مولفه در بین ۳۸ مولفه 

تشخیص داده اند.
فعاالن اقتصادی در این مطالعه به مولفه    اعمال نفوذ و تبانی در معامالت 
ادارات نمره ۸.۳6، به مولفه عمل مسئوالن ملی به وعده   های داده شده نمره 
۸.۳2 و به مولفه وعده   های اقتصادی داده ش��ده مسئوالن استانی و محلی 
نم��ره ۸.۱۸ را داده اند که هر س��ه مولفه در صدر بدتری��ن ارزیابی ها قرار 
گرفته اس��ت. در بین نامناسب ترین مولفه   ها، حضور »عمل مسئوالن ملی 
به وعده   های داده ش��ده« نشان   دهنده حساسیت و توجه بسیار زیاد فعاالن 
اقتصادی حاضر در این سلس��له مطالعات نس��بت به صحبت ها و قول ها و 
وعده   های داده ش��ده مسئوالن کش��ور و اثرگذاری بسیار زیاد صحبت های 
آنها در فضای کلی امنیت سرمایه گذاری است. قطعا تداوم این روند موجب 
سرخوردگی و ناامیدی کارآفرینان و سرمایه گذاران بالقوه برای مشارکت در 
اقتصاد و بهبود کارایی می شود و هزینه سنگینی را به اقتصاد ایران تحمیل 
می کن��د. بنابراین الزمه تغییر ش��رایط کنونی و افزایش امنیت س��رمایه 
همانا تغییر رفتار و تغییر سیاس��ت گذاری های دولت است. متاسفانه روند 
نماگرها و رتبه بندی آنها نسبت به پایش های قبلی چندان تغییری نکرده 
اس��ت و این موضوع جدا از حساسیت سرمایه گذاران به عمل دولتمردان 
در س��طح ملی و محلی، ضرورت بازنگری در سیاس��تگذاری های دولت را 
گوشزد می کند. در مجموع، فضای امنیت سرمایه گذاری در دومین فصل 
از س��ال ۱4۰۰ با بهب��ود ۰.۵ واحدی از رق��م 6.26 در فصل بهار به رقم 
6.2۱ در تابستان رسیده که این بهبود اندک حاصل بهبود وضعیت شش 
نماگر از نماگرهای هفتگانه شاخص امنیت سرمایه گذاری است. به عبارت 
دیگر، در آخرین گزارش پایش امنیت سرمایه از هفت نماگر اصلی، شش 
نماگر وضعیت بهتری پیدا کرده اند که شامل نماگرهای »عملکرد دولت«،     
»ثبات اقتصاد کالن«،    »تعریف و تضمین حقوق مالکیت«،  »فرهنگ وفای 
به عهد و صداقت و درستی«، »ثبات و پیش بینی      پذیری مقررات و رویه های 
اجرایی« و »مصونیت جان و مال ش��هروندان از تعرض« می ش��ود. در این 
بین، تنها نماگر »شفافیت و سالمت اداری« بوده که وضعیت بدتری پیدا 

کرده است.

روند تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران چگونه آب رفت؟

مرگسرمایهگذاری

آمارها نش��ان می دهد در دهه ۹۰ بی��ش از ۹6 میلیارد دالر پول از 
کشور خارج شد و به موازات آن، موجودی سرمایه ایران تنها ۳ میلیارد 
دالر ش��ارژ ش��د. به همین خاطر اس��ت که از دهه ۹۰ عموما با عنوان 
»دهه س��وخته« و »دهه از دس��ت رفته اقتصاد ایران« یاد می ش��ود. 
براساس آمارهایی که معاونت بررسی های اقتصادی اتاق تهران چندی 
پیش از ابعاد مختلف موجودی س��رمایه منتش��ر کرد، ایران در اغلب 
سال های دهه ای که گذشت با افول جدی حساب سرمایه مواجه بوده 
اس��ت. شواهد نشان می دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه ۹۰ 
ب��ا ن��زول ۹۳ میلیارد دالری روبه رو بوده و ش��اهد مث��ال این موضوع 
رتب��ه نخس��ت ایرانیان در خرید ملک در ترکیه اس��ت. حجمی عظیم 
از س��رمایه گذاری احتیاطی که ناش��ی از فضای بی ثباتی اقتصاد کالن 
در دهه گذش��ته بوده اس��ت. آمارها حاکی از آن است که به استثنای 
سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹4، حس��اب سرمایه کشور در تمامی سال های 
دهه ۹۰ منفی بوده و بیش��ترین کس��ری حساب س��رمایه در این ۱۰ 
سال به  سال ۱۳۹6 با رقم ۱۹.4 میلیارد دالر اختصاص داشته است.

حساب س��رمایه پس از حساب جاری، دومین حساب عمده در تراز 
پرداخت های بین المللی اس��ت. این حساب، جریان سرمایه ها از داخل 
به خارج از کش��ور برای خرید دارایی ه��ای خارجی و بالعکس را رصد 
می کند. در واقع، حساب س��رمایه، بازتاب تغییرات خالص در مالکیت 
دارایی های ملی اس��ت. نیاز به س��رمایه خارجی ب��رای تکمیل منابع 
داخلی در فرآیند رش��د اقتصادی، یکی از کاتالیزورهای توس��عه است. 
در مواجهه با کمبود منابع مالی و تامین مالی بلندمدت در اقتصادهایی 
با کمبود س��رمایه، از س��رمایه خارجی به عنوان ابزار دستیابی به رشد 
اقتصادی سریع استفاده می شود. سرمایه خارجی، عامل اصلی در روند 
توس��عه اقتصادی است، چراکه می تواند ش��کاف منابع در اقتصادهایی 
ب��ا بدهی انباش��ته را جبران کند و از انباش��ت تدریج��ی بدهی ها هم 
جلوگی��ری نمای��د. ورود س��رمایه خارجی به کش��ور میزب��ان به طور 
مس��تقیم بر حساب س��رمایه تاثیر دارد. حساب سرمایه نشان می دهد 
که کدام کشور بیشتر واردکننده یا صادرکننده سرمایه است. مازاد در 
حس��اب سرمایه به این معناس��ت که جریان ورودی سرمایه بیشتر از 
خروجی س��رمایه است. کسری در حساب س��رمایه هم بدان معناست 
که پول به خارج از کش��ور جریان دارد و مالکیت دارایی های خارجی 

کشور افزایش یافته است.
براساس چش��م انداز 2۰ ساله تا س��ال ۱4۰4 خورشیدی، در ایران 
بای��د ۳7۰۰ میلی��ارد دالر س��رمایه گذاری انج��ام ش��ود. طبق قانون 
س��رمایه گذاری خارجی ایران، س��رمایه گذاران خارجی می توانند 2۵ 
درصد از هر بخش اقتصادی و ۳۵ درصد در هر رش��ته سرمایه گذاری 
کنن��د. حال نتایج یک مطالعه درباره جذب س��رمایه در ایران نش��ان 
می ده��د ک��ه بین س��ال های ۱۳۵7 ت��ا ۱۳۹۵، تحریم ه��ای ضعیف 
در بلندمدت و کوتاه مدت بر حس��اب س��رمایه ای��ران کم اثر بوده، اما 
تحریم ه��ای اقتصادی قوی )نظیر تحریم های دوره ریاس��ت جمهوری 

ترامپ( در کوتاه مدت و بلندمدت بر حساب سرمایه اثر گذاشته است. 
ب��ا توجه به طوالنی ب��ودن تحریم ها علیه ایران، پژوهش��گران توصیه 
می کنند که سیاست گذاران برای کاهش محدودیت های ورود فناوری 
جدی��د به ایران و افزایش س��رمایه گذاری در داخل و خارج از کش��ور 
تالش کنن��د. همچنین حمایت از س��رمایه گذاری مول��د برای بهبود 
حس��اب سرمایه و رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار با برداشتن 
موانع تولید برای رونق اقتصادی همچون کاهش ریسک سرمایه گذاری 
و تنظی��م نرخ بهره برای افزایش س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی و 

داخلی را در اولویت سیاست های خود قرار دهند.
از آنجا که ایران سال هاس��ت به عنوان کشور هدف مورد تحریم های 
اقتص��ادی فراوان��ی قرار گرفته اس��ت، ضروری اس��ت ک��ه در زمینه 
ای��ن مطالعات پیش��گام باش��د در پژوهش حاضر که با عن��وان »تاثیر 
تحریم های اقتصادی بر حس��اب سرمایه در ایران« منتشر شده است، 
تاثیر تحریم های اقتصادی بر حس��اب سرمایه در ایران از سال ۱۳۵7 
ت��ا ۱۳۹۵ به تفکیک تحریم های اقتصادی قوی و ضعیف )با اس��تفاده 
از مدل ARDL( در بازه زمانی بلندمدت و کوتاه مدت بررس��ی ش��ده 
اس��ت. همانطور که گفته شد، نتایج نشان دهنده عدم تاثیر تحریم های 
ضعیف بر حس��اب س��رمایه و البته تاثیر منفی و معن��ادار تحریم های 
اقتصادی قوی اس��ت، به طوری که تاثیر تحریم های اقتصادی قوی بر 

حساب سرمایه در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت است.
اینکه تحریم های اقتصادی ضعیف نه در کوتاه مدت و نه در بلندمدت 
تاثیر آنچنانی نداشته اند، احتماال به این دلیل است که این نوع تحریم ها 
به س��ادگی و با روش ه��ای دور زدن خنثی می ش��وند. همچنین تاثیر 

تحریم ه��ای اقتصادی قوی در بلندمدت کاهش یافته اس��ت که این امر 
به موفقیت سیاست گذاران در مقاوم سازی ساختارهای اقتصادی کشور 
در مقاب��ل تحریم ها و کاهش بازخورده��ای آن برمی گردد. با این حال، 
همچنان تحریم ها تاثیرات منفی و قابل توجهی بر حس��اب س��رمایه در 
دهه گذش��ته داش��ته اند. این مطالعه در پایان به سیاست گذاران هفت 
توصی��ه می کند: تالش ب��رای کاهش محدودیت ه��ای ورود تکنولوژی 
جدید به کشور و افزایش سرمایه گذاری ها، حمایت از سرمایه گذاری های 
مولد برای بهبود حساب سرمایه و رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و 
کار با برداش��تن موانع تولید در راستای رونق اقتصادی همچون کاهش 
ریسک سرمایه گذاری، تنظیم نرخ بهره در جهت افزایش سرمایه گذاری 
مستقیم، تدوین برنامه همکاری با کشورها و مناطق مختلف برای جذب 
سرمایه گذاری، دیپلماسی اقتصادی و اعزام هیأت ها به کشورهای طرف 
تجاری برای جذب س��رمایه گذاری خارجی و بهب��ود قوانین و مقررات 

برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی همانند معافیت های مالیاتی.

حساب سرمایه چگونه در تنگنای تحریم ها منفی شد؟

تراز منفی حساب سرمایه

دریچه

دهک بندی افراد جامعه چگونه انجام شد؟
چشم انداز تورمی یارانه جدید

دولت بر حذف ارز 42۰۰ تومانی اصرار دارد و در این مس��یر از میانه 
هفته گذشته برنامه اصالح ارز ترجیحی را به مرحله اجرا درآورد. نتیجه 
ای��ن کار، تغییر در روال پرداخت یارانه های نقدی و معیش��تی بود، به 
طوری که دو یارانه نقدی و معیشتی با هم ادغام شده و در قالب یارانه 
۳۰۰ تا 4۰۰ هزار تومانی در ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد. 
در این راس��تا، خانوارهای سه دهک نخس��ت یارانه 4۰۰ هزار تومانی 
گرفتند، خانوارهای باقی دهک ها یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت کردند 
و البته برخی از خانوارها نیز هیچ یارانه ای به حساب شان واریز نشد. بر 
همین اس��اس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمندی 
یارانه ها مسئولیت رسیدگی به اعتراض معترضان یارانه جدید را برعهده 
https://hemayat. دارند؛ از یکس��و وزارت رف��اه )از طریق س��امانه

mcls.gov.ir( به معترضان کاهش یا قطع یارانه رس��یدگی می کند و 
از سوی دیگر، سازمان هدفمندی یارانه ها باید به معترضانی رسیدگی 
کند که هیچ یارانه ای دریاف��ت نکرده اند. طبق اعالم دولت، در صورت 
قبول اعتراض، یارانه معوقه از اردیبهش��ت ماه به حساب خانوارها واریز 
خواهد شد. در این میان، برخی از کارشناسان و فعاالن اقتصادی نسبت 
به چش��م انداز تورمی یارانه جدید هشدار دادند. سیده فاطمه مقیمی، 
عضو هیأت رئیس��ه اتاق تهران در این باره می گوید: دولت س��یزدهم، 
یارانه ۳۰۰ تا 4۰۰ هزار تومانی به حساب سرپرستان خانوار 72 میلیون 
ایرانی واریز کرده و این یارانه جدید قرار است جایگزین یارانه 4۵ هزار و 
۵۰۰ تومانی و معیشتی شود. یارانه جدید برای 72 میلیون ایرانی شامل 
2۳ میلیون خانوار واریز شده که برای سه دهک اول با مبلغ 4۰۰ هزار 
تومان و دهک بین چهار تا ۹ مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بوده اس��ت. اولین 
موضوعی که در برخورد با پرداخت یارانه به ذهن می رس��د، رشد تورم 
است. این در حالی است که ما از قبل امواج تورم را داشته ایم، نه اینکه 
تازه بخواهیم به تورم برسیم. در حال حاضر، تورم روز به روز و به صورت 
پلکانی باال می رود. بنابراین رشد سرسام آور تورم از پیش شکل گرفته و 

چیزی نیست که تازه قرار باشد انتظارش را بکشیم.
به عقیده مقیمی، معموال در همه کش��ورها ابتدا زیرساخت ها آماده 
و مهیا می ش��ود،  اطالع رس��انی کامل و شفاف بیان می شود، بعد تغییر 
ی��ا حذف و اضافه ش��دن یارانه صورت می گی��رد، اما در اینجا وضعیت 
برعکس اس��ت. ابتدا موج فوران��ی از تورم و بی برنامگ��ی رخ می دهد، 
بعد مس��ئوالن به فکر تامین منابع و حل مشکالت می افتند. حتی در 
نهایت زمانی که مثل االن دولت تصمیم می گیرد یارانه ای به حس��اب 
سرپرس��تان خانوار واریز کند، قابلیت برداش��ت را برم��ی دارد و مردم 
نمی توانند به آن دسترس��ی داشته باش��ند. بنابراین وقتی این پول در 
حس��اب های بانکی باقی مانده اس��ت، چطور می تواند درمان یک درد 
باش��د؟ به عبارتی در شرایط فعلی دولت به این نتیجه رسیده که باید 
سوبس��یدی یا مبالغی برای کمک به خانواره��ای کم برخوردار در نظر 
بگیرد، اما باز هم نه زمان بندی درستی دارد و نه نحوه اجرای آن آنطور 

که باید و شاید انجام می شود.
او با اش��اره به س��ابقه پرداخت یارانه ها در س��ال های قبل می گوید: 
همیشه از سال های قبل، شبی که قرار بود یارانه ها واریز شود، از بدترین 
لحظات دولت بوده است. االن هم با وضعیت بودجه ای که دولت دارد، 
با وضعیت تحریم و عدم احیای برجام و میزان نامناس��ب فروش مواد 
نفتی به نظر می آید همان روند ادامه خواهد داشت. از طرفی بودجه ما 
بودجه ای نفتی اس��ت. حاال که تحریم ها وجود دارد، دولت سعی دارد 
بودجه مالیاتی را تنظیم کند. مالیات از عملکرد کاری عوامل اقتصادی 
در ایران تامین می شود که بیشتر آن در بخش خصوصی اتفاق نمی افتد، 
بنابراین دولت همین مالی��ات را چطور می خواهد تامین کند؟ به نظر 
می رس��د در این شرایط فش��ار مضاف بر مردم وارد می شود. آنها باید 

مالیات کار نکرده را پرداخت کنند.
سوال مهم دیگر این است که دولت چگونه و بر چه اساسی دهک های 
جامعه را مش��خص کرده اس��ت؟ اظهارات تیم اقتصادی دولت نش��ان 
می دهد که دهک بندی افراد جامعه براساس داده های موجود در پایگاه 
اطالعات رفاه ایرانیان صورت گرفته اس��ت؛ این در حالی است که این 
سامانه هنوز به صورت ۱۰۰درصدی تکمیل نشده است و از سوی دیگر 
برخی کارشناس��ان می گویند که اطالعات این سامانه هم ناقص بوده و 
هم اینکه از سال ۱۳۹۹ تاکنون به  روزرسانی نشده است. از سوی دیگر، 
طبق صحبت های مع��اون امور اقتص��ادی وزارت اقتصاد، دهک بندی 
براس��اس می��زان دارایی افراد نظیر خودرو، حس��اب بانک��ی و خرج و 
مخ��ارج )تراکنش های بانکی( صورت گرفته اس��ت. بنا بر صحبت های 
این مقام مسئول، »مسکن« با وجود اینکه تأثیر بسزایی در هزینه کرد 
خانوارهای کشور دارد، نقشی در دهک بندی ها نداشته است که این امر 
به احتمال زیاد ریش��ه در عدم همکاری سازمان ثبت اسناد در تکمیل 
پایگاه اطالعات رفاه ایرانیان دارد و به همین دلیل مشخص نیست که 
دولت در دهک بندی های صورت گرفته، هزینه های یک فرد مستاجر در 

مقایسه با فرد مالک را چگونه در نظر گرفته است؟
همچنین مش��اهدات نش��ان می دهد یارانه جدید به خانوارهایی که 
دو فرد ش��اغل در آن وجود دارند، پرداخت نش��ده اس��ت. در بسیاری 
از خانواره��ا م��رد و زن در کنار یکدیگر در حال فعالیت هس��تند و به 
دلیل عدم مالک بودن، بخش��ی از درآمدهای آنان به پرداخت اجاره بها 
تخصیص پیدا می کند این درحالی است که با فرض حقوق 6 میلیونی، 
افراد متأهل به صورت مجموع ۱2 میلیون تومان در ماه درآمد داشته اند 
اما در حداقل ترین حالت ممکن، ماهانه 2 میلیون تومان در تهران اجاره 
پرداخت می کنند. مس��ئله بعدی به افراد مجرد ش��اغل خانوار مربوط 
می ش��ود؛ آمارها از افزایش سن ازدواج در کشور حکایت دارد و بررسی 
واحدهای دولتی و خصوصی حکایت از افراد مجردی است که به دالیل 
مختلف حاضر به ازدواج نیس��تند. با این ش��رایط، یارانه افراد مجرد در 
اختیار سرپرس��ت خانوار که عمدتا پدر خانواده است قرار می گیرد اما 
به دلیل اینکه مجموع درآمد این خانوار نیز بیش از ۱2 میلیون تومان 
است یا در دهک های باال قرار گرفته از دریافت یارانه محروم شده است، 
این در حالی بوده که بخش��ی از افراد مجرد با کار و پس انداز به دنبال 
مهیا کردن شرایطی برای آغاز زندگی خود هستند و این مسئله عموما 

ارتباطی به تأمین معیشت خانوار ندارد.
گفتنی اس��ت س��ازمان هدفمندی یارانه ها اعالم ک��رده هموطنان 
می توانن��د برای اطالع از دهک بن��دی خود از دو طریق اقدام کنند؛ راه 
نخست، شماره گویای ۰۹2۰۰۰۰6۳6۹ است که بعد از تماس، با وارد 
کردند کد ملی سرپرس��ت خانوار و همچنین وارد کردن یک ش��ماره 
تلفن همراه که به نام سرپرست است، دهکی که در آن قرار دارند اعالم 
می ش��ود. راه دیگر، مراجعه به سامانه hemayat.mcls.gov.ir است 

که وضعیت دهک بندی را مشخص و اعالم می کند.
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فرصت امروز: نقدینگی در اقتصاد ایران همواره به »بمب ساعتی« تشبیه 
ش��ده است؛ کما اینکه در چند سال گذش��ته با فوران نقدینگی بالفاصله 
رش��د تورم از دل رشد نقدینگی بیرون آمده و به نگرانی ها درباره شاخص 
قیم��ت تولیدکننده و مصرف کننده دامن زده اس��ت. اقتصاد ایران در این 
سال ها درگیر یک چرخه تورمی شده که عوامل مختلفی در آن موثر است. 
ش��اخص نقدینگی، یکی از بزرگترین عوامل رشد نرخ تورم بوده است، اما 

نقدینگی خود نیز معلول علت های دیگری است.
رابطه میان نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران، از ریشه دارترین نسبت های 
اقتصادی اس��ت. بسیاری از کش��ورها به خصوص جوامع توسعه یافته که 
مسئله تورم را به عنوان یک بیماری مزمن حل کرده اند، از رشد نقدینگی 
هراسی ندارند، اما افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران همواره به طور مستقیم 
به رش��د تورم متصل اس��ت و خود را در شاخص قیمت ها نشان می دهد. 
اگرچه نقدینگی در یک ش��رایط ایده آل می تواند با رش��د مالیم به رشد 
تولید کمک کند، اما مفهوم رش��د نقدینگی در اقتصاد ایران با بسیاری از 
کشورها متفاوت است و این روند محصول بی ثباتی در فضای اقتصاد کالن 
اس��ت، به طوری که بازارهای واسطه ای نظیر طال، ارز، مسکن و خودرو به 
میدان س��وداگری تبدیل می شود و گردش نقدینگی در آن بر طبل تورم 
می کوبد تا یک دور باطل ایجاد شده باشد. به این ترتیب، نقدینگی به جای 
تولید به سوی سوداگری سوق پیدا می کند تا تورم به قله های جدید برسد.

مسیر نقدینگی در دل تحریم ها
البت��ه در این میان، اتفاق��ات دیگری نیز جری��ان دارد که نتیجه آن را 
تش��دید می کند. دو موج گس��ترده تحریمی در ابت��دا و انتهای دهه ۹۰، 
تامین مواد اولیه و اقالم مصرفی را با هزینه بیش��تری همراه ساخته است. 
افزایش هزینه نقل و انتقال پول در ش��رایط تحریمی در مقابل رشد چند 
برابری قیمت دالر البته ناچیز اس��ت. قیم��ت دالر از حدود 4 هزار تومان 
در س��ال ۱۳۹6 به بیش از 2۹ هزار تومان در میانه اردیبهشت ماه ۱4۰۱ 
رسیده اس��ت. افزایش قابل توجه نرخ ارز موجب رشد چشمگیر قیمت ها 
برای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان شده است؛ کما اینکه تورم تولید در 
سال های اخیر همواره رقم های باالیی را تجربه کرده است و این روند رشد 

چه در ش��اخص قیمت تولیدکننده و چه در شاخص قیمت مصرف کننده 
همواره ادامه داشته و هیچ وقت متوقف نشده است. نکته مهم در شاخص 
قیمت مصرف کننده یا همان نرخ تورم در بخش مصرف، تداوم رش��د آن 
برای چهارمین سال پیاپی است. چنانکه این روند میزان تاب آوری اقتصاد 
ایران را به حداقل رسانده و دردهای تورمی را در بخش های تولید و مصرف 

به وضعیت حادی رسانده است.
در سمت دیگری از این دور تورمی، ناامنی فضای اقتصاد کالن و کاهش 
اعتماد س��رمایه گذاران به تولید قرار دارد. از یکس��و، تحریم ها فضا را برای 
فعالیت های مولد اقتصادی دشوار ساخته و از سوی دیگر، محدودیت های 
داخلی و موانع کس��ب و کار، انگیزه سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری 
در بخ��ش مولد کاه��ش داده اس��ت. اقتصاددانان می گویند س��رمایه به 
جایی می رود که در آن احس��اس امنیت کند. در ایران اما سال هاست که 
فضای تولید با امنیت بیگانه اس��ت و هر بار که موج تحریم از راه رسیده، 
اندوخته های این بخش را بر باد داده اس��ت. این احساس ناامنی از ابتدای 
دهه ۹۰، خود را بیشتر نشان داده و از زمانی که تحریم های مالی و بانکی 
به ش��یوه ای جدید و تاثیرگذار اعمال شد، اقتصادگردانان در ایران وارد فاز 
تازه ای از محدودیت شدند. رشد سه برابری بهای ارز در آن مقطع، فضا را 
برای سوداگری و گسترش بخش های غیرمولد باز کرد و تجربه ای سیاه اما 
ماندگار را برجا گذاشت. همین تجربه در تحریم های سال ۱۳۹7 نیز تکرار 
شد. این بار با شدت بیشتری این اتفاق رخ داد، چراکه جمعیت بیشتری از 
دارندگان نقدینگی های کوچک و بزرگ به این واقعیت پی برده بودند که 
بخش های غیرمولد و بازارهای واسطه ای، میدان مناسبی برای کسب سود 
و یا حداقل حفظ ارزش دارایی ها به حساب می آید. به همین دلیل این بار 
قبل از اعمال تحریم ها یعنی از زمستان ۱۳۹6، بازار ارز وارد فضای التهاب 

شد و ناقوس جنگ اقتصادی را به صدا درآورد.
روند صعودی آمارهای پولی

ش��اید مهمترین نقش را در این دور تورمی، ش��اخصی ایفا می کند که 
رشد آن معلول تحریم است. شاخص نقدینگی در مرحله سوم از این دور 
ایستاده است، اما جایگاهی ویژه در تقویت آن دارد. پس از بروز اختالفات 

بین المللی که محصول آن تحریم است و بعد از گسترش ناامنی در فضای 
اقتص��اد کالن، نقش نقدینگی پررنگ می ش��ود. مس��یر نقدینگی در این 
ش��رایط به سوی بخش های تورم ساز اس��ت. حجم نقدینگی نیز به دلیل 
کمبود منابع مالی همانند یک گلوله برفی که از باالی کوه رها شده است، 
دائما بزرگتر می شود و آثار تخریبی آن به همان نسبت به صورت تصاعدی 
رش��د می کند. افت چشمگیر درآمدهای ارزی ناشی از تحریم های نفتی و 
بانکی و محدودیت دریافت ارزهای صادراتی از کش��ورهای خریدار کاال و 
نفت ایران، دولت ها را به س��وی یک تصمیم هدایت می کند. آخرین چاره 
برای تامین مالی اقتصاد ایران و جبران کسری بودجه برای تصمیم گیران، 
دس��تبرد به خزانه بانک مرکزی اس��ت. بدترین نوع رشد نقدینگی زمانی 
اتفاق می افتد که سهم رشد پایه پولی در آن افزایش پیدا می کند. نقدینگی 
از پایه پولی و ضریب فزاینده پولی تش��کیل می شود که اولی از چاپ پول 
در بانک مرکزی به دست می آید و دومی از گردش آن در میان بانک ها و 

سایر میدان های اقتصاد تغذیه می کند.
رشد پایه پولی در سال های اخیر در کنار افزایش مطالبات بانک مرکزی 
از دولت نش��ان می دهد که باز هم استقراض از بانک مرکزی برای عبور از 
بحران کسری بودجه در دستور کار دولت ها بوده است. طبق آمارهای بانک 
مرکزی، رش��د پایه پولی در پایان س��ال ۱4۰۰ بالغ بر ۳۱.4 درصد بوده 
اس��ت و حجم نقدینگی نیز در پایان سال گذشته به 4۸۳2 هزار میلیارد 
تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹  درصد رشد داشته 
است. همچنین بدهی دولت و شرکت های دولتی به بانک مرکزی تا پایان 
بهم��ن ماه ۱4۰۰ به ترتیب معادل ۱6۸ هزار و ۱4۰ میلیارد تومان و 4۳ 
ه��زار و ۸۰۰ میلیارد توم��ان بوده که هر کدام با رش��د 4۵.4 درصدی و 
2۹.۵ درصدی مواجه شده است. این اعداد و ارقام نشان می دهد که رشد 
نقدینگی، ش��تاب قابل توجهی آن هم از ناحیه پایه پولی دارد. این رش��د 
فزاینده نقدینگی که در چند س��ال گذشته همواره ادامه داشته است، در 
این فضای ناامن اقتصادی به یک بمب ساعتی بزرگ در بازارهای واسطه ای 
تبدیل شده که دائما در حال دمیدن به آتش تورم است. متاسفانه این بمب 

ساعتی در اقتصاد ایران هنوز خنثی نشده است.

تورم و نقدینگی با چه نسبتی در اقتصاد ایران جلو می روند؟

آالرمپولی

س��رانجام پس از چند ماه گمانه زنی، دولت س��یزدهم از هفته گذشته، 
اصالحاتی در نظام پرداخت یارانه ای کش��ور به وجود آورد که بررس��ی ها 
نش��ان از موفقیت آن در افزایش قدرت خرید مردم دارد. به گزارش ایسنا، 
از س��ال ۱۳۸۹ و همزمان با اجرای گام نخست هدفمندی یارانه ها، دولت 
احمدی نژاد یارانه 4۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای هر ایرانی در نظر گرفت. 
این یارانه که برای بیش از ۱۱ س��ال پرداخت شد، به مرور زمان و با روند 
صعودی تورم، میزان تاثیرگذاری خود را به شکل قابل توجهی از دست داد.
در آبان ماه ۱۳۹۸ و همزمان با تغییر قیمت بنزین نیز یارانه جدیدی در 
قالب س��بد معیشتی خانوار به حساب 6۰ میلیون ایرانی واریز شد که این 
مبلغ نیز در گذر زمان، اثرگذاری خود را تا حد زیادی از دست داد. به این 
معادله باید وضعیت ارز 42۰۰ تومانی را نیز اضافه کرد. ارزی که بنا بود با 
تامین ارزان قیمت مواد اولیه تولید کاالهای اساسی، قیمت این محصوالت 
را پایین نگه دارد اما در عمل موفقیت چندانی نداشت و آنطور که بسیاری 

از فعاالن اقتصادی می گویند، خود به بستری جدید برای رانت بدل شد.
دول��ت س��یزدهم از ابتدای آغاز ب��ه کار خود از ل��زوم ایجاد اصالحات 
جدی��د در نظام پرداخت یارانه صحب��ت کرد و ارز 42۰۰ تومانی نیز یکی 
از مهمترین موضوعاتی بود که مس��ئوالن دولتی از لزوم تغییر در ساختار 
اج��رای آن خبر دادن��د. هرچند از زمان تحویل الیح��ه بودجه در آذرماه 
پارس��ال، بحث بر س��ر حذف این ارز مطرح ش��ده بود اما سرانجام پس از 
چند ماه مذاکره و بررس��ی در مجلس، نمایندگان اعالم کردند که اختیار 
تصمیم گیری در این زمینه را به دولت می دهند، با این شرط که راهی برای 

حفظ قدرت خرید مردم و حمایت از آنها پیش بینی شود.
سرانجام دولت چند روز قبل از برنامه خود رونمایی کرد. به این ترتیب 
ب��رای ۹ دهک جامعه، مبالغ ۳۰۰ و 4۰۰ هزار تومانی واریز ش��د و دولت 
یارانه دو ماه را به ش��کل یکجا به حس��اب سرپرس��تان خانوار واریز کرد. 
هرچند بناست از دو ماه دیگر کاالبرگ الکترونیکی وارد چرخه حمایت از 
مردم شود اما بررسی ها نشان می دهد که همین یارانه نیز توانسته قدرت 
خرید مردم را افزایش دهد. با وجود افزایش قیمت چهار قلم کاالی اساسی 
از جمله مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات از روز پنجش��نبه 22 اردیبهشت 
ماه، با محاس��بات صورت گرفته قدرت خرید ۹ دهک افزایش یافته است؛ 
برای مثال یک خانواده چهار نفره در دهک اول ش��هری، نفری 4۰۰ هزار 
تومان و مجموعا یک میلی��ون و 6۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می کنند. 
هزینه خرید مرغ، تخم مرغ، ش��یر، پنیر و انواع روغن این خانواده قبل از 

اص��الح قیمت ها 24۱ هزار تومان ب��ود که با تغییر قیمت این اقالم، ۵6۸ 
ه��زار تومان خواهد ش��د. این یعنی هزینه این خان��واده ۳27 هزار تومان 
افزایش یافته اس��ت. همچنین میزان یارانه خال��ص دریافتی این خانواده 
نس��بت به یارانه قبلی یک میلیون و 2۵۰ ه��زار تومان افزایش یافته، این 
یعن��ی قدرت خرید این خانواده در چه��ار کاالی مذکور ۹2۳ هزار تومان 
زیادتر شده است. در رابطه با سایر خانوارها نیز بررسی ها نشان از افزایش 
ق��درت خرید مردم با دریافت حمایت های ت��ازه دارد؛ تغییراتی که امکان 
اجرای آن در سال های قبل نیز وجود داشت و علت بزرگی تغییرات، نادیده 

گرفتن امکانات در سال های گذشته است.
در ای��ن زمینه، جعفر خیرخواهان، اقتصاددان با تاکید بر ترمیم طوالنی 
مدت قدرت خری��د مردم می گوید: موضوعی که نمی توان در آن تردیدی 
کرد این اس��ت که اقتصاد ایران در ۱۰ س��ال گذشته، کوچک تر شده و با 
مشکالتی جدی دست و پنجه نرم کرده است. از تحریم های طوالنی مدت 
گرفته تا مشکالت غیرقابل پیش بینی مانند شیوع کرونا، همگی دست به 

دست هم دادند تا شرایط را برای اقتصاد ما دشوار کنند.
او با بیان اینکه مردم در این ش��رایط از دولت توقع حمایت دارند، ادامه 
می دهد: یارانه 4۵ هزار تومانی که در زمان احمدی نژاد پرداخت می ش��د 
یک ارزشی داش��ت، اما امروز این یارانه عمال امکان تاثیرگذاری خود را از 
دس��ت داده. در س��ال های قبل امکان آنکه اصالحاتی در این زمینه انجام 
شود وجود داشت اما به نظر می رسد که دولت گذشته در سال های پایانی 
تنها روزش��مار پایان دوره اش را گذاشته بود و هیچ برنامه اصالحی را اجرا 
نمی ک��رد. این اقتصاددان با بیان اینکه فاصله ایجادش��ده میان قیمت ها و 
قدرت خرید مردم به راحتی پر نمی شود، می افزاید: با افزایش میزان یارانه 
نقدی در روزهای گذش��ته این امید به وجود آمده که تغییراتی در قدرت 
خرید مردم ایجاد شود، اما واقعیت این است که این تحوالت به شکل یک 
ُمسکن عمل می کنند و اقتصاد ما که در سال های گذشته فرصت اصالحات 
کالن را از دس��ت داده اس��ت، امروز باید به لزوم انجام این اصالحات برای 

ترمیم طوالنی مدت قدرت خرید مردم تمرکز کند.
خیرخواهان با اش��اره به لزوم ارتباط دقیق میان دولت و مردم می گوید: 
دولت باید به ش��کل دقیق به مردم توضیح دهد که اقتصاد کش��ور را در 
چه ش��رایطی تحویل گرفته و اصالحاتی که در دستور کار قرار داده با چه 
هدفی اجرایی می شوند. این تغییرات باید یک متولی مشخص داشته باشد 
تا هم به مردم شرایط را توضیح دهد و هم نحوه اجرای سیاست های تازه 

را تش��ریح کند تا اگر ش��رایط به نفع مردم تغییر کرد، آنها در جریان این 
تغییرات باشند. در کنار بحث افزایش قدرت خرید مردم، دولت باید اعالم 
کند که تامین کاالهای موردنیاز آنها نیز بدون هیچ مشکلی انجام خواهد 
ش��د و جامعه نباید از این محل نگرانی داشته باشد؛ موضوعی که فعاالن 

اقتصادی نیز آن را تایید می کنند.

قدرت خرید مردم با یارانه جدید باال می رود؟

راستی آزمایی یارانه جدید

بانکنامه

حباب سکه یک میلیون تومان شد
دالر در مرز 30 هزار تومان

قیمت سکه در پایان هفته گذشته به نیمه کانال ۱4 میلیون تومان رسید و 
حباب سکه نیز یک میلیون تومان شد. در معامالت روز پنجشنبه، قیمت سکه 
تمام بهار آزادی طرح جدید به واس��طه رش��د قیمت دالر با 7۸۰ هزار تومان 
افزایش نس��بت به روز قبل به ۱4 میلیون و 4۵۰ هزار تومان رسید. سکه تمام 
بهار آزادی طرح قدیم نیز با قیمت ۱۳ میلیون و 7۵۰ تومان معامله شد. نیم سکه 
بهار آزادی 7 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، ربع سکه 4 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان 
و س��که یک گرمی 2 میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت خورد. در بازار طال نیز 
نرخ هر گرم طالی ۱۸ عیار به یک میلیون و ۳۸7 هزار تومان رسید و قیمت هر 
مثقال طال 6 میلیون و ۱۰ هزار تومان شد. اُنس جهانی طال هم با قیمت هزار و 
۸۵2 دالر و یک سنت معامله شد. همچنین قیمت دالر در بازار آزاد تهران در 
حالی مجددا به مرز ۳۰ هزار تومان نزدیک شد که نرخ فروش آن در صرافی های 
بانکی در پایان هفته گذشته به رقم 2۵ هزار و 7۰۸ تومان رسید. قیمت فروش 

یورو نیز 2۸ هزار و 4۵۰ تومان اعالم شد.
محمد کش��تی آرای، نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره آخرین 
تحوالت قیمت س��که و طال می گوید: حباب سکه با توجه به تقاضایی که روز 
پنجشنبه ایجاد شده بود، به یک  میلیون تومان رسید و نسبت به ابتدای هفته 
۵2۰ هزار تومان افزایش یافت. به گفته کش��تی آرای، نرخ ارز در روزها و هفته 
گذش��ته 2 هزار و 27۰ تومان افزایش یافت و در نتیجه قیمت سکه و طال نیز 
با رش��د همراه بود. بدین ترتیب، س��که طرح قدیم با ۸۰۰ هزار تومان افزایش 
هفتگی به ۱۳ میلیون و 7۰۰ هزار تومان رسید. سکه طرح جدید با یک  میلیون 
و 2۵۰ ه��زار توم��ان افزایش هفتگی در آخرین معام��الت ۱4 میلیون و 6۰۰ 
هزار تومان، نیم سکه با ۵۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی 7 میلیون و ۹۰۰ هزار 
تومان، ربع سکه با ۵۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی 4میلیون و ۹۰۰ هزار تومان 
و س��که یک گرمی با ۱۵۰ هزار تومان افزایش هفتگی 2 میلیون و ۸۰۰ هزار 
تومان دادوس��تد شد. همچنین هر مثقال طالی آب ش��ده با ۳62 هزار تومان 
افزایش هفتگی 6 میلیون و 2۰ هزار تومان و هر گرم طالی آب ش��ده نیز در 
آخرین معامالت هفته با ۸4 هزار تومان افزایش یک میلیون و ۳۹۰ هزار تومان 
قیمت خورد. بهای انس جهانی نیز در هفته گذشته کاهش یافت و در آخرین 
معامالت روز پنجش��نبه به یک هزار و ۸۵۰ دالر رسید که نسبت به اول هفته 
۳4 دالر کاهش داشت. حباب سکه نیز با توجه به رشد تقاضا در روز پنجشنبه 
به یک میلیون تومان رس��ید و نسبت به ابتدای هفته ۵2۰ هزار تومان افزایش 
یافت. حباب سکه در ابتدای هفته 4۸۰ هزار تومان بود. بنابراین در هفته گذشته 
کاهش قیمت انس جهانی طال تاثیری بر بهای فلز زرد در بازار نداشت و افزایش 
قیمت ها تحت تاثیر رش��د نرخ ارز بود. نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
درخصوص قیمت انواع س��که و طال در هفته پی��ش رو نیز می گوید: نمی توان 
پیش بینی از وضعیت نرخ ارز در این هفته داشت، زیرا با مدیریت بانک مرکزی بر 
بازار ارز نمی توان انتظار افزایش قیمت ها داشت. به همین دلیل در کل نمی توان 
تحلیلی از وضعیت بازار ارز داشت. از سوی دیگر انتظار می رود انس جهانی طال 

نزولی باشد بنابراین نمی توان تحلیلی از بازار فلز زرد داشت.

با امضای قرارداد محرمانه
۵10 میلیون دالر به بورس واریز می شود

رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بازار سرمایه با اشاره به تصمیم صندوق 
توس��عه ملی برای سرمایه گذاری مستقیم در بازار سهام اعالم کرد صندوق 
توس��عه ملی در ازای سود از پیش تعیین شده نسبت به سرمایه گذاری ۱2 

هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی در بازار سهام اقدام کرده است.
امیرمهدی صبائی با اش��اره به اینکه صندوق توسعه ملی در ازای سود از 
پیش تعیین ش��ده نسبت به سرمایه گذاری ۱2 هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان 
در بازار س��هام اقدام کرده اس��ت، به ایس��نا گفت: از آنجای��ی که صندوق 
توس��عه ملی س��رمایه گذار اس��ت، ماهیت قراردادی که با امضای صندوق 
تثبیت بازار س��رمایه رسیده، محرمانه است؛ یعنی مبادله قرارداد به صورت 
محرمانه انجام شده است؛ هرچند که صورت های مالی صندوق تثبیت طبق 
برنامه ریزی انجام شده و پس از اخذ مجوزهای مربوطه قرار است به زودی 
افشا ش��ود و پس از آن نرخ و شرایط قرارداد در یادداشت های صورت های 

مالی منتشرشده قابل مالحظه است.
او در م��ورد اینک��ه صن��دوق توس��عه ملی اعالم ک��رده قص��د دارد به 
صورت مس��تقیم در بازار سرمایه س��رمایه گذاری کند، افزود: این صندوق 
سیاس��ت گذاری کرده اس��ت تا عالوه ب��ر منابعی که تحت عن��وان معادل 
ریالی یک درصد از منابع خود را  در صندوق تثبیت س��پرده گذاری کرده، 
س��رمایه گذاری های دیگ��ری در بورس اوراق بهادار انج��ام دهد و صندوق 
تثبی��ت در جایگاه��ی قرار ندارد ک��ه در مورد کم و کیف س��رمایه گذاری 
صندوق توس��عه ملی توضیح دهد اما به طور کلی صندوق تثبیت می تواند 

ابزاری برای تسهیل این سرمایه گذاری باشد.
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بانک مرکزی اعالم کرد
وثایق قابل اخذ برای یک وام 200 میلیونی

براساس دستورالعمل بانک مرکزی، از این به بعد پرداخت وام های خرد تا 
سقف 2۰۰ میلیون تومان با اخذ وثیقه مبتنی بر اعتبارسنجی خواهد بود. 
بانک مرکزی در این بخشنامه اعالم کرده که از تاریخ ابالغ این دستورالعمل، 
بانک ها باید تس��هیالت خرد اعطایی را براساس ش��رایط، امتیاز اعتباری، 
رتبه اعتباری داخلی و س��قف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش 
اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض الحسنه به مشتری 
پرداخت کنند. عالوه بر این، بانک ها باید قبل از اعطای تسهیالت، نسبت 
به اس��تعالم سابقه چک برگش��تی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کنند 
زیرا اعطای تس��هیالت خرد به مش��تری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر 
نش��ده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع س��وءاثر از چک برگشتی و تعیین 
تکلیف بدهی غیرجاری مطابق ضوابط ابالغی مربوط ممنوع است. از سوی 
دیگر، در پرداخت تسهیالت خرد به مشتری دارای سابقه و امتیاز اعتباری، 
بانک می تواند با رعایت تکالیف قانونی و مقررات مرتبط، متناسب با امتیاز 
اعتباری مشتری، میزان تس��هیالت خرد اعطایی و درجه ی نقدشوندگی 
وثایق و تضامین ارائه ش��ده، حداکثر دو مورد از تضامین و وثایق به ش��رح 
موارد درج شده در فهرست زیر از تسهیالت گیرنده یا ضامن دریافت کند.  
بنابراین، وثایق قابل اخذ برای دریافت یک وام خرد تا سقف 2۰۰ میلیون 

تومان به این شرح است:
-۱اوراق تج��اری از قبیل چک یا س��فته مش��تری. -2اوراق بدهی اعم 
از اوراق پذیرفته ش��ده در بازار س��رمایه و غیر آن. -۳س��هام شرکت های 
پذیرفته ش��ده در بورس از جمله سهام عدالت. -4واحدهای سرمایه گذاری 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری قابل معامل��ه در بورس. -۵چک یا س��فته 
توس��ط ضامن. -6اموال عینی با ارزش عرفی از قبیل خودرو، مس��کوکات 
یا مصنوعات طال. -7حس��اب یارانه اش��خاص. -۸گواهی کس��ر از حقوق 
توس��ط مش��تری یا ضامن. -۹ضمانت یک نفر کاسب دارای پروانه کسب 
که در زمان اعطای تس��هیالت دارای فعالیت اقتصادی دایر باشد. -۱۰در 
مناطق روستایی ضمانت یک نفر ساکن روستا که اهلیت و صالحیت وی 
توسط شورای اسالمی روستا مورد تأیید واقع گردد ممهور به مهر شورای 
اسالمی روستا. -۱۱س��یم کارت دائمی ثبت شده تحت مالکیت مشتری. 
-۱2برای روستائیان، کشاورزان، دامداران سنتی و عشایر، پروانه چرای دام، 
پروانه چاه کش��اورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره ای. 
-۱۳ضمانت صادره توس��ط بنگاه محل اشتغال مشتری، متضمن تضمین 
دیون تسهیالت گیرنده. -۱4قرارداد الزم االجرا و -۱۵سایر تضامین متناسب 
با امتیاز اعتباری مش��تری و تشخیص مؤسس��ه اعتباری. البته در اعطای 
تس��هیالت خرد به مشتری فاقد س��ابقه و امتیاز اعتباری، بانک می تواند 
متناسب با س��طح درآمد مشتری و توان بازپرداخت اقساط توسط وی، با 
اخذ حداکثر دو مورد از وثایق برای بار نخست تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان 
در سطح تمامی مؤسسات اعتباری تسهیالت خرد اعطا کند. الزم به ذکر 
است که براساس دستورالعمل بانک مرکزی، دریافت هرگونه وثیقه نقدی 
از مشتری در اعطای تسهیالت خرد، در قالب انواع سپرده ها ممنوع است.

اقالم خوراکی در محدوده مطلوب قیمتی قرار ندارند
قیمت اقالم خوراکی در حد بحرانی

مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار باالخره پس از چند ماه تاخیر، 
گزارش بررس��ی روند متوس��ط قیمت اقالم خوراک��ی منتخب در مناطق 
شهری طی فروردین ماه ۱4۰۱ را منتشر کرد؛ وضعیتی که نشان می دهد 
قیمت اقالم خوراکی اصال خوب نیست و دیگر حد مطلوبی برای آنها وجود 
ندارد. مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی در ماه جاری با ماه قبل نشان 
می دهد که در دو قلم از کاالهای منتخب تغییرات بیش از ۱۰ درصد بوده 
و بیش��ترین افزایش قیمت ها در کاالهای منتخب مربوط به گوجه فرنگی 
)27.6 درصد(، خیار )۱۱.4 درصد(، ش��کر )۱۰ درصد( اس��ت. همچنین 
کمترین افزایش در قیمت ها مربوط به پنیر ایرانی پاستوریزه )صفر درصد(، 
روغن مایع )۰.2درصد(، کره پاستوریزه )۰.۸ درصد( و شیر پاستوریزه )۰.۸ 
درصد( اس��ت. از طرف دیگر، مقایسه متوسط قیمت اقالم خوراکی در ماه 
جاری با ماه مش��ابه سال قبل نش��ان می دهد که در چهار قلم از کاالهای 
منتخب تغییر قیمت بیش از ۱۰۰ درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت 
در اقالم س��یب زمینی )۱۸6.۸ درص��د(، گوجه فرنگی )۱۵۵.2 درصد(، و 
برن��ج ایرانی درجه یک )۱۱4.6 درصد( و رب گوجه فرنگی ۱۰۰.7درصد( 
مشاهده شده است. کمترین افزایش قیمت ها هم مربوط به اقالم موز )۰.۱ 

درصد(، پرتقال )4.۳ درصد( و روغن مایع )7.2 درصد( است.
در ادامه این گزارش، جهت بررس��ی روند تغییرات قیمت اقالم خوراکی 
از سه حد مطلوب، هشدار و بحرانی استفاده می شود: حد مطلوب، حدی از 
قیمت کاالی منتخب است که با توجه به شرایط کشور، نوسانات قیمت در 
اطراف آن برای مصرف کننده قابل قبول به نظر می رسد و کنترل قیمت ها 
در این محدوده منجر به کاهش تورم خواهد شد. این حد براساس افزایش 
ماهانه حداکثر یک درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته ش��ده اس��ت 
که برای یک دوره یک ساله ۱2 درصد خواهد بود. حد هشدار نیز حدی از 
قیمت کاالی منتخب اس��ت که نوسانات قیمت از حد مطلوب خارج شده 
است و در صورت ادامه منجر به افزایش تورم خواهد شد. این حد براساس 
افزایش ماهانه حداکثر ۱.۵ درصد برای قیمت هر کاال در نظر گرفته شده 
اس��ت که برای یک دوره یک س��اله ۱۸ درصد خواهد بود. عبور قیمت ها 
از ای��ن حد، بیانگر ضرورت برنامه ریزی خاص برای کنترل قیمت هاس��ت. 
همچنی��ن حد بحرانی، حدی از قیمت کاالی منتخب اس��ت که نش��ان 
می دهد قیمت اقالم از کنترل خارج ش��ده و این امر منجر به ایجاد تورم 
جهشی خواهد شد. این حد براساس افزایش ماهانه حداکثر 2 درصد برای 
قیمت هر کاال در نظر گرفته ش��ده است که برای یک دوره یک ساله 24 
درصد خواهد بود. در این ش��رایط اتخاذ تصمیمات سریع و اقدام عاجل و 

حتی مداخله مستقیم در بازار برای کاهش قیمت ها ضروری است.
بررسی ها نشان می دهد که در فروردین ماه ۱4۰۱، متوسط قیمت حدود 
۸7.۵ درصد اقالم منتخب شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه 
یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، 
تخم مرغ ماش��ینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، خیار، 
گوجه فرنگی، س��یب زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قند، ش��کر، رب گوجه 
فرنگی و چای خارجی بس��ته ای فراتر از ح��د بحرانی قیمت ها قرار دارند. 
درخصوص بیش��تر اقالم مانند برنج درجه یک ایرانی، سیب زمینی، قند و 
ش��کر، خیار و رب گوجه فرنگی روند صعودی مشاهده می شود و افزایش 
مجدد قیمت این کاالها، دور از انتظار نیست. همچنین متوسط قیمت اقالم 
خوراکی مانند گوش��ت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و پیاز در محدوده 
هشدار قرار دارند. در بررسی قیمت اقالم خوراکی این ماه، هیچ محصولی 

در محدوده مطلوب قرار نداشته است.

خبرنــامه

فرصت ام��روز: بورس تهران در آخرین روز معامالتی هفته گذش��ته به 
واسطه رش��د قابل توجه قیمت دالر و همینطور افزایش انتظارات تورمی 
)به دنبال رش��د قیمت مواد غذایی( با ۱.6 درصد رشد از نیمه کانال ۱.۵ 
میلیون واحدی عبور کرد و در ارتفاع یک میلیون و ۵64 هزار واحد ایستاد. 
پس از آنکه ش��اخص کل بورس تهران در دو روز نخست هفته گذشته با 
افزایش کم رمق و در دو روز معامالتی بعدی با کاهش��ی اندک مواجه شد، 
در آخرین روز کاری هفته رشد قابل توجه 24 هزار واحدی را تجربه کرد. 
در این روز )چهارشنبه( قیمت دالر پس از ماه ها بار دیگر به مرز ۳۰ هزار 
تومان نزدیک شد و در پایان معامالت روزانه به رقم 2۹ هزار و 6۰۰ تومان 
رس��ید. در واقع، قیمت اسکناس س��بز آمریکایی ظرف 4۸ ساعت سه بار 
رکورد خود در سال ۱4۰۱ را ارتقا داد و بعد از بیشتر از چهار ماه بار دیگر 
تا یک قدمي مرز روانی ۳۰ هزار تومان رسید. همین امر، موتور رشد بورس 
را روش��ن کرد و نماگر اصلی تاالر شیش��ه ای با رشد ۱.6 درصدی در این 
روز مواجه شد. بدین ترتیب، هرچند شاخص کل بورس تهران در روزهای 
نخست هفته گذشته روندی نزولی و نوسانی داشت، اما در نهایت هفته را 
با صعودی چش��مگیر به پایان رس��اند و با عبور از مرز یک میلیون و ۵6۰ 
هزار واحد، از فرش به عرش رس��ید. ش��اخص کل با معیار هم وزن نیز در 
ای��ن هفته ۳.7 درص��د افزایش یافت و در نهایت به رقم 4۳۸ هزار و 4۱۰ 

واحد صعود کرد.
تاثیر حذف ارز 4200 بر بازار سهام

در میانه هفته گذشته حذف ارز 42۰۰ تومانی از سوی دولت سیزدهم 
کلید خورد و این موضوع مطمئنا بر روند بازارهای مالی از جمله بازار سهام 
تاثیر زیادی خواهد گذاش��ت. در این خصوص، یک تحلیلگر بورس با بیان 
اینکه نخس��تین گام دولت برای حذف ارز 42۰۰ تومانی برداشته شد، به 
ایرنا گفت: اقدام دولت سیزدهم مبنی بر حذف ترجیحی شجاعانه بود، در 
حالی که دولت قبل جرأت اجرای این تصمیم را نداشت. نوید خاندوزی با 

اشاره به حذف ارز ترجیحی و اثر مثبت آن بر اقتصاد کشور ادامه داد: قبل 
از هر اتفاقی باید این موضوع مورد بررس��ی قرار بگیرد که اس��تفاده از ارز 
42۰۰ تومانی در چه فضایی ایجاد شد. مسئوالن دولت قبل به دنبال این 
بودند تا نشان دهند که اثر تحریم ها کم است و نمی تواند چندان بر اقتصاد 
ایران اثرگذار باش��د که این امر باعث شد تا دولت وقت در آن برهه چنین 
تصمیم غیرمنطقی ای اتخاذ کند. به طور کلی، هر نوع سیاست چندنرخی 
در سیستم اقتصاد کشور می تواند موجب تبعات سنگین برای اقتصاد کشور 

شود و به مراتب فساد و نیز ناکارآمدی را به همراه خواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه به نظر می رسد یکی از مزیت های 
حذف ارز 42۰۰ تومانی، کوتاهی دس��ت دالالن از کاالهایی است که این 
ارز به آنها اختصاص داده می شد، افزود: ارز 42۰۰ تومانی به انواع کاالهای 
واردات��ی که به نوعی کاالهای مورد نیاز مردم اس��ت و به امنیت غذایی و 
دارویی کش��ور مربوط می شود تخصیص داده شد، اما در عمل هیچ اتفاق 
مثبتی رخ نداد و کنترلی در تورم کشور شاهد نبودیم. خاندوزی سپس به 
تبعات استفاده از ارز 42۰۰ تومانی اشاره کرد و گفت: مهمترین تبعات این 
اتفاق، پایین نگه داشتن و مصنوعی بودن قیمت محصوالت بود که منجر 
به افزایش قاچاق در برخی از اقالم، افزایش مصرف و کاهش عرضه در بازار 
این کاالها ش��د. در واقع، هدفی که دولت قبل به دنبال آن بود تا به نفع 
اقشار آسیب پذیر کشور باشد، محقق نشد. با اینکه از مدت ها قبل اقدامات 
الزم در زمینه حذف ارز 42۰۰ تومانی اتخاذ ش��د اما هیچ گاه مس��ئوالن 
جرأت اجرایی کردن آن را نداش��تند؛ این در حالی اس��ت که اکنون این 
تصمیم توسط مس��ئوالن حاضر در دولت سیزدهم به مرحله اجرا رسیده 
اس��ت. او همچنین درباره تاثیر حذف ارز 42۰۰ تومانی بر روند معامالت 
بازار سهام توضیح داد: حذف ارز 42۰۰ تومانی به طور حتم منجر به شفاف 
ش��دن، تک نرخی شدن، حرکت دولت به س��مت اقتصاد آزاد و دوری از 
اقتصاد دس��توری خواهد شد که این امر کمک زیادی را به روند معامالت 

بازار سرمایه دارد و نخستین گام مثبت در مسیر این بازار خواهد بود. این 
اق��دام مثبت دولت س��یزدهم در صنایعی مانند صنع��ت غذایی و دارویی 
با تاثیر مس��تقیم و مثبتی همراه می ش��ود. طبق تجربیات به دست آمده، 
بازار همیش��ه ابتدا نسبت به آزادسازی ها ش��وکی را متحمل می شود اما 
بعد از مدتی استقبال خوبی از این نوع اقدامات داشته و حرکت خوبی در 

معامالت سهام شرکت ها به وجود آمده است.
بازار سهام در هفته ای که گذشت

بررسی وضعیت بازار سهام در هفته گذشته )هفته منتهی به چهارشنبه 
2۱ اردیبهش��ت ماه( نش��ان می دهد که ارزش کل معامالت با رش��د ۹6 
درص��دی از ۱7۸ ه��زار و ۳۹4 میلیارد ریال در هفت��ه قبل به رقم ۳۵۱ 
ه��زار و ۳۸۱ میلیارد ریال در پایان این هفته رس��ید. حجم کل معامالت 
این بازار نیز با رش��د ۱۱6 درصدی از 27 هزار و ۱6۱ میلیون سهم تا ۵۸ 
هزار و ۹۱۹ میلیون سهم افزایش یافت. همچنین ارزش معامالت در بازار 
اول س��هام در هفته گذشته رش��دی ۱۰۰ درصدی را تجربه کرد و از ۵۹ 
هزار و ۱۵۸ میلیارد ریال به ۱۱۸ هزار و 4۹7 میلیارد ریال رس��ید. ارزش 
معامالت در بازار دوم س��هام نیز ۸۹ درصد افزای��ش یافت و از 6۸ هزار و 
۱۵۳ میلی��ارد ریال تا ۱2۹ هزار و 4۰6 میلیارد ریال افزایش یافت. ارزش 
معامالت بازار بدهی هم ۳۸2 درصد صعود کرد و از ۳46۸ میلیارد ریال تا 
۱6 ه��زار و 742 میلیارد ریال افزایش یافت. همچنین ارزش معامالت در 
بازار مشتقه توانست ۵7 درصد افزایش یابد و از 2۸۸ میلیارد ریال در هفته 
قبل به ۹۵۵ میلیارد ریال در این هفته برسد. نهایتا شاخص کل بورس در 
پایان این هفته با رشد بیش از ۳4 هزار واحدی از رقم یک میلیون و ۵2۹ 
هزار واحد در هفته قبل به رقم یک میلیون و ۵64 هزار واحد در پایان این 
هفته صعود کرد. شاخص کل با معیار هم وزن نیز با رشد ۳.7 درصدی از 
422 ه��زار و 474 واحد در هفته قبل به 4۳۸ هزار و 4۱۰ واحد در پایان 

این هفته رسید.

شاخص بورس تهران از مرز یک میلیون و ۵۶0 هزار واحد گذشت

رشددالریبورس

جنگ روسیه و اوکراین و تحریم سرمایه گذاران روسیه از سوی اتحادیه 
اروپا باعث ش��ده است که در ماه های گذشته دو همسایه کشورمان یعنی 
ترکی��ه و امارات )ب��ه خصوص ترکیه( ب��ه مقصد جدی��د میلیاردها دالر 
سرمایه گذاری روس ها تبدیل شوند، در شرایطی که ایران هم می توانست 
به مقصدی برای جذب این سرمایه های سرگردان بدل شود، اما نکته مهم 
این اس��ت که تحریم های ایران از س��وی آمریکا، ع��دم عضویت ایران در 
FATF و نبود زیرساخت های مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی 
باعث می شود که س��رمایه داران خارجی نگاه مثبتی به سرمایه گذاری در 
ایران نداشته باشند. نگاهی به گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران از 2۰ 
س��ال روند سرمایه گذاری خارجی در کش��ور هم این موضوع را به خوبی 
نشان می دهد که ایران کشوری پرنوسان در جذب سرمایه گذاری خارجی 

و ناموفق بوده است.
براساس آمارها در طول 2۰ سال گذشته، بیشترین میزان سرمایه گذاری 
خارج��ی ایران در فاصله س��ال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ با حدود 4.4 میلیارد 
دالر در هر س��ال اتفاق افتاده است. بررسی جریان سرمایه گذاری خارجی 
ای��ران در آمار رس��می مرکز آم��ار ایران از این حکای��ت دارد که مجموع 
س��رمایه گذاری خارجی که ش��امل س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی و 
س��رمایه گذاری در اوراق بهادار است، از ۸۰۵ میلیون دالر در سال ۱۳۸۰ 
به ۱.۳۸۸ میلیارد دالر در سال ۱۳۹۹ رسیده اما در این فاصله با صعود و 
سقوط هایی مواجه بوده است. بررسی جزییات سرمایه گذاری خارجی ایران 

نش��ان می دهد که در س��ال ۱۳۸۰ تمام رقم ۸۰۵ میلیون دالر از طریق 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی بوده و عمال تا سال ۱۳۸4 سرمایه گذاری 
در اوراق بهادار انجام نش��ده اس��ت. در س��ال ۱۳۸۱ با رشد حدود چهار 
برابری، میزان سرمایه گذاری خارجی به ۳.744 میلیارد دالر و در سال بعد 
به ۳.7۵۱ میلیارد دالر می رس��د و در س��ال ۱۳۸۳ با ادامه روند افزایشی 
به 4.2 میلیارد دالر منتهی می ش��ود. در ادامه از س��ال ۱۳۸4 کاهش در 
سرمایه گذاری خارجی ایران اتفاق می افتد و تا سال ۱۳۸۸ به ترتیب ارقام 
۳.4۱2 میلی��ارد دالر، ۱.۹۱4 میلیارد دالر، ۱.7۰۹ میلیارد دالر و ۱.7۹۱ 
میلیارد دالر میزان س��رمایه گذاری خارجی ایران بوده است که بعد از این 
افت دوباره روند رو به رش��د آغاز می ش��ود. در س��ال ۱۳۹۰ با روند رو به 
رش��دی که در سرمایه گذاری خارجی طی ش��ده بود رقم 4.۳22 میلیارد 
دالر ثبت می شود که 4.۳۱4 میلیارد دالر آن سهم سرمایه گذاری مستقیم 
خارجی و ۸.۱ میلیون دالر برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار بوده است. 
اما در س��ال ۱۳۹۱ باالترین میزان س��رمایه گذاری خارجی ایران طی 2۰ 
س��ال گذش��ته به ثبت رس��ید که 4.۱۵2 میلیون دالر در سرمایه گذاری 
مستقیم خارجی و ۳۳6 میلیون دالر آن در اوراق بهادار گزارش شده است.

همچنین از س��ال ۱۳۹2 به بعد عمال افت سرمایه گذاری خارجی برای 
ایران ثبت شده است؛ یعنی سال هایی که هم توافق برجام انجام شد و هم 
در ادامه ش��دت تحریم ها بیشتر بوده اس��ت. براساس اعداد و ارقام در این 
س��ال ۳.۳2۸ میلیارد دالر مجموع س��رمایه گذاری خارجی ایران بوده که 

۳.26۱ میلیارد دالر در س��رمایه گذاری مس��تقیم و 66.۸ میلیون دالر در 
اوراق بهادار اس��ت، اما در سال ۱۳۹4 افت قابل توجهی در سرمایه گذاری 
خارجی ایران ثبت می ش��ود و به ۹4۵ میلیون دالر می رس��د. بار دیگر در 
س��ال ۱۳۹۵ یعنی بع��د از توافق برجام، س��رمایه گذاری خارجی ایران به 
۳.22۳ میلیارد دالر رس��یده ولی مجددا در سال ۱۳۹6 با ریزش  مواجه 
می ش��ود؛ به طوری که در این سال س��رمایه گذاری خارجی ایران 2.4۳۰ 
میلیارد دالر و در س��ال ۱۳۹7 به 2.7۰۹ میلیارد دالر رس��یده بود. سال 
۱۳۹۸ نیز مجموع سرمایه گذاری خارجی کشور یک میلیارد دالر بوده و در 
سال ۱۳۹۹ هم به ۱.۳۸۸ میلیارد دالر رسیده که ۱.224 میلیارد دالر آن 
سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ۱64 میلیون دالر در اوراق بهادار است.

نکته مهم دیگر، مش��وق های بی اثر دولت برای جذب س��رمایه گذاری 
خارجی اس��ت. دولت های ایران در دو دهه گذش��ته طرح های مختلفی 
برای جذب س��رمایه گذاری خارجی اج��را کرده اند که عمال همگی آنها 
شکس��ت خورده اند. در مهمترین مصوبه دولت گذش��ته در س��ال ۹7 
خارجی ها می  توانستند با 2۵۰ هزار دالر سرمایه  گذاری در ایران گذرنامه 
و اقامت سه ساله ایران را بگیرند. اما سال گذشته و پس از عدم موفقیت 
این طرح دولت با تغییر مصوبه قبلی تصویب کرد سرمایه گذاران خارجی 
با ۹۰ هزار یورو سرمایه گذاری در ایران می توانند اقامت پنج ساله دریافت 
کنند، اما همه این طرح ها برای جذب س��رمایه متاسفانه کارایی الزم را 

نداشته است.

ایران ناکام در جذب سرمایه گذاری خارجی

فراز و نشیب جذب سرمایه
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خودروهای وارداتی شهریور به ایران 
می رسند

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه نخستین خودروهای 
وارداتی اواخر شهریور راهی بازار می شوند درخصوص تاثیر واردات بر 
قیمت بازار گفت از همان ماه اول ما ش��اهد کاهش قیمت ها خواهیم 

بود چراکه واردات خودرو شوک به بازار وارد می کند.
به گزارش تس��نیم، اواخر سال ۹7 بود که براساس مصوبه سران قوا 
به علت محدودیت های ارزی، واردات خودرو به مدت سه سال ممنوع 
ش��د. در حال حاضر این ممنوعیت سه س��اله تا پایان اردیبهشت ماه 
تمام می شود و با تأکید دستگاه های مختلف قرار است مصوبه واردات 
خودرو تعریف و به دنبال آن واردات آزاد شود تا التهابات بازار خودرو 

برطرف و تقاضا و عرضه مدیریت شود.
در همین ارتباط مهدی دادفر، درخصوص پیش نویس واردات خودرو 
که قرار اس��ت از سوی وزارت صنعت تهیه و طی روزهای آینده اعالم 
شود، گفت: این پیش نویس در راستای ماده 4 طرح ساماندهی صنعت 
خودرو تهیه می ش��ود و قرار اس��ت براس��اس آن به جای خودروهای 

لوکس برای عموم مردم واردات خودرو انجام شود.
دبی��ر انجمن واردکنندگان خودرو با اعالم اینکه در این پیش نویس 
قرار اس��ت الزامات صادرات خودرو و قطعات نیز تعریف ش��ود، افزود: 
البته تاکید ش��ده س��ایر کاالها نیز امکان صادرات داش��ته باشند، اما 
صادرات آنها برای حفظ تراز تجاری باید با تایید وزارت صنعت باشد تا 

در ادامه آن واردات خودرو انجام شود.
وی اضافه کرد: همچنان قوانین تعرفه ای، عوارض و  استانداردها بر 

واردات خودرو حاکم است و تغییری در این رابطه انجام نشده است.
دادفر با انتقاد از اینکه در راستای تدوین پیش نویس واردات خودرو 
جلسات مختلفی برگزار شده اما از انجمن های ذی ربط هیچ مشورتی 
در این رابطه صورت نگرفته اس��ت، گفت: در نهایت بعد از رایزنی های 
بسیار ما توانستیم یک نماینده از خود را در جلسه اخیر وزارت صنعت 
ارسال کنیم اما نکته اینجاست وزارت صنعت باید برای تصویب قوانین 

و مصوبات مختلف نظر اهالی فن را هم جویا شود.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درخصوص تاثیر واردات خودرو بر 
قیمت بازار نیز گفت به نظر می رسد از همان ماه اول ما شاهد کاهش 
قیمت ها باش��یم، چراکه واردات خودرو شوک به بازار وارد می کند. با 
توجه به قیمت خودروهای وارداتی در آینده بازار به ثبات خواهد رسید.
وی تاکی��د کرد: به نظر می رس��د اولین خودروه��ای وارداتی اواخر 
شهریورماه راهی بازار شوند چراکه تجربه اثبات کرده تا اجرایی شدن 

این گونه مصوبات تعلل های بسیاری صورت می گیرد.
 تاالرپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
نیز در خصوص واردات خودرو گفته اس��ت: با بررسی کمیسیون های 
مجمع تش��خیص مصلحت نظام مصوب شد دولت خودرو هایی را که 
کم مصرف و ایمن هستند بدون سقف وارد کند.  امروز خأل ۵۰۰هزار 
خودرویی در بازار احساس می شود که با واردات، فضا رقابتی می شود.

نماگربازارسهام

وزارت صمت اخیرا تخلفات بی ش��مار در مس��یر ف��روش را دلیل اصلی 
راه اندازی س��امانه »فروش یکپارچه خودرو« عنوان کرده است و در همین 

راستا حق فروش از خودروسازان سلب شده است.
به گزارش پدال نیوز، براساس دستور وزیر صمت، مقرر شده است فروش 
خودرو از این پس نه از طریق قرعه   کش��ی در ش��رکت های خودروسازی، 
بلکه در سامانه فروش یکپارچه خودرو و به    صورت شفاف انجام شود. طبق 
اعالمیه وزارت صمت، تمهیداتی برای قرعه   کش��ی متمرکز خودرو توسط 
س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان حداکثر تا تاریخ 2۵ 
اردیبهش��ت            ماه امسال، فراهم خواهد شد و همه خودروسازان از تاریخ ۱۸ 
اردیبهش��ت   ماه، هرگونه عرضه خودرو را با هماهنگی آن سازمان و تنها از 
طریق سامانه متمرکز قرعه   کشی انجام می دهند، اما چرا وزارت صمت در 
ش��رایطی که وعده حذف قرعه کش��ی را در سال ۱4۰۱ داده بود، با تغییر 
مسیر، قرعه کش��ی خودرو را از شرکت های خودروساز به سازمان حمایت 

منتقل کرد؟
 به گفته مسئوالن صنعتی، ایجاد این سامانه و تالش برای اجرای متمرکز 
طرح های فروش خودروسازان در تداوم وعده های حذف قرعه کشی خودرو 
توسط سیاس��ت گذار خودرو است. سیاس��ت گذار نیک می داند که حذف 
قرعه کشی با توجه به وضعیت حاکم بر تیراژ تولید شرکت های خودروساز 
از یک طرف و حجم تقاضای انباش��ته از س��ال های گذش��ته و امسال از 
طرف دیگر، گویای این نکته اس��ت که وعده ها با جریان طبیعی و واقعی 
خودروس��ازی کشور همخوانی ندارد. بنابراین وزارت صمت با تغییر مسیر 
فروش خودرو قصد دارد این ذهنیت را القا کند که طرح حذف قرعه کشی 
با جدیت از س��وی سیاس��ت گذار خودرویی دنبال می ش��ود. این نکته در 
اظهارات عبداهلل توکلی   الهیجانی مدیرکل دفتر صنایع خودرویی معاونت 
صنایع حمل   ونقل وزارت صمت به خوبی نمایان اس��ت. توکلی الهیجانی 
تاکید دارد که به هیچ وجه طرح حذف قرعه کش��ی از دس��تور کار خارج 
نش��ده بلکه انتقال طرح های فروش از ش��رکت های خودروساز به سامانه 

فروش یکپارچه خودرو در راستای حذف قرعه کشی انجام شده است.
اما اینکه چرا وزارت صمت متولی فروش خودرو در کش��ور شده دالیل 
زیادی دارد که برخی از این دالیل در اظهارات مس��ئوالن صنعتی عنوان 
ش��ده اس��ت. اولین دلیل در این راستا، ایجاد ش��فافیت در مسیر فروش 
خودرو اس��ت. سیاست گذار خودرویی با ادعای تخلفات بی شمار در فروش 

خودروس��ازان، خواهان ش��فافیت در این زمینه است. البته وزارت نشینان 
در ال به الی دالیل خود برای تغییر مس��یر فروش خودرو و ایجاد س��امانه 
یکپارچه ف��روش، نیم نگاهی ب��ه فرامین رئیس جمهور دارند. اس��فندماه 
گذشته ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در دیدار از ایران خودرو، هشت فرمان 
را خطاب به سیاس��ت گذار خودرویی و شرکت های خودروساز صادر کرد. 
رئیس جمهور ب��ه وزارت صمت تکلیف کرد تا با ایجاد  س��ازوکاری جدید 
ضمن حذف تدریجی روند قرعه کشی با افزایش عرضه، فرآیند فعلی عرضه 
خودرو )از طریق قرعه کش��ی( فورا اصالح شود و شفاف سازی الزم در این 
زمینه صورت گیرد. بنابراین سیاست گذار به دنبال این است عالوه بر تکلیف 
تولید یک میلیون و چهارصد هزار دستگاهی به دو خودروساز بزرگ کشور 
به کمک س��امانه یکپارچه فروش خودرو اصالحات مدنظر رئیس دولت را 

محقق کند.
البته در میان فرامین رئیس��ی ، بندی وجود دارد که تا حدودی ش��ائبه 
فروش های محصوالت تولیدی خارج از مس��یرهای تعیین ش��ده توس��ط 
ش��رکت های خودروساز را ایجاد می کند. آنطور که رئیس جمهور از وزارت 
صمت و ش��رکت های خودروساز خواسته، باید هرگونه واگذاری خودرو به 
شرکت ها و دستگاه های دولتی و غیردولتی به صورت رانتی و غیرشفاف و 
متفاوت با رویه معمول فروش خودرو به مردم هرچه زودتر ممنوع ش��ود. 
این فرمان رئیس��ی آن هم در ش��رایطی که برای هر طرح فروش خودرو 
شاهد تشکیل صف های میلیونی از طرف متقاضیان هستیم، این ذهنیت 
را ایجاد می کند که خودروس��ازان تمام محصوالت تولیدی خود را تنها از 
مسیر قرعه کشی عرضه نمی کنند بلکه آنها بخشی از محصوالت خود را از 

راه های دیگر در اختیار متقاضیان قرار می دهند.
ام��ا دلی��ل دوم اخذ اختیارات ف��روش از خودروس��ازان، به عدم تطابق 
آمارهای مرتبط با تیراژ تولید با تعداد خودروهای عرضه شده در طرح های 
ف��روش برمی گ��ردد. این اختالف به گفته مس��ئوالن صنعت��ی از تخلف 
خودروس��ازان در این زمین��ه رونمایی می کند. بنابراین ب��ا توجه به این 
ذهنیت سیاس��ت گذار خودرویی به دنبال این اس��ت تا با ایده جایگزینی 
س��امانه یکپارچ��ه فروش خ��ودرو، به جای مس��یر عرضه ش��رکت های 
خودروس��از عالوه بر ایجاد ش��فافیت، هرگونه فروش خ��ارج از چارچوب 
را رص��د کنند و جل��وی آن را بگیرند. یک��ی از چالش هایی که در دوران 
تحریم همواره در مسیر فعالیت های شرکت های خودروساز وجود داشت، 

عدم تنظی��م میان میزان توان تولید با میزان تعهدات ایجادش��ده اس��ت. 
در واقع خودروس��ازان ب��رای اینکه بتوانن��د در دوران تحریم به نوعی بر 
چالش تامین نقدینگی خود فائ��ق آیند، اجرای طرح های متعدد فروش، 
به خص��وص پیش فروش ک��ردن محصوالت تولیدی را ب��ه عنوان یکی از 
دردسترس ترین مسیرها مدنظر قرار می دهند. خودروسازان با پیش فروش 
محصوالت، بخشی از نقدینگی موردنیاز خود در لحظه را از طریق دریافت 
نیم��ی از قیمت خودروهای پیش فروش ش��ده، تامین می کنند، اما زمانی 
که باید خودروی پیش فروش شده را به متقاضیان تحویل دهند نقدینگی 
ب��رای تولید خودرو ندارند. این س��یکل معیوب خود را در تعهدات معوق 
خودروس��ازان نشان می دهد. در س��ال ۹۸ شاهد بودیم که دو خودروساز 
بزرگ کشور حدود یک میلیون دستگاه تعهد برای خود ایجاد کرده بودند. 
سیاس��ت گذار خودرویی در دولت س��یزدهم با توجه به تجربه یادشده به 
دنبال این است که مسیر ایجاد تعهدات شرکت های خودروساز را به نوعی 
پایش کند و اجازه ندهد ش��رکت های خودروساز بیش از توان برای خود 

تعهد ایجاد کنند.

مزایاومعایبتغییرمسیرفروشخودرو
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اخبار

برگزاری جلسه کمیته درآمد شهرداری نسیم شهربا هدف پیگیری 
مطالبات شهرداری و راهكارهای بهبود و افزایش درآمد

اسالمشــهر- ســحر عمروانی: باهدف پیگیری مطالبات شهرداری و 
راهكارهای بهبود و افزایش درآمد جلسه کمیته درآمد شهرداری نسیم شهر به 
ریاست یوسف نصیری شهردار و با حضور معاونین و مدیران شهرداری برگزار شد.
به گزارش مرکز ارتباطات شــهرداری نســیم شــهر، امروزه جذب درآمد 
برای شــهرداری ها یكی از دغدغه های مهم مدیریت شــهری کالن شهرها و 
شهرداری های کوچک کشور محسوب می شود و در این میان شهرداری هایی 
موفق هستند که بتوانند از تمامی فرصت ها و پتانسیل های موجود در شهرهای 
خــود، درآمدهای خود را افزایش دهند تا از این طریق بتوانند از عهده مخارج 

هزینه های عمرانی و جاری برآیند،لذا به نظر، برگزاری مداوم نشســت های کمیته درآمد یكی از راهكارهایی اســت که مدیریت مالی 
شــهرداری را برای جذب درآمد تقویت می کند، بر همین اســاس در جلسه امروز شورای مدیران ارشد شهرداری، دکتر یوسف نصیری 
شــهردار نسیم شــهر بر راهكارهای افزایش درآمد و پیگیری وصول مطالبات شهرداری تاکید نمود مدیریت شهری نسیم شهر در این 
نشســت ضمن ارزیابی فعالیت های درآمدی شهرداری و بررسی راهكارهای افزایش درآمدهای پایدار، خواستار استمرار برگزاری کمیته 
های درآمدی در جهت جذب بیشتر درآمد و وصول مطالبات معوقه شهرداری و تقویت ظرفیت های درآمدی و تحقق درآمدهای پایدار 
شد شایان ذکر است در این نشست موضوعات دیگری نیز در حوزه درآمدی شهرداری مطرح و مورد بحث و بررسی اعضای جلسه قرار 

گرفت و مقرر شد.

احمد مهدی زاده رئیس اداره گاز تولم شهر شد
رشت- خبرنگار فرصت امروز: مراســم تودیــع و معارفه رئیس اداره گاز 
تولمشهر با حضور معاون فرماندار صومعه سرا، بخشدار تولم شهر و معاون بهره 
برداری و رئیس حراست شرکت گاز استان گیالن و رئیس اداره گاز صومعه سرا 

در فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی گاز گیالن- در این مراســم از زحمات آقاي رمضان 
یوسف مدد رئیس پیشین اداره گاز تولم شهر، تقدیر بعمل آمد و حكم ریاست 

اداره گاز تولم شهر به آقای احمد مهدی زاده اهدا شد.
در ابتدای این مراســم آقای داود توفیقــی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی 

فرمانداری صومعه سرا از تالش ها و خدمات آقای یوسف مدد در مدت تصدی ریاست اداره گاز تولم شهر قدردانی کرد و گفت: اداره گاز در 
زمان ریاست ایشان یكی از ادارات نمونه شهرستان بلحاظ ارائه خدمات کمی و کیفی و همچنین تكریم ارباب رجوع بوده است.

وی با اشاره به اینكه هم اکنون گرمای گاز به تمام شهرها و روستاهای صومعه سرا رسیده است، گفت: به برکت خون شهدا و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی، امروز با افتخار می گوییم که همه مردم شهرستان صومعه سرا بهره مند از گاز طبیعی می باشند.

در ادامه میر کمال موسوی بخشدار تولم شهر ضمن قدردانی از خدمات و همكاری شایسته آقای یوسف مدد با این بخشداری اظهار 
داشت: ما در بخشداری همواره ارتباطات کاری مناسبی با اداره گاز و رؤسای پیشین این اداره داشته ایم و امیدوارم این ارتباطات با رئیس 

جدید اداره گاز نیز ادامه یابد.
پس از آن آقای محمود شكورنیا معاون بهره برداری شرکت گاز استان گیالن ضمن قدردانی از همراهی نماینده شهرستان صومعه سرا 
با این شرکت درجهت حل مسائل و مشكالت مرتبط با گاز، از همكاری شایسته و مستمر فرماندار و معاونین فرمانداری صومعه سرا برای 
خدمات رسانی به مردم و مشترکین گاز طبیعی تشكر و قدردانی کرد. وی درخصوص رئیس جدید اداره گاز تولم شهر گفت: آقای مهدی 
زاده یكی از کارکنان خدوم و پرتالش شرکت گاز و از خانواده معزز شهدا می باشد و از ایشان می خواهم در مسئولیت جدید نیز همانند 
گذشته با همت و تالش بی شائبه برای خدمت رسانی به مردم تالش نماید. در پایان این مراسم حكم ریاست اداره گاز تولم شهر توسط 
آقای داود توفیقی معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری صومعه سرا به آقای احمد مهدی زاده اهدا شد و پس از این برنامه، وی با 

حضور در اداره گاز تولم شهر به کارکنان این اداره معرفی شد.

رئیس اداره آموزش شرکت گاز استان خوزستان:
همایش بررسی چالش های آموزشی در گاز خوزستان برگزار شد

اهواز- شبنم قجاوند: صالح آلبوغبیش رئیس آموزش شرکت 
گاز اســتان خوزســتان از برگزاری همایش بررســی چالش  های 
آموزشــی، با حضور نادرقلی زری میدانی مدیر عامل گاز اســتان و 
اعضای هیات مدیره و برخی از اعضای هیات رئیســه در شرکت گاز 
خوزستان خبر داد. صالح آلبوغبیش رئیس آموزش این شرکت گفت: 
به مناسبت روز معلم و بزرگداشت عالمه شهید مرتضی مطهری و 
همچنین تكریم مقام معلم همایشی با موضوع چالش های آموزش 
در صنعت نفت و گاز با دعوت از  50 نفر از استاتید که سابقه همكاری 

با اداره آموزش در سال گذشته را داشتند در سالن کنفرانس شرکت گاز استان خوزستان برگزار شد.  وی با بیان مطلب فوق افزود: اهداف 
این همایش، تكریم از زحمات و خدمات اســاتید این شــرکت و بررســی چالش ها و فرصت های آموزشی و ضرورت انطباق با تغییرات 

تكنولوژیكی و محیطی و استفاده از متدهای نوین آموزشی است.
 آلبوغبیش اظهار کرد: با توجه به ایجاد پلتفرم اخذ پیشنهاد و ایده، به مناسبت این همایش در سایت شرکت گاز استان خوزستان، مقرر 
گردید به سه ایده برتر و عملیاتی با انتخاب شورای آموزش جوایزی تعلق گیرد.  رئیس آموزش تصریح کرد: در پایان این مراسم هدایای 

نفیسی به اساتید این شرکت اهداء شد.

رییس سازمان جهادکشاورزی استان ایالم:
۸۰۰ تن روغن در سطح استان توزیع می شود

ایالم-هدی منصوری:آذرنوش عموزاده رییس سازمان جهادکشــاورزی اظهار داشت: تا پایان هفته حدود ۸00 تن روغن وارد بازار 
می شود و مشكلی در تامین این کاال وجود ندارد.

رییس سازمان جهادکشاورزی در ادامه با تكذیب اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها مبنی بر افزایش قیمت نان خاطرنشان کرد: قیمت 
کاالهایی که مشمول بحث مردمی سازی یارانه ها هستند پس از پرداخت یارانه اصالح خواهد شد.

این مسئول در ادامه اضافه کرد: مردم هرگونه گران فروشی را می توانند به سامانه ۱۲۴ و یا شماره تماس های سازمان جهاد کشاورزی 
اطالع دهند. رئیس سازمان جهاد کشاورزی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی بهمراه ادارت صمت و تعزیرات حكومتی به جد پیگیر تخلف 

فروشندگان هستند و با آنان برخورد قانونی می کنند.
وی در پایان با بیان اینكه جلســات امنیت غذایی به منظور نظارت بر بازار، نانوایی ها، تامین و توزیع کاالهای اساســی، جلوگیری از 
کم فروشی، نظارت بر کیفیت کاالها و ... برگزار می شود گفت: در سطح شهرستان ها جلسات تنظیم ونظارت برروی کاالهای اساسی برگزار 

و نیز مانور امنیت غذایی با همكاری سایرادارات انجام شود تا از احتكار و گرانفروشی در بازار جلوگیری شود.

حضور مدیرعامل و اعضای پایگاه بسیج شهید گرزین گاز گلستان 
در»رزمایش جهادگران فاطمی«

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: مراسم افتتاحیه متمرکز استانی »رزمایش جهادگران فاطمی« به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج 
سازندگی با حضور سردار سیدضیاءالدین حزنی مشاور فرمانده کل و معاون هماهنگ کننده قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی ، مسئولین نظامی ،فرماندهان و اعضای پایگاه های بسیج  آغازشد.در این مراسم که علی طالبی مدیرعامل و فرمانده و اعضای پایگاه 
بسیج شهید گرزین شرکت گاز و  پایگاه بسیج امام حسن مجتبی اداره گاز گرگان نیز حضور داشتند ، مراسم افتتاحیه متمرکز استانی 
»رزمایش جهادگران فاطمی« به نحو باشكوهی با شرکت گروه های جهادی سازمان بسیج سازندگی سپاه نینوا و اجرای برنامه های فرهنگی 

مرتبط در محل حسینیه عاشقان ثاراهلل )ع(  سپاه گرگان برگزار شد.

هم اندیشی نمایندگان شرکت گازاستان گلستان و دانشگاه آزاد علی آباد 
کتول برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: درراستای افزایش سطح تعامالت و تقویت همكاری های فی مابین صنعت گاز ودانشگاه جلسه هم 
اندیشی در محل دفتر پژوهش و فنآوری شرکت گاز استان گلستان برگزار شد.

تمجیدی فرحبخش رئیس پژوهش و فنآوری شرکت گاز استان در این خصوص گفت: در نشست هم اندیشی که با هدف بهره گیری 
از دانش، تجارب و نقطه نظرات صاحب نظران و اساتید مراکز دانشگاهی و با حضور اعضای هیئت علمی و رؤسای مراکز تحقیقات و رشد 
دانشگاه آزاد اسالمی علی آباد کتول و همچنین نمایندگان شرکت گاز استان تشكیل گردید در خصوص موضوع جلسه بحث و تبادل نظر 
شد.وی افزود: دراین جلسه چالشهای ارتباطی بین صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرارگرفت و راهكارهای مورد نظر نیز جهت مرتفع نمودن 
چالشها ارائه شده و موضوعاتی از قبیل بهینه سازی مصرف گاز، استفاده از انرژی های نو، ساخت قطعات و تجهیزات مورد نیاز شرکت و 

موارد مرتبط دیگر نیز مطرح گردید. 
رئیس پژوهش و فنآوری شرکت گاز استان اظهار داشت: در این نشست همچنین مقرر شد به منظور هرچه نزدیک تر شدن ارتباطات 
شناخت بیشتر شرکت گاز از ظرفیت ها و توانمندی های دانشگاه و همچنین آشنایی بیشتر اعضاء هیات علمی از چالش های و معضالت 

صنعت گاز، بازدیدها و جلسات دو جانبه ای نیز برنامه ریزی شود.

آذربایجان شرقی - فالح: شهردار تبریز با صدور احكامی 
جداگانه شــهرداران جدید مناطق ۱، ۲، ۳، 5، ۷ و ۱0 تبریز را 
منصــوب کرد. مهدی یوســفی، معاون هماهگــی امور مناطق 
شهرداری تبریز از سوی یعقوب هوشیار، شهردار تبریز ماموریت 
یافت تا با حضور در شــهرداری های ۶ منطقه، احكام شهرداران 
جدید را ابالغ کند. اولین منطقه، شهرداری منطقه ۱ تبریز بود 
که با تكریم اکبر پورخردمند، شهردار سابق این منطقه، حمید 
شاهوردی به عنوان شهردار جدید ابالغ دریافت کرد. شاهوردی، 
شــهردار اســبق منطقه ۹ و معاون اسبق شهرسازی و معماری 
شهرداری های مناطق ۳ و 5 بود. شهرداری منطقه ۲ نیز تغییری 
در مدیریت کالن خود تجربه کرد و موسی علیپور زنوزی کلیددار 
این منطقه مهم تبریز شــد. در آیینی که در شهرداری منطقه 
۲ برگزار شــد، از زحمات حسین عالی باف که به عنوان معاون 

مالی منطقه، مدیریت امور را در مدت اخیر بر عهده گرفته بود، قدردانی 
شد. موسی علیپور زنوزی در کارنامه خود معاونت اجتماعی و فرهنگی 
شــهراری منطقه ۶ تهران، رئیس اداره تعالی سازمانی شهرداری تهران، 
رئیس امالک معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، معاونت خدمات 
شهری و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۹ تهران و شهرداری ناحیه 
یک شــهرداری منطقه ۱۹ تهران را دارد. معاون اداره حقوقی شهرداری 
منطقه ۱۹ تهران، مشاور حقوقی سازمان انفورماتیک شهرداری تبریز، 

مشــاور حقوقی و مســئول امور قراردادهای شرکت کودآلی شهرداری 
تبریز و نماینده شــهرداری تبریز در امور تشكل های غیردولتی استان 
آذربایجان شرقی از دیگر ســوابق شهردار جدید منطقه ۲ تبریز است.  
اکبر پورخردمند نیز سكان شهرداری منطقه ۳ تبریز را بر عهده گرفت 
و از زحمات یعقوب وحیدکیا شــهردار سابق این منطقه قدردانی شد. 
پورخردمند از چهره های شــناخته شده شــهرداری تبریز است که در 
رزومه کاری خود، شــهرداری منطقه ۱، معاونت برنامه ریزی و توسعه 

ســرمایه انسانی شهرداری تبریز و شــهرداری منطقه ۷ را دارد. 
سیاوش فتح اللهی، انتخاب یعقوب هوشیار برای شهرداری منطقه 
5 است که با حضور مهدی یوسفی به عنوان شهردار جدید این 
منطقه معارفه شد و از زحمات میرعلی اصغر نساج، شهردار سابق 
این منطقه قدردانی به عمل آمد. از جمله مهم ترین پست های 
مدیریتی که سیاوش فتح اللهی در شهرداری تهران داشته، می 
توان به شهردار ناحیه یک، مدیرکل حوزه شهردار، شهردار ناحیه 
۲ و معاون خدمات شهری و اجرائی شهرداری منطقه ۱0 تهران 
اشاره کرد. محمدعلی ســلیمی نیز با برگزاری مراسم معارفه و 
تكریم، جایگاه خود را در شــهرداری منطقه ۷ تبریز به محمد 
رشتبری داد. رشــتبری که از امروز به عنوان شهردار منطقه ۷ 
تبریز فعالیت می کند، پیش از این معاون شهرسازی و معماری 
شهرداری منطقه 5 تبریز بود. موسی زارعی هم با حكم شهردار 
تبریز به عنوان شــهردار جدید منطقه ۱0 منصوب و معارفه شــد و از 
زحمات حســن گنجی در این منطقه تجلیل به عمل آمد. در کارنامه 
موسی زارعی، معاون مالی و اقتصادی سازمان مدیریت پسماند شهرداری 
تبریز، مدیر اداری شهرداری منطقه ۱0، مدیر بازرسی شهرداری منطقه 
5، مدیر فرهنگی و اجتماعی شهرداری تبریز، معاون فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری منطقه 5، معاون خدمات شهری شهرداری منطقه ۷ و مدیر 

پارک بزرگ تبریز به چشم می خورد.

قم- خبرنگار فرصت امروز: مدیریــت توزیع و پخش نهاده های 
گیاهی در گلخانه  مرکزی سازمان پارک ها به منظور تجمیع خدمات برای 

پیمان ها و درخواست انجام می شود.
به گزارش واحد خبر ســازمان پارک ها و فضای ســبز شهرداری قم، 
مدیریت توزیــع و پخش نهاده های گیاهی خصوصــاً گل های فصلی، 
درختان و درختچه ها در سطح شهر توسط اداره نظارت سازمان پارک ها 

به صورت مستمر در حال اجراست.
با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته و مدیریت جامع برای کاشــت 

گل های فصلی در سال ۱۴0۱، تمام خریدهای گل های فصلی و گیاهان 
درختچه ای و درختــان به صورت تجمیعی در بوســتان غدیر و مرکز 

تحقیقات گل و گیاه سازمان پارک ها تخلیه شده و تحویل می شود.
گونه های خریداری شده شامل اطلســی های ژاپنی، درختان نارون، 
زیتون تلــخ، پالونیا، درختچه هــای زینتی کامیزپاریس، رز، نســترن، 
امین الدوله و... با کیفیت باال است که برای کاشت در فضای سبز شهری 

در سال ۱۴0۱ استفاده خواهد شد.
براساس نیاز هر پیمان و منطقه و پس از بازدید ناظرین عالی و رعایت 

استانداردهای کاشت و اصالح بستر فرم های الزم تهیه و تكمیل شده و 
گل و گیاه تحویل شــده و کاشته می شــود که این کار نقش زیادی در 

مدیریت و استفاده بهینه از منابع دارد.

آذربایجان شــرقی - فالح: حمید شــاهوردی به عنوان شهردار 
منطقه ۱ تبریز انتخاب و معرفی شد.

با حضور مهدی یوســفی، معاون هماهنگی امــور مناطق و مدیران 
شهرداری منطقه یک مراسم معارفه شهردار این منطقه برگزار شد.

بر همین اساس، حمید شاهوردی به عنوان شهردار جدید منطقه ۱ 
تبریز معرفی و از زحمات اکبر پورخردمند قدردانی شد.

شــاهوردی از مدیران ســابق و باتجربه شــهرداری تبریز است که 
شهرداری منطقه ۹، معاون شهرسازی منطقه 5 و منطقه ۳ و مدیرعامل 
شرکت ایران سازه شمالغرب کشــور از جمله سوابق وی در سال های 

گذشته است.

مرکز همایش های بین المللی تبریز، بلوار شهدای غواص، ساختمان 
اداری شــهرداری منطقه ۹، مجموعه فرهنگی ورزشی خاوران، مجوعه 
تفریحی پارک جنگلی ائل باغی، مجموعه الله پارک و تقاطع غیرهمسطح 
امام علی )ع( از جمله پروژه های شاخصی هستند که در زمان حضور وی 

در مناطق 5 و ۹ تبریز اجرا و به بهره برداری رسیده است.
پروژه مرکز همایش های بین المللی تبریز، یكی از ماندگارترین پروژه 
های شهرداری تبریز در چند سال گذشته در زمان مدیریت شاهوردی 

در منطقه ۹ و در مدت زمان ۱5 ماه ساخته شد.

ساری - دهقان : در سال گذشته بیش از ۲5 هزار و ۶00 کلیومتر 
خطوط تغذیه و شبكه در استان مازندران نشت یابی شد.

به گزارش خبرنگار مازندران به نقل روابط عمومی شرکت گاز استان 
مازندران، قاسم مایلی رســتمی سرپرست شرکت گاز استان مازندران 
ضمــن بیان مطلب فوق، با بیان این کــه اقدامات ایمنی و تالش برای 
پایداری شبكه گاز همواره در سرلوحه عملكرد این دستگاه خدمت رسان 
قرار دارد، اظهار داشــت: به همت و تالش شــبانه روزی متخصصان در 
بخش بازرسی فنی در استان، بیش از ۲5 هزار و ۶00 کیلومتر نشت یابی 
خطوط تغذیه و شبكه به همراه یک میلیون و ۱00هزار مورد نشت یابی 

انشعاب در سال ۱۴00 انجام شده است.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که یک هزار و ۱۶۳ فقره ایستگاه 
تقلیل فشار و اندازه گیری گاز با دستگاه GMI مورد ایمن سازی و نشت 
یابی قرار گرفته است، اظهار داشت: در سال گذشته تعداد ۱۶۷0 مورد 
نشت یابی زیرزمینی و ۷۸ هزار و 5۹۸ مورد نشت یابی هوایی کشف و 
ترمیم شده و با این اقدامات از بروز سوانح و هدر رفت سرمایه های ملی 

پیشگیری شده است. مایلی رستمی افزود: در راستای صیانت از دارایی 
های فیزیكی و اصول اطمینان از کیفیت به کارگیری اجناس مصرفی و 
پروژه های عمرانی کارشناســان این شرکت در سال گذشته بیش از ۱۳ 
هزار و ۷۱5 قلم اجنــاس را در ۲ هزار و ۱۷۷ مورد تایید قرار دارند که 
یک هزار و ۷۳۹ مرحله بازرســی در داخل استان و ۴۳۸ مورد بازرسی 

در کارخانجات خارج از اســتان بوده، همچنین در راستای همكاری با 
دیگر شــرکت های گاز استانی نســبت به ۱0۳ مرحله بازرسی نیابتی 
برای شرکت گاز استان های خوزستان، فارس، خراسان رضوی، مرکزی، 
البرز، آذربایجان شــرقی و ... در کارخانجات داخل اســتان انجام شد تا 
کاالهای مورد نیاز پروژه های اجرایی و تاسیسات در حال بهره برداری را 
در مراکز تولید سطح کشور مورد بازرسی قرار دادند و کلیه اجناس پس 
از انجام تست های الزم در آزمایشگاه های ذیصالح و تطابق نتایج آزمون 
ها با اســتانداردهای بین المللی و حصول اطمینان از کیفیت آنها تایید 
و بكارگیری شــد. سرپرست شرکت گاز استان با بیان اینكه با استفاده 
از سیســتم های کنترلی، نظارتی، ایمنی و آزمایش سالمت تجهیزات، 
راه برای عدم نصب کاالی غیر اســتاندارد هموار می شود، تصریح کرد: 
واحد بازرســی فنی با حضور فعال و انجام بازرســی در سطوح مختلف 
شامل مراحل تولید، خرید و نصب تجهیزات و قطعات با انجام تست های 
عملكــردی، احتمال بكارگیری و اســتفاده از تجهیزات و قطعات غیر 

استاندارد را به حداقل رسانده  است.

اراک-  فرناز امیدی: شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی در 
دومین دوره مسابقات مهارت های شغلی منطقه مرکزی کشور موفق 

به کسب مقام دوم در بخش نصب انشعاب تک فاز شد.
این دوره از مسابقات با رقابت شرکت های توزیع برق استان های 
اصفهان، همدان ، لرستان ، یزد ، چهار محال و بختیاری،مرکزی،قم 
وشهرســتان اصفهان در رشته های نصب انشعاب تک فاز ، سه فاز 
، برکناری و نصب شــبكه خود نگهدار و احداث شبكه خود نگهدار 

از ۱۷تا ۱۸ اردیبهشت ماه جاری به میزبانی استان قم برگزار شد.
در رشــته نصب انشعاب تک فاز تیم شــرکت توزیع برق استان 
مرکزی آقایان اکبر دریایی فر و ابوالفضل حاجی محمدی از شرکت 

توزیع نیروی برق اســتان مرکزی در این دوره از مسابقات موفق به 
کسب رتبه دوم شدند.

افزایش انگیــزش های فردی بــه منظور ارتقــاء توانمندی و 
مهــارت های فردی کارکنان، افزایش ســرعت در انجام کار، اجرا 
نظام آراستگی)5S(و توجه بیشتر به رعایت نمودن مسائل زیست 
محیطــی و آداب انجام کار ، گســترش و تعمیــم آموزش های 
تخصیصی شغلی و مهارتی،ارتقاء سطح استاندارد ،شناخت میزان 
توانایی کار ، ایجاد فرصت مناســبی بــرای تبادل اطالعات فنی و 
تجارب حرفه ای و افزایش انگیزش شــغلی از اهداف برگزاری این 

دوره از مسابقات بود.

مدیران جدید شهرداری تبریز معرفی شدند؛

شهرداران تازه نفس مناطق تبریز را بیش تر بشناسید

مدیریت توزیع و پخش نهاده های گیاهی در گلخانه  
مرکزی سازمان پارک های شهرداری قم

طی حكمی از سوی شهردار کالنشهر تبریز؛

حمید شاهوردی شهردار منطقه یک تبریز شد

در سال گذشته صورت پذیرفت:

نشت یابی بیش از 25 هزار و 6۰۰ کیلومتر خطوط تغذیه و شبكه در استان مازندران

موفقیت شرکت توزیع برق استان مرکزی در دومین دوره مسابقات مهارت های شغلی کشور

اصفهان- قاسم اســد: متخصصان کارگاه برق و شرکت پیمانكار 
تعویــض موتورهای اصلی نورد فــوالد مبارکه، تعویــض کامل موتور 
فینیشینگ ناحیه نورد گرم را با موفقیت انجام دادند. احمد معماری پور 
سرپرســت ماشین های الكتریكی کارگاه برق تعمیرگاه مرکزی شرکت 
فوالد مبارکه اظهار کرد: هم زمان با ســاعات پایانی سال ۱۴00 موتور 
KW ۳۶۸0 DC قفسه ۲ ناحیه نورد گرم شرکت فوالد مبارکه دچار 
آرک زدگی و سوختگی سیم پیچی آرمیچر گردید. پس از اطالع رسانی 
ناحیه نورد گرم به تعمیرگاه مرکزی، متخصصان کارگاه برق و شــرکت 
پیمانكار تعویض موتورهای اصلی نورد فوالد مبارکه به سرعت در محل 
حاضر شدند و اقدامات الزم را برای تعویض موتور از ساعت ۳ بامداد روز 

شنبه ۲۹ اسفندماه ۱۴00 آغاز کردند.
وی افزود: در طول این فعالیت، با توجه به آسیب دیدگی کامل آرمیچر 
و استاتور، نیاز به تعویض کامل موتور فینیشینگ بود. با برداشتن نیمه 

استاتور باال، خارج کردن آرمیچر و دمونتاژ نیمه استاتور پایین، عملیات 
دمونتاژ انجام شد و در ادامه با مونتاژ نیمه استاتور یدکی پایین، آرمیچر 
جدید و نیمه استاتور یدکی باال، تست و راه اندازی اولیه و در نهایت بستن 

متعلقات و کاور رویی موتور، عملیات تعویض در ساعت ۳ بامداد دومین 
روز از سال جدید خاتمه یافت و موتور به ناحیه نورد گرم شرکت فوالد 

مبارکه تحویل گردید.
سرپرست ماشین های الكتریكی کارگاه برق تعمیرگاه مرکزی شرکت 
فوالد مبارکه خاطرنشــان کرد: آرمیچر استفاده شده در موتور، آرمیچر 
جدید ساخته شده در شرکت پیمانكار داخلی بود که در هفته های پایانی 

سال تحویل شرکت فوالد مبارکه شده بود.
گفتنی است مسئول پروژه از حضور معاونین بهره برداری، سرمایه های 
انســانی و سازماندهی شرکت به دلیل حضور در محل انجام عملیات و 
تقدیــر از نیروهای اجرایی و مدیریت تعمیرگاه مرکزی، مدیریت ناحیه 
نورد گرم، همچنیــن از تالش ویژه فورمن تعمیرات نواحی کارگاه برق 
تعمیرگاه مرکزی و تالش شبانه روزی کارکنان شرکت پیمانكار مربوطه و 

دیگر تالشگران ناحیه نورد گرم تقدیر و تشكر کرد.

با همت متخصصان داخلی صورت گرفت؛

تعویض کامل موتور KW 36۸۰ DC فینیشینگ ناحیه نورد گرم فوالد مبارکه
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چرا امنیت روانی در محل کار مهم است؟

به قلم: اودل میشل
Three Kindnesses کارشناس روانشناسی سازمانی و موسس آژانس مشاوره

ترجمه: علی آل علی

س��المت روانی در محل کار یکی از عوامل اصلی برای افزایش توانایی و قدرت کارمندان اس��ت. بسیاری از 
برندها به طور مداوم نسبت به کیفیت کاری پایین کارمندان یا مدیران شکایت دارند. این در حالی است که 
همین برندها توجه چندانی به مس��ئله وضعیت کاری و محیط کار برندشان نشان نمی دهند. در این شرایط 
بس��یاری از کارمندان انگیزه کافی برای تاثیرگذاری بر روی کارمندان یا حتی فعالیت کاری بهتر را از دس��ت 
می دهند. درست به همین دلیل امروزه بسیاری از برندهای بزرگ به طور مداوم در تالش برای تقویت روحیه 

و ارزیابی وضعیتی سالمت روانی کارکنان شان هستند. 
تف��اوت میان مدیران ع��ادی و رهبران تجاری اغلب اوقات در زمینه توجه به س��المت روانی در محل کار 
خودش را نشان می دهد. در حالی که مدیران به طور مداوم در تالش برای تاثیرگذاری بهتر بر روی مخاطب 
هدف هس��تند، توجه رهبران تجاری به طور مس��اوی به کارمندان شان نیز هست. نتیجه این امر تالش برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در عین توجه به وضعیت کارمندان را در پی خواهد داشت. 
یک��ی از نکاتی که درباره س��المت روانی کارمندان و مدیران باید م��د نظر قرار گیرد، اهمیت امنیت روانی 
برای این افراد اس��ت. وقتی کارآفرینان به طور مداوم نگران آینده کاری شان باشند، هرگز فرصت کافی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا نخواهند کرد. این امر می تواند وضعیت کاری کل شرکت را تحت 
تاثیر قرار دهد. متاسفانه امروزه بسیاری از کارمندان حتی نسبت به حضور در یک شرکت برای ماه آینده نیز 
اطمینان ندارند. درست به همین خاطر دغدغه های ذهنی شان به طور مداوم افزایش پیدا کرده و در نهایت نیز 

توانایی الزم برای ادامه فعالیت کاری را پیدا نمی کنند. 
وقتی کارمندان و به طور کلی اعضای ش��رکت ش��ما از نظر امنیت روانی در وضعیت نامناسبی قرار داشته 
باش��ند، تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف بدل به امری س��خت و حتی غیرممکن خواهد شد. در این میان 
بسیاری از افراد برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اقدام به استفاده از شیوه های مختلف می کنند. شاید 
شیوه های مورد بحث از میزان خالقیت باالیی برخوردار باشد، اما در نهایت بدون امنیت روانی هیچ استراتژی 

کالنی با موفقیت اجرا نخواهد شد. 
نکته مهم در این میان بررس��ی چرایی اهمیت امنیت روانی در دنیای کس��ب و کار است. اگر امنیت روانی 
کارمندان شرکت به خوبی تامین شود، چه تغییری در وضعیت برندها ایجاد خواهد شد؟ پاسخگویی به این 
سوال امر ساده ای نیست. درست به همین دلیل در ادامه برخی از نکات مهم در این راستا را مرور خواهیم کرد. 

امنیت روانی و افزایش میزان صداقت در سازمان
رفتار صادقانه و بیان دیدگاه ها بدون ترس از برخورد مدیران یکی از امور مهم در دنیای کسب و کار امروزی 
محسوب می شود. بسیاری از کسب و کارها در این میان برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف اول از همه 
ب��ه بازخوردهای دقیق و صادقانه کارمندان ش��ان نیاز دارند. در این می��ان تقویت امنیت روانی می تواند برای 
کارمندان به مثابه انگیزه ای قوی برای رفتار صادقانه و بیان دیدگاه های شان به شفاف ترین شکل ممکن باشد. 
بس��یاری از مدیران از دریافت بازخورد کارمندان فقط تا جایی که همراه با نظر خودش��ان باش��د، حمایت 
می کنند. این امر در نهایت برای ارزیابی درس��ت ش��رایط بازار امر ناگواری محسوب شده و توانایی افراد برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. به همین خاطر اگر شما در شرکت 
تان از امنیت روانی به مثابه عاملی مهم و روحیه بخش به کارمندان استفاده کنید، می توانید به سادگی هرچه 

تمام تر از بازخوردهای صادقانه کارمندان بهره مند شوید. 
صرفه جویی در هزینه ها

وقتی صداقت در ابعاد سازمانی توسعه پیدا کند، شما دیگر نیازی برای نگرانی مداوم نسبت به نحوه رفتار 
برندتان نخواهید داش��ت. برای برخی از موسس��ات تجاری این امر به معنای امکان تاثیرگذاری هرچه بهتر 
بر روی روند کاری خواهد بود. به عبارت س��اده، ش��ما با رفتار صادقانه کارمندان در بس��یاری از شرایط دیگر 
نیازی برای همکاری با موسسات دیگر نخواهید داشت. امروزه بسیاری از برندهای بزرگ حتی برای روندهای 
بازاریابی نیز به راهنمایی آژانس های بازاریابی نیاز دارند. این امر عالوه بر هزینه های گزاف، توانایی برندها برای 

تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را نیز به طور قابل مالحظه ای کاهش خواهد داد. 
از نقطه نظر مدیریت منابع انسانی، امنیت روانی می تواند کیفیت کاری تمام اعضا را به شدت افزایش دهد. 
همچنین میزان تمایل کارمندان برای پیدا کردن شغلی دیگر نیز به طور چشمگیری افزایش پیدا خواهد کرد. 
بر این اساس شما می توانید با خیال راحت نسبت به همکاری بلندمدت با کارمندان تان اقدام کرده و نگرانی 

خاصی از این بابت در روند فعالیت برندتان نداشته باشید. 
بدون تردید فعالیت برندها در طول س��ال  های اخیر همراه با مش��کالت بسیار زیادی بوده است. اگر در این 
میان امنیت روانی به عنوان عاملی مهم مورد توجه قرار گیرد، بخش قابل مالحظه ای از مشکالت مورد بحث 

حل خواهد شد. 
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به قلم: ایوان ویدجایا
noobpreneur.com کارشناس کسب و کار و مدیر سایت

ترجمه: علی آل علی

در دنیایی که بازاریابی دیجیتال روز به روز اهمیت بیشتری 
پیدا می کند، بی توجهی به شیوه های کالسیک بسیار راحت 
اس��ت. در این میان برخی از کارش��ناس ها ب��ه طور کامل از 
ش��یوه های سنتی قطع امید کرده و تمام سرمایه گذاری شان 
معطوف به ش��یوه های جدید اس��ت. بی تردید ش��بکه های 
اجتماعی در طول س��ال های اخیر تحوالت بسیار مهمی در 
عرصه بازاریابی و تبلیغات به همراه داش��ته اند. این امر برای 
بس��یاری از برندها امر بی نهایت مهمی بوده و در طول دست 
کم دو دهه اخیر بخش قابل توجهی از بودجه بازاریابی شان را 

به سوی دنیای آنالین هدایت کرده است. 
بی  ش��ک بازاریابی دیجیتال دارای سودآوری بسیار زیادی 
است. با این حال برندها فقط مجبور به استفاده از این شیوه 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف شان نیستند. بسیاری 
از برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��رایط 
متفاوتی دارند. در این میان شیوه های قدیمی و غیردیجیتال 
نیز می تواند به آنها برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان کمک 
کند.  امروزه هنوز هم بیلبوردها یا دیگر ش��یوه های س��نتی 
بازاریاب��ی دارای تاثیرگذاری خاص��ی بر روی مخاطب هدف 
اس��ت. این امر می تواند برای شما جذابیت های بسیار زیادی 
به همراه داش��ته و توانایی تان را نیز به طور قابل مالحظه ای 
افزای��ش ده��د. یکی از نکات مهم در ای��ن میان تالش برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب هدف در دنیای کس��ب و کار 
با اس��تفاده از تمام ظرفیت های موجود است. اگر شما هم به 
دنبال تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف هس��تید، می توانید 
به س��ادگی هرچ��ه تمام تر به دنب��ال تاثیرگ��ذاری بر روی 

مخاطب تان باشید. 
هدف اصلی در این مقاله بررس��ی برخ��ی از تکنیک های 
بازاریاب��ی غیردیجیتال و س��نتی برای تاثیرگ��ذاری بر روی 
مخاطب هدف اس��ت. این امر ش��اید در نگاه نخس��ت بسیار 
عجیب به نظر برس��د، اما با توجه به ش��رایط کنونی و تمایل 
کاربران برای ارتباط با برندها در خارج از محیط دیجیتال امر 
منطقی به نظر می رسد. شما با چنین تکنیکی به ساده ترین 
شکل ممکن امکان تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را پیدا 
کرده و شانس تان در این میان به طور قابل مالحظه ای تقویت 
خواهد ش��د. در ادامه برخی از مهمترین ن��کات در رابطه با 
استفاده از شیوه های بازاریابی سنتی برای توسعه برند را مورد 

ارزیابی قرار می دهیم.
طراحی بنر

یکی از ش��یوه های قدیمی و در عین حال تاثیرگذار برای 
جلب نظر مخاطب هدف در دنیای بازاریابی مربوط به استفاده 
از بنرهای جذاب است. این بنرها می تواند با موضوعات بسیار 
متفاوتی در اختیار مخاطب هدف قرار گیرد. نکته مهم در این 
میان تالش برای اس��تفاده از پیام های مناسب و تاثیرگذاری 
سریع بر روی مخاطب هدف است. بسیاری از برندها از چند 
دهه اخیر به این طرف دیگر از بنرها استفاده زیادی نکرده اند. 
درست به همین خاطر روند تاثیرگذاری شان بر روی مخاطب 

هدف به طور مداوم با مشکالتی رو به رو بوده است.
امروزه ش��ما حتی در فضای آنالین نیز از بنرهای بس��یار 
متفاوتی س��ود می برید. این امر می تواند برای شما جذابیت 
بس��یار زیادی داشته باشد. یک پیام یا نکته مهم در صورتی 
که همراه ب��ا طرح  های گرافیکی و در قال��ب بنر پیش روی 
مخاطب هدف قرار گیرد، جذابیت  های بسیار زیادی برای شما 
خواهد داشت. این نکته می تواند به شما امکانات بسیار زیادی 
ب��رای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف داده و بس��یاری از 

مشکالت تان در تعامل با مخاطب هدف را از بین ببرد. 
یادتان باشد شما در طراحی بنرها هیچ محدودیتی ندارید. 
این بنرها می تواند با پیام های مختلف یا حتی در ابعاد بسیار 
متف��اوت پیش روی کاربران قرار گیرد. همچنین ش��ما الزم 
نیست همیشه بنرتان را چاپ کنید. گاهی اوقات بیلبوردهای 
دیجیتال در س��طح ش��هر یا نقاط مختلف شرکت می تواند 
جذابیت بصری بس��یار زیادی داشته باش��د. در این صورت 
ش��ما دیگر الزم نیس��ت به طور مداوم دنبال راهکاری برای 
تاثیرگ��ذاری بهت��ر بر روی مخاطب هدف باش��ید. این نکته 
می تواند برای شما بی نهایت جذاب بوده و شانس تان در این 
میان را افزایش دهد. یکی از نکات مهم در این راس��تا تالش 
برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف با اس��تفاده از قالبی 
تازه و جدید اس��ت. بارگذاری بنرها در بیلبوردهای دیجیتال 
در س��طح شهر می تواند جذابیت بس��یار زیادی برای شما و 
دیگر افراد داشته باشد. به این ترتیب شما از یک شیوه سنتی 
در قالبی جدید اس��تفاده ک��رده و امکان تاثیرگذاری بر روی 

مخاطب تان را بی نهایت افزایش خواهید داد. 
بنرهای استند

برخی از بنرها در ابعاد مش��خص و ب��رای نصب در برخی 
از راهروها یا محیط مراس��م های مهم طراحی می ش��ود. این 
ن��وع بنرها به ط��ور معمول در قال��ب راهنمایی بصری برای 
حاضران طراحی می ش��ود. بنابراین ش��ما در صورت تمایل 
برای بازاریابی با اس��تفاده از این بنرها باید در وهله نخس��ت 
ارائه راهنمایی های درس��ت به مخاطب هدف را در دس��تور 
کار قرار دهید، در غیر این صورت ش��اید هرگز شانسی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان پیدا نکرده و وضعیت تان به 

طور مداوم دستخوش تغییرات مهمی شود. 
امروزه برندهای بزرگ در مراس��م های کاری شان همیشه 
به اس��تفاده از بنرهای اس��تند برای راهنمایی حاضران فکر 
می کنند. ش��ما در این میان می توانید در یک مراسم بزرگ 
و بین المللی با طراحی چنین استندهایی عالوه بر راهنمایی 
مش��تریان به فکر معرفی برندتان به آنها نیز باش��ید. این امر 
ش��انس شما در این میان را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
داده و وضعیت تان در این میان را به طور قابل توجهی بهبود 

خواهد بخشید. 
بدون تردید امروزه بازاریابی و تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف امر بس��یار مهم و حیاتی محس��وب می شود. این نکته 
می تواند برای شما دردسرهای بسیار زیادی به همراه داشته 
و توانایی تان را به طور چش��مگیری کاه��ش دهد. برخی از 
برندها در عین شایس��تگی و داشتن ایده های کاربردی برای 
مشتریان به دلیل ناتوانی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
به طور حرفه ای همیشه با مشکالتی رو به رو هستند. این امر 
می تواند مش��کالت برندها را به طور قابل مالحظه ای افزایش 
دهد. اس��تفاده از اس��تندها به عنوان یکی از ایده های ساده 
و کاربردی در زمینه بازاریابی می تواند به ش��ما برای معرفی 
کس��ب و کارت��ان به مخاطب هدف در مراس��م های مختلف 
کم��ک کند. یادتان باش��د در گوش��ه و کنار اس��تندها باید 
همیش��ه آدرس سایت و اکانت های رسمی تان در شبکه های 
اجتماعی را درج کنید، در غیر این صورت شاید فرصتی برای 
تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف پیش روی تان قرار نگیرد. 

پس زمینه سالن کنفرانس
برخ��ی از برندها پس از اینکه توس��عه قاب��ل مالحظه ای 
در کارش��ان تجربه می کنند، به س��رعت دنبال اس��تفاده از 
سالن های کنفرانس مخصوص برای کسب و کارشان می روند. 
ای��ن امر وجهه یک برند در ب��ازار را به طور قابل مالحظه ای 
افزایش داده و توانایی آنها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب 

هدف را نیز دو برابر خواهد کرد. 
نکته مهم در رابطه با سالن های کنفرانس توجه به نمایش 
هویت برندتان در آن اس��ت. به عب��ارت بهتر، مخاطب باید 
متوجه حضور تمام اصحاب رس��انه در س��الن متعلق به برند 
ش��ما ش��ود. بنابراین طراحی دکوراس��یون باید به شیوه ای 
حرفه ای انجام شود. این امر می تواند برای شما جذابیت های 
بس��یار زیادی به همراه داشته باشد. همچنین اسم برند شما 
را نی��ز در میان خبرنگارها به ط��ور قابل مالحظه ای ماندگار 

می سازد. 
بی شک خبرنگارها تمایل بسیار بیشتری برای مصاحبه با 
مسئوالن برندی دارند که یک سالن کنفرانس کامال حرفه ای 
داشته باشند. این امر شانس برندها برای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف را به ط��ور قابل مالحظ��ه ای افزایش داده و 

سودآوری برندتان در آینده را تضمین خواهد کرد. 
بسیاری از برندها در راستای تاثیرگذاری بر روی مشتریان 
به طور مداوم مشکالت زیادی دارند. شما در صورتی که رابطه 
خوبی با اهالی رسانه دارید می توانید از این ابزار برای ارتباط 
با مشتریان استفاده کرده و موقعیت تان در بازار را نیز به طور 
قابل توجهی بهبود بخش��ید. یکی از نکات مهم در این میان 
مربوط به اس��تفاده از شیوه های حرفه ای برای تاثیرگذاری بر 
روی مخاطب هدف اس��ت. به عنوان مثال، شما می توانید در 
مناس��بت های مهم ترتیب یک کنفرانس خبری را داده و به 
خوب��ی پیام ت��ان را به مخاطب هدف منتق��ل کنید. این امر 
در عین س��ادگی دارای حجم باالی��ی از تاثیرگذاری بر روی 
مخاطب هدف بوده و شانس شما را نیز به طور قابل توجهی 

در مقابل مشتریان افزایش خواهد داد.
بدون تردید پس زمینه سالن کنفرانس امری مهم محسوب 
می ش��ود. ش��ما می توانید با چ��اپ یک طرح بزرگ ش��امل 
تعدادی از لوگوهای برندتان و همچنین درج نام شرکت از این 
فضا به خوبی استفاده نمایید. این امر شما را در کانون توجه 
مشتریان قرار داده و شانس تان را نیز به طور قابل مالحظه ای 
افزایش خواهد داد. با این حس��اب شما دیگر مشکلی از نظر 

سطح تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان نخواهید داشت. 
متاسفانه امروزه بسیاری از برندها در عین صرف هزینه های 
بسیار باال برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف در نهایت 
موفقیت چندانی در این راس��تا کس��ب نمی کنن��د. این امر 
مش��کالت شما برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف را به 
طور چش��مگیری افزایش می دهد. با این حس��اب شما برای 
تاثیرگ��ذاری بر روی مخاطب تان مجبور به صرف هزینه های 
کالن خواهید ش��د. طراحی یک سالن کنفرانس اختصاصی 
و اس��تفاده از آن برای تعامل با مش��تریان یک��ی از ایده های 
بسیار خوب در این راستا محسوب می شود. این امر می تواند 
وضعیت شما در بازار را به طور قابل مالحظه ای تغییر داده و 

موجب بهینه سازی وضعیت تان شود. 
استفاده از سایه بان ها و انواع چادر

هم��ه مراس��م های کاری و رویداده��ای مه��م تجاری در 
سالن های بی نهایت بزرگ و حرفه ای برگزار نمی شود. گاهی 
اوقات برندها برای کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغات اقدام 
به استفاده از ش��یوه های بی نهایت ساده تر می کنند. این امر 
می تواند شامل استفاده از یک فضای خالی یا سبز در اطراف 
شرکت و نصب انواع سایه بان و چادر در آن باشد. شما به این 
ترتی��ب امکان تاثیرگذاری حرفه ای بر روی مخاطب هدف را 

پیدا کرده و وضعیت تان به طور حرفه ای بهبود پیدا می کند. 
یادتان باش��د ایده برگزاری یک مراس��م بس��یار مهمتر از 
امکانات در دس��ترس شماست. درست به همین دلیل برخی 
از مراسم های بزرگ کاری در ابتدای امر از یک طرح کوچک 
با فضایی بسیار محدود شروع شده اند. این امر باید برای شما 
نیز به مثابه یک راهنمای بزرگ عمل کند، در غیر این صورت 
ش��اید مدت زمان زیادی را صرف فراهم س��ازی شرایط مورد 
نیاز برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب تان با امکانات مناسب 

نمایید. 
ایده بازاریابی با استفاده از امکانات کامال حاضر و آماده برای 
بس��یاری از افراد جذابیت زیادی دارد. با این حال شما نباید 
در دام چنین تله هایی بیفتید. دلیل این امر امکانات همیشه 
محدود برندها برای تاثیرگذاری بر روی مخاطب هدف ش��ان 
اس��ت. هنر ش��ما به عنوان کارآفرین یا بازاریاب اس��تفاده از 
امکانات محدود برندتان برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان به 
بهترین شکل ممکن است. این امر می تواند برای شما مزایای 
بسیار زیادی به همراه داشته و وضعیت تان در حوزه بازاریابی 
را نیز به طور چش��مگیری عوض نماید. در این صورت ش��ما 
باید همیشه آمادگی الزم برای بازاریابی با استفاده از امکانات 

محدود را داشته باشید. 
استفاده از تابلوهای مختلف

آیا تا به حال برای تان پیش آمده به س��راغ یک رس��توران 
بروید، اما پش��ت درب ورود با تابلوی »غذا تمام شده است« 
رو ب��ه رو گردید؟ این تابلو برای بس��یاری از مردم بی نهایت 
آزاردهنده اس��ت، اما در عین حال شما را از مراجعه بی دلیل 
به رستوران و همچنین خروج سریع بی نیاز می کند. بسیاری 
از کسب و کارها خیلی خوب اهمیت تابلوها برای برندشان را 
درک کرده اند. این امر می تواند بدون نیاز به نیروی کار برخی 
از پیام ها را به مش��تریان یا حتی کارمندان ش��رکت منتقل 
کند. امروزه برخی از شرکت ها حتی در فضای کاری شان نیز 
از انواع تابلوها با محتوای روحیه بخش استفاده می کنند. این 
امر موجب تاثیرگذاری مناسب بر روی مخاطب هدف شده و 
موقعی��ت کارآفرینان در این میان را به طور قابل مالحظه ای 

تقویت خواهد کرد. 
مش��تریان در بس��یاری از مواقع انگیزه ی��ا حتی میلی به 
صحبت با اعضای یک ش��رکت ندارند. در این صورت توانایی 
شما برای انتقال پیام به طور غیرمستقیم اهمیت بسیار زیادی 
پیدا خواهد کرد. این نکته می تواند به شما برای تاثیرگذاری 
ب��ر روی مخاطب هدف کمک ک��رده و موقعیت تان را نیز به 
طور چش��مگیری بهبود بخشد. یادتان باشد اگر مشتریان به 
طور مداوم برای اس��تفاده از برخی محصوالت یا خدمات نیاز 
به س��ر و کار داشتن با شما داش��ته باشند، خیلی زود سراغ 
دیگر برندها خواهند رفت. پس ش��ما باید از تابلوها به مثابه 
یک الم��ان مهم برای ارائه اطالعات مورد نیاز به مش��تریان 

سود ببرید.
یکی از بهترین حوزه های مربوط به اس��تفاده از انواع تابلو 
مربوط به صنعت خرده فروش��ی است. فروشگاه های بزرگ به 
طور معمول به جای استفاده از انواع نیروی کار حرفه ای اقدام 
به ارائه راهنمایی های مفید به مشتریان با استفاده از تابلوهای 
مختلف می کنن��د. در این میان نیز س��ایز تابلوها بی نهایت 
متفاوت اس��ت. این امر می تواند برای کارآفرینان پیام کامال 
مشخص و مهمی داشته باشد. اینکه شما بدون صرف هزینه 
باالتر و فقط با ایده هایی مناس��ب امکان تاثیرگذاری بر روی 
مشتریان به بهترین شکل ممکن را پیدا می کنید. این امر در 
بلندمدت از برند شما یک کسب و کار بی نهایت حرفه ای در 

بازار خواهد ساخت. 
بدون تردید بس��یاری از برندها ب��رای تاثیرگذاری بر روی 
مخاط��ب هدف مش��کالت زیادی دارند. ای��ن امر در صورت 
اس��تفاده از ایده های درست به طور قابل مالحظه ای کاهش 
پیدا خواهد کرد. با این حساب شما فقط به برخی از ایده های 
حرف��ه ای و ت��الش برای بهب��ود رابطه تان با مش��تریان نیاز 

خواهید داشت. 
میز راهنما

گاهی اوقات مش��تریان نیاز فوری برای تماس با یک برند 
دارن��د. این ام��ر در صورتی که مش��تریان از مراکز فروش یا 
حتی دفتر برند شما دور باشند، اهمیت بسیار بیشتری پیدا 
می کند. نکته مهم اینکه شما برای تاثیرگذاری بهینه بر روی 
مخاط��ب هدف باید به ط��ور مداوم ارائ��ه راهنمایی به طور 

حرفه ای را مد نظر قرار دهید. 
امروزه بس��یاری از برنده��ا دارای ربات های چت با هوش 
مصنوعی پیشرفته هس��تند. این ربات ها انواع راهنمایی های 
مورد نیاز مش��تریان را به طور خودکار در دسترس شان قرار 
می دهد. نکته مهم اینکه گاهی اوقات مشتریان مایل به تعامل 
مستقیم با برند شما هستند. درست به همین دلیل شما باید 
همیشه اقدام به استفاده از یک میز راهنما در محیط شرکت 
یا مراس��م های مهم کاری نمایید. این امر شما را در موقعیت 
بسیار خوبی برای تاثیرگذاری بر روی مشتریان قرار می دهد. 
وقتی مشتریان میز راهنمایی برند شما را در یک مراسم مهم 
مشاهده می کنند، ناخودآگاه تمایل باالیی برای تعامل با شما 
خواهند داشت. این امر می تواند نکته ای بی نهایت مهم برای 
شما محسوب شده و ش��انس تان در این میان را نیز افزایش 

دهد. 
بی شک شما همیشه امکان اس��تفاده از یک میز ساده در 
مراسم های کاری مهم را خواهید داشت. این میز می تواند در 
عین سادگی برای شما نشانه ای مبنی بر تاثیرگذاری مناسب 
بر روی مشتریان باش��د. در این صورت مشتریان به سادگی 
با مراجعه به میز ش��ما امکان گفت و گو با یک کارش��ناس 
حرفه ای را پیدا می کنند. این امر در بلندمدت به ش��ما برای 

تاثیرگذاری بر روی مشتریان کمک شایانی خواهد کرد. 
یادتان باشد شیوه های بازاریابی سنتی هنوز هم تاثیرگذاری 
خ��اص خ��ودش را دارد. درس��ت به همین دلیل ش��ما باید 
همیش��ه نیم نگاهی هم به این شیوه ها داشته باشید، در غیر 
این صورت شاید هرگز فرصتی برای تاثیرگذاری حرفه ای بر 

روی مشتریان پیدا نکنید. 
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